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Věčné odpočinutí dej jim Pane a světlo věčné
ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji.
( modlitba za zemřelé )
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Novinky ze života církve u nás a ve světě

Ostrava - Nový kostel
zasvěcený svatému Duchu
bude sloužit věřícím v
obvodech Ostrava-Zábřeh a
Ostrava-Výškovice.Největší
sakrální stavba na území
Ostravy zrealizována za
posledních sto let byla
postavena na prostranství
před kinem Luna. Kostel s
víceúčelovými pastoračními
prostory v podzemním
podlaží, garážemi a byty pro kněze je dílem brněnského architekta Marka
Štěpána. Ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz chrám
i samostatně stojící zvonici posvětil při slavnostní mši sv. v sobotu 20. 10. t.r.
Nová kniha, která vyšla v Karmelitánském nakladatelství

Biskup Petr Esterka. vyrůstal v tradičním prostředí jižní Moravy a byl
ovlivněn předkoncilním studiem teologie v Římě. Dlouhá léta strávená
v USA a problémy, se kterými se setkával v pastoraci, ho přivedly
k otevřenému postoji k mnoha pastoračním tématům. V knize dpovídá
otevřeně na řadu otázek, které jsou palčivé a aktuální, ale v českém
prostředí nejsou mnohdy z opatrnosti raději ani pokládány. Nabízí neotřelá
východiska, doplňuje je celou řadou příběhů z pastorace a hlavně: nebojí se
riskovat.
Knihu si můžete objednat na adrese:
Bishop Petr Esterka
344 Koch Avenue
Placentia, CA 92870

Objednávám knížku:
ROZHODNI SE PRO RISK
Jméno: .........................................
Adresa: ........................................
Město, stát, ZIP:
.......................................................
...... počet výtisků $ 16,00 za kus
...... poštovné $ 3,00 za kus
přikládám šek na: $ ……………..
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Vážení čtenáři ZVONU,

Fotografie na titulní straně je velice výmluvná. Dva světy – na jedné
straně MAKRO (obchod, kde se nakupuje ve velkém, jeden ze symbolů
konzumu), na straně druhé hřbitov. Poutač umístěný vysoko nad zemí chce
přitáhnout pozornost, vybídnout k nakupování, zásobení se. Hřbitov dole
nám připomíná pomíjivost a dočasnost našeho snažení. Nechce strašit, spíše
pobídnout k zamyšlení.
Sv. Augustin navrhuje: Podívej se na svůj život z hlediska věčnosti.
Užitečná rada. Najednou všechno dostává jiný rozměr. Náš život, práce,
starosti – všechno to se točí kolem zajištění našeho života tady na zemi. A do
toho všeho jako by znovu zazněla Kristova věta: Shromažďujte si poklady
v nebi, kde je ani mol ani rez nezkazí...
V měsíci listopadu budeme vzpomínat na naše zemřelé. Pro mnoho
z nás to nebude ta tradiční cesta na hřbitov za našimi blízkými, abychom
vzpomenuli modlitbou a zapálili svíčku. O to víc ale máme pamatovat
v srdci. Máme k tomu příležitost jak při mši svaté, tak v osobní modlitbě.
Kolik je těch, na které nechceme zapomenout. Naší prarodiče, rodiče,
příbuzní, přátelé, známí, kněží... Všechno to jsou lidé, kteří s námi ušli kus
cesty, od nich jsme dostali spoustu hodnotných darů a, jak věříme, jednou se
s nimi znovu sejdeme v Božím království.
Do Tvých rukou, Pane, svěřujeme naše zemřelé,
daruj jim věčný život.
Dej také nám, kteří putujeme tímto světem,
abychom se jednou radovali z Tvé přítomnosti
spolu se všemi, kteří nás na věčnost předešli.
AMEN.
(P. Jan)
Plná Slávy

Bruce Marshall

(čtení na pokračování)

Páter Smith si vzpomínal, že byl-li za posledních patnáct let někde
šťasten kromě v kostele, bylo to jedině, když jel někam vlakem; ale
zotavovat se v nemocnici bylo skoro právě tak dobré, protože věděl, že nemá
nic naléhavého na práci, stejně jako když jede člověk ve vlaku. Biskup trval
na tom, aby měl pokoj sám pro sebe, a protestantské ošetřovatelky k němu
byly velmi laskavé, ačkoli se ho ustavičně ptaly, proč tam chodí každé ráno
otec Bonnyboat, který mu nosil svaté přijímání.
Měl nadto ještě důvod, aby se cítil šťasten, protože město bylo
pohoršeno při zprávě, že byl na biskupa a na ostatní kněží a na něho spáchán
ten útok, a začaly se hrnout příspěvky na jeho nový kostel. I protestanti
přispívali. Sir Dugald a lady Ippecacuanhová poslali po šeku na sto liber. Byl
skoro rád, že ten kámen udělal takovou ošklivou díru do jeho spánku, když
z toho měla věc jeho náboženství takový prospěch.
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Román, který se pokoušel číst, se jmenoval Světská moc a byl napsán
Marii Corelli. Půjčila mu jej jedna z ošetřovatelek, protože si snad myslila,
že by byl otec Smith ještě milejší jako skotský episkopální duchovní než jako
římskokatolický kněz, a doufala, že ho ta kniha obrátí; ale knězi se zdála
hloupá a nabubřelá, a proto ji upustil na přikrývku a zvrátil hlavu do
podušky a myslil na dávné události, které ho přiměly, že se stal knězem.
Nikdy si nebyl zcela jist, která z těch dvou v něm první probudila
vědomí, že ho Bůh volá: zda to děvče na taneční zábavě, anebo ta žena
v půjčovně knih. To děvče řeklo jenom: „Kitty říká, že se budu v Ascotu
náramně bavit,“ a ta žena v půjčovně knih řekla jenom: „Dejte mi prosím,
nějaký pěkný román: něco, s čím bych si příjemně ukrátila odpoledne,“ avšak
obě ty poznámky pronikly osmnáctiletou duší Tomáše Edmunda Smitha jako
hřebíky. Uvědomil si najednou, že Kristus neumřel na kříži proto, aby se
děvčata náramně bavila v Ascotu a aby si mohly vousaté ženy solicitátorů
krátit odpoledne četbou kýčů. Měl ještě pořád před očima ženské šaty,
odrážející se jako barevné míče na taneční podlaze, a mohl si kdykoliv
představit široký kostkovaný plášť, který měla na sobě toho dne hřmotná
žena solicitátorova; a přes ty dvě představy bylo vytištěno poznání, že tyhle
snadné a marné věci nejsou pro něho.
Od té doby byl hluboce znepokojen strašným uvědoměním, že většině
lidí na světě vůbec nezáleží na věcech duchovních, že je nic netáhne k věcem
dobrým a krásným. Jednou se ho zeptal ve vlaku jeden hňup doktor s opičí
tváří: „Copak vy mladí lidé teď děláte se svým volným časem? Chlast,
ženské – nebo obojí?“ Mladý Tomáš Edmund Smith, odhodlaný nazapírat
pro světskou bázeň pravdu, která byla v něm, třebas to mohlo vypadat jako
hloupá strojenost, odpověděl: „Já nevím, protože se chci stát knězem,
rozumíte!“ Doktor se tomu dal s divokou nenávistí do smíchu a řekl:
„Potřebujete dorůst, mladý muži, to vám ještě chybí.“ Nuže, je-li dorůst totéž
co přivolit ke všem těm ošklivým věcem, které dělají lidi ohromně
nešťastnými, tedy byl otec Smith rád, že ještě nedorostl.
Nebylo to ovšem snadné, stát se knězem. Nebylo snadné vzdát se
příjemných a něžných věcí tohoto světa, které nejsou samy o sobě hříšné.
Také dívek. Všemohoucí Bůh stvořil i jejich líbezná těla, a nebylo snadné
vzdát se naděje, že jednoho dne potká některou, jejíž mysl bude tak krásná
jako její vlasy; když však teď někdy viděl a slyšel ženy, s kterými by se byl
mohl oženit, jak pokřikují a ječí leckde na ulicích, pomyslil si nejednou, že
na něm Bůh koneckonců nepožádal oběť tak přílišnou. A když jich viděl
několik v koupacích úborech, celé mokré a crčící vodou, nezdálo se mu
zachovávání čistoty věcí tak těžkou, jak to líčili někteří svatí.
Byly také pro útěchu veliké radosti: dni, které začínaly, pokračovaly a
končily modlitbou; časné mše ve všední dny v semináři, zatímco svět venku
byl ještě čerstvý a tichý, dokud lidé nevstanou a opět jej nepošpiní; biskup,
který ho světil a který mu řekl anglicky, když mu mladý kněz po latinsku
slíbil poslušnost: „Tomáši Edmunde, drahý hochu, mám za to, že to myslíš
doopravdy“; jeho první mše a u mřížky jeho šedivá, tichá, stará matka,
čekající, až přijme z jeho rukou Tělo Páně.
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Jeho matka byla už v té době nebožka; on sám ji pochoval na nový
hřbitov na horském úbočí. Ta, která ho naučila prvním modlitbám, se zdála
hrda na to, že ji zaopatřuje vlastní syn, ale otec Smith se cítil velmi pokorný a
velmi jistý tím, že stará paní půjde přímo do nebe. Cítil se vždycky ještě
pokorný, kdykoli na ni myslil, a bránil se občasným pokušením k duchovní
pýše metodou, které ho naučila ona a které se sama naučila, jak říkala, od
jednoho irského benediktína. „Pamatuj si vždycky, že nemůžeš vidět do duše
jiných lidí, avšak můžeš vidět do své vlastní duše, a všecko, co můžeš najisto
vědět, je, že není na světě tvora bezbožnějšího a k Bohu nevděčnějšího než ty
sám,“ řekla mu.
(pokračování příště)
The 2007 Shining Star Award Dinner
Once again we come together to give honor and praise to people like ourselves who
have helped to change the world for the better in some special way. We call these people
„Shining Stars“ because they have followed the Lord’s command
to „...let your light shine before all.“
It is a wonderfull experience to participate in the Shining Star events because we are
reminded in a simple and yet most enjoyable way, of the good that one individual can do.
Our honorees tonight have given us examples of generosity, service, dedication and sacrifice
for the good of others. Their stories are similar to those of many other people, but they have
been especially chosen by their own peers as people to point to for inspiration. The Catholic
Church in this Diocese is filled with gratitude to be able to present these individuals with
such a high honor. They represent the best of that which immigrants have contributed to our
Church, our City and our Country.
(Rev. Msgr. Ronald T. Marino, Catholic Migration Office)

Catholic Migration Office of Brooklyn Diocese pořádal v pátek
19. října slavnostní udílení ocenění pro představitelé jednotlivých komunit.
Naše komunita měla své zastoupení v podobě 12-členné delegace, oceněnou
byla paní Libuše Král. V poznámkách bulletinu, vydaného k této příležitosti,
se mj. píše:
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Libuse worked at the Czechoslovak Society for Arts and Sciences.
There she was able to help many Czech people in 1968. She met Father Luis
Vyoral, when he came to the Society´s Office looking for addresses of Czech
persons, so that he could pastor to the growing number of Czech Catholics.
Working together, Father Vyoral and Libuse produced an address list and
mailings announcing that Czech masses will be held int the Our Lady of
Mount Carmel Church in Astoria, Queens. Libuse and Martin continued
their support of Father Vyoral and the Czech-Slovak church community.
Libuse, who is now a widow, remains an active parishioner, involved in
parish activities.... The Czech community’s selection of Libuse Kral as its
2007 Shining Star is a tribute to Libuse’s hard work in all aspects of the
Czech community, dedication to the Czech church and preservation of the
culture, while being a proud American. Her charitable accomplishments are
a shining example of her individual qualities and talents.
Gratulujeme!
Myšlenky moudrých O NADĚJI

Bez víry nelze prohlubovat naději, jež by byla schopna odolávat
životním zklamáním a především smrti.
Jan Pavel II.

Naděje je nejcennější společnice – jen ona nám pomáhá žít a jen ona
nás připraví na smrt.
Nino Salvaneschi
Něco pro zasmání

Manželský pár z Minneapolis se rozhodl odletět na Floridu, aby se
vyhnul obzvlášť studené zimě doma. Manželka potřebovala v zaměstnání
dokončit ještě nějaký úkol, a tak se rozhodli, že manžel poletí ve středu a
jeho žena jej bude následovat až příští den. Manžel po příletu do Miami v
hotelu zjistil, že má ve svém apartmá k dispozici i počítač s internetovým
připojením. Rozhodl se tedy poslat manželce e-mail. Při psaní adresy ale
vynechal jedno písmenko, chybu nepostřehl a e-mail tak odeslal na
špatnou adresu. Mezitím, kdesi v Houstonu, se vracela jedna žena z pohřbu
zesnulého manžela. Její choť byl po mnoho let významný činitel a tudíž
přišlo velké množství kondolencí včetně i e-mailem. Vdova se rozhodla
poštu přečíst už po přečtení prvního e-mailu hlasitě vykřikla a v mdlobách
se sesunula k zemi. Výkřik zaslechl její syn, vběhl do místnosti, uviděl
matku ležící na zemi a na stole běžící počítač. Na monitoru pak četl
následující:
Komu: Mé milované ženušce
Předmět: Jsem na místě
Datum: 16. ledna 2004
Vím, že budeš mým e-mailem překvapena. Tady totiž jsou počítače taky a
já ti tedy můžu o sobě poslat zprávu. Právě jsem dorazil a jak vidím, vše je
tu připravené i pro tvůj zítřejší příchod. Moc se těším, až tě zase uvidím!
Doufám, že tvá cesta sem bude stejně bezproblémová jako byla ta moje.
Tvůj milující manžel
P.S.: Tady dole je opravdu horko.
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Poděkování

V minulém období přispěli na časopis:
L. Král, Ing. K. Krupka, L. M. Hurdes, A. Hlavatá, A. Benáčková
Památka všech věrných zemřelých

Začátek oktávu modliteb za naše zemřelé zahájíme mši svatou v den
Památky Všech věrných zesnulých (November 2) v 7,00 pm v kostele
v Astorii. O nedělích 4.,11. a 18. listopadu budeme pamatovat na úmysly za
zemřelé z naší komunity.
Prosbu o modlitbu za zemřelé poslali: D.Žalmanová, V.a J. Brotanek,
Z. Petrova, Z. Rosenberg, E. Kovacik, Z. Rinus, G.a H. Kratky, R.Bunžová,
M. Hanáková, R.a V. Šebesta, L.Král, V.Seibert, A.Benáček, M.a I. Chybik.
Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci listopadu:
Greta Bunža 7. listopadu, Brendan Sikorjak 15. listopadu, Marcela
Škrkoňová 19. listopadu, Josef Toman-Tománek 19. listopadu, Marek a
Barbora Hnízdovi 27. listopadu, Josef Bretll 27. listopadu, Jackie Brož 29.
listopadu, Mary Soyka 30. listopadu.
Mše svaté v listopadu 2007
Datum
29-Oct-07
30-Oct-07
31-Oct-07
1-Nov-07
2-Nov-07
3-Nov-07
4-Nov-07
5-Nov-07
6-Nov-07
7-Nov-07
8-Nov-07
9-Nov-07
10-Nov-07
11-Nov-07
12-Nov-07
13-Nov-07
14-Nov-07
15-Nov-07
16-Nov-07
17-Nov-07
18-Nov-07

Úmysl

Dárce

Za rodinu Sedleckých
Za rodinu Scheinostu
Za rodinu Chytilu
Za rodinu Kratochvílovu
Za duše v očistci
Za Evu Kratochvílovou
Za zemřelé z naší komunity
Za Josefa a Ludmilu Urbanovy
Za Hynka a Marii Mařasovy
Za manžela Václava Seiberta
Za +rodiče Jana a Marii Kyjovských
Za Martina a Annu Královou
Za+rd.Bunžovou,Kadlíčkovou,Otýpkovou
Za zemřelé z naší komunity
Za Annu Kandrovou
Za Jiřího Smrčku a j. bratra Josefa
Za + Brunhildu Pistauerovou
Za Jana Rennera
Za Annu Šurlakovou
Za Mariu, Imricha Šurlakovy
Za zemřelé z naší komunity

Lucie Chytilova
Lucie Chytilova
Lucie Chytilova
Lucie Chytilova
Společný úmysl
Lucie Chytilova
Společný úmysl
Josef Urban
Josef Urban
Vlasta Seibert
Miluška Kyjovská
Libuše Král
Růžena Bunžová
Společný úmysl
Imrich Koval
Božena a Peter Smrčkovi
Rod. Chybíkova
Dagmar Rennerova
Emilia Kovacik
Emilia Kovacik
Společný úmysl
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19-Nov-07
20-Nov-07
21-Nov-07
22-Nov-07
23-Nov-07
24-Nov-07
25-Nov-07
26-Nov-07
27-Nov-07
28-Nov-07
29-Nov-07
30-Nov-07

Za Victorii, Jana Kovacik
Za Za Annu Sonnkovou
Za Jana Kovacika
Za + Josefu Chybíkovou
Za zdraví a B.požehnání pro celou rodinu
Za Jana, Annu Jabcon
Za +manž.,otce,děd. Dr Bohumila Bunžu
Za Josefa a Annu Kovalovy
Za +manž. Oldřicha Benáčka
Za živou a zemřelou rod. z obou stran
Za +manž.,otce,děd. Dr Bohumila Bunžu
Za Petera a Katarinu Rusiňák

Emilia Kovacik
Blažena A. Stranska
Emilia Kovacik
Rod. Chybíkova
Geo, Hedvika Kratky
Imrich Koval
Růžena Bunžová
Imrich Koval
Anna Benáčková
Anna Benáčková
Růžena Bunžová
Imrich Koval

01-Dec-07 Na poděkování P.B. za uzdravení

Milada Hanáková

02-Dec-07 Za Františka Širokého

Libuše Král

03-Dec-07 Za Juraje, Petera Rusiňák

Imrich Koval

04-Dec-07 Za Annu Karpjakovou

Imrich Koval

06-Dec-07 Za Mikuláše Pope k svátku o B. pož.

Rod. Sedláčkova

08-Dec-07 Za Marii Sedláčkovou k svátku

Rod. Sedláčkova

Příspěvky na časopis ZVON posílejte, prosím, na:
Czech Catholic Mission in NYC, úmysly na mše svaté na
jméno kněze. Adresa je stejná. Děkuji.
Martinské hody

Krajanská rodina u Panny Marie Karmelské v Astorii pořádá
v neděli 11. listopadu 2007 Martinské Posvícení.
Mše sv. v 10,30 pm, pokračování ve 12,00 v divadelním sále naproti kostela.
Všichni jsou srdečně zváni.

ZVON vydává Czech Catholic Mission in NYC, Inc 110-06 Queens Blvd.,
Forest Hills, NY 11375 Tel: 718 575 8959
Krajanské bohoslužby každou neděli v 10.30, v dolním kostele Our Lady of
Mount Carmel 23-25 Newtown Ave Astoria, NY 11102.
Příležitost ke sv. zpovědi před i po mši svaté.
Po bohoslužbách následuje společné pohoštění
Adresa českého kněze: P. Jan Czudek, 110-06 Queens Blvd., Forest Hills,
NY 11375 Tel/Fax: (718) 575 8959
E-mail: j.czudek@tiscali.cz
http://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

