Časopis krajanské rodiny v New Yorku

červenec 7 / 2008

Pojďte ke mně všichni,
kdo se lopotíte a jste obtíženi
a já vás občerstvím.
( Mt 11,28 )
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Novinky ze života církve u nás a ve světě

Oslava 25. výročí posvěcení České národní kaple
Za hojné účasti věřících ze Spojených států, Kanady, České republiky a
dalších zemí z celého světa se uskutečnila ve dnech 7. a 8.6.2008 oslava
25. výročí posvěcení kaple Panny Marie Hostýnské a sv. Jana N. Neumanna
v Bazilice Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Washingtonu, D.C.
Tato kaple v americké národní svatyni zaujímá čestné místo mezi desítkami
kaplí národů celého světa a je také jednou z nejnavštěvovanějších, neboť
současně slouží jako ústřední zpovědní síň pro celou baziliku. Kaple byla
svěřena do ochrany Vítězné ochránkyni Moravy, která je uctívána na Svatém
Hostýně, a Janu Nepomukovi Neumannovi, rodáku z jihočeských Prachatic,
který jako misionář působil v USA a ve Filadelfii se stal biskupem. Zde se
zasloužil o rozvoj církevního života a katolických škol. Kaple dále nese
symboly křesťanství, které má v naší vlasti více jak tisíciletou tradici.
Najdeme zde reliéfy sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a Ludmily, sv.
Vojtěcha a Prokopa sv. Anežky České a sv. Zdislavy, sv. Jana Nepomuckého
a dalších světců a světic českého nebe.
Kaple byla vybudována našimi krajany v exilu v době hluboké totality jako
symbol společných modliteb za svobodu vlasti. Samo posvěcení se stalo
manifestací za svobodu víry a návrat demokracie do Československa. Po
celou dobu existence této kaple sem přicházejí poutníci z celých USA, z
Kanady i odjinud. České mše svaté se zde konají pravidelně několikrát do
roka.
Oslavy 25. výročí české národní kaple začaly v sobotu 7.6. v 11.00 hodin
dopoledne společnou modlitbou růžence v kryptě baziliky, která byla
zakončena litaniemi k českým patronům.
Ve 14.00 hodin se uskutečnila prohlídka Baziliky Neposkvrněného početí
Panny Marie, kde Rev. Joseph T. Holcomb, ředitel oddělení pro poutníky,
provedl návštěvníky celou bazilikou a některými kaplemi a podal zasvěcený
výklad. Oslavy pokračovaly v 15.00 hodin koncertem dívčího pěveckého
sboru "Jitro" z Hradce Králové. Před koncertem brněnský světící biskup Petr
Esterka, který je pověřený duchovní péčí o české katolíky ve světě, předal
zasloužilým pracovníkům našeho exilu medaile Za službu církvi, vlasti a
národu.
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První den oslav byl zakončen slavnostní recepcí na Velvyslanectví České
republiky ve Washingtonu, D.C. V neděli 8.6. pokračovaly oslavy slavnostní
mší svatou v 11.30 hodin, kterou celebroval Mons. Petr Esterka. Po mši svaté
následoval společný oběd v jídelně při bazilice a přátelské posezení, po němž
se poutníci vydali na cestu k domovu.
Udělené medaile Za službu církvi, vlasti a národu:

o Společenstvím a krajanským organizacím:
Benediktinskému opatství sv. Prokopa v Lisle (Chicago, USA)
Československému Orlu v exilu (Chicago, USA)
Národnímu svazu českých katolíků (Chicago, USA)
o Kněžím, kteří slouží našim krajanům:
Rev. Odilu Crkvovi, OSB (Lisle – Chicago, USA)
Rev. Juraji Kadlecovi (Chatam, Canada)
Rev. Josefu Šachovi (Burlington, Canada)
o Zasloužilým pracovníkům krajanských společenství:
Alfonsi Brožovi (Washington, USA)
Oldřichu Holubářovi (Washington, USA)
Josefu Kocábovi (Cleveland, USA)
Ladislavu a Marii Murárikovým (Chicago, USA)
Františku Schultzovi (Chicago, USA)
o In memoriam:
JUDr. Miloši Halouzkovi (Los Angeles, USA)
JUDr. Václavu Hyvnarovi (Cleveland, USA)
Biskupu Mons. Janu Mořkovskému, S.T.D. (Houston, USA)
Mons. Prof. Ludvíku Němcovi, S.T.D. (Philadelphia, USA)

(zdroj: ČBK)

Vážení čtenáři ZVONU,

Začátek léta je vždy radostný. Ať už pro školáky, kterým začínají
prázdniny, tak pro dospělé, kteří plánují dovolenou. Hned první červencovou
neděli budeme číst v evangeliu: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste
obtíženi a já vás občerstvím. Samozřejmě to platí v duchovní rovině pro
všechny, kteří si uvědomují svoje kříže a břemena, aby věděli, kam přicházet
pro pomoc a občerstvení. Avšak Bůh nás vnímá jako celek - s tělem i duší
a ví, že i tělo je kolikrát oslabené, malátné, unavené kolotočem všedních
starostí. Proto i do těch letních dnů k nám směruje své pozvání a příslib –
a najdete odpočinek...
Do dnů volna a odpočinku Vám všem žehná
a sám jde příkladem
P. Jan
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Nedělní témata

6. července - 14. neděle v mezidobí: (Mt 11,25-30): Ježíš se ujal slova a
řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před
moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo.
Rozumní a moudří zde nejsou ti, kdo "jsou chytří", ale ti, kdo se uzavírají do
svých teologických schémat a nepřijímají Kristovo slovo. Maličcí oproti
tomu jsou ti, kdo kapitulují před Boží moudrostí a jeho zjevením, kdo se
pokořují před jeho slovem. Takoví poznávají Syna, Otce (nejen rozumem,
ale "osobně", celostně).

13. července - 15. neděle v mezidobí: (Mt 13,1-23) Ježíš vyšel z domu a
sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil
na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v
podobenstvích: "Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá
zrna na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou
půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi
hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila
kořeny. Jiná zrna zase padla do trní; trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla
na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný,
jiná třicetinásobný.
Zatímco v podobenství je na prvním místě velkorysé rozsévání Božího
slova, v jeho výkladu je důraz položen na podmínky jeho přijetí.
Podobenství je odpovědí na dvě otázky Matoušovy obce - zaprvé: Proč
nepřijímají všichni Boží království? Zadruhé: Proč někteří odcházejí?

20. července – 16. neděle v mezidobí: (Mt 13,24-43) Ježíš předložil
zástupům toto podobenství: "Nebeské království je podobné člověku, který
nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel,
rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na
klas, tehdy se ukázal i plevel.
Ne všichni učedníci budou "na úrovni". Toto velmi zřetelně znázorňuje
podobenství o plevelu. Vůči této nepotěšující situaci se vyskytují dva
postoje: Boží trpělivost a netrpělivost služebníků. Bůh ví, že ani plevel
nemůže zastavit jeho království, které bude dokonalé (a bez plevele)
teprve po skončení tohoto světa. Není v Božím plánu vytrhnout plevel už
teď, čili vyloučit všechny ty, kdo nesplňují ideál evangelia.

27. července – 17. neděle v mezidobí: (Mt 13,44-52): Ježíš řekl zástupům:
"Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk
najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole
koupí. Nebeské království je také podobné obchodníků, který hledá vzácné
perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno co má, a
koupí ji.“
Naše víra, poznání Boha, je obrovským pokladem, kv ůli kterému jsme
schopni o ochotni zříkat se se věcí podružných.
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Plná slávy – Bruce Marshall (čtení na pokračování)

Potom si už nemohli nic říci, protože začínala uzavírací palba a vojáci se
hrnuli do zákopů a stáli přikrčeni v ocelových přilbách pod zábradlím.
Někteří žertovali a někteří byli vážně soutředěni do sebe, ale všichni si kladli
touž otázku: „Přihodí se to mně?“ Vřava děl a vybuchujících granátů byla
strašlivá. Kněz se v duchu ptal, jak se to asi líbí Němcům, a zdali i je žene
očekávání útoku k zbožným myšlenkám, neboť jistě vědí, že je to příprava
k útoku. Ptal se také v duchu, jsou-li mezi nimi katolíci, a podal-li jim právě
také kněz svaté přijímání a jak náš Pán rozsoudí Němce a Brity, kteří se
k němu hrnou v houfech, ještě rozpálení hněvem z bojiště. Potom se polekal
sám sebe, neboť si uvědomil, že i on může každou chvíli umřít, a že si zatím
přeje žít dál na tomto světě mezi reklamami na cigarety a sazemi a
drogeriemi a hříchy, což je od něho pošetilost, když onen svět musí být o
tolik líbeznější. Potom se vedle něho vyskytl jakýsi důstojník a díval se na
hodinkiy a otec Smith udělal znamení kříže a zašeptal slova generálního
rozhřešení, a dokonce někteří z těch, kteří nebyli katolíci, sklonili hlavy,
neboť věděli, že otec Smith je kněz a že se za ně modlí. Nato se jejich
bajonety zase napřímily a helmice se vtlačily do čela a všichni byli společeně
kněžími i oběťmi a nikdy nezvali hezká děvčata hrát kriket a neslyšeli, jak
jim pleská voda o člun, když veslovali na řece. Potom někdo vykřikl a oni
rázem vyskočili ze zákopu a ven přes zábradlí a rovnou vpřed do Božího
dopuštění.
Otec Smith neviděl Anguse vyskočit ze zákoopu, ale když běžel kus
dopředu se svatými oleji, narazil na majora pijáka, který ležel v díře po
granátě a měl v břiše velikou krvavou ránu.
„Všechno v pořádku, otče; já si pořád myslím, že Bůh je kavalír,“ řekl,
když se kněz k němu shýbl, aby mu dal poslední pomazání.
Otec Smith musel být statečný ještě při mnoha jiných příležitostech, ale
nedostal ani kříž Viktoriin, ani řád za zásluhy, ani válečný kříž, a tak ho
nepřišla přivítat na nádraží žádná deputace, když se na začátku roku 1919
vrátil z vojny, protože v té době se už vracel kdekdo. Ale biskup ho přece
čekal v nádražním shonu na peróně.
Biskup vyrukoval se svými špatnými zprávami hned v drožce cestou na
faru. „Posílám vás zpátky k Nejsvětějšímu Jménu, otče, ale obávám se, že
tam budu musit dále nechat otce Bonnyboata jako faráře,“ řekl. „Víte, vy jste
pryč už tři léta, a za tu dobu se přihodilo tolik věcí. Kostel byl dostavěn,
posvětili jsme tam novou křížovou cestu, a lady Ippecacuanhová byla přijata
do Církve. Jsem si jist, že uznáte, že by bylo ode mne nevlídné, poslat otce
Bonnyboata zpátky k Panně Marii, když vykonal takové dílo, zvláště když se
u Panny Marie tolik osvědčuje páter McGeechie. Já vím, že se vám to může
zdát tvrdé nebo i nevděčné, ale doufám, že pochopíte, že jsem při svém
rozhodnutí měl na mysli dobro diecéze jako celku.“
Otec Smith musel důkladně polknout, než byl s to biskupovi odpovědět.
Bylo mu jednapadesát let a průkopnickou práci u Nejsvětějšího Jména
vykonal on, právě tak jako ji vykonal u lady Ippecacuanhové, a myslil si, že
by bylo jako zasloužené, aby on dostal tu farnost a aby mu dali kaplana, který
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by sloužil ranější mše a chodil ke vzdálenějším nemocným. Potom si však
vzpomněl na sliby, které udělal při svém svěcení a řekl pokorně:
„Vaše Excelence, jsem rád, že se mohu vrátit k své farnosti ať už
v podobě jakékoli. Můžete se spolehnout, že zachovám otci Bonnyboatovi
jako svému faráři stejnou věrnost, jakou jsem vždycky zachovával vám jako
biskupovi.“ (pokračování příště)
___________________________________________________________________
Svatý na tento měsíc - Sv. Kryštof, 24. července

Narodil se pravděpodobně ve 2.
století v Kanaanu nebo Lykii v
dnešním Turecku. Jeho život
popisuje řada legend. Jedna z nich
vypráví o muži robustní postavy,
který dostal od svých pohanských
rodičů jméno Reprobus. Jako dospělý
šel hledat nejmocnějšího panovníka a
sloužit mu. Na své cestě potkal
poustevníka, který mu poručil, aby
přenášel lidi na svém obrovském těle
na druhý břeh řeky. Jednou nesl na
druhý břeh malé dítě, ale dítě bylo postupně těžší a těžší, až Reprobovi
hrozilo, že se utopí. Když došel na druhý břeh, řeklo mu dítě, že jeho
břemenem byl Ježíš Kristus a s ním nesl na zádech celý svět. Ježíš ho pokřtil
jménem Christophorus, což znamená nosič Krista.
Druhé podání vypravuje, že Kryštofa zatkl v jeho vlasti Lykii (dnešní jižní
Turecko) jeho král, pronásledovatel křesťanů. Nechal ho mučit, ale ani
několik stovek vojáků ho nezmohlo. Mnoho z nich se stalo křesťany, když
viděli šípy, jak se obracely v letu nazpět anebo se odrážely od jeho těla.
Nakonec ho král nechal více vojáky stít. Kryštof patří k nejčastěji
znázorňovaným světcům Západu. Většinou je znázorňován jako obr, který
má na zádech dítě - Ježíše. Je patronem řidičů, automobilistů, vorařů,
lodníků, poutníků, cestujících, také horníků, tesařů, kloboučníků, zahradníků,
proti moru, nákazám, nebezpečí ohně a vody atd. Je vzýván jako pomocník v
nouzi.
Něco pro zasmání - New CEO

The boss called one of his employees into the office.
"Rob," he said, "you've been with the company for a year. You started
off in the post room, one week later you were promoted to a sales
position, and one month after that you were promoted to district
manager of the sales department. Just four short months later, you
were promoted to vice-chairman. Now it's time for me to retire, and I
want you to take over the company. What do you say to that?"
"Thanks," said the employee. "Thanks?" the boss replied. "Is that all you
can say?"
"I suppose not," the employee said.
"Thanks, Dad."
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25.výročí posvěcení kaple – Washington – obrazem

Poutníci během koncertu

Mše svatá – neděle 8. června

Koncert pěveckého souboru Jitro
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Poděkování

Na časopis přispěli: A. Skaloud, rod. Zolman, M. Chvilicek.
Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci červenci a srpnu: Šárka Elahi 2. července, Tonka Habek 4.
července, Štefan Veselý 7. července, Alfons Brož 9. července, Dagmer
Žalmanová 10. července, Dáša Lehm 11. července, Anna Hlavatá 13.
července, Georgie Chamberlain 14. července, Petr Bunža 18. července, Věra
Rychecká 20. července, Pavel Weirich 22. července, Růžena Bunžová 23.
července, Kristýna Hnízdvá 28. července, Jiří Široký 28. července, Heda
Krátká 1. srpna, Miroslav Chybík 2. srpna, Michelko Krupka Janík 4. srpna,
Frank Křenčík 5. srpna, Šárka roz. Králová 8. srpna, Jan Hlinka 9. srpna,
Jakub Hnízda 12. srpna, Joseph Sedláček 17. srpna, Bohumil Halka 17.
srpna, Peter Křenčík 18. srpna, Veronika Sikorjaková 24. srpna, Anna
Dlabalová 24. srpna, Dalibor Šrámek 26. srpna.
Mše svaté v červenci a srpnu 2008
Datum
Úmysl

Dárce

není mše
7-Jul-08 Za + Briana Skaloud

A. Skaloud

9-Jul-08 Za + Olgu Vrabcovou

Rod. Tomečkova

6-Jul-08

není mše
14-Jul-08 Za + Marii Hromadkovou

Bl. Stranska

není mše
22-Jul-08 Za + Olgu Vrabcovou

Rod. Tomečkova

13-Jul-08
20-Jul-08

23-Jul-08 Na pod. P.B. za zdraví a ochranu
Za Annu a Vasila Vira,
27-Jul-08
Annu a Vavrince Kralevič
3-Aug-08 Za zemřelého Jana Samka

R. Bunžová

5-Aug-08 Za + Olgu Vrabcovou

Rod. Tomečkova

Rod. Sikorjakova
Elen Samko

10-Aug-08 Za + Marii a Josefa Vasičiakovy

Rod. Petrova

12-Aug-08 Za + Jaroslava Stranskeho

Bl. Stranska

P. Temlová
19-Aug-08 Za + Filomenu Bačíkovou, rodiče a sestry Rod. Tomečkova
24-Aug-08 Za rodinu Kralevičovou
Rod. Sikorjakova
17-Aug-08 Za Ladislava Temla na dobrý úmysl

26-Aug-08 Za + Olgu Vrabcovou

Rod. Tomečkova

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.
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

