Časopis krajanské rodiny v New Yorku

Listopad

11 / 2008

Matičko Kristova, klíčnice nebe,
za duše v očistci prosíme Tebe...
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Novinky ze života církve doma i ve světě

Novým diecézním biskupem v Litoměřicích
jmenoval 4. října papež Benedikt XVI. Jana
Baxanta, generálního vikáře českobudějovické
diecéze. ČTK o tom stejný den informovala Česká
biskupská konference. Papež jmenoval dva nové
biskupy, z toho jednoho z Argentiny, před
nedělním zahájením synodu římskokatolických
biskupů ve Vatikánu. Radio Proglas uvedlo, že
biskupské svěcení přijme Baxant 22. listopadu v
litoměřické katedrále svatého Štěpána z rukou
pražského arcibiskupa, kardinála Miloslava Vlka.
"Do této krásné litoměřické diecéze jdu s velikou radostí a velikým
očekáváním. Chci spolupracovat s každým, kdo bude mít dobrou vůli," řekl
Baxant Radiu Proglas.
Litoměřická diecéze byla bez svého sídelního biskupa. Papež Benedikt
XVI. dosavadního biskupa z Litoměřic Pavla Posáda v letos lednu poslal do
jižních Čech, kde je od března světícím biskupem v Českých Budějovicích.
Posáda jmenoval 19. litoměřickým biskupem o Vánocích 2003 papež Jan
Pavel II. Vysvěcen za biskupa byl Posád v únoru 2004. Poté ale na půl roku
onemocněl. Na podzim 2004 jmenoval Vatikán správcem diecéze
královéhradeckého biskupa Dominika Duku. To už ale byl Posád opět v
pořádku. Rozhodovací pravomoci zůstaly Dukovi, církevní povinnosti ale
obstarával Posád. Někteří věřící z litoměřické diecéze sbírali podpisy pod
žádost, aby Česká biskupská konference veřejně úplně a pravdivě vysvětlila
důvody, proč musel Posád opoustit úřad litoměřického diecézního biskupa.
Šedesátiletý Baxant se narodil 8.10.1948 v Karlových Varech. Po
maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřičské v Praze byl přijat na
pražskou Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu. Po ukončení studia
přijal v roce 1973 kněžské svěcení.
Kněžskou službu začínal jako kaplan v Kolíně v letech 1973 až 1975.
Poté působil jako administrátor nejprve v Bystřici u Benešova a pak ve
farnosti sv. Antonína v Praze-Holešovicích. V roce 1990 byl jmenován
vicerektorem a posléze v roce 1993 rektorem Arcibiskupského kněžského
semináře v Praze. V kněžské službě pak pokračoval jako farář v Kolíně a
poté ve farnosti Matky Boží před Týnem v Praze. V lednu 2003 byl
jmenován generálním vikářem českobudějovické diecéze. Hovoří německy,
francouzsky, italsky a rusky.
(zdroj: www.christnet.cz)

Krajanská rodina u Panny Marie Karmelské
v Astorii pořádá
v neděli 9. listopadu 2008

M a r t i n s k é Posvícení.
Všichni jsou srdečně zváni.
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Vážení čtenáři ZVONU,

Když se s někým loučíme, může to vypadat různě. V případě, že toho
druhého uvidíme brzo, je to jenom krátké „ZATÍM“. Na delší čas se
rozcházíme „NASHLEDANOU“. Dalším stupněm je „DOUFÁM, ŽE SE
JEŠTĚ UVIDÍME“ – nejistota i naděje zároveň.
Aby to neznělo jenom smutně – jaká je to pak radost, když přijde
k opětovnému setkání...
Silně vnímámé pocity dočasného odloučení, potřebujeme společnost
a společenství ostatních lidí – tam jsme sami sebou, kde máme svoje místo –
ne jako jedinec, ale jako členové určité komunity.
V měsíci listopadu si více než kdy jindy připomínáme, že patříme do
širšího společenství lidí, než jenom toho viditelného. Slavnost Všech svatých
nás ujišťuje o spojení nebe a země – všichni ti, kteří žili svůj život podle
Boží vůle (a to nejenom svatí, kteří byli ofíciálně prohlášení Církví za svaté,
ale i všichni ti bezejmenní, které Bůh přijal k sobě) se za nás u Boha
přimlouvají a my je prosíme o přímluvu v našich potřebách.
Je ale ještě další společenství – lidí, kteří nás předešli na věčnost
a čekají na svou spásu. To jsou ti, kterým jsme na pohřbu řekli to naše
„NASHLEDANOU“ s ujištěním, že na ně budeme pamatovat v modlitbě.
Jenom si představme tu radost, když se s nimi znova uvidíme o oni řeknou –
zrovna tvoje modlitba byla ta nejúčinnější...
P. Jan
Památka všech věrných zemřelých

Začátek oktávu modliteb za naše zemřelé zahájíme mši svatou v den
Památky Všech věrných zesnulých (neděle 2. listopadu) v 10,30h am
v kostele v Astorii. O nedělích 16., 23. a 30. listopadu pak bude úmysl mše
svaté za všechny zemřelé z naší komunity.
Prosbu o modlitbu za zemřelé poslali: V. a J. Brotanek, M. Pesek, G. a H.
Kratky, V. Seibert, L. a F. Chytil, rod. Bláhova, A. Benacek, Z. Rosenberg,
D. Cermak, E. Kovacik, rod. Weirichova, rod. Šurláková, R. Bunza, rod.
Smrčkova, P. Temlova, Z. Rinus, M. Vesely, rod. Dlabalova, Z. a Z. Sadlik,
L. Kral, rod. Sikorjakova, rod. Tomečkova, M. Michtalik, A. Alger, K. a I.
Koval, B. a J. Kowalyk.
Nedělní témata
2. listopadu – Památka Všech věrných zesnulých : (Jan 6,37-40): Ježíš řekl
zástupům: "Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě
neodmítnu, protože jsem sestoupil z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho,
který mě poslal. A to je vůle toho, který mě poslal: abych neztratil nikoho z těch,
které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce: aby každý,
kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den.
Vůle Otce je, abych se neztratil od zdroje života a abych žil. B ůh se stará o to,
abych se JÁ neztratil. To je až k nevíře. Hledá mne, posílá svého Syna za mnou na
svět... až do místa, chvíle, situace, ve které jsem teď.
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9. listopadu - Posvěcení Lateránské baziliky: (Jan 2,13-22): „Byly blízko židovské
Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače
býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a
vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim
zpřevracel a prodavačům holubů řekl: "Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého
Otce tržnici!" Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: "Horlivost pro tvůj dům mě
stravuje." Židé mu však namítli: "Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš
dělat?" Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase
postavím!"Tu židé řekli: "Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase
postavil ve třech dnech?" On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen
z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které
Ježíš řekl.
Ježíš předjímá své zmrtvýchvstání řečí o chrámu svého těla..
Naše tělo je živým chrámem Ducha sv. (sv. Pavel)

16. listopadu 33. neděle v mezidobí: (Mt 25,14-30): Ježíš řekl svým učedníkům
toto podobenství: "Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim
svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle
jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich
využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten,
který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl...
Čekání na Pána nemá být pasivní, ale aktivní. Pán nejprve každého služebníka
vybavil a uschopnil. A od každého služebníka očekával službu a věrnost ve
svěřeném úkolu. Ne věrnost "zkostnatělou", ale kreativní, hledající stále nové
možnosti, jak využít svěřené hřivny.

23. listopadu – Ježíše Krista Krále (Mt 25,31-46): Tu řekne král těm po své
pravici: ´Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro
vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem
žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a
oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste
ke mně.’ ...Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro
mne jste udělali.’
Potom řekne i těm po levici: ´Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který je
připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl
jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem
nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.’ ...
Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste
neudělali.’A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."
Chyba těch, kdo se ocitli "po levici", nespočívala v tom, že by nepoznali Krista v
potřebných (ani ti "po pravici" ho v nich nepoznali). Jejich chyba byla v tom, že
zavřeli své nitro a ruku před potřebnými. Na sklonku našeho života budeme

souzeni podle lásky.


Plná slávy – Bruce Marshall (čtení na pokračování)

Když nebylo ještě ani na Popeleční středu v roce 1920 známky
náboženského probuzení v zemi, začal si i páter Bonnyboat myslit, že sama
liturgie mnoho nezmůže, a proto požádal monsignora O’Duffyho, aby přišel
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na misie. Monsignore O’Duffy řekl, že je to náramný nápad a že farníci
Nejsvětějšího Jména od něho uslyší takové kázání, že se nikdo v celé farnosti
nedopustí aspoň tři neděle těžkého hříchu; myslí prý však, že čím dřív přijde,
tím líp, protože ďábel dělá tyhle dni své divy. A tak misie začaly hned první
neděli postní a monsignore O’Duffy sloužil sám velkou mši. Kázal své první
kázání z oltářních stupňů a až po kněžském přijímání místo po evangeliu,
protože byl odhodlán kázat jako hrom a nechtěl, aby mu potom zbylo mnoho
zpěvu.
„Udělejte místo u dveří,“ zaburácel na ty, co ucpávali vchod do kostela;
odstupte ode dveří, abych viděl, kdyby mi chtěl někdo upláchnout. A vy tady
sebou hněte a pusťte to děvče do lavice,“ obořil se na lady Ippecacuanhovou.
„Nemůžete mít pořád krajní místo. Ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého.
Amen. Drazí bratří, prootže se ve vaší farnosti rozlézá tolik zpupných hříchů,
zavolal mě váš dobrý farář k vám, abych tu měl misie a zahnal vás nazpět na
cestu Páně. Budu dávat vlastně misie dvě: jedny anglicky pro Skoty a Iry, a
jedny italsky pro Italiány. Kázání pro Skoty a Iry bude v osm hodin večer a
kázání pro Italiány v sedm hodin večer, ale řeknu vám rovnou, že nestačí,
aby přišel na kázání z každé italské rodiny jeden Ital; musejí přijít všechni
Italiáni z farnosti.
Drazí bratři v Ježíši Kristu, podíváme-li se na nynější svět, vidíme, jak
se na dlažbě našich měst hemží velké řvoucí, chrochtající, chlastající,
smilnící, rouhající se, naparující se, zpupné pohanské davy, a všechni ti lidé
se pokládají za úctyhodné občany, protože nosí na hlavách klobouky a přes
sebe nepromokavé pláště, kterými je vidět, a také ještě paraplata. Nezasluhují
si úcty ani za mák. Nezasluhují si úcty, protože si nevšímají Božích
přikázání. A tato veliká řvoucí masa bude spolykána peklem, v kterém bude
hořet po celou věčnost, nedá-li si včas pozor. A vy, drazí bratři v Ježíši
Kristu, vy jste částí té veliké řvoucí, rouhající se, naparující se, zpupné
pohanské masy.“
Páter Smith, který asistoval při mši, přestal na tomto místě poslouchat,
ačkoli ještě zachytil sem tam nějakou monsignorovu větu, která zapráskala
kostelem jako bič. „Ani jeden mladý párek v této farnosti by neměl chodit
tmavými ulicemi po desáté hodině večer,“ nebo: „Všemohoucí Bůh si
nepřeje, aby mladá děvčata nosila hedvábné pleťové punčochy v žádnou
dobu noční, tím méně ve svaté době postní.“ – Což jde opravdu především o
tohle? Nechybí spíše jemnější uvědomění toho, čeho si žádá služba Bohu? Je
třeba se vyhýbat hrubým hříchům, to je jisté, poněvadž opilství a smilstvo
zamlžují čočku duše a zakrývají pohled na Boha těm, kteří se jich dopouštějí.
Ale což není společenská slušnost, která zatracuje opilství a smilstvo skoro
stejně přísně jako Církev Boží, není tato společenská slušnost největším
hříchem ze všech, protože vydává zdání za pravdu? Nejsou bankovní
ředitelé, velkoobchodníci, advokáti, ředitelé obchodních společností, všichni
ti, kdož ponoukají mladé lidi, aby udělali ve světě kariéru a porušili svěžest
svého mládí, nejsou tihle většími hříšníky než opilci a smilníci, protože
hříchy, kterých se dopouštějí ve svých kancelářích, se roztahují po celém
světě a poskvrňují nevinné? Ale mezi farníky Nejsvětějšího Jména není
bankéřů, velkoobchodníků, advokátů ani ředitelů společností, protože ve
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Skotsku jsou katolíky jenom chudí. Snad proto je Bůh tolik miluje a dává jim
skákat jenom snadnějšími obručemi; poněvadž mají na zemi úděl tak tvrdý,
je jenom spravedlivé, aby byli vpuštěni do nebe za podmínek méně přísných
než bohatí. Pohlédl úkosem k sousednímu křeslu, jaký dojem dělá kázání na
pátera Bonnyboata, ale ten měl biret vtažený hluboko do čela, takže nebylo
možné říct, co si myslí. (pokračování příště)
___________________________________________________________________
The 2008 Shining Star Award Dinner – BLAHOPŘEJEME !

Catholic Migration Office of
Brooklyn Diocese pořádal v pátek
10. října slavnostní udílení ocenění
pro
představitelé
jednotlivých
komunit. Naše komunita měla své
zastoupení
v podobě
12-členné
delegace, oceněnými byli Anna a
Milan
Sikorjak.
V poznámkách
bulletinu,
vydaného
k této
příležitosti, se mj. píše: It is once
again time to give honor to those we call
„shining stars“. These individuals have
been selected because of their
outstanding commitment and dedication to their Church, their culture, their
enthnicity and ultimately to God our Father. They serve as examples of how God
uses us as we humbly give of ourselves to the building of His church. We are
fortunate to have the world around us, an example of one body in Christ, and our
Shining Stars are leading the way. They represent the best of that which immigrants
have contributed to our Church, our City and our Country.
(Edward Dominguez, Catholic Migration Office)

Svatý na tento měsíc - Sv. Juda Tadeáš, 28. října

Apoštol Juda Tadeáš je syn Kleofáše a Marie,
která je v Písmu sv. nazývána sestrou P. Marie.
Jeho bratry byli Jakub Mladší, první jeruzalémský
biskup, a Šimon, druhý jeruzalémský biskup. V
Novém zákoně je Juda Tadeáš zmiňován jen
zřídka. Při Kristově loučení s apoštoly se Juda ptá:
„Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne
světu?“ (Jan 14, 22). Podle tradice Juda hlásal
evangelium po seslání Ducha svatého v Judsku,
Samařsku, Sýrii a Mezopotámii. Po smrti svého
bratra, biskupa Jakuba Mladšího, se na krátký čas
vrátil do Jeruzaléma, pak znovu odešel do
Mezopotámie a snad i do Persie, kde se spojil s apoštolem Šimonem
Horlivcem, od kterého se už pak neodloučil. List Judův, ve kterém se
představuje jako bratr Jakubův, je adresován všem křesťanům. Napomíná
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věřící ke stálosti ve víře a varuje před hříchem a bludy, které se v té době
začínaly šířit. Asi kolem roku 70 byl Juda Tadeáš spolu s Šimonem
Horlivcem umučen. O způsobu umučení nic konkrétního nevíme. Snad byli
ukřižováni, podle některých tradic měli podstoupit mučednickou smrt
v Arménii a měli být rozřezáni pilou a setnuti, podle jiné tradice byl
nástrojem smrti kyj. Sv. Juda Tadeáš začal být více vnímán až od 19. století,
kdy na jeho přímluvu byly zvláštním způsobem vyslyšeny prosby. Od té doby
je vzýván v těžké nouzi a v zoufalých a beznadějných situacích. Je
zobrazován s kyjem, kameny, halapartnou a knihou. Většinou bývá
znázorňován spolu se Šimonem Horlivcem.
Myšlenky moudrých – o naději

Víra rozptyluje všechnu úzkost a naplňuje srdce nadějí.
Sv. Josemaria Escrivá de Balaguer
Lidská důstojnost je jistotou, pilířem všech pozemských nadějí.
Eva Trizuljak
Doufám ve světlo, které přijde po temnotách.
Cervantes
Něco pro zasmání

Back to School
It was the first day of school. As the principal made his rounds, he
heard a terrible commotion coming from one of the classrooms. He rushed
in and spotted one boy, taller than the others, who seemed to be making
the most noise. He seized the lad, dragged him to the hall, and told him
to wait there until he was excused.
Returning to the classroom, the principal restored order and lectured
the class for half an hour about the importance of good behavior. Now,"
he said," are there any questions?
"One girl stood up timidly. "Please sir," she asked, "May we have our
teacher back?"
"Where exactly is your teacher?" "He's in the hall, sir."
Poděkování

Na časopis přispěli: A. Hlavata, J. a H. Kratky, A. Benacek.
Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci listopadu:
Greta Bunža 7. listopadu, Brendan Sikorjak 15. listopadu, Marcela
Škrkoňová 19. listopadu, Josef Toman-Tománek 19. listopadu, René Dlabal
26. listopadu, Marek a Barbora Hnízdovi 27. listopadu, Josef Bretll 27.
listopadu, Jackie Brož 29. listopadu, Mary Soyka 30. listopadu.
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Mše svaté v listopadu
Datum
Úmysl

2008
Dárce

J. Sedláček
2-Nov-08 Za Martu Petrovu a rod. Liptákovu
Rod. Petrova
O zdraví a Boží požehnání k 60.narozeninám
3-Nov-08
Manžel Václav a děti
pro Marii Jelínkovou
4-Nov-08 Za + Marii a Marco Weirich
Rod. Weirichova
5-Nov-08 Za + Jarmilu a Vojtěcha Jandečkovy
Rod. Weirichova
1-Nov-08 Za celou rodinu Sedláčkovou

6-Nov-08 Za + Lily Landererovou

L. Král

7-Nov-08 Za + Vladimíra a Natálii Hnízdovy

Rod. Hnízdova

8-Nov-08 Za rodinu Sedleckých

L. Chytil

9-Nov-08 Za + rodinu Křenčíkovu a Poláškovu

Rod. Tomečkova

11-Nov-08 O zdraví a B.požehnání pro celou rod.

J. a H. Kratky

12-Nov-08 Za + Martina Krále

A. Benacek

13-Nov-08 Za + Jiřího Smrčku a bratra Josefa

B. a P. Smrčkovi

14-Nov-08 Za + Ivana a Máriu Barčukovy

Rod. Hnízdova

15-Nov-08 Za rodinu Kratochvílovu

L. Chytil

16-Nov-08 Za + z naší komunity
O zdraví a B.pož. pro přátelé
18-Nov-08
v Astorii a na Floridě
19-Nov-08 Za + manžela Oldřicha Benáčka

J. a H. Kratky

20-Nov-08 Za + Annu Sonnkovou

Bl. Stranska

21-Nov-08 Za + Pavola a Márii Kačmárovy

Rod. Hnízdova

22-Nov-08 Za rodinu Scheinostu

L. Chytil

A. Benacek

23-Nov-08 Za + z naší komunity
25-Nov-08 Za + manžela Václava Seiberta

Vl. Seibert

26-Nov-08 Za sestru Evu Kratochvílovou

L. Chytil

27-Nov-08 Za + manžela Bohumíra Bunžu

R. Bunžová

28-Nov-08 Za + Bohuslava Rychlíka

Rod. Hnízdova

29-Nov-08 Za rodinu Chyltilu

L. Chytil

30-Nov-08 Za + z naší komunity
1-Dec-08 Za + Josephine Orgon

Rod. Hnízdova

2-Dec-08 Za celou rodinu z obou stran

A. Benacek

7-Dec-08 Za + rodiče Poláškovy a celou + rodinu

Rod. Tomečkova

8-Dec-08 Za+ Milana Čalouna

Rod. Hnízdova

9-Dec-08 Za Josefa a Marii Skrkon

Rod. Michtalik

10-Dec-08 Za Palka a Josefa Skrkon

Rod. Michtalik

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

