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Schedule: 2015 Apostolic Journey Of Pope Francis
To The United States Of America
TUESDAY, SEPTEMBER 22 (WASHINGTON, DC)
● 4:00 p.m. Arrival from Cuba at Joint Base Andrews
WEDNESDAY, SEPTEMBER 23 (WASHINGTON, DC)
● 9:15 a.m. Welcome ceremony and meeting with President Obama at the White
House
● 11:30 a.m. Midday Prayer with the bishops of the United States, St. Matthew's
Cathedral
● 4:15 p.m. Mass of Canonization of Junipero Serra, Basilica of the National Shrine
of the Immaculate Conception
THURSDAY, SEPTEMBER 24 (WASHINGTON, DC, NEW YORK CITY)
● 9:20 a.m. Address to Joint Meeting of the United States Congress
● 11:15 a.m. Visit to St. Patrick in the City and Catholic Charities of the Archdiocese
of Washington
● 4:00 p.m. Depart from Joint Base Andrews
● 5:00 p.m. Arrival at John F. Kennedy International Airport
● 6:45 p.m. Evening Prayer (Vespers) at St. Patrick's Cathedral
FRIDAY, SEPTEMBER 25 (NEW YORK CITY)

● 8:30 a.m. Visit to the United Nations and Address to the United Nations General
Assembly

● 11:30 a.m. Multi-religious service at 9/11 Memorial and Museum, World Trade
Center

● 4:00 p.m. Visit to Our Lady Queen of Angels School, East Harlem
● 6:00 p.m. Mass at Madison Square Garden
SATURDAY, SEPTEMBER 26 (NEW YORK CITY, PHILADELPHIA)

●
●
●
●
●

8:40 a.m. Departure from John F. Kennedy International Airport
9:30 a.m. Arrival at Atlantic Aviation, Philadelphia
10:30 a.m. Mass at Cathedral Basilica of Sts. Peter and Paul, Philadelphia
4:45 p.m. Visit to Independence Mall
7:30 p.m. Visit to the Festival of Families Benjamin Franklin Parkway
SUNDAY, SEPTEMBER 27 (PHILADELPHIA)
● 9:15 a.m. Meeting with bishops at St. Martin's Chapel, St. Charles Borromeo
Seminary
● 11:00 a.m. Visit to Curran-Fromhold Correctional Facility
● 4:00 p.m. Mass for the conclusion of the World Meeting of Families, Benjamin
Franklin Parkway
● 7:00 p.m. Visit with organizers, volunteers and benefactors of the World Meeting
of Families, Atlantic Aviation
● 8:00 p.m. Departure for Rome

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

Pro mne je vlídné podzimní světlo obrazem člověka, který vlídně
hledí nejen na sebe, na své slabosti a chyby, ale i na jiné lidi s jejich
člověčenstvím. Svým mírným pohledem noří vlastní skutečnost
i skutečnost lidí kolem sebe do vlídného světla. V mírném, vlídném
podzimním světle všechno zkrásní. Pestré listí na stromě svítí v celé své
kráse. V něm je krásný i suchý strom. Všechno taková vlídnost vyzařuje.
V jejich blízkosti jsem rád. Rád se s nimi bavím. Vychází z nich svolení,
že smím být takový, jaký jsem, i souhlas: “Všechno je dobré!” Život
s nimi dovedl leckdy pořádně zatřást. Šli po horách i v proláklinách, ale
teď, v podzimu svého života, hledí na vše pohledem vlídným. Nic
lidského jim nezůstalo cizí. Nic neodsuzují: všechno nechávají v mírném
podzimním světle zářit, ať se to stalo jakkoliv.
Německé slovo “milde”  vlídný, mírný  označuje tedy člověka
životem omletého. Teprve potom tvrdé jádro změkne, zjemní. Vlídní
starci jsou lidé rozemletí mlýnem života. Prožili se své krize, bývali
zoufalí. Procházeli tmou skalních rozsedlin.
Bojovali se svými chybami a slabostmi a opětovně prohrávali.
Vždycky ale ihned povstali a snažili se bojovat dále. Mlýnským kámen
jejich osudu je rozemlel na jemnou mouku - a oni proti tomu nerebelovali.
K svému rozemletí vyslovovali ANO, a tak se stali vlídnými. Snad to
učinila zkušenost s oním andělem, o němž ve své modlitbě píše
Werner Bergengruen:
“Anděli, bratře, noc co noc,
nežli mne démoni lapí,
Ty strážce, křídlem svým
červánky zažíháš...
Bratrsky nesls mě
ohnivou krajinou pekla,
do skalní stěny
vytesals mi stupně,
chránils mně
před střelou i lasem:
zdi jsi přede mnou rozpoltil,
bych jimi prošel.
Byl jsem ti častokrát zátěží,

Tys mi však vždycky byl věrný,
nečekals na dík,
nečekals na pozdrav.
Buď mi průvodcem, anděli,
vždyť soumrak na všechny cesty padá;
ach, anděli, vyrvi mne z času!
Anděli, veď mě, buď jak buď,
ještě alespoň jednou!
Pak budeš volný...
Jen ten balvan mi ze srdce sejmi,
a nenech mě samého, anděli můj!
Básník zřejmě zakusil, že ho anděl vlídnosti přenesl přes mnohá
pekla a propasti, že ho omílal, a tak učinil vlídným.
Vlídnost a mírnost patří k sobě. Pro Evagria Pontica, mnicha
a spisovatele, je mírnost známkou duchovního člověka. Askeze, která
z člověka dělá bytost tvrdou, bytost libující si ve vlastní spravedlnosti, je
bezcenná. Jen ten, kdo dovede být mírný jako David a Ježíš, zná něco
z duchovní cesty. Kdo soudí o druhých tvrdě, ten své slabosti a chyby
ve skutečnosti nepřemohl. Jen je potlačil. Bojoval proti nim silou a teď
stejnou silou postupuje proti druhým. Promítá své potlačené vášně do
druhých. Neprošel mlýnem pravdy, a proto se nestal bytostí měkkou,
něžnou a vlídnou.
Přeji ti, aby ses ve svém životě mnohokrát setkal s andělem
vlídnosti. Pocítíš, jak jsou pro tebe takoví lidé důležití. Možná je už znáš.
Vyhledávej jejich blízkost, mluv s nimi, ptej se jich, co je k této vlídnosti
přivedlo. Pak se od nich naučíš onomu mírnému pohledu, který vnoří tvůj
život do měkkého zářijového světla, které
dodá důstojnost a krásu všemu, co je v
tobě, i kdyby šlo o ztroskotání. Ve
škole těchto vlídných lidí se snad i z
tebe stane anděl vlídnosti pro ty,
kteří proti sobě tvrdě horlí, kteří se
zatracují a zoufají si nad svými
chybami. Nemusíš jim nic moc
říkat. Snad z tvého mírného pohledu
vycítí, že i oni se mohou na svůj
život dívat jinýma očima, nikoliv
pohledem tvrdým a odsuzujícím, nýbrž
vlídným a mírným, který všechno
prosvětluje září babího léta.

L

ETNÍ DNY SE pomalu zkracují a spolu s dětmi se snažíme využít
poslední nabídku teplého počasí v New Yorku. Je pravda,
že nemalá část čtenářů tyto “starosti” nemají, protože žijí
v Kalifornii nebo na Floridě. Nicméně i pro ně se rok přehoupl do druhé
poloviny a číslo 2015 máme vypsané v ruce. Pro Krajanskou rodinu
v Astorii je tento rok úspěšný tím, že jsme splatili obraz Panny Marie
Hostýnské, který se nachází v konkatedrále sv. Josefa v Brooklynu.
Poslední částku 15 000, dolarů jsem poslal na den Nanebevzetí Panny
Marie 15. srpna 2015. Podrobnosti najdete v tomto čísle.
S celkem poklidnou atmosférou v Astorii kontrastují změny ve
slovenském kostele na Manhattanu. Jak mnozí víte, po smrti Rev. Martina
Svitana na jaře roku 2012 byl nakrátko ustanoven administrátorem Rev.
Stefan Chanas, do té doby kaplanem. Otec Martin byl ve slovenském
kostele farářem od dubna 1999. V říjnu 2012 byl ustanoven administrá
torem Rev. Msgr. Lawrence M. Connaughton. Ten ale náhle onemocněl a
zemřel 29. září 2014. V prosinci toho roku byl ustanoven administrátorem
Rev. Thomas Kallumady. Manhattanská arcidiecéze prodělává velké
změny týkající se zavírání a slučování kostelů. Tento vývoj je nevyhnutel
ný, protože některá místa na Manhattanu se úplně demograficky změnila.
Kostel Jana Nepomuckého mučedníka na 72. ulici se zavřel a také kostel
Panny Marie Královny Míru na 62. ulici. Farníci přešli pod novou farnost,
která nese jméno “Church of St. John Nepomucene, St. Frances Xavier
Cabrini and St. John the Martyr”. Tato změna nastala k datu 1. srpna 2015
a novým farářem se stal Rev. Richard D. Baker. Otec Stefan se nadále
bude na prvním místě věnovat slovensky mluvícím farníkům, kteří letos
oslavili 90 let od posvěcení kostela na 66. ulici. Kostel sv.
Jana Nepomuckého byl posvěcen
kardinálem Patrickem Hayesem dne
30. května 1925. Z celého srdce přeji
slovenské farnosti na Manhattanu
horlivé katolíky, aby nesli dědictví
otců i nadále a předávali tento poklad
svým dětem. Otci Štefanovi přeji dary
Ducha Svatého pro jeho práci mezi
krajany.
Přeji Vám hezký čas strávený
s časopisem ZVON
Fr. Antonín

Slovenský kostel sv. Jana Nepomuckého
na Manhattanu na 66. ulici.

Moudrosti
Rozmlouvali jsme o smyslu všeho toho utrpení, hledali jsme
odpovědi. My odkojení náboženskou formací jsem se ptali na vůli Boží,
co může Bůh dopustit a proč. Debatu ukončil Ján, bývalý četník:
 Chlapci, o Pánu Bohu moc nemluvte. I pro vás by mělo platit, co řekl
Mojžíš Židům: „Nevezmeš jména Božího nadarmo.“ Pán Bůh se nemá
tolik omílat. To na tobě musí být vidět. Potom bude Bůh všechno ve všem.
Ten, který dává léto i zimu, zdraví i nemoc, vězení i svobodu, život i smrt,
ale nakonec  nakonec vítězí světlo, život, svoboda.
Takovou teologickou přednášku jsem neslyšel ani od profesorů.
Má pravdu.
(ukázka z knihy od římskokatolického kněze Antona Srholce: Svetlo z hlbín
jáchymovských lágrov, KON-PRESS, Bratislava 1991, 45)

Ezechiel a Aristotelés

Z knihy CHASIDSKÁ VYPRÁVĚNÍ
Martin Buber

Jednou se Rižinský otázal mnoha moudrých mužů, kteří se shromáždili
kolem jeho stolu: “Proč lidé horlí proti našemu mistru Móšemu ben
Maimonovi?” Jeden z rabínů odpověděl: “Poněvadž kdesi říká, že
Aristotelés věděl o nebeských sférách více než Ezechiel  jak by proti
němu nehorlili!” Rižinský pravil: “Je to tak, jak říká náš mistr Móše ben
Maimon.
Dva lidé přišli do královského paláce. Ten první prodléval dlouho v
každém sále, zvídavým pohledem si prohlížel nádherné látky a klenoty a
nemohl se nasytit. Druhý procházel sály a věděl: toto je králův dům, toto
jsou královská roucha, ještě pár kroků a spatřím i krále, našeho Pána.”

Něco pro zasmání:
Tři jezuité, Angličan, Francouz a Rus, obdivují obraz znázorňující
Adama a Evu v Edenu. Angličan povídá:
“Podívejte na ten klid, na tu neotřesitelnost, to museli být určitě
Angličané…”
“Kdepak,” řekne Francouz. “Podívejte se na jejich krásu, na tu nahotu, to
byli určitě Francouzi!”
“Smutné,” řekne Rus. “Neměli co na sebe, neměli kde bydlet, k jídlu měli
jen jablka a ještě jim říkali, že žijí v ráji… to museli být rozhodně Rusové!”

Kdo jsou Moravští bratři?
Václav Solfronk

V červnu t.r. naši spolubratři vzpomínali jubileum smrti Mistra Jana Husa.
Bohoslužby smíření se odbývaly ve Vatikánu, Praze, Brně a na jiných
místech ČR. Církev Moravských bratrů jsou Husovi následovníci.
Věřím, že mnoho z nás, zvláště my, kteří žijeme na východním pobřeží
Spojených států, jistě slyšelo o pennsylvánském měste Bethlehem, anebo
o světoznámé železářské firmě stejného jména. Ale mnozí si asi
neuvědomují, že toto město bylo založené starou protestantskou /
evangelickou církví "Unity of Bretheren nebo Moravian Bretheren" neboli
Moravští bratři, někdy též zvaní Čeští bratři. Tato církev má své kořeny u
nás doma v Česku. Moravští bratři založili několik dalších městeček a
vesnic v blízkém okolí Betlehemu, jako např. hezké městečko Lititz, které
mimo jiné je domovem starého pivovaru Yuengling, který dodnes vaří
dobré pivo. Založení pivovaru se obyčejně připisuje německým
emigrantům, ale bez pochyby mezi zakladateli byli naši Bratři Moravané.
Někteří členi této skupiny se později usadili ve státu Severní Karolína, kde
založili osadu Bershiba, kterou po mnohaletém spolužití s místními
indiánskými kmeny jedné noci bez varování přepadli a vypálili. Zbývající
členové této skupiny se odstěhovali nedaleko na sever do města Salem
(Old Salem), dnes část spojeného města WinstonSalem. Zde se natrvalo
usadili a založili první vysokou školu pro děvčata. Tímto aktem se lišili od
jiných evangelických církvi, které měly zájem jen o vzděláni chlapců, aby
měly dostatek kněží.

Něco z dějin této církve
Kdo jsou Moravští bratři  Moravané? Nejstručněji řečeno: Potomci
Jednoty Bratrské ze severní Moravy. Hlavně z fulneckého sboru, jejich
posledním kazatelem byl Jan Amos Komenský. V Suchdole si uchovali
své povědomí příslušnosti k Jednotě po celou dobu protireformace až do
duchovního probuzení v r. 1723.
Husitské hnutí nám dalo Jednotu Bratrskou, tato církev byla založená v
počátku 15. století a je považovaná za nejstarší protestantskou církvi u
nás. Jan Hus nesouhlasil s některým učením Katolické církve té doby,
např. přál si, aby se obřady konaly v češtině, a aby lid mohl přijímat pod
obojím (chléb a víno, v latině communio sub utraque specie). Podrobně
o bludech Jana Husa a odsouzení jeho učení najdete v Hlasech národa
7/2015, pozn. redakce. Historie nám praví, že Jan Hus byl upálen

v Kostnici 6. července 1415. Od roku 1419 do 1437 následovala doba
Husitských válek. Jedna část Husitů zvaná Utraquists se spojila s katolíky
proti jiným husitským skupinám, jako např. Táboritům, kteří byli poraženi
v bitvě u Lipan v roku 1434. Utraquists podepsali mírovou smlouvu
v Basileji 5. července 1436.
Po porážce stavovského povstání r. 1620 a v následujících letech odešlo
mnoho přívrženců Jednoty bratrské do exilu do Polska (Lešno), Německa
(Ochranov) a později do Ameriky. V r. 1722 založil prostý tesař Kristian
David ze Ženklavy pro své souvěrce, tajné evangelíky ze severní Moravy
v nábožensky svobodném Sasku (Německu) město Herrnhut, česky
Ochranov. Tam v době náboženské nesvobody v letech 17221781
postupně uteklo ze severní Moravy asi 650 tajných protestantů. Nejvíce
jich pocházelo ze Suchodolu nad Odrou, asi 280. Z dalších obcí uteklo 100
obyvatel z Kunína, z Nízkého Jeseníku dalších 100, ze Šenova 58, ze
Žiliny 47 a z jiných obcí dalších 80 osob.
V Herrnhutu na statcích hraběte Mikuláše Zinzendorfa (Herrnhut) pak
obnovili v r. 1722 Jednotu bratrskou a věnovali se evangelizaci a misijní
práci doslova po celém světě. Dnes je možné najít Moravské školy a
kostely na všech pěti kontinentech. Den 13. 8. 1722 lze považovat za
datum vzniku obnovené Jednoty bratrské (Unitatis fratrum) a Zinzendorf
se stal jejím prvním biskupem. Už r. 1732 vysílají první misionáře do tzv.
Západní Indie a o rok později do Grónska. Misie v Grónsku splnila přání
biskupa Hansi Egedena přivést celý svět k evangeliu. Založení této misie
umožnil dánský král v roce 1721. První sbor Jednoty bratrské v zemi otců
vznikl v Potštejně r. 1870. Proti teologii rozumu prosazují teologii srdce
ve spojení s činorodým křesťanstvím.

Moravští bratři v Americe
V r. 1741 David Nitcchmann a kníže Zinzendorf s malou skupinou založili
misii v pennsylvánské kolonii. Tato misie byla založená v době vánočních
svátků a dostala jméno Bethlehem. Dnes je to šesté největší město
v Pennsylvánii. Tato skupina později založila i jiné osady v okolí
Bethlehema a také v Severní Karolíně, kde Moravané pod vedením
biskupa Augusta Gottlieba Spangenberga zakoupili 98.985 akrů
(400.58 km) od Lorda Johna Cartereta, který byl druhý Earl z Granville.
Tyto pozemky nazvali Wachovia po pozemcích, které kníže Zinzendorf
vlastnil na řece Dunaji v Dolním Rakousku.
Naši Bratři nebyli velmi oblíbeni mezi svými sousedy zvláště za doby,
kdy Americké kolonie bojovali o svou nezávislost od Anglického

království. Nespokojenost amerických sousedů s našimi Bratry spočívala
hlavně na dvou bodech: odmítali hájit kolonie se zbraní v ruce a zásadně
odmítali účast na jakýchkoliv válečných akcích. Američané jim velmi
zazlívali to, že bez přestání posílali peníze zpátky za pozemky do Anglie
Lordu Carteretu, který byl příbuzný královské rodiny.

Na závěr
Skupina Moravských bratří, která přijela do Severní Ameriky, po třech
generacích pobývajících v Sasku, již nemluvili česky, hovořili německy,
ale zachovali si mnoho starých zvyků.
Jestli se někdy o Velikonocích octnete v okolí WinstonSalem, N.C.,
doporučuji účast na jejich oslavě vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Je
to zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Na Zelený čtvrtek přichází
skupiny věřících na zdejší rozsáhlý hřbitov, aby umyly náhrobní kameny.
Moravané jsou zde pochováni podle pohlaví, věku, zdali byli ženatí,
anebo svobodní. Nejsou pochováni se svými rodinami. Jejich hroby jsou
označeny jen jednoduchou deskou, podobně jako vojáci na amerických
vojenských hřbitovech.
Na Bílou sobotu jsem se zúčastnil na jejich oslavě vzkříšení, velmi
důstojný obřad, ale nezanechal ve mně mnoho vzpomínek. Na
Velikonoční neděli časně ráno před svítáním jsme se sešli na zdejším
rozsáhlém hřbitově. Při okraji hřbitova byly rozestavěné kapely
-dechovky, bylo jich celkem asi deset. První nám zahrála kapela
z východní části hřbitova a kapela na protější straně pak odpověděla a tak
se střídaly kapely z celého okolí asi hodinu. (V blízkém okolí Winston
Salem je 13 Moravských kostelů, kostel vedle té dívčí vysoké školy
nazývají „Mother Church“, má podobný význam pro ně jako katedrála pro
nás). Pak následovala pobožnost doprovázená sborovým zpěvem a
hudbou. Po skončení obřadů na hřbitově spěchali lidé na snídani buď
domů, anebo do blízkých restaurací, hotelů nebo motelů.

Mše svatá ve Washingtonu, D.C.
ke cti svatého Václava ‑ patrona české země
20. září 2015 bude mše svatá v Národní svatyni
Immaculate Conception v české kapli
Panny Marie Hostýnské.
začátek v 12.15pm
Všichni jsou srdečně zváni

Pomocnice křesťanů
15. srpna 2015 jsme oslavili svátek Nanebevzetí Panny Marie. Tento
datum je také na šeku, na kterém byla částka 15 000 dolarů určených na
obraz Panny Marie Hostýnské v kostele sv. Josefa v Brooklynu. Zaplatili
jsme celou částku 25 000 dolarů během jednoho a půl roku. Věřím, že
tento obraz bude památkou do budoucnosti a Panna Maria bude žehnat
všem krajanům, kteří zde v New Yorku budou bydlet.
Zde je malá rekapitulace naší sbírky:
Celkem se zúčastnilo sbírky 78 lidí nebo rodin (jedna organizace)
Sbírka byla vyhlášená na začátku roku 2014. V srpnu tohoto roku jsme
dosáhli cíle 25 000, dolarů.
7 dárců
dalo 1000, a více dolarů
50 dárců
dalo 100, a více dolarů
Výtěžek z Martinských hodů v roce 2014, který odevzdáváme na podporu
kostela, byl velkoryse věnován na obraz (2000, dolarů) Msgr. Seanem
Oglem. Misie z Chicaga věnovala 1000, dolarů.
Všem dárcům upřímně děkuji a na přímluvu Panny Marie Hostýnské,
ať Vám Bůh žehná.
Fr. Antonín

Oroduj za nás
Blahopřejeme:
Pan Pavel Weirich oslavil 22. července
80. narozeniny. Za celou komunitu v Astorii
mu přeji hodně zdraví a Boží požehnání.
Ať máte radost ze svých dětí a vnoučat.
Fr. Antonín

Michal Krška bude přesně v “polovině zápasu”, který
už má za sebou pan Pavel Weirich. Dne 22. září oslaví
své čtyřicátiny. Milý Michale, z celého srdce Ti přeji
hodně zdraví a Boží požehnání pro Tebe a celou
rodinu. Hodně úspěchů také v zápasech
Jiu-Jitsu (BJJ).
Fr. Antonín

Události

29. července
“Je to papežův úmysl navštívit Irák a bezpochyby to
udělá, i když teď nevidím žádnou vhodnou příležitost k uskutečnění této
myšlenky. Irák je stálé velmi problematickou zemí,” prohlásil Fernando kardinál
Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
6. srpna
Svatý otec v dopisu z 6. srpna 2015 předsedovi
Papežské rady pro spravedlnost a mír kardinálu Peteru Turksonovi a předsedovi
Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů Kurtu Kochovi učinil prohlášení,
kde znovu potvrzuje odpovědnost křesťanů na řešení ekologické krize, ve které
se lidstvo v současnosti ocitá a vyhlašuje s platností od tohoto roku 1. září Dnem
modliteb za péči o stvoření.
18. srpna
Kněz řádu Klaretinů Dennis Osuagwu byl zastřelen
v městě Nekede v Nigérii.
18. srpna
představitelé Revolučních ozbrojených sil v Kolumbii
(FARC) požádali papeže Františka o setkání během jeho návštěvy na Kubu.
Mírové jednání mezi kolumbijskou vládou a FARC probíhají na Kubě od roku
2012.
19. srpna
papež František zaslal pozdrav do Taize. Ekumenická
komunita v Taize ve Francii oslavuje 75. výročí založení; 100. výročí narození
jejího zakladatele Rogera Shütze a 10. výročí jeho smrti.
19. srpna
Kardinál Dominik Duka OP, delegát České biskupské
konference pro duchovní službu v armádě, navštívil spolu s náčelníkem
generálního štábu Josefem Bečvářem české vojáky, kteří působí v mezinárodní
misi na Sinajském poloostrově v Egyptě. Přijal tak jejich pozvání a na základně
El-Gorah pro vojáky mezinárodního kontingentu také sloužil mši svatou.
21. srpna
Olomoucká arcid. charita otevřela na Ukrajině ve městě
Chmelnyckyj svíčkařskou dílnu. Dílna poskytne zaměstnání na plný úvazek pro
dvě ženy a peníze, které pomohou invalidům z války, uprchlíkům a dalším lidem
v nouzi.
21. srpna
papež František jmenoval zvláštního vyslance na
zakončení Národního eucharistického kongresu, kardinála Paula Josefa Cordese,
emeritního presidenta Papežské rady Cor Unum. Slavnostní zakončení se bude
konat 17. října 2015 v Brně.
29. srpna
V rámci Roku zasvěceného života se na Velehradě
uskutečnila Národní pouť vděčnosti za duchovní povolání. Členové a členky
různých řádů a kongregací působících v ČR se zde společně sešli a někteří z nich
připutovali pěšky.

Blahopřejeme k narozeninám
v měsíci září:
Ludmila Sedláčková 2. září, Marie Chvilíčková 5. září, Tomáš Brabec 7.
září, Julia L. Brabec 10. září, Simona Kostka 14. září, Daniela Brabec 19.
září, Václav Jelínek 20. září, Jan Tomeček, 21. září, Msgr. Václav Malý,
biskup 21. září, Michal Krška 22. září, Vlasta Krupková 24. září, Dag
mar Čermáková 26. září, Marie Jelínek sr. 26. září, Nikolas Pope 26. září,
Václav Jelínek jr. 28. září.
Na obraz Panny Marie Hostýnské v Brooklynu přispěli:
Michal a Renata Krškovi, Tomáš a Daniela Brabcovi.

Děkujeme za podporu české misie a Zvonu
V minulém období přispěli: Milan a Eva Fryscak, Věra Pařízek, Marie
Honzík, Emil Pavelek, Joseph A. Kocab, Zdenek a Zdenka Sádlíkovi,
Bohumil Novotný
úmysly mší svatých v měsíci září 2015
datum

úmysl

6. září
8. září
11. září
12. září
13. září
15. září
17. září
18. září
20. září
27. září

Za krajanskou rodinu
Za + Prof. Zdenka Rutara
Za + Dr. Věru Bořkovskou
Za + Romana Urbanka
Za krajanskou rodinu
Za + Josefa Zolmana
Za + Karola Krupku
Za + sestru, tetu Miladu Havlíkovu
Za krajanskou rodinu
Za + manžela Jiřího Smrčku

dárce

Václav Sedláček
manželé Sádlíkovi
manželé Sádlíkovi
manželka
rodina Krupkova
rodina Krupkova
Božena Smrčka

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
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

Slavné osobnosti

-

Prof. ThDr. PhDr. František Dvorník

(14. srpna 1893 Chomýž — 4. listopadu 1975 Chomýž)
Prof. ThDr. PhDr. František Dvorník byl český kněz a historik, nejvýznamnější český
byzantolog.
Po absolvování Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži studoval na katolické bohoslovecké
fakultě v Olomouci, kde byl po dokončení studia v roce 1916 vysvěcen na kněze. Jako kněz
krátce působil v Bílovci a ve Vítkově. Potom pokračoval ve studiích v Praze, odkud odešel do
Paříže, kde studoval několik oborů současně. V roce 1926 získal na Sorbonně doktorát
filosofie.
Po návratu do Československa se v roce 1927 habilitoval a v roce 1928 se stal profesorem
církevních dějin na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byl jedním ze
zakladatelů Slovanského ústavu v Praze a spoluzaložil i vědeckou revui Byzantinoslavica.
Za druhé světové války přednášel v Collège de France a na École des Hautes Études v Paříži. Od roku 1948 až do roku
1965 působil jako profesor byzantologie v Dumbarton Oaks Center na Harvardově univerzitě. Aktivně se zúčastnil
druhého vatikánského koncilu jako poradce v oblasti historie a ekumenismu.
Patřil k světově uznávaným byzantologům. Velmi významná jsou jeho práce o patriarchovi Fotiovi, která přispěly
k pochopení a rehabilitaci této významné osobnosti. Během svého života byl oceněn velkým množstvím poct a čestných
doktorátů předních světových univerzit (Paříž, Londýn). Zemřel 4. listopadu 1975 během svého pobytu
v Československu a byl pochován v rodinné hrobce na hřbitově v Bílavsku pod Hostýnem. V roce 1992 obdržel
in memoriam Řád T. G. Masaryka III. třídy.

