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Time Person of the Year 2013

Anděl Lásky
(Poselství shůry, Anselm Grün
vydalo Karmelitánské nakladatelství
v Kostelním Vydří 2002)

Láska je slovo natolik opotřebované, že se ho téměř bojím dát do
čela 50 andělů. O lásce se zpívají šlágry a všechno se kolem ní točí. Mnozí
se slovem láska automaticky spojují představu naplněné sexuality. Ale ať
je výraz “láska” jakkoli zhanoben, v hloubi srdce přece jen každý po lásce
touží a sní o bezpodmínečné lásce druhého člověka. Jaké potěšení, když
se člověk zamiluje do někoho, kdo jeho cit opětuje. Cosi v něm začne
rozkvétat, obličej se mu najednou rozzáří radostí. Ví, že ho přítel nebo
přítelkyně všestranně akceptuje a miluje. Pohádky vyprávějí, že láska
probouzí zkamenělé lidi opět k životu a ze zvířat může opět udělat lidi.
Někteří bývají posedlí určitým pudem (ten bývá v pohádkách prezentován
nějakým zvířetem) a čarodějnice nebo nepřátelská projekce je promění ve
zvíře. Láska je opět promění v překrásné prince a princezny, láskyhodné
a žádoucí; ti pak jsou šťastni a obšťastňující.
Jestliže přeji sobě nebo tobě anděla lásky, pak ti nepřeji, abys byl
jen druhými milován, anebo aby ses zamiloval do nějakého muže či ženy,
protože lásky je víc než zamilovanost. Láska je pro mne vlastní kvalitou.
Ve své cele mám ikonu svatého Mikuláše. Když se na ni dívám, cítím, že
tento světec je zcela proniknut láskou, vyzařuje ji. Není zamilován do
žádné ženy a pravděpodobně není zamilován ani do Ježíše Krista. Je však
tak naplněn láskou, že ji zrcadlí celou svou bytostí. Jde tu o pradávnou
touhu člověka nemilovat jen přítele nebo přítelkyni, nýbrž sám se láskou
stát. Kdo se stal láskou, ten miluje všechno kolem sebe. Pln citu se setkává
s každým člověkem a probouzí v něm život. S úctou a láskou se dotýká
každého stébla trávy. Ví, že se v Talmudu říká, že Bůh dal každému stéblu
jednoho anděla, aby mohlo růst. Pln lásky pozoruje zapadající slunce. Cítí,
že ho Bůh miluje, že jím proudí jeho Láska. Vše, co činí, nese její
znamení. Pracuje z lásky a zpívá-li, pak zpívá, protože miluje, protože si
jeho cit hledá nějaký výraz.
Odedávna se právě v souvislosti s láskou mluví o andělu lásky.
Člověku, který mne miluje, říkám; Ty jsi můj anděl. Smímli zakoušet
lásku, mám pocit, že do mého života vstoupil anděl. Podle Phila
Bosmanse je andělem ten, “koho ti Bůh pošle do života, nečekaně a
nezaslouženě, aby ti zažehl pár hvězd, když všechno potemní”.
Rose Ausländerová říká, že je v tobě anděl, který se raduje z tvého
světla a pláče nad tvou tmou:
“Z jeho křídel šumí
slova lásky
básně, jež hladí.”

Potřebujeme anděly lásky, anděl lásky též miluje pravdu. Chce,
aby nás uvedli do tajemství lásky, aby se lidé objektivně dívali na
aby nás zkontaktovali s jejím skutečnost, na to, co se přihodilo,
pramenem, který v nás tryská, avšak aby brali vážně své city, které se v
často bývá zasutý nebo zkalený nitru vzedmou při konfliktu.
Nepřeje si však, aby ulpěli na svých
našimi zraněnými city.
Ty však zacházej s andělem poraněných citech, ale aby je
lásky obezřele a nepřetěžuj ho posoudili z hlediska lásky.
Jejím základem nejsou
svými nároky. On může proměnit
jen ten materiál, který mu nabídneš. láskyplné pocity. Milovat znamená
Jestliže své agresivní city potlačíš a být milý, dobrý. Nejprve potřebuji
uzavřeš, nemůže jimi anděl víru, dobrý zrak, abych pak mohl
proniknout ani svou láskou. Pak v milovat, dobře s někým nebo něčím
tobě zůstanou jako trpká kávová zacházet, jednat. K lásce je
sedlina a pozvolna začnou tvé snahy především zapotřebí nový způsob
o lásku narušovat. Vyjev svému vidění. Pros svého anděla lásky, aby
andělu lásky všechno, co je v tobě: ti daroval nové oči, abys uviděl lidi
zlost a hněv, žárlivost a strach, i ve svém okolí - ale i sebe - v novém
svou nechuť a své zklamání. Neboť světle, abys v sobě i v jiných uměl
vše, co je v tobě, touží být objevit dobré jádro. Pak budeš umět
proměněno láskou. Všude se dej se vším zacházet lépe. Přeji ti, aby
doprovázet svým andělem lásky. tě tvůj anděl lásky stále hlouběji
Vezmi ho s sebou do konfliktních uváděl do tajemství lásky Boží,
situací na svém pracovišti, do která je v tobě jako nevysychající
prudkých debat v rodině, v pramen. Lásku v sobě vytvářet
manželství nebo v přátelství. Anděl nemusíš; stačí, budešli pít z
lásky není sladký cukřík, jímž pramene božské Lásky, která v tobě
všechno posypeš - on by rád tryská; z pramene, který pro tebe
proměnil tvůj život. Nic ti bude mít vždy dostatek vody.
nezakazuje, ani tvou zlost ne.
Nežádá, abys necítil svou urážku.
ANE FARÁŘI, TA mše
Jen si přeje, abys vše, co prožiješ,
svatá byla taková pěkná.
nechal jím prozářit. Pak své
A zvláště vám děkuji, že
konflikty uvidíš ve zcela jiném jste vyslovil správně jméno
světle. Nečekej, že zmizí, že se vždy zemřelého, za kterého byla ta mše
vynoří rychlé a hladké řešení. Tvůj obětována. Ještě jednou vám
děkuji…” Musím se přiznat, že jsem měl štěstí, jméno zemřelého bylo
polské a tak jsem odhadnul výslovnost na jedničku. Ze zkušenosti vím, že
je spousta lidí citlivých na vyslovování jejich jmen. Jenže, kdo se v tom
má vyznat, když v New Yorku, žije tolik národností.
Jak málo stačí  vyslovit správně jméno, projevit zájem, usmát sem

“P

a můžeme druhému “udělat den”. A co takhle, kdybychom věděli a věřili,
že je tu někdo, kdo má schopnosti “make your day” každý den. A je tu
ještě větší nabídka, co takhle celý rok 2014. Nebudu už dál pokračovat,
protože bych musel skončit až za hranicemi času a tam se člověk těžko
vyjadřuje. Možná by nám pomohl svatý Pavel ve svém listě do Korintu.
Ale jak je psáno: “Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na
mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.” (Kor 2, 9)
Požehnaný rok 2014.
Milí čtenáři, přeji Vám hezký čas strávený s časopisem ZVON.
Fr. Antonín

Z českoamerického zápisníku

Václav J. Solfronk

Augustýn Heřman, první český přistěhovalec
do Ameriky, žil v okrese Cecil, státu Maryland

K

žák sobotní doplňovací české školy při osadě
Blahoslavené Anežky české v Chicagu, většina žáků bylo z řad
,‚nově přijatých‘‘. Pan Laštovička byl ředitel školy a učitelky
paní Hrubcová a sestra Jaroslava učily ty mladší žáky. Sestra Jaroslava
nám doplňovala naše znalosti o význačných českých osobnostech Amer
iky. Od ní jsem prvně slyšel o Augustýnu Heřmanovi a později jsem četl
o panu Heřmanovi v knize od krajanského historika Dr. Habenichta. V té
době byly i jiné školy, kde bylo možné navštěvovat české vyučováni,
např. V. Náprstek v Chicagu, T. G. Masaryk v Ciceru, Havlíček
v Berwyn. Později dp. Vojtěch Vít, OSB založil českou doplňovací školu
Kardinála Berana v Ciceru při osadě Panny Marie Svatohorské. V té době,
1951 až 1966, kdy jsem žil v chicagské oblasti, střední škola, kde se
pravidelně vyučovala čeština, byla jen Morton High School (East)
v Ciceru. Po otevření Morton West v Berwynu, se i tam zavedla výuka
češtiny.
Augustýn Heřman se narodil v Praze roku 1605 a za času
třicetileté války, jako mnoho jiných protestantů, opustil Čechy a
vystěhoval se do Německa, později do Holandska. Tam vstoupil do
služeb Holandsko-indické společnosti a na jejich lodích konal cesty do
Nového Amsterdamu, který později byl přezván na New York. Kdy
přesně přijel do Ameriky nevíme, dle Historie Cecilova okresu Heřman
přistál v Novém Amsterdamu v čase, kdy Holanďané kupovali pozemky
DYŽ JSEM BYL

od Indiánů na Schuylkillu v okolí Filadelfie asi v roku 1633.
Není pochyby, že Heřman byl vzdělaný a nadaný muž, když
guvernér Petr Stuyvesant poznal jeho schopnosti a jmenoval jej za člena
devítičlenné správní rady. Guvernér Stuyvesant svěřil Heřmanovi důležité
poslání. Vyslal Heřmana do Bostonu, aby tam objasnil novoanglickým
úřadům, že podezření, že Holanďané se chtějí spojit s Indiány proti
Angličanům, se nezakládá na pravdě. Heřman v tomto úkolu uspěl a
zabezpečil mír a rozvoj pro celou novoanglickou oblast.
Kolem roku 1660, Heřman byl poslán do Marylandu k lordu
Baltimorovi, aby vyjednal hranice mezi Marylandem a Novým
Nizozemím (Delaware). Heřman několikrát navrhnul Stuyvesantovi, aby
nechal nakreslit mapu své kolonie, ale on vždy odmítnul. Heřman si velmi
oblíbil tuto krajinu, asi mu připomínala jeho domovinu. Obrátil se tedy na
lorda Baltimora s nabídkou, že za přiměřenou odměnu nakreslí mapu
Marylandu. Lord Baltimore Heřmanovu nabídku přijal a za odměnu mu
daroval 20,000 akrů půdy. Heřman se ihned dal do práce a nasledujicich
deset let stravil kreslením mapy. Své pozemky nazval ,‚Bohemia Manor‘‘
a dvě řeky, které tudy protékaly, nazval ,‚Big Bohemian River‘‘ a ,,Little
Bohemian River‘‘. Jestli potřebujeme další důkaz, že náš krajan je velmi
oblíben a uctíván v tomto okolí, stačí se podívat na zdejší střední školu,
ktera má název Bohemia Manor High School a nachází se na adrese 2755
Augustin Herman Hwy., v Chesapeake, Maryland.
Marně jsem pátral, zda se Augustýnovi Heřmanovi podařilo
přilákat i jiné našince do jeho okolí a nebo ne, víme však, že dodnes tu
stojí ,‚Old Bohemian Church‘‘, který byl vystaven v roku 1704. Na tom
základě je velmi pravděpodobné, že se tu v blízkosti usadilo více Čechů.
Vše svědčí, že Augustýn Heřman byl upřímný Čech a vlastenec.
Že Augustýn Heřman byl svědomitým a
váženým občanem státu Maryland
dokazuje umístění jeho obrazu, který
dodnes zdobí západní stěnu sněmovny
státu Maryland v Annapolis. Tato státní
sněmovna je nejstarší a stále používaná
státní poslanecká sněmovna v USA.
Pokud víme, jeho rod vyhynul.

10 Things Pope Francis Wants You to Know
John L. Allen, JR
Tato malá knížečka nám podává srozumitelně deset věcí, které
chce papež František zdůraznit ve svém pontifikátu. Autor knížky John
Allen, Jr., je vatikánský zpravodaj pro CNN, spisovatel a korespondent
pro National Catholic Reporter. Píše o hodnotách, vizích a také poselství,
které má papež pro nás. Jsem rád, že můžu sdílet myšlenky této krásné
knihy s Vámi.
Fr. Antonín
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Every pope tends to develop a signature line, a phrase that seems to sum
up the message they’re trying to teach the Church and the world of their
times.
For John Paul II, it was, “Be not afraid!” an invitation to Catholicism to recapture a bold confidence in proclaiming the gospel after years
of introspection and internal debates following the Second Vatican Council. For Benedict XVI it was “reason and faith,” the argument that human
reason and divine faith are symbiotically related and dependent upon one
another.
Early on, a good candidate for Pope Francis’ catch phrase seems
to be, “God never gets tired of forgiving us.”
In other words, the signature idea that Francis has presented as the
touchstone of the early phase of his papacy is the reminder that God,
above all, is a God of mercy and compassion, whose capacity to forgive
and to let sinners start anew is infinite. Francis made that idea the heart of
his first homily at St. Anne’s Church on March 17, and he returned to it
later that day in his first Angelus address.
“For me, and I say this humbly, the strongest message of the Lord
is mercy,” Francis said at Mass.
Reflecting on the accusations directed at Jesus in the gospels of
consorting with sinners, Francis said: “Jesus forgets. He has a special
capacity to forget. He forgets, he kisses, he embraces, and he only says,
“Neither do I condemn you; go, and from now on sin no more.”
“The Lord never gets tired of forgiving. “Never,” Francis said.
“We are the ones who get tired of asking him for forgiveness.”
To be sure, Francis is not talking about cheap grace, about a Lord
who doesn’t care about sin. The “sin no more” part of the gospel line he

cited above is just as important as the bit on forgiveness. Still, it seems the
accent of Francis’s papacy is likely to fall on the idea of divine mercy.
This too, is not something that simply occurred to Francis the
morning after his election. Instead it’s consistent with his pastoral outlook
developed over a lifetime, which has always emphasized the need for
Christ’s representatives to exude mercy and compassion.
“Only someone who has encountered mercy, who has been caressed by the tenderness of mercy, is happy and comfortable with the
Lord,” Bergoglio said in 2001. “I beg the theologians who are present not
to turn me in to the Inquisition, however, forcing things a bit, I dare to say
that the privileged locus of the encounter is the caress of the mercy of
Jesus Christ on my sin.”
He’s been willing to take strong stands to back up what could
come off as pious talk. In September 2012, for instance, he delivered a
blistering attack on priests who refuse to baptize children born out of
wedlock, calling it a form of “rigorous a hypocritical neo-clericalism.”
Francis has chosen to place his motto as a bishop on his papal coat
of arms, which in Latin reads Miserando atque eligendo, meaning, “Seeing through the eyes of mercy, he chose him.” The line comes from a
homily by the Venerable Bede on the call of Matthew. It holds special
meaning for Francis because, as a seventeen-year-old, he went to confession on the feast of Saint Matthew. He said that experience brought a new
awareness of God’s infinite capacity to forgive, and he felt the call to the
priesthood. His focus on mercy, in other words, has deep roots, in his own
spiritual journey.
The importance of preaching of a merciful God, and of making
decisions about how to treat other people grounded in that spirit of mercy,
is another thing Pope Francis wants you to know.

Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.ledna), odjakživa
doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda
a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž
se na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách
obvykle K+M+B. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“:
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latin
ského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A
není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku.
(v dnešní uspěchané době nám písmena mohou připomenout při
odchodu z domu, zvláště těm starším Klíče + Mobil + Brýle  pozn. redakce)

Obraz Panny Marie Hostýnské
v New Yorku
Vážení čtenáři, dovolte mně pozvat Vás na krásný projekt, který
buduje brooklynská diecéze ve městě New York. Jak mnozí víte, diecéze
Brooklyn zabírá dvě části města New York: je to Brooklyn a Queens. V
této diecézi se také nachází naše krajanská rodina, která má pravidelné
bohoslužby v Astorii v kostele Panny Marie Karmelské. Diecézi Brooklyn
se také někdy právem říká diecéze emigrantů. Působí zde kněží, kteří mají
na starosti 28 apoštolátů  různých etnik a národů. Náš apoštolát patří mezi
ty nejmenší. Možná, co do počtu, ale rozhodně ne, co se týká aktivity.
V konkatedrále sv. Josefa v centru Brooklynu budou na stropě
zobrazeny madony z různých národů a koutů celého světa. Naše Panna
Maria Hostýnská tam bude také. Obraz velikosti 9 x 4 stop bude
namalován na omítce. Tato krásná památka bude financována námi
krajany. Cena 25 000 dolarů  je velká  ale ne nedostupná. Domluvil jsem
se s diecézí na splátkách 5 000 dolarů ročně, po dobu pěti let. Při osobním
rozhovoru s lidmi jsem získal příslib finanční podpory na tento krásný
projekt. Zvu Vás tedy milí čtenáři, kteří žijete i mimo New Yorku, abyste
se zúčastnili tohoto projektu. Přispějte, prosím, na tuto věc, která bude
viditelnou památkou pro další pokolení. V příštích číslech časopisu Zvon
vás budu informovat detailně o stavu. Pokud se rozhodnete nás podpořit
na šek vystavený pro Czech Catholic Mission
in NYC do “memo” napište “Panna Maria
Hostýnská“. Předem děkuji a těším se na
spolupráci.
Váš Fr. Antonín Kocurek, farář pro
krajany NYC

(Fotografie originální sochy Panny Marie Hostýnské)

George J. Svejda, Ph.D.

Question & Answer Session

A

went fishing one day. While they were out in
the boat, the boy suddenly became curious about the world around
him. He asked his father, “How does this boat float?” The father
replied, “I don’t rightly know, son.” A little later, the boy looked at his
father and asked, “How do fish breathe under water?” Once again the
father replied, “I don’t rightly know, son.”
The boy then asked: “Why don’t we breathe under water, dad?”
The father said, “I don’t rightly know, son.”
After a little bit, the boy asked his father. “Why is the sky blue?”
Again, the father replied: “I don’t rightly know, son.”
Finally, the boy asked his father, “Dad, do you mind my asking
you all of these questions?”
Pausing for a moment to think about it, the father finally answered,
“Of course not, son. If you don’t ask any questions, you’ll never learn
nothin’.”
FATHER AND SON

Podekování za rok 2013
Vážení čtenáři časopisu Zvon. Na konci každého roku dělám
krátkou bilanci týkající se vydávání časopisu Zvon. Především Vám
děkuji za přízeň a podporu našeho periodika. Na podzim roku 2013 jsem
zakoupil novou tiskárnu, která je modernější, úspornější a rychlejší. Bylo
to také zásluhou dvou sponzorů, kteří darovali dohromady 700 dolarů.
Moc díky za vaše dary a také ohlasy. Časopis vychází 11 krát ročně.
Náklad je 420 výtisků. Zde je porovnání výdajů a přijmů za rok 2013.
Výdaje celkem $ 4.724,00

příjmy celkem

$ 4.967.00

262,256,2.084,747,
1.375,-

cash
checks

1.420,2.847,-

obálky
papír
známky
tonery
nová tiskárna

mimořádný dar
na novou tiskárnu

Za celou redakci ZVON - Rev. Antonín Kocurek.

700,-

Vánoční mše svatá v české kapli Panny Marie Hostýské
v národní svatyni Immaculate Conception
ve Washingtonu DC bude
v neděli 5. ledna 2014. Začátek v 12.15pm
Všichni jsou srdečně zváni. Přijďte s námi oslavit narození
Pána Ježíše  zazpívat koledy a poděkovat Pánu Bohu za víru.
Vzpomínka na zemřelé:
V úterý 17. prosince 2013 zemřel na Floridě pan
Jiří Široký, bratr paní Libuše Králové. Odpočinutí věčné dej
mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.

Hledáme pomocnici v domácnosti asi na 4 hodiny denně v pracovní dny.
Češku nebo Slovenku, znalost angličtiny žádoucí.
Podmínky po dohodě. Informace na čísle 718 575 8959, nebo email:
zvonnews@gmail.com
Mast NONAT se vrací
Tato populární hojivá mast podle české receptury Marie Mastný
Lieblinger z roku 1899 nechyběla v lékárničce žádné z našich babiček.
Hojí rány, záněty, bodnutí hmyzu a jiné.
DODÁVÁ se v balení ¾ unce
a včetně S & H stojí $ 12.49
Bližší info. na adrese
www.nonatsalve.com
Alfred Nováček
3831 N.E. Wasco St., Portland, OR 97232
Telefon: 503 234 5594

Děkujeme za podporu české misie a Zvonu
V minulém období přispěli: Mila Kania, Milada Stastny, Karel Chrobak, Paul a
Jarmila Weirich, Joseph A. Kocab, Clevelend Svaz Katoliku, Kopecky, Frank
Fiala, Anna Slavik, Bozena Smrcka, Josef a Olga Chalas, Bohdan a Jirina
Kowalyk, Dana Sablik, Jitka Blaha, Frank Schulz, Sarka Elahi, Mary Sukany,
Alexandra a Alexandr Dolinay, Vera Borkovec, Anna Hlavata, Georgia
Chamberlain, Jan Kovar, Miloslava Hyvnar, Henrietta Hubata, Alzbeta Sykora.

Blahopřejeme k narozeninám
v měsíci lednu:
Maxim Jan Nehybka 1. ledna, Zuzka Petrova Wartownik 1. ledna, Denny SZF
Rutar 4. ledna, Barbora Weirich 12. ledna, Jiří Hnízda 16. ledna, Irene Mergl 17.
ledna, Milan Sikorjak 20. ledna, Milan Večeřa 21. ledna, Miroslav Kašpar 22.
ledna, Marta Kotyzová 25. ledna, Nela Brabec 27. ledna, Olga Ludvíková 27.
ledna, Marie Solfronk 28. ledna, Jan Pasáček 29. ledna, Norika Krupka Janík 30.
ledna.

úmysly mší svatých v měsíci lednu 2014
datum

úmysl

dárce

1-01
1-02
1-05
1-07
1-09
1-10
1-11
1-12
1-13
1-15
1-19
1-20
1-22
1-24

Za zemřelého Jana Bednáře
Za zemřelého Sášu Bořkovce
Za krajanskou rodinu
Za zemřelého Josefa Chovance
Za zemřelého Jiřího Širokého
Za + Radima a Olgu Radimských
Za zemřelou Marii Sedláčkovu (první výročí)
Za zomrelů rodinu Lopatovu
Za zemřelého Jiřího Širokého
Za Marii Vidurovou
Za zemřelého Jiřího Širokého
Za zemřelého Josefa Mareše
Za zemřelé rodiče Novotné a Ladislava Žilinského

rodina Bláhova
manželka Věra

1-26

Za krajanskou rodinu

1-29

Za dobré zdraví a Boží požehnání pro přátele z Jedné
rodiny a šťastný vstup do nového roku 2014, jak na
Floridě, tak v NYC

Za další zdraví a Boží požehnání pro rodinu
Borákovou a Lenochovou v roce 2014

manželé Hnízdovi
Anna Benáček
Brotánkovi
Václav Sedláček
dcera a sestra Anna Wartownik

Jiří a Hedvika Krátcí
rodina Hnízdova
děti  Eda & Mishelle
Anna Benáček
Lenka Pavelková

Krátkou, Jiří a Hedvika Krátcí

Jiří a Hedvika Krátcí

ZVON vydává Czech Catholic Mission in NYC, Inc
110-06 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: (718) 575 8959
šeky na podporu pro časopis a missi: Czech Catholic Mission in NYC
na mše svaté: Rev. Antonín Kocurek
Krajanské bohoslužby jsou každou neděli v 10.30 am
v dolním kostele Panny Marie Karmelské 23-25 Newtown Ave Astoria, NY 11102
příležitost ke sv. zpovědi před i po mši svaté.
Po bohoslužbách následuje společné pohoštění v Parish Hall
adresa českého kněze: Rev. Antonín Kocurek,
110-06 Queens Blvd., Forest Hills, NY 11 375 Tel: (718) 575 8959
web: www.zvon.info
E-mail: zvonnews@gmail.com
Slovenská mše sv. každou neděli v 11.00 u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu
(1st Ave a 66th St.) http://www.stjohnnepomucene.org

15. ekumenický
koncil
Papež Klement V. pozval na koncil jenom vybrané biskupy. Téma bylo totiž velmi ožehavé  zrušení řádu
Templářů. Seznam biskupů pak putoval k francouzskému králi. Ten vyškrtnul další biskupy (66), o kterých si nebyl
jistý. Nakonec se sněmu zúčastnilo kolem 165  180 biskupů. Koncil byl zahájen 16. října roku 1311. Papež oznámil,
že koncil bude projednávat tři věci. Templářský řád, Osvobození Svaté země a Reforma církve. Biskupové ale věděli,
že vládci tehdejší Evropy mají malý zájem jít do Svaté země, kde zatím muslimové už dvacet let opevňovali dobytá
území proti jakékoliv invazi. Horké téma bylo posouzení Templářského řádu. Papež však oznámil, že ustanovil zvláštní
komisi a biskupové musí čekat na její výsledky. Francouzský král Filip pohrozil papeži znovuotevřením případu
odsouzení jeho předchůdce papeže Bonifáce VIII. (Bonifác VIII totiž exkomunikoval krále Filipa IV (1303) a až do své
smrti na podzim 1303 byl jeho úhlavním nepřítelem). Papež se i proto chtěl vyhnout tomuto tématu a bulou, Vox in
excelso, zrušil řád Templářů. Majetek přešel na jiný řád. Velké množství majetku však získal král, což byl jeho hlavní
záměr. Papež při posuzování případu Templářů zakázal biskupům projevit svůj názor pod pohrůžkou exkomunikace.
V bule se nezmiňuje o vině, či nevině, jenom jako administrátor církve ruší řád Templářů. 6. května 1312 papež koncil
přerušil. Koncil byl vítězstvím francouzského krále Filipa IV. Sličného. Na koncilu se vyřešilo
mnoho disciplinárních věcí uvnitř církve  kompetence biskupů a řeholních řádů, boj proti
herezi atd. Tyto věci ale byly ve stínu zrušení templářského řádu.
Filip IV.
Sličný
Papež
1285 - 1314
Klement V.
1305 - 1314
Poslední velmistr
templářského řádu
Jacquesde
Molay

VIENNSKÝ KONCIL (1311-1312)

