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

České slovo “odvaha” souvisí se slovesem “vážit”, “odvážit”,
“zvážit”  a pak, jdeli o dobro, také “učinit”. V moderní češtině má slovo
“odvaha” mnoho společného se statečností. Ta náleží ke čtyřem
základním ctnostem a znamená nebojácnost v nebezpečných situacích.
Etika ji řadí k velkomyslnosti ducha a vyžaduje obětavost, sílu k
prosazení, jakož i vůli k sebeuplatnění. Odvaha a statečnost se nevyžadují
jen od vojáků, nýbrž od každého člověka. Všichni potřebujeme odvahu k
tomu, abychom žili vlastní život  život, který je nám od prvopočátku
určen. Až příliš snadno se přizpůsobujeme druhým, přebíráme jejich
představy, jen abychom nepluli proti proudu. Dnes sice vládne silný
liberalismus, který všechno dovoluje, ale současně je možno pozorovat
velikou uniformitu. Média určují normu, jak dnes myslet, jak se oblékat,
co činit. Je třeba veliké odvahy k tomu, abych se odlišil, byl takový, jak
mi to vyhovuje a jak to považuji za správné.
Anděl odvahy je zapotřebí, když se na tvém pracovišti koná tažení
proti některému z tvých spolupracovníků. Nepřipojit se k obecnému
nadávání, nýbrž poukázat na to, že by bylo nejlépe říci to přímo
dotyčnému nebo tyto řeči utnout s poznámkou, že by se vše dalo vidět i v
jiném světle; to si ale žádá odvahy. Zprvu sklidíš nepochopení a možná ti
druzí předhodí, že jsi farizej. Ten kolega, ta kolegyně, jsou přece zcela
nemožní! Lidé se nedají tak snadno znejistit. Budeš-li tak odvážný, že
pomluvy o druhých zarazíš, budou se všechny ty klepny (v sukních i v
kalhotách) cítit přistiženy a aby se ospravedlnily, přistrčí ti černého Petra.
Potřebuješ velkou dávku odvahy, aby ses prosadil se svým míněním, a to
i v případě, že tě druzí budou chtít vyčlenit a předhazovat, že i ty přece
mluvíváš o druhých. Kéž ti anděl odvahy stojí po boku při tvém
rozhodování o tvé životní cestě nebo o tvé profesi. Sňatek, tzn. odvážit se
celoživotního spojení s jiným člověkem, je jenom jedním z takových
rozhodnutí. Našim současníkům se předhazuje, že se nedovednou
rozhodnout, že řešení odsunují a že by se nejraději vůbec nezavazovali.
Každé rozhodnutí mě váže, přinejmenším na nejbližší čas. A před takovou
svázaností mají mnozí strach. Ty máš možnost poprosit anděla odvahy,
aby ti pomohl. Nikdy ovšem nebudeš mít záruku, že je tvé rozhodnutí
absolutně správné.
Absolutně správná cesta pro nás neexistuje. Přesto se musíme na
životních křižovatkách rozhodnout. Můžeme jít jen jednou cestou,
chceme-li se dostat dále. Každá cesta nás jednou zavede do průsmyku,

jímž musíme projít, aby se náš život mohl rozšířit. Ježíš nás vyzývá,
abychom vcházeli úzkou branou a abychom šli úzkou cestou (srv. Mr 7,
13n). Širokou kráčejí všichni. Ty si zvol svoji vlastní cestu. Nestačí řídit
se podle druhých. Musíš umět přesně naslouchat, která je tvou pravou. Pak
se odvážně rozhodni a  vykroč, i když se na ní budeš cítit až příliš sám.
Jen vlastní cesta ti dovolí růst a dovede tě k pravému životu.
Život tě bude opětovně stavět před úkoly, kterých se budeš muset
zhostit právě teď, jinak bude pozdě. “Kdo přijde příliš pozdě, toho potrestá
život,” řekl Gorbačov, a tento výrok se stal okřídleným.
Anděl odvahy ti pomůže, abys udělal to, co se od tebe žádá teď.
Může jít o rozhovor, který vyjasní situaci v tvé rodině nebo v tvém závodě.
Třeba tak uchopíš problém, který se v tvém podniku už přetřásá. Možná
jde o návštěvu, kterou stále odsouváš, nebo o dopis, který bys měl už
konečně napsat, abys vnesl světlo do určitého vztahu a vyjasnil
nedorozumění. Ve tvém všedním dni je tolik situací, při nichž by ti měl po
boku stát anděl odvahy, abys konal právě to, co je zapotřebí.

V

DĚČNOST JE KRÁSNÁ vlastnost a slova vděčnosti bychom
měli používat častěji. V roce 2014 jsme oslavili s mnoha lidmi ze
střední a východní Evropy 25 let osvobození od komunismu. Je
nasnadě být vděčný. Dvacet pět let je dlouhá doba a tak některé věci, které
tehdy byly nemožné, dnes považujeme za samozřejmé. Dovolte mně na
prahu roku 2015 s vděčnosti zformulovat 25 vděčností. První se týkají naší
vlasti a církve, další jsou moje osobní.
Jsem vděčný Pánu Bohu za to, že jsem se dožil svobody ve své
vlasti.
Jsem vděčný za to, že máme ve všech diecézích biskupy.
Jsem vděčný za to, že už nemusím poslouchat církevní tajemníky,
kteří kontrolovali celou církev v Československu.
Jsem vděčný za charitu, která se stará o staré a nemocné lidi.
Jsem vděčný za svobodné slovo, za které mě nikdo nebude volat k
soudu.
Jsem vděčný za svobodu cestování a poznávání celé země.
Jsem vděčný za církevní školy, kde se děti a mladí lidé seznamují
s krásou křesťanství.
Jsem vděčný za to, že rodiče nemusí říkat dětem doma něco jiného
než na veřejnosti.

Jsem vděčný za papeže, který k nám mohl v roce 1990 přijet.
Jsem vděčný za prvního prezidenta Václava Havla, který pomohl
naší vlasti, aby byla opět vážená po celém světě.
Jsem vděčný za víru, která mě neustále připomíná, že vše je v
Božích rukou.
Jsem vděčný za přírodu, která odráží Boží krásu.
Jsem vděčný za lidi kolem mě, kteří mi projevují lásku a mají mě
rádi takového, jaký jsem.
Jsem vděčný za nepříjemné lidi, s kterými se musím setkávat a
učím se trpělivosti a pokoře.
Jsem vděčný za dar modlitby, která mě posiluje ve všech situacích
mého života.
Jsem vděčný za město, ve kterém žiji.
Jsem vděčný za vlastnosti, kterými mě Bůh obdařil a já je mohu
využít ve prospěch společenství, ve kterém žiji.
Jsem vděčný za papeže Františka, který přináší novou inspiraci pro
život s Bohem.
Jsem vděčný za moderní technologii, především za počítač, který
obohacuje moje vědomosti.
Jsem vděčný za knihy, které jsem mohl v minulém roce přečíst.
Jsem vděčný za to, že mě Bůh neustále miluje a odpouští mi moje
hříchy.
Jsem vděčný za dar eucharistie.
Jsem vděčný za velmi štědré lidi, kteří podporují časopis Zvon a v
minulém roce štědrými dary pomohli splácet obraz Panny Marie Hostýnské v Brooklynu.
Jsem vděčný za moje rodiče a celou rodinu.
Jsem vděčný Pánu Bohu, že jsem mohl napsat těch dvacet pět
vděčností  Amen.
Přeji Vám hezký čas strávený s časopisem ZVON.
Fr. Antonín

Marie Svatošová

(převzato z www.vira.cz)

"Z čím větší výšky poletíš, tím víc času budeš mít na vzbuzení
dokonalé lítosti nad svými hříchy. Tak lez a nebrblej." Těmito a podobný
mi průpovídkami P. Ladislav Kubíček povzbuzoval brigádnice, které se v
době totality při opravách kostelů bály vylézt po lešení až ke špici věže.
Nevím, co zabíralo víc  zda vidina nějaké té vteřiny navíc anebo to, že
člověka tlačil před sebou a vlastně nebylo úniku  fakt ale je, že to v
naprosté většině případů zabralo.
Tahle vzpomínka se mi v posledních dnech vybavila v souvislosti
se zprávami z jihovýchodní Asie (r. 2004). Seizmologové odhadují, že
tamní ničivé zemětřesení, následované vlnami tsunami mělo sílu milionu
hirošimských bomb. Trvalo velmi krátce, ale pro desetitisíce nic
netušících lidí znamenalo totéž, co by pro nás tehdy znamenal onen pád z
věže. Jenom ten počet vteřin se u jednotlivých lidí lišil. Mnozí z nich už
neměli ani jedinou. Jiní umírali minuty, hodiny, dny  v bolestech, bez
pomoci, zavaleni v troskách. Tu hrůzu si nedokážeme, a většinou ani
nechceme představit. Raději s úlevou posloucháme nebo čteme ujišťování
odborníků, že Česká republika nepatří, pokud jde o nebezpečí
zemětřesení, k rizikovým oblastem. Můžeme být „klidní“.
Skutečně můžeme být naprosto klidní. Má to však jeden háček.
Platí to pouze za předpokladu, že jsme kdykoliv připraveni Bohu předložit
účty, vyúčtovat mu všechny svěřené hřivny (talenty, nadání, schopnosti),
vyúčtovat mu každou hodinu svého pozemského života… Kdo z nás si ale
může být jistý, že vykonal všechno, co měl v životě vykonat? Kdo si může
být jistý, že při závěrečné inventuře nebude s ostudou odhaleno jeho
dosud šikovně a obratně ututlávané manko? Seizmologové nás sice uklid
nili, ale pokud jde o závěrečnou inventuru našeho života, nemění to vůbec
nic na skutečnosti, že nevíme dne ani hodiny. Chytrost zde nepomůže,
spíše je třeba usilovat o moudrost. Ta je darem, který se nedá koupit ani v
apatyce, ale je možné si ho vyprosit. Chytrý člověk zváží míru rizika a i
za cenu, že si bude muset odříct vysněnou erotickou masáž, zruší zaplace
nou dovolenou v Thajsku a raději poletí do míst bezpečnějších. Moudrost
však nespočívá v podobných spekulativních teoriích, nýbrž v rozumném
nasměrování života. Moudrý člověk samozřejmě také zbytečně neriskuje,
ale snaží se být připraven na každou eventualitu. Ví, že ve skutečnosti

nezáleží na délce života, ale na umění dobře využít všechen čas, což
prakticky znamená co nejlépe využít každý jednotlivý přítomný okamžik.
Mohu se mýlit, ale zdá se mi logické, že lidé v oblastech, v nichž
si trvale uvědomují "časovanou bombu pod nohami", s možností náhlé
smrti, a tudíž i s možností předem neohlášené inventury, počítají mnohem
reálněji než my. Doufejme, že tomu tak bylo i v jihovýchodní Asii. A
pokud jde o nás  není pravda, že nejsme předem a včas varováni. Denně
k našim uším doléhají zprávy o smrtelných dopravních nehodách a jiných
neštěstích. Průběžně se dovídáme o infarktech, emboliích a jiných
nečekaných příčinách smrti lidí, leckdy o hodně mladších než jsme my.
To všechno je třeba chápat jako varování  pozor, inventura může přijít
kdykoliv. Za několik dnů tu opět bude Nový rok. Přejeme si vzájemně
šťastný a veselý, avšak netušíme, co nás v něm čeká. Ale právě proto
bychom se měli snažit umazat všechny dluhy a manka dosavadního života
a nevláčet je do roku nového. Naštěstí neexistuje hřích, který by Bůh
člověku s radostí neodpustil, pokud ovšem o to upřímně stojí a pokorně
požádá. A to  na rozdíl od zemětřesení  plně ve své moci máme.

P. Piťha
z knihy “Vánoce”, vydal(o) “Comdes”

Tento svátek zjevení mohli bychom z hlediska lidstva chápat jako
svátek přijetí nebo uznání Krista. Scéna klanění králů přinášejících dary
připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově koruno
vanému králi. V linii tohoto uznání Kristovy vlády stojí dodnes to, že v
tento den znamenáme dveře svých domů a domovů trojím křížkem a
písmeny C, M a B. Tímto znamením se totiž přihlašujeme k obnovenému
království Božímu a vymezujeme prostor, v němž uprostřed rozlámaného,
zlého a hříchem opanovaného světa chtějí křesťané žít plně podle řádu a
zákona Božího. Tato znamení tedy vymezují prostor pravdy a spravedlnosti. Jsou ovšem i znaky žehnání, které mají ostrůvky Kristova království
hájit před náporem nepřítele. Tři známé litery nejsou začáteční písmena
jmen králů: Kašpar, Melichar, Balthasar. Je to sice starobylý, přece však
pozdní výmysl. Tři litery jsou zkratkou požehnání, které znamená Pán
(řecky Kyrios) či Kristus (Christos) obydlí (latinsky mansionem) ať žehná
(benedicet). Jak se stalo, že prvou literou je C, není dost jasné. Může to
být odsunutím h z písmene ch, může to být latinský přepis řeckého k.
Mnoho na tom nezáleží. Tato zkratka znamená Pán žehnej tomuto domu.
Hluboký smysl svátku zjevení Páně přibližují nám obrazy gotických
malířů. Je jich mnoho, jsou možná nejčastějším vánočním malířským

tématem. Známe je z mnoha reprodukcí, které se používají na vánočních
gratulacích. Ne vždy je to, co bude dále popsáno, přesně stejné, ale
základní smysl zůstává, ač podán v mnoha variantách. Pro tento výklad
přidržíme se na symboly bohatého, krásného, ale dobře čitelného obrazu
z oltářního cyklu Mistra Vyšebrodského.
Na jeho desce vidíme Ježíška sedět na klíně
Mariině. Ta oblečena jako královna sama sedí
na trůně. Maria, lidská dcera reprezentuje zde
zemi a celé stvoření. Kristus na jejím klíně je
králem všeho stvořeného. V horní části obra
zu jsou ovšem vidět andělé, služebníci Boží,
kteří vedou krále a vlastně je ke Kristu
uvádějí. Králi země slouží andělé, což jasně
ukazuje, že je to Bůh, nebeský král.
Postavy králů mají celou řadu významů.
Předně znamenají tři fáze lidského života. Jeden je mladý, druhý je zralý
muž, třetí je stařec. Říká se tím, že Kristus je Pánem každého života od
počátku do konce. Králové jsou však i vladaři všeho pozemského času.
Mladý král je králem budoucnosti. Na našem obraze je oblečen do
zeleného roucha naděje. Překvapivé je, že králem přítomnosti je král
stařec. Ten na obrazech zpravidla klečí u Ježíška a něco koná.
Na našem obraze jednak líbá ručku dítěte, jednak mu podává dar zlata.
Králem přítomnosti, tohoto právě probíhajícího děje, je král stařec proto,
že jsoucí okamžik brzo přejde do velikého prostoru minulosti. Právě tak
jako stařec upadne do spánku smrti. Zralý muž, který stojí trochu nakloněn
nad ním, je pak králem minulosti. Nedejme se zmást tím, že se jeví oproti
starci velmi mladě. Zralost a plnost žití přichází v gotické představě teprve
v hodině smrti. Smrt také zastavuje čas života, takže v této plnosti uzrání
již navždy zůstaneme. Dalo by se říci, že každý v plné síle své osobnosti.
Tento král je králem snědé, až i černé tváře. To ovšem není způsobeno
sluncem, jak zpívá sazemi umouněný chlapec při tříkrálové koledě. Je to
způsobeno stínem smrti, který leží nad minulostí. Tvář jejího krále je ve
stínu. V tomto smyslu ukazují králové, že Kristus je Pánem veškerého
času, je králem věčně.Také dary, které králové přinášejí, mají symbolický
význam. Jsou to substance v té době všech známých skupenství. Zlato
zastupuje jako dokonalý kov všechno, co je skupenství pevného. Kadidlo
zastupuje vše, co je skupenství plynného, a kapaliny zastupuje myrrha. Tu
přináší král s temnou tváří, neboť to byla mast užívaná při pohřbech. Není
nic a nikdo, co by se vymykalo z Kristovy Boží suverenity.
Chcemeli o vánocích přemýšlet o našem vlastním životě, mohli
bychom se dát vést tímto obrazem a ptát se: Je opravdu Kristus Pánem

mého života? Odevzdávám mu opravdu všechen čas a patřím mu, ať
bdím, či spím, ať jdu, či sedím, ať pracuji, či odpočívám? Jsou moje
práce udělány a činy vykonány tak, že mají hodnotu ryzího zlata? Jsou
moje myšlenky vonné jako líbezný dech kadidla a stoupají tak moje
chvály k nebi? Je řeč, která vytéká z mých úst, když mne sevře bolest a
starosti, ohlašovatelky údělu smrti, hojivá vonná píseň odevzdanosti?
Anebo je to jinak? Je obydlí, které značím jako Kristovo království,
vskutku místem harmonického pobývání lidí, kteří se řídí příkazem o
vzájemné lásce?
Budeteli při odpovědích poctiví, přeji Vám, abyste zažili něco
takového jako já. Kladl jsem si ty otázky a byl jsem stále více zahanben.
A tu zazvonil zvonek a stály tam děti, zpívaly tříkrálovou koledu a
černý vzadu vystrkoval bradu a já mu záviděl, že ho za chvíli čapne
maminka a umyje ho a dá ho spát. A tu mě napadlo, že snad i mně
jednou, rozjizveného a umazaného tak umyjou a uloží spát a až se
probudím, budu se usmívat při pomyšlení, že jsem měl černou tvář.

Vánoční mše svatá v české kapli Panny Marie Hostýnské
v národní svatyni Immaculate Conception
ve Washingtonu DC bude
v neděli 4. ledna 2015. Začátek v 12.15pm
Všichni jsou srdečně zváni. Přijďte s námi oslavit narození
Pána Ježíše  zazpívat koledy a poděkovat Pánu Bohu za víru.

Pope Gives 9 Tips to Vatican Employees
how to prepare for Christmas.
I think we can consider these tips as inspiration for whole year 2015.
VATICAN CITY, December 22, 2014

"Thanks to your daily work and your thoughtful effort, the Curia
is expressed as a living body," and, in a way, as "a real rich mosaic of
different fragments, necessary and complementary." Recalling St. Paul
saying that in the Body of Christ, "the eye cannot say to the hand:'I have
no need of you'; nor again the head to the feet, 'I do not need you,'" he
noted, "this shows that all parts of the Body of the Curia are needed for it
to be living and dynamic."

He then encouraged them to examine nine areas.
"Care for your spiritual life, your relationship with God," he said
was the first, because "this is the backbone of everything we do and
everything we are." “A Christian who is not nourished by prayer, the
sacraments and the Word of God, inevitably fades and withers,” he added.
Second, care for your family life, "giving to your children and your
loved ones not only money, but above all time, attention and love."
Third, heal your relationships with others, transforming faith in
life and words into good works, especially for those most in need.
The fourth suggestion of the Pope was to watch how you speak.
He stressed the importance of “purifying the language from the offensive
words, vulgarity and phraseology of worldly decadence.”
The fifth requires “healing the wounds of the heart with the oil of
forgiveness,” which means forgiving people who have hurt us and medicating wounds we have caused in others.
The sixth exhortation relates to work, he said, which involves
doing it "with enthusiasm, humility, skill, passion, and with a soul that
knows how to thank the Lord.”
The seventh appeal was to avoid envy, lust, hatred and negative
feelings “that devour our inner peace and transform us into destroyed and
destructive people.”
Eighth, he continued, requires the faithful to let go of “the bitterness that brings us to revenge,” “the laziness that leads to euthanasia,” “the
finger-pointing that leads to pride,” and “the complaining that constantly
leads us to despair.” He added: “I know that a few times, to keep your job,
you quarrel with someone, to defend yourselves. I understand these
situations, but the road does not end well." “Rather,” he suggested, “ask
the Lord for wisdom to bite one's tongue" and "not to say insulting words
that afterward leave your mouth bitter."
Ninth, he stressed, is to reach out to the weak, elderly, sick,
hungry, homeless and foreigners. For this will determine how we will be
judged.

Švýcarská garda
ve Vatikánu
ochraňuje
bezpečnost
Papeže. Počítá
110 mužů.

SBÍRKA NA OBRAZ PANNY MARIE HOSTÝNSKÉ
S velkými obavami jsem Vás začátkem minulého roku oslovil s
prosbou o příspěvek na obraz Panny Marie Hostýnské. Bůh však otevřel
Vaše srdce a Vaše štědrost předčila mé očekávání. Během roku jsme dali
dohromady slušnou částku přes 16 000 dolarů. Zbývá tedy necelých 9 000
dolarů. Mám obrovskou radost. Prosím o přízeň i v roce 2015. Dáli Bůh,
možná že splatíme celý obraz už v tomto roce. Děkuji Vám všem za
podporu časopisu Zvon a také za Vaše modlitby. Ujišťuji Vás svou
modlitbou. Bůh Vám žehnej po celý rok 2015.
Stav sbírky 2014
65%
vybráno $16 177

zbývá $8 823

V minulém období na obraz přispěli: William Jakovac, Renata a Michal
Krška, Růžena Bunžová, Ota a Marta Bláhovi, Joseph A. Kocab, Milada
Hanak, Peter a Marta Kania.

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ
Ing. Josef Zolman M.D., Ph.D. zemřel 15. listopadu 2014 v Ijamsville,
MD ve věku 72 let. Jeho otec musel v roce 1949 uprchnout do zahraničí a
tak celou dobu nesl doma pečeť třídního nepřítele. Řízením Božím ale
přesto vystudoval vysokou školu zemědělskou s červeným diplomem.
V roce 1968 využil situace a odešel do USA. Tam se opět setkal se svými
rodiči. Dále studoval a dosáhl další tituly. V Mexiku vystudoval lékařskou
fakultu. Se svou manželkou Jaroslavou se seznámil nedaleko Bedřichova
a 20 let spolu bydleli ve Fredericku  což je přeloženo Bedřichov. 20 let
dělal kostelníka při českých mších otci Josefu Kadlecovi ve Washingtonu,
DC. Byl velký sportovec a uměl téměř vše. Zemřel náhle na zástavu srdce
a dýchání. Manželka Jaroslava prosí o modlitbu za jeho spásu. Odpočinutí
věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.
O MODLITBU A MŠE SVATÉ ZA ZEMŘELÉ V LISTOPADU 2014 POŽÁDALI
Jiří Planner, rodina Bláhova, Libuše Králová, Helena Otýpka, rodina Kolasova,
Lucie a Maťo Reynolds, Mária a Martin Vraštiak, Zdenka Rinus, Hedvika
Krátky, Dagmar Čermák, Zdenka Rosenberg, rodina Krškova, Jan Bartůněk,
Růžena Bunžová, manželé Sádlíkovi, Dana Sabliková, Šárka Elahiová, rodina
Tomečkova, rodina Sikorjakova, rodina Krupkova, rodina Smrčkova,
Brotánkovi, Petra Hammid, Jiřina Kowalyk, Mária Gabor s rodinou.

Děkujeme za podporu české misie a Zvonu
V minulém období přispěli: Mila Kania, Helen Hlinka, Růžena Bunžová,
Jiřina Zaros, Milada Šťastný, Mária H. Sefcik, Karel Chrobák, Jaroslava
Zolmanová, Peter a Marta Kania, Frank Schulz, Josef a Olga Chalas,
Vladimir a Jana Pavlovsky, Frank Fiala, Jiří a Marta Hnízda, Henrietta
Hubata, Bohdan a Jiřina Kowalyk, Pat a Ed Babor, Antonín a Radmila
Bartoš, Irene Mergl, Kopecký, Mary Sukany, Jitka Bláha, Božena
Smrčka, Rev. Odilo Crkva, Peter a Greta Bunža, N.K. Granzotti, Edward
a Alice Vedral, Anna Slavik, Gustav a Slavka Ulc, Sonja Pagac.

Blahopřejeme k narozeninám
v měsíci lednu: Maxim Jan Nehybka 1. ledna, Zuzka Petrova 1. ledna,

Denny 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 Kotyza 25. ledna, Nela Brabec 27.
ledna, Olga Ludvik 27. ledna, Marianne Solfronk 28. ledna, Jan Pasáček
29. ledna, Norika Krupka Janík 30. ledna,
úmysly mší svatých v měsíci lednu 2015
datum

Jan-01
Jan-04
Jan-06
Jan-07
Jan-11
Jan-13
Jan-15
Jan-18
Jan-20

úmysl

Za + Jana Bednáře
Za Krajanskou rodinu
Za + otca Jána Juráši
Za + Josefa Mareše
Za + manželku Ludmilu Sedláčkovou
Za + bratra Jána Juráši
Za + manžela Josefa Zolmana
Za + matku Máriu Jureňovu
Za Boží ochranu pro celou rodinu Bláhovu a
Krausovu
Jan-25 Za + otca Imricha Cernana
Jan-29 Za + Mariu a Andrej Kosár
Jan-31 Za + Jiřího Širokého

dárce

rodina Bláhova
manželé Jurášovi
Anna Benáček
rodina Sedláčkova
manželé Jurášovi
manželka Jaroslava
rodina Jureňova
rodina Bláhova
Marta Giani
manželé Jurášovi
manželé Bláhovi

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
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 11375 Tel: (718) 575 8959 - E-mail: zvonnews@gmail.com web: www.zvon.info
Slovenská mše sv. každou neděli v 11.00 u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu
(1st Ave a 66th St.) http://www.stjohnnepomucene.org

ZA HRANICEMI SVÉ VLASTI

Jan Nepomucký Neumann. Rodák z Prachatic, vystudoval teologii v Českých
Budějovicích. Vysvěcený na kněze na Manhattanu. Čtvrtý biskup ve Filadelfii. První svatý mužského
rodu v USA (1977).
5. ledna 2010, v den 150. výročí smrti sv. Jana Neumanna, sloužil u jeho hrobu v redemptoris
tickém kostele sv. Petra ve Philadelphii mši svatou jeho nástupce, filadelfský arcibiskup Justin kardinál
Rigali. V homilii mimo jiné řekl: "V červnu 1836, v den své primice, pronesl otec Jan Neumann
modlitbu, která se skládala z pouhých pěti slov: 'Dobrý Bože, učiň mě svatým!' Při mši svaté na samém
začátku své kněžské služby prosil o svatost.
Hned po příjezdu do Ameriky, ještě před kněžským svěcením, dostal Jan Neumann za úkol Sv. Jan Nepomuk Neumann
dokončit přípravu skupiny dětí k 1. svatému přijímání. Viděl jejich duchovní bídu, velké mezery v české kapli ve WDC
v náboženském vzdělání, nebezpečí odpadu od víry, a to ho poznamenalo na celý život. Od té chvíle až do smrti
usiloval o dobrou výchovu a vzdělání dětí. V jeho deníku můžeme číst modlitbu: "Můj Pane a můj Bože, smiluj se nade
mnou a nad těmito ovečkami, které mi byly právě svěřeny. Dej mému jazyku slova života. Očisti jejich srdce a učiň je
učenlivými pro každou radu a napomenutí. Tvá milost musí dokázat všechno, protože já neumím nic než hřešit. Ježíši,
můj Vykupiteli, přejímám Tvé místo. Učiň, abych byl této farnosti také Vykupitelem! Zapřísahám Tě, osvěť mou mysl,
dej mi mocná slova a posvěcení, ať jako dvojsečný meč proniknou hluboko do srdcí a myslí mých posluchačů."
Z pověření americké biskupské konference sepsal Malý katechismus, který se používal na amerických školách ještě
několik desetiletí po jeho smrti. Jako biskup ve Philadelphii usiloval o to, aby každá farnost měla svou vlastní školu.
Založil jich asi 80. Pro zajištění kvalitnější výuky pozval do Ameriky Školské sestry de Notre Dame, podporoval
duchovně i hmotně řeholnice několika dalších kongregací a dokonce sám založil Třetí řád sester sv. Františka z Glen
Riddle. Je považován za otce a nebeského ochránce sítě amerických katolických škol.
Kardinál Rigali zakončil svou slavnostní homilii slovy: " 'Dobrý Bože, učiň mě svatým! Kéž nás svědectví a
přímluva sv. Jana Neumanna uvádí hlouběji do života svatosti!"

