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Ty jsi Petr – Skála
– a na té skále
zbuduji svou církev
a pekelné mocnosti ji nepřemohou.
(Mt 16,18)
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Novinky ze života církve u nás a ve světě
Světový tisk hodnotí návštěvu Benedikta XVI. v USA pozitivně

Podle mnoha katolíků byla návštěva Benedikta XVI. nečekaným
a nesporným úspěchem, uvádí vydání Boston Globe. Několikerý návrat
k tématu sexuálního zneužívání ze strany kléru a setkání se zástupci obětí
přispěly k nápravě vnímání papeže a katolické církve v USA. Návštěva
překonala nejsmělejší očekávání a srdečnost Benedikta XVI. mnoho
Američanů zaskočila. Papež vybízel k víře v Ježíše Krista a k intenzivnímu
duchovnímu životu, soustředil se na otázku naděje. K úspěchu pouti přispěl
také styl papežských promluv – napal bostonský deník.
New York Times přináší slova účastníků mše svaté na stadionu Yankee.
Ujišťují o tom, že je setkání s Benediktem XVI. naplnilo silou a vnitřním
pokojem. Deník publikuje také názor katolického intelektuála Petera
Steinfelse, který se domnívá, že katolická církev by se ocitla před řadou
důležitých křižovatek daných sociálními a kulturními změnami i bez ohledu
na problémy spojené se sexuálními skandály. V pastoračním citu Benedikta
XVI. vidí nasměrování, jak je řešit.
Komentáře v New York Times si všímají setkání s mládeží. Právě mladí lidé
vnímají souvislosti mezi péčí o nejchudší a obranou nenarozených,
zaměřením na osobní vztah s Ježíšem a atraktivitou tradiční zbožnosti,
přináležitostí k hierarchické církvi a přijetím všeobecného povolání
ke svatosti. Jeho poselství je pro mladé mimořádně dobrou zprávou – píše
New York Times.
Pařížský „Le Figaro“ si všímá, že Benedikt XVI. před prezidentskými
volbami v USA sice vynechal přímé narážky na politickou situaci, ale dotkl
se témat obsažených v debatě hlavních kandidátů do Bílého domu. Papež
vyzval věřící, aby hlasovali ve shodě s požadavky víry a připomněl
prorockou roli katolíků v obraně lidského života, zejména nenarozených dětí.
Ani pařížský deník neopomíná zmínit, že Benedikt XVI. přinesl americké
církvi silné poselství naděje.
Italská média věnují papežské cestě značný prostor. „Benedikt XVI. dobyl
Spojené Státy, a – jak sám řekl v interview pro místní televizi - sám byl
americkými katolíky posílen,“ píše se na stránkách Il Giornale. Papež
nezakrýval obtíže, řekl všechno, co bylo třeba dodat k otázce sexuálních
skandálů, vyzval církev k jednotě, připomněl právo každého člověka na
život. Dočkal se velmi srdečného přijetí a dokázal na ně odpovědět
nečekanými gesty. Američani zvyklí vnímat papeže filtrem ne vždy právě
nakloněných médií dostali blízkou příležitost, aby si uvědomili, že Benedikt
je skutečně „skromným nástupcem Petrovým“, píše Il Giornale.
Pozvání

Výbor Národní kaple ve Washingtonu zve na pouť u příležitosti 25. výročí
založení kaple. Program poutních oslav:
Sobota 7.června:
11:00 AM – Modlitba růžence (Mary’s Garden), litanie k českým světcům
(Crypt Church of the Shrine)
12:30-2:00 PM – Oběd (Shrine’s cafeteria)
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2:00 PM - Prohlídka baziliky
(Rev. Joseph T. Holcomb, Shrine’s Director of Pilgrimages)
3:00 PM – Duchovní koncert dívčího pěveckého sboru „Jitro“ z Hradce
Králové (Nave of the Shrine)
6:00 PM – Večeře a recepce
(Czech Embassy)
Neděle 7. června:
11:30 AM – Slavnostní mše svatá
v národní
kapli
–
předsedá
o. biskup Petr Esterka, pověřený
péčí o krajany žijící v zahraničí.
Po mši svaté následuje oběd.
Zájemci o pouť se mohou hlásit:
Kathleen Kaspar-Paty
7112 Camp Alger Ave
Falls Church, VA 22042
(nebo u duchovního správce)
Za výbor české národní kaple Vás
všechny upřímně zvou O. Holubář,
tel. 703 549 5906; Dr. G. J. Švejda,
tel. 301 421 9417.
Vážení čtenáři ZVONU,

V druhé polovině dubna jsem zaslechl trefnou poznámku pravidelného
čtenáře novin: Ať koukám, jak koukám, tento týden žádná vražda, žádný
skandál, něco se musí dít..
Ano, a nebylo těžké zjistit proč. Všude bylo plno apoštolské cesty
svatého otce Benedikta XVI. Každý den jsme mohli sledovat s kým se setkal,
co řekl a kde všude byl. Téma, které celou návštěvu provázelo, bylo: Kristus
– naše naděje. Těžko vybrat tu největší událost, těžko zvolit nejhezčí
myšlenku. Jedna za všechny: Abychom se nepoddávali sklíčenosti
a nezapomínali na svoje nejdůležitější poslání, kterým je předávat světu
radost. (katedrála sv. Patrika)
Na týden se změnily nejenom média, ale především lidé. Jakoby přestali
myslet na to, co je denně kolem nás, o čem se píše a mluví. A v tom je ten
obrat. My lidé si až příliš všímáme negativních věcí, poddáváme se jim a pak
zjišťujeme, že se z nás vytrácí radost, pokoj a chuť do života.
A přece – kolem nás je tolik krásného – rozkvetlé stromy, probouzející
se příroda, lidé, které máme kolem sebe...
Také závěr velikonoční doby chce vnést trochu světla do našich
všedních dnů – budeme slavit Kristovo Nanebevstoupení, Seslání Ducha
Svatého. To všechno má jediný cíl – umět se dívat vzhůru – na svůj poslední
cíl, radovat se z toho, že Duch svatý je pořád v nás a neustále přichází na
pomoc naší slabosti.
Na přímluvu Panny Marie, které je měsíc květen zasvěcen, ať Bůh
provází všechno naše konání, ať se spolu s ní umíme radovat a děkovat za
veliké věci, které v nás Bůh koná.
P. Jan
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Nedělní témata
4. května - 7. neděle velikonoční: (J 17,1-11): Příprava na nanebevstoupení: Ježíš
pozvedl oči k nebi a modlil se: "Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn
oslavil tebe...Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych
ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než
byl svět. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.":
Zaslíbení „Jdu abych vám připravil místo“ platí nejenom pro apoštoly,
ale pro všechny, kteří v Krista věří a následují ho.


11. května - Seslání Ducha Svatého: (J 20,19-23): Ježíš řekl svým apoštolům:
"Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."
Sedm darů Ducha svatého (sv. František Saleský): Duch svatý, jenž v nás přebývá, chce
učinit naši duši poddajnou, poslušnou a podrobenou svému božskému vedení a nebeským
vnuknutím. Jsou to zákony jeho lásky, v jejichž zachovávání spočívá nadpřirozená blaženost
tohoto přítomného života. K tomu jí propůjčuje sedm vlastností a dokonalostí, které se téměř
podobají těm sedmi právě uvedeným a které jsou v Písmu svatém (viz Iz 11,2; Sk 2,38) a
teologii nazývány dary Ducha svatého. Ty jsou nejen neoddělitelné od svaté lásky, ale též,
jestliže všechno dobře uvážíme a správně řekneme, jsou hlavními ctnostmi, vlastnostmi a
zvláštnostmi lásky.
Neboť za prvé moudrost není ve skutečnosti ničím jiným než láskou, která cítí, okouší a
dozvídá se, jak dobrotivý a laskavý je Bůh.
Rozumnost není ničím jiným než láskou, která zaměřuje svou pozornost na to, aby uvážila a
pronikla krásu věroučných pravd a mravoučných zásad, aby v nich poznala Boha, jaký je
sám v sobě, a pak sestoupila z těchto výšin a poznávala jej také v jeho tvorech.
Vědění naproti tomu není nic jiného než tatáž láska, která naši pozornost zaměřuje na to,
abychom poznali sami sebe i ostatní tvory, a tím došli k dokonalejšímu poznání služby,
kterou jsme povinni vůči Bohu.
Rada je také láska, působí-li v tom smyslu, aby nás učinila pečlivějšími, pozornějšími a
způsobilejšími ve volbě vhodných prostředků, jak Bohu svatě sloužit.
Síla je láska, jež povzbuzuje a pobízí srdce, aby vykonala, co rada rozhodla, že musí
vykonat.
Zbožnost je láska, jež nám ulehčuje práci a vede nás k tomu, abychom se věnovali skutkům,
které se líbí Bohu, našemu Otci, srdečně, rádi a s dětskou láskou.
Bázeň není ničím jiným než láskou, působí-li v tom smyslu, aby nás nechala prchat před tím,
co se nelíbí božské vznešenosti, a vyhýbat se tomu.


18. května – Slavnost Nejsvětějsí Trojice: (J 3,16-18) Ježíš řekl Nikodémovi: "Tak
Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět
odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo
nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího."
Trojjediný Bůh – Otec, Syn a Duch svatý.


25. května – 8. neděle v mezidobí: (Mt 6,24-34): Ježíš řekl svým učedníkům: "
Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete
oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí
ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o
mnoho cennější než oni?...Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude
přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti.
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Návštěva

V neděli 6. dubna
byli na návštěvě
New Yorku poslanci
zahraničního výboru
Parlamentu
České
republiky. Zúčastnili
se mše svaté a
následně odpovídali
na otázky našich
krajanů.
Poté
navštívili Bohemian
Hall, kde se setkali
s členy výboru Bohemian Hall a ředitelkou česko-slovenské školy.
(Jmenovitě: předseda
zahraničního výboru
Jan
Hamáček,
místopředseda Tomáš
Dub,
předseda
podvýboru pro krajany
Helena
Mallotová,
členové:
Milan
Šimonovský,
Petr
Wolf, Jan Schwippel.
Doprovázeli
paní
generální
konzulka
Halka Kaiserová a
obchodně-ekonomický
konzul Tomáš Hart.)
Plná slávy – Bruce Marshall (čtení na pokračování)

O tří dni později měli za úsvitu vyrazit k útoku. Otec Smith sloužil mši
ve tři hodiny ráno v krytu majorově. Měl na sobě roucha, která pro něho
vyšila Matka de la Tourová. Z jedné strany látku zlatou, protože zlaté barvy
se může užívat o všech svátcích i feriálních dnech, a z druhé strany černou,
protože bylo třeba sloužit každou chvíli zádušní mši, když bylo ustavičně
zabíjeno tolik ubohých vojáků.
Většina katolíků z praporu přišla na mši a k svatému přijímání. Otec
Smith je nejprve vyzpovídal, protože nežili všichni tak, jak měli, hlavně co se
týče červeného vína a krčem a děvčat a tak dále. Poněvadž jich bylo skoro
padesát, musil kněz začít velmi časně, přesně řečeno hned o půl druhé, takže
připadaly na každou zpověď jenom dvě minuty; smrtelné hříchy se hrnuly
závodním tempem a stejně rychle byly smazávány. Kněz chtěl vyzpovídat
nejprve majora, ale major řekl, že nemá-li páter Smith nic proti tomu, on by
počkal až nakonec, protože se nedá říci, kolika hříchů by se ještě mohl
dopustit za těch devadesát minut. A tak seděl otec Smith na bedně a
poslouchal staré, prastaré příběhy o lidské křehkosti, a major přišel na řadu
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poslední a ani ten nebyl příliš originální, ale snad jenom proto, že se mu od
poslední zpovědi před třemi dny naskytlo velmi málo příležitosti: vyznává se
vám, otče, že hřešil a minulé ráno se mu v krytu zdálo, že se baví s děvčetem
v hedvábných zelených kalhotách a potom ho vzbudil otrava rotmistr a když
si zase lehl, pokoušel se přivolat ten sen nazpátek, protože to byla opravdu
holka k pohledání a její oči byly chvíli modré a hned zase fialkové.
Kněz uložil za oltář bedny, na které před chvílí zpovídal, jenom na ni
položil přenosný oltářní kámen a postavil dvě svíčky a kříž. Když se obrátil
a viděl v kolísavém světle svíček vážné tváře mužů horoucně se modlících,
pomyslil si, že takto by se mše sloužit vždycky, ve velkém uctivém tichu a
v blízkosti smrti. Nebylo tam zvonku, kterým by se mohlo zvonit při Sanctus,
a tak major tloukl čajovou lžicí na cínový džbán, a znělo to docela svatě.
Znělo to ještě světěji při pozdvihování, když byl Kristus opět v bílé hostii a
v třaslavých stínech vína. Když se páter Smith nad tím tajemstvím modlil,
děkoval velikému dobrotivému Bohu za tento bezpečný a spolehlivý zázrak,
který, jak slíbil, potrvá navždycky, aby lidé mohli být odtrženi od svých
hříchů a přitaženi k velikým jasným věcem nebeským. Potom sestoupil mezi
ně a podával jim přijímání, vkládaje Boha pod jejich střechy, aby byli
očištěni od ohavnosti světa a aby Ho poznali, až se na ně usměje v Ráji.
Blažené okouzlení pominulo příliš rychle a opět tu byl svět se svými
tvrdými úkoly, které nesnesly odkladu. Jakmile se páter Smith svlékl
z mešních rouch, šel se pomodlit díkůčinění mezi studené hromady pytlů
s pískem. Jak stál u zábradlí a modlil se přes neviditelná pole, obloha
začínala blednout a kněz věděl, že bude brzo svítat. Temná modř se pomalu
vytrácela z oblohy a hvězdy zhasínaly a země se prostírala tvrdá, plochá a
bez tajemství mezi cimbuřím pahorků. Otec Smith pohlédl na vojáka,
stojícícho na stráži pár kroků od něho, a ptal se v duchu, má-li strach před
smrtí. Jak se soumrak rozptyloval, byl mu vzhled toho člověka čím dál tím
povědomější, a najednou v něm s úžasem poznal Anguse McNaba.
(pokračování příště)
___________________________________________________________________
Svatý na tento měsíc - Sv. Zdislava, mučednice, 30. května

Zdislava se narodila kolem roku 1220 v
Křižanově na Moravě. Byla vychovávaná ve
vzorné křesťanské rodině. Její otec, pan Přibyslav
z Křižanova, byl královským purkrabím na hradě
v Brně a matka, paní Sibyla ze Sicílie, se dostala
do Čech jako dvorní dáma královny Kunhuty.
Zdislava se provdala mladičká za pana Havla z
rodu Markvarticů, pána na hradě Lemberku v
severních Čechách. Zdislava žila na hradě
Lemberku v severních Čechách jako hradní paní a
světice. Plnila všechny společenské povinnosti
svého stavu a pečlivě se přitom starala o svou rodinu. Narodily se jí čtyři
děti, Havel, Markétka, Jaroslav a Zdislav.
Se svým manželem Havlem založili klášter v Jablonném a v Turnově pro
kazatelský řád sv. Dominika. Tento řád si Zdislava tak oblíbila, že do něj
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vstoupila jako laická spolupracovnice. Do souboru apoštolských
spolupracovníků kazatelského řádu se dostala zásluhou slavného dominikána,
národnosti Poláka, blahoslaveného Česlava, který v té době byl
představeným polsko-české dominikánské provincie a v Čechách zakládal
nové kláštery. Po vzoru sv. Anežky České, se kterou se osobně znala,
založila špitál, ve kterém take sama pomáhala ošetřovat nemocné.
Rovněž často navštěvovala chudé, v nichž viděla očima víry samotného
Ježíše Krista. Poutníci, nemocní a potřební u ní nalézali vždy laskavé přijetí.
Podporovala je, kde jen mohla a sama žila skromně. Byla proto všemi
milována a nazývali ji matkou chudých. Zemřela mladá ve věku 30 až 33 let
1. ledna 1252. Její svatost se potvrzovala i podivuhodnými skutky, které
skrze ni učinil Bůh. Její příkladný svatý život naplněný láskou k Bohu i k
lidem je zachycen na 24 obrazech, které jsou zavěšeny kolem její hrobky pod
kostelem sv. Vavřince v Jablonném. V roce 1907 byla papežem Piem X.
prohlášená za blahoslavenou, v roce 1995 byla papežem Janem Pavlem II.
svatořečena.
Jejím hlavním atributem na zobrazení jsou její manžel a děti. Také vinná
réva a břečťan a erb lvice. Je patronkou rodin, kongregace sester
dominikánek, litoměřické diecéze a českého národa.
Myšlenky moudrých O NADĚJI

Je to naděje, co člověku přináší pozemské štěstí. sv. Jan-Maria Vianney
I když most spadne, břehy stojí dál.
St. J. Lec
Celé Písmo je od počátku do konce poselstvím naděje.
B. Häring
Něco pro zasmání - Magic Words

As the crowded airliner is about to take off, a five-year-old boy who
picks that moment to throw a wild temper tantrum shatters the peace. No
matter what his frustrated, embarrassed mother does to try to calm him
down, the boy continues to scream furiously and kick the seats around him.
Suddenly, from the rear of the plane, an elderly man in the uniform of
an Air Force General is seen slowly walking forward up the aisle. Stopping
the flustered mother with an upraised hand, the white-haired, courtly, softspoken General leans down and, motioning toward his chest, whispers
something into the boy's ear. Instantly, the boy calms down, gently takes his
mother's hand, and quietly fastens his seat belt.
All the other passengers burst into spontaneous applause. As the
General slowly makes his way back to his seat, one of the cabin attendants
touches his sleeve. "Excuse me, General," she asks quietly, "but could I ask
you what magic words you used on that little boy?" The old man smiles
serenely and gently confides, "I showed him my pilot's wings, service stars,
and battle ribbons, and explained that they entitle me to throw one
passenger out the plane door, on any flight I choose."
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Poděkování

Na časopis přispěli:
Z. a Z. Sadlik, F. Sliva, L. Král, L. Hurdes, R. Bunža.
Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci květnu:
Martin Vrbka 1. května, Milada Slívová 3. května, Alena Adamcová 6.
května, Arthur Zahradník 7. května, Gabriela Lehmová ml. 8. května, Anna
Fojtíková 9. května, Marie Tomečková 10. května, Ida Spišková 10. května,
David Zeman MD 12. května, Jana Fojtíková 18. května, Miroslav Zavadil
21. května, Ingrid Chybíková 25. května, Michaela Tydlitátová 27. května.
Mše svaté v květnu 2008
Datum

Úmysl

Dárce

Za Henry Michtalik, B.pomoc a ochranu
4-May-08
Mary Michtalik
pro celou rod. Michtalik, Škrkoň
6-May-08 Za + rodiče Aloise a Květoslava Urbánkovy Z. Sádliková
8-May-08 Za + Blanku Glosovou, její rodiče, bratra
J. Glos
11-May-08 Za + Martina Krále

L. Král

12-May-08 Za + Martina Krále

A. Beňáček

15-May-08 Za + Evu Volšickou a rodinu Volšickou

J. Glos

18-May-08 Za Rudyho Mináře a Hugo Šimka

J. Minář

22-May-08 Za + rodiče, prarodiče a bratra

J. Glos

25-May-08 Za + manžela Jaroslava Marčíka

V. Marčík

28-May-08 Za + manžela Václava Seiberta

V. Seibert

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

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

