Časopis krajanské rodiny v New Yorku

Prosinec

12 / 2007

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj
lidem dobré vůle !
 MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH A NA NOVÝ ROK 2007 - 2008
 Půlnoční 24. prosince 10.00 PM
 Boží Hod vánoční 25. prosince 10.30 AM
 Nový rok, Matky Boží Panny Marie 1. ledna 10.30 AM
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The value of life

Our human lives are God’s first gift to each and every one of us. Each
and every human person has value not because of what he or she has
accomplished or has come to possess over the course of years. If that were
so, our value as persons would be based on our productivity, and we would
cease to have value as our abilities to remain productive waned with illness
or age. (Sadly, this is already the case in many circles.)
Our value as persons consists in the fact that God made us. Our dignity
is based on the truth that God loves us. A child in womb does not possess or
lack value on the basis of how her conception took place or how her
impending birth will enhance or diminish the life/style of her family. She has
value because God made her and God loves her.
A homeless person or a recent arrival in our countrz does not lack
worth because they do not have the ability to do big-ticket shopping and
contribute to the GNP. They have dignity because they are children of God.
The elderly person confined to bed either at home or in a care facility is not
less a person because he can no longer do all the things which he used to do.
His worth lies in the fact that God loves him.
You and I are not better or worse because we wear or fail to wear
certain brand/name clothing. Our value lies in the fact that God has so loved
us, that his Son gave up the glory of heaven for our sake. He took on our
human nature and gave up his life so that we could be more than restored to
his Father.
The story is told of a journalist who came to observe the work of
Mother Teresa of Calcutta and her sisters. After watching one sister tenderly
wash the wounds of a dying person whom she had lifted from a gutter, the
journalist said to the sister, “I would not do that even if you paid me a million
dollars.“
The sister replied, „Neither would I!
„Then why do you do this?“
„I do this because this dying man is a child of God, whom God made
and whom God loves so much that he gave up Jesus for him. When I minister
to people such as this, I am taking care of Christ himself.“
I pray that each of us can come to see ourselves and to see others the
way that God sees us. Only them shall we be able to begin to love ourselves
and to love others in the way that God loves us.
Each of us is precious in the sight of God. May we be precious in the
sight of one another.
(Dr. George J. Svejda)
Novinky ze života církve u nás a ve světě
Pope is coming to N.Y.

Pope Benedict XVI will visit Washington and New York April 15-20.
The official title of the upcoming papal trip is „Apostolic visit to the U.S.A.
and to the Seat of the United Nations.“
The pope will arrive in Washington April 15 and will receive an official
welcome at the White House April 16. That afternoon, coincidentally his 81st
birthday, he will address the U.S. bishops.
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The following day he will celebrate Mass at the new Washington
Nationals baseball stadium in Washington. Later that day hi will meet with
directors of Catholic universities and colleges and diocesan educational
leaders at The Catholic University of America in Washington and then he is
to attend an interreligious meeting at the Pope John Paul II Cultural Center.
On April 18, the pope will be in New York to address the United
Nations in the morning and attend an ecumenical meeting in the afternoon.
The following day, the third anniversary of his election as pope, he will
concelebrate Mass at St. Patrick’s Cathedral in the morning and meet with
youths and seminarians in the afternoon.
While in New York the pope will visit ground zero on the morning of
April 20. The pope’s visit to ground zero will be in solidarity with those who
have died and their families and all who wish for an end of violence and the
implementation of peace. In the afternoon he will celebrate Mass at Yankee
Stadium, which will be the final event of his U.S. trip.
( The Tablet )
Vážení čtenáři ZVONU,

Podle výzdoby ulic a obchodů bezpečně poznáme, že jsou blízko
Vánoce. Už několikrát jsem slyšel, že tento rok začala příprava a reklamní
kampaň zase o něco dříve. Když ale obchodníci začínají brzo, možná i my
bychom měli začít přípravu na Vánoce o trochu dříve, abychom nebyli
zaskočeni, když svátky už tady budou a my zjistíme, že jsme ten náš čas
adventu prošli bez toho, aby to přineslo duchovní užitek.
Advent máme spojený s očekáváním, a to očekáváním radostným. To
ale neznamená, že bychom čekali nečinně. Když čekáme návštěvu, kolik je
toho třeba přichystat! Jenom ten úklid, vaření, pečení, příprava stolu... O co
víc, když čekáme někoho vzácného.
Jak má naše příprava vypadat, prozrazují nedělní čtení adventní doby.
První neděli Kristus mluví o svém příchodu na konci časů
(PŘIPRAVENOST) druhou a třetí nedělí nás provází sv. Jan Křtitel:
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky, každý pahorek ať je srovnán,
každé údolí ať je zasypáno....Lidé se ho ptají: Co máme dělat? (POKÁNÍ A
OBRÁCENÍ), čtvrtá adventní neděle ukazuje na Pannu Marii, požehnanou
mezi ženami, která nás učí říkat Bohu Ať se mi stane podle tvého slova
(ODEVZDANOST DO BOŽÍ VŮLE).
Přeji sobě i Vám dobře prožitý advent, ať Bůh, který se narodil jako
člověk na tuto zem, se znovu narodí i v našich srdcích, připravených na Jeho
příchod.
(P. Jan)
Česká mše svatá ve Washingtonu

V neděli 30. prosince 2007 v poledne budeme mít v naší národní kapli mši
svatou slouženou dp. J. Czudkem z New Yorku. Prosíme naše krajany, aby se
v hojném počtu zúčastnili této mše sv. konané v naší české duchovní tradici.
Za výbor české národní kaple Vás všechny upřímně zvou Oldřich Holubář,
tel. 703 549 5906; Dr. George J. Švejda, PhD., tel. 301 421 9417.
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Plná Slávy

Bruce Marshall

(čtení na pokračování)

Už kolik let chodil se páter Smith pomodlit na svátek svatého Ondřeje
do protestantské katedrály, protože ten kostel býval kdysi katolický a on si
myslil, že svatému Ondřeji to bude třeba takto milejší.
V kostele nebyl mimo něj nikdo, neboť protestanti nechodí do svých
kostelů i ve všední dny jako katolíci, kteří si zaskočí na modlitbičku mezi
nákupem dvou hlávek zelí a hrozinkového koláče. A jak klečel a slunce
padalo barevnými okny na svítivou čerň jeho starého kabátu, přenášel se
páter Smith v myšlenkách několik století nazpět, když hlavní oltář stál ještě
v presbytáři. Augustiniánští mniši u něho denně sloužívali zpívanou mši a
míjející čas byl rytmován moudrými Božími hodinami matutina, laud, primy,
tercie, sexty a nony. Salve Regina znívalo v noci mezi stíny pilířů, poněvadž
mniši pokládali za vhodné dělat stejný hluk v čase, jaký by chtěli slyšet po
celou věčnost.
Ty časy ze Skotska se vzdálily, a otec Smith se modlil, aby přišly zase
brzo zpět, neboť věděl, že jenom v poezii víry mohou lidé najít štěstí a smysl.
Ty časy se vzdálily ze Skotska, protože lidé byli natolik pošetilí,k aby chtěli
formovat zevně namísto zevnitř, nechápajíce, že nějaká nauka není nezbytně
nepravdivá jenom proto, že její stoupenci nežijí podle ní do všech důsledků.
A teď jsou pryč Nejsvětější Svátost a Panna Maria i svatí, a o mužích i
ženách se má za to, že povedou spravedlivé životy bez oněch pomocných
prostředků, které sám Bůh ustanovil.
Kněz nebyl tak hloupý, aby si nevšiml, že mnozí protestanté vedou lepší
život než leckteří katolíci, a že náležejí k duši, ne-li k tělu Církve, poněvadž
mají duše přirozeně křesťanské. Někdy se mu vskutku zdálo, že Bůh dopřává
dobře smýšlejícím protestantům, kterým se nedostalo pravé víry bez jejich
viny, aby předčili katolíky v lásce k bližnímu, ačkoli jejich láska nemá
většinou pohnutek nadpřirozených. Katolíci vynikají víc v lásce k Bohu, a
jak by také nevynikali, když jim k tomu pomáhají všecky milosti nebes?
Bylo by však zbytečné skrývat skutečnost – byť i z úcty k nejsvětějším
citům druhých lidí – že protestantský omyl ublížil nesmírně celému světu už
tím, že rozšířil a upevnil všeobecně mylné pojetí, jako by víra byla
následkem ctnosti a jako by muž, který bije svou ženu, neměl práva věřit ve
vyznání víry. Kdyby mělo být pravda, že víra je výsada, která se zmenšuje
v geometrickém poměru k hříšné prawi, tu se otec Smith domníval, že lovci
lišek a jelenů by pozbyli práva věřit v jedinou Osobu Nejsvětější Trojice.
To všechno se mu zdálo docela jasné, když tam tak klečel a modlil se
k svatým Ondřeji a Kolumbanovi a Kentigernovi a Markétě, aby opět
zachránili Skotsko pro Boha. Šel okolo pedel a zastavil se u něho zkoumavě,
zakroutil hlavou a šel dál, protože nebyl zvyklý vídat soukromou pobožnost.
Když otec Smith vycházel z kostela, stál ve dveřích sám pastor,
přectihodný dr. James Gillespie D. D., který byl kdysi dokonce předsedou
generálního shromáždění církve skotské. Otec Smith se cítil napořád velmi
pokorný před doktorem Gillespiem, protože pastor nosil vždycky takový
elegantní černý šosatý kabát a býval zván městskou radou k otvírání
elektráren a vodních turbín, kdežto z katolíků nebyl zván ani biskup. K jeho
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překvapení však smekl pastor lesklý cylindr, jakmile ho uviděl, a usmál se na
něho velmi přívětivě.
„Jsem opravdu velice rád, že vás vidím, otče Smithe,“ řekl. „Chtěl jsem
vám říci osobně, jak litujeme já i moje náboženská obec neblahých událostí,
které se zběhly před čtrnácti dny.“
„To je od vás velice laskavé, doktore Gillespie, ale já vás ujišťuji, že
ani biskup, ani já jsme nepochybovali ani na okamžik...“
Po těch úvodních slovech šlo už všecko dobře. Dr. Gillespie se ptal
pátera Smitha, jak se může chodit modlit do domu Rimmonova, a kněz
odpověděl, že co se jeho týče, není protestantský kostel domem
Rimmonovým, nýbrž starodávnou svatyní, a že se tam šel pomodlit na svátek
svatého Ondřeje. Pastor se zatvářil trochu nešťastně, když to kněz řekl, jako
by věděl, zač se tam vlastně šel modlit, a otec Smith pochopil, že dr.
Gillespie není ve skutečnosti vůbec pyšný, nýbrž že je to veliký nešťastný
člověk, který má stejnou starost jako on sám, totiž aby získal lidi pro
Kristovy zásnuby. Jak spolu kráčeli po ulici, řekl dr. Gillespie, že je
statečnější od něho ukazovat se na ulici s otcem Smithem, než od otce Smitha
ukazovat se na ulici s ním, protože nikoho ani nenapadne, že by on mohl
obrátit otce Smitha. Otec Smith se zeptal, je-li ta poznámka míněna jako
poklona nebo pohana, a oba se dali do smíchu, jsouce šťastni, že se mohou
spojit ve veselosti, ne-li v modlitbě.
(pokračování příště)
________________________________________________
Martinské Posvícení

V neděli 11. listopadu proběhlo tradiční Martinské Posvícení. Jako
vzácný host mezi nás přišel o. biskup Petr Esterka z Kalifornie, pověřený
péčí o české misie v zahranicí. Předsedal mši svaté, hovořil s lidmi a
podepisoval svou knihu Rozhodni se pro risk.
Program zábavy zpestřily
děti z české a slovenské školy, které předvedly směsici českých
a slovenských národních písní.
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Všem zúčastněným patří srdečný dík – o. biskupovi, dětem a učitelkám,
paním, které vařily a pekly, všem těm, kteří připravovali sál, byli pořadateli
a následně uklízeli.

Něco pro zasmání

Nejčastější poslední věty před smrtí
- A teď mě vyfoť na té skále
- Zprava dobrý!
- Pust mě k tomu, já tomu rozumím.
- Zbijme ho, vzdyť je sám.
- Klídek chlapi, to je nulák.
- Neboj, není nabitá.
- Hoď mi sem to kladivo!
- Divné, cítim plyn, rozsviť!
- Ty, že jsi mafián? Nevěřím!
- Pejsku, pojď sem!
- OK trenére, v příštím kole ho knokautuju.
- Drahá, nechceš řídit?
- Brzdy jsou hotové, jdu je vyzkoušet.
- Mohla byste mi přidat té vynikající houbové omáčky?
- Ti chlapi z rozvědky nestojí za nic. Žádné miny tu nejsou.
- Hele, užovka!
- Tady je silný led, to přejdeme.
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Myšlenky moudrých O NADĚJI

Víra je krbem, u nějž si může i naše století ohřívat zmrzlé ruce.
Julien Green

Nevěřící jsou jako ti, kdo popírají slunce. Není to nic platné, protože
ono stejně stále svítí.
Julius Langbehn

Víra je pevná v nebezbečí, ale je ohrožená, jakmile si je člověk jistý.
Girolamo Savonarola
Poděkování

V minulém období přispěli na časopis:
Rodina Bláhova, S. a I. Mergl, Zd. A Zd. Sádlikovi, rod. Tomečkova,
M. Blaha, D. Lamser, Libuse M. Hurdes, G.J. Kvapil, Vera S. Kolasa.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří po celý rok podle
svých možností přispívali na vydávání našeho časopisu.
Památka všech věrných zemřelých

Prosbu o modlitbu za zemřelé poslali (neuveřejněni v minulém čísle): rod.
Bláhova, rod. Sikorjakova, Miroslav Krajca, A. a R. Alger, rod. Sádlikova,
D. Čermáková, T. a D. Brabcovi, rod. Tomečkova, M. Miehtalik.
Zemřelí

Pán Bůh povolal na věčnost paní Olgu Vrabcovou. Zemřela v neděli
25. listopadu v nemocnici v Praze na Bulovce. Od roku 1968 žila v New
Yorku a patřila do naší komunity. Vzpomeňme na ni ve svých modlitbách.
Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci prosinci: Karol Krupka 1. prosince, Emílie Kováčíková 6. prosince,
Adriana Čušková 6. prosince, Václav Sedláček 8. prosince, Zdenka
Rosenberg 11. prosince, Božena Smrčková 11. prosince, Václav James
Solfronk 18. prosince, Jaroslav Sýkora 22. prosince, Helena Hlinkova 23.
prosince, Frank Doskočil 24. prosince, Marie Daňková 26. prosince, Nikola
Čížová 29. prosince, Josef Číž 31. prosince, George Glos 31. prosince,
Zuzka Petrová 31. prosince, Zuzka Petrová 1. ledna.
7. prosince t.r. oslaví své padesáté narozeniny P. Antonín
Kocurek. Při této příležitosti mu přejeme pevné zdraví,
Boží požehnání a ochranu Panny Marie v jeho kněžském
působení.
Vděčná krajanská rodina.
8. prosince oslaví kulaté narozeniny paní Věra Combs.
Hodně štěstí, zdraví a spokojený život v práci
i v manželství přejí všichní známí.

8
Mše svaté v prosinci 2007
Datum
Úmysl

Dárce

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

Rod. Petrova
10-Dec-07 Za rod. Kvapilovu, Najperkovu a Gráfovu Úm. rodiny
12-Dec-07 Za Květu a Aloise Urbánkovy
Z. a Z. Sádlíkovi
09-Dec-07 Za rodinu Liptákovu a Martu Petrovu

13-Dec-07 Za Marii a Antonína Sádlíkovy

Z. a Z. Sádlíkovi

15-Dec-07 Za celou rodinu Klusáčkovou

B. a J. Kowalyk

16-Dec-07 Za Františka Matfiaka

Synové Petr a Martin

17-Dec-07 Za + Stanislava Mergla

Irene Mergl

19-Dec-07 Za + rodičov z oboch stran

Rod. Veselý

21-Dec-07 Za Ludmilu Němcovou

A. a R. Alger

22-Dec-07 Za Elišku Wadsworth (r. Matoušková)

A. a R. Alger

23-Dec-07
27-Dec-07
29-Dec-07
30-Dec-07

Za + Manžela Vítězslava Hlavatého
Za rod. Kowalykovu
Za Annu Kořeňovskou
Za rodinu Smolejovu

Rod. Sedláčkova
B. a J. Kowalyk
B. a J. Kowalyk
Rod. Petrova

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 - poděkování

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Martinského
Posvícení – za pomoc s přípravou sálu, vaření a pečení, výdej jídel a nápojů.
Děkujeme za dary do tomboly od jednotlivců, od českých restaurací:
Zlatá Praha, Koliba, Bohemian Hall a prodejny Slovak-Czech Varietes.
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

