Časopis krajanské rodiny v New Yorku

Leden / Únor

1 – 2 / 2009

Bůh pramen veškerého požehnání,
ať vám dá svou milost,
chrání vás po celý rok a ať vám žehná.
Ať střeží neporušenost vaší víry,
trpělivost naděje a velkodušnost lásky,
abyste vytrvali až do konce.
Ať vždycky vyslyší vaše prosby,
dá vašim dnům svůj řád a mír
a vede vás po cesté spásy.
( Požehnání na začátku roku )
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Novinky ze života církve ve světě a u nás

Na přelomu roku se sešlo více než 40 tisíc mladých křesťanů na 31.
novoročním setkání komunity Taizé v belgickém Bruselu, a to od 29.
prosince do 2. ledna. Shromáždili se ve dvou halách výstaviště a také ve 180
evangelických, katolických a pravoslavných kostelech k modlitbám, písním a
přednáškám.
V administrativním centru EU bylo v popředí téma Evropy. Proto se konalo
například setkání s vicepresidentem Evropské komise Jacquem Barrotem na
téma Evropa, společenství hodnot, pohostinné společenství.
"Úsilí o mír a smíření v lidské rodině je nesmazatelně zapsáno do základů
povolání komunity Taizé, jejíž "pouť důvěry na zemi" shromáždila již několik
generací mladých lidí všech světadílů. Čtyřicet tisíc mladých lidí, kteří se
sešli od 29. prosince do 2. ledna v Bruselu při další etapě této pouti, chce
oživit intuici a entusiasmus, které provázely počátky evropského
společenství: konkretizovat smíření vzájemným sdílením zdrojů a specifik,"
píše se v poselství Evropské unii ze setkání.
Papež Benedikt XVI. ve svém pozdravu mladým lidem zdůraznil, že Bůh
potřebuje víru mladých, jejich kreativitu a akčnost. Má důvěru v to, že mladí
lidé objeví, jak lze rozšiřovat naději tím, že nasadí svůj život ve světě, v
němž je tolik chudoby, nespravedlnosti a konfliktů.
K mladým promlouval každý večer představený komunity bratr Alois.Tváří v
tvář finanční krizi vyzval k solidaritě s chudými. Křesťané mohou být
jednoduchým životním stylem znamením pro svět.
Evropský komisař pro kulturu, Slovák Ján Figel, zdůraznil, že EU se musí
více zohlednit potřeby mladých. Podle názoru předsedy Komise biskupských
konferencí EU biskupa Adriana van Luyn, je politika EU příliš určována
národními zájmy. Je třeba, aby se pracovalo pro společné dobro celé Evropy,
řekl při bruselském setkání.
Setkání pozdravil i dlouholetý přítel zesnulého bratra Rogera belgický
kardinál Danneels. "Je nás na této planetě více než 6 miliard a Bůh nás žádá,
abych na ní žili společně," řekl v úvodu své promluvy. "Často se nám to
nedaří. Ale dnes večer se Bůh na nás dívá a raduje se. Ano, Bůh se raduje z
toho, že může vidět tento živý příklad nového lidstva, jímž jsme. Čtyřicet tisíc
mladých se se sešlo v modlitbě, tichu a míru. Ano, dnes večer se Bůh
usmívá," oslovil 30. prosince mladé kardinál.
(zdroj: www.christnet.cz)
Pozvánky na akce

Společnost pro vědu a umění – NY

Academia:
1/24 [Sat 3PM] Andrew Mazzone: The impact of Current Financial Crisis
on the former Eastern European Communist countries
2/14 [Sat 3PM] Josef Machac:
A History of Nuclear Medicine
2/28 [Sat 3PM] Jaroslav E. Sykora:
The Tower of Babel Phenomenon
3/7 [Sat 3PM] Eliska Zigova:
Peace in the Middle East Possible?
3/21 [Sat 3PM] Vlado Simko: Health of the Romany minority in Slovakia
and in Central Europe.
BOHEMIAN NATIONAL HALL, 3rd floor (321 73rd Street, btw. 1st and 2nd Ave.).
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Salon:
1/20 [Tue 7PM] Mixed Bag. Open Mike 2 /Poetry reading
2/01 [Sun 7PM] Czech Women. We Are Free. A Film by Zuzana Justman
2/17 [Tue 7PM] Mixed Bag. Open Mike 3 /Poetry reading
3/13 [Tue 7PM] Mixed Bag. Open Mike 4 /Poetry reading
3/30 [Mon 7.30 PM] A Trial in Prague. A Film by Zuzana Justman
Pozvánka na Masopustní zábavu

Mark your calendar
Sunday
February 15th 2009 10.30 am Mass
12.00pm Masopustní zábava
Excellent food, cookies, beer, raffle
Excellent band « Kontakty »
Only 5$
« Přijďte a přiveďte své známé «
Vážení čtenáři ZVONU,

Po Vánocích – čase, kdy jsme slavili, znova přichází čas liturgického
mezidobí. V angličtině je použit termín ordinary time, pojem, který v nás
vyvolává dojem nejenom „normálnosti“ ale také všednosti. Nic
mimořádného, nic se neděje, všechno při starém (to pro případ, kdyby se nás
někdo ptal: Jak se Ti daří?)
Hezkou definici jsem našel v jedné modlitební knížce: Liturgické
mezidobí je ve znamení každodenního života křesťana; je to
doba, ve které jdeme každý den stejným rytmem, jakoby před námi byla
daleká cesta se vznešeným cílem;
doba, ve které se uskutečňuje pokrok – pomaličku a jistě, bez ohledu na
kamenitou cestu a překážky na ní;
doba, kdy objevujeme staré a nové poklady z bohatství Písma svatého
a z bohatství Církve;
doba, kdy v situacích všedního dne se snažíme vidět Boží přítomnost,
Jeho vedení a Jeho pomoc.
Do této doby žehná a všechno dobré do Nového Roku 2009
dodatečně přeje

P. Jan

Nedělní témata – mezidobí
18. ledna - 2. neděle v mezidobí (Jan 1,35-42) Jan stál se dvěma ze svých učedníků.
Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: "Hle, beránek Boží!" Ti dva učedníci slyšeli,
co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: "Co
byste chtěli?"Odpověděli mu: "Rabbi" – to přeloženo znamená Mistře – "kde
bydlíš?" Řekl jim: "Pojďte a uvidíte!"...
Jan Křtitel pomyslně předává štafetu, ukazuje na Krista, který nastupuje na scénu
a začíná svoje veřejné působení.
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25. ledna - 3. neděle v mezidobí (Mk 1,14-20) Když šel Ježíš podél Galilejského
moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš
jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned nechali sítě a
následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho
bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce
Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.
Kristus i dnes povolává ty, kteří mají hlásat radostnou zvěst.
1. února - 4. neděle v mezidobí (Mk 1,21-28) V synagoze byl právě člověk posedlý
nečistým duchem. Začal křičet: "Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás
zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!" Ale Ježíš mu přísně rozkázal: "Mlč a vyjdi z
něho!" Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel.
Kristus hlásá Boží království, které je silnější než moc zlého...

8. února - 5. neděle v mezidobí (Mk 1,29-39) Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s
Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v
horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka
přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu
všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho
nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů.
Kristus uzdravuje ty, kteří k němu s vírou přicházejí..

8. února - 5. neděle v mezidobí (Mk 1,40-45) K Ježíšovi přišel jeden malomocný a
na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl
ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď čistý!" A hned od něho malomocenství odešlo
a byl očištěn.
Ježíš měl s ním soucit.. Motivem jeho jednání je láska k člověku.
Svatý na tento měsíc- Sv. Anežka Římská, panna a mučednice, 21. ledna
Anežka

se narodila koncem třetího století v Římě
rodině bohatých křesťanských rodičů. Byla velmi
krásná a už ve dvanácti letech dostala nabídku k
sňatku od syna římského místodržícího
Sempronia. Přinesl jí drahé šperky a vzácné
roucho a žádal ji, aby se stala jeho manželkou.
Anežka dary odmítla s tím, že je již zasnoubena
s jiným ženichem. Když se chtěl žárlivý mladík
dovědět jméno snoubence, upadla Anežka do
vytržení a vyprávěla o Ježíši Kristu. Po
bezvýsledných námluvách svého syna se do toho
vložil sám prefekt, který po Anežčině opětovném
odmítnutí ji dal odvést do nevěstince. Tam byla
vysvlečena a ponechána napospas mladíkům. Ale
ti byli z jejího chování natolik zmateni, že se rozutekli. Zůstal jediný
Semproniův syn. Když chtěl ale Anežku zneuctít, oslepený a polomrtvý padl
k zemi. Anežka ho modlitbami přivedla opět k životu. Nato předal
Sempronius Anežku soudci. Ten ji chtěl dát upálit na hranici na
Domiciánově stadiónu (dnešní Pizza Navona), ale plameny šlehaly kolem
Anežčina těla, ale nespálily ji. Tu poručil soudce vojákovi, aby ji vrazil meč
do krku. Její rodiče ji pohřbili na zahradě za městem a nad jejím hrobem byla
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postavena basilika S. Agnese fuori le mura. Sv. Anežka Římská je uctívána
již od roku 354. Na její svátek jsou každý rok v kostele nad hrobem
mučednice posvěceni dva beránci, z jejichž vlny se zhotovují palia pro
arcibiskupy. Je patronkou čistoty, panen, zahradníků, snoubenců, za dobrou
úrodu. Je zobrazována jako dívka s dlouhými vlasy a beránkem; zakrvavený
meč, nebo meč zabodnutý v hrdle; někdy leží na hranici.
Něco pro zasmání (nebo poučení?) – z knihy Děti píší Bohu
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Povídka - THE MEANING OF LIFE

A story is told by Robert Fulghum, a Unitarian minister, about a seminar he
once attended in Greece. On the last day of the conference, the discussion
leader walked over to the bright light of an open window and looked out.
Then he asked if there were any questions.
Fulghum laughingly asked him what was the meaning of life. Everyone in
attendance laughed and stirred to leave. However, the leader held up his hand
to ask for silence and then responded "I will answer your question."
He took his wallet out of his pocket and removed a small round mirror about
the size of a quarter. Then he explained "When I was a small child during
World War II, we were very poor and we lived in a remote village. One day
on the road, I found the broken pieces of a mirror. A German motorcycle had
been wrecked in that place. I tried to find all the pieces and put them
together, but it was not possible, so I kept the largest piece. This one. And by
scratching it on a stone, I made it round. I began to play with it as a toy and
became fascinated by the fact that I could reflect light into dark places where
the sun could never shine. It became a game for me to get light into the most
inaccessible places that I could find. I kept the little mirror, and as I grew up,
I would take it out at idle moments and continue the challenge of the game.
As I became a man, I grew to understand that this was not just a child's game,
but a metaphor of what I could do with my life. I came to understand that I
am not the light or the source of the light. But light - be it truth or
understanding or knowledge - is there, and it will only shine in many dark
places if I reflect it. I am a fragment of a mirror whose whole design and
shape I do not know. Nevertheless, with what I have, I can reflect light into
the dark places of this world - into the dark places of human hearts - and
change some things in some people. Perhaps others seeing it happen will do
likewise. This is what I am about. This is the meaning of my life."
Do we reflect the light of Christ into the darkness of other people's lives?
Will the world be a better place for our having been in it?
From It Was On Fire When I Lay Down On It, by Robert Fulghum.
Námět k přemýšlení o posmrtném životě

(autor neznámý)
Mladá žena očekávala narození dvojčátek. Jednoho dne, už krátce před
porodem, se najednou začaly obě děti mezi sebou dohadovat:
„Věříš v život po porodu?“ „Určitě“ říká druhé a pokračuje: „Něco po
porodu musí být. Možná jsme tu hlavně proto, abychom se připravili na to,
co bude pak.“
„Blbost!“ namítá první: „Žádný život po porodu není! Jak by vůbec mohl
vypadat?“
„To přesně nevím, ale určitě tam bude víc světla než tady. Třeba budeme
běhat po svých a jíst pusou.“
„No to je přece nesmysl! Běhat se nedá. A jíst pusou – to je úplně směšné.
Živí nás přece pupeční šňůra. Něco ti řeknu: Život po porodu je vyloučený,
pupeční šňůra je přece moc krátká.“
„Ba ne!“ dál odporuje druhé dítě: „Určitě něco bude. Jen asi bude všechno
trochu jinak, než si myslíme a než na co jsme tady zvyklí.“
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„Ale nikdo se přece po porodu nevrátil. Porodem prostě život končí“ dál
trvá na svém první dítě. „A stejně ten náš život je podivný: ve stísněnosti a
temnotě.“
„No, já přesně nevím“ opět přemýšlí druhé dítě: „jak to bude po porodu
vypadat, ale každopádně uvidíme mámu a ta se o nás postará.“
„Máma? Ty věříš na mámu?“ diví se první: „A kde má jako ta máma podle
tebe být?“
„No přece všude kolem nás! V ní a díky ní žijeme. Bez ní bychom vůbec
nebyli!“
„Tomu nevěřím!“ trvá na svém první dítě: „Žádnou mámu jsem nikdy
nevidělo, takže je jasné, že žádná není!“
„No, ale někdy, když jsme úplně zticha, můžeš zaslechnout, jak si zpívá, nebo
cítit, jak hřejivou rukou hladí náš svět. „Víš“, nedá se zviklat druhé dítě:
„JÁ SI FAKT MYSLÍM, ŽE OPRAVDOVÝ ŽIVOT NÁS ČEKÁ
AŽ POTOM...“
Poděkování

V minulém období přispěli na časopis:
W.a J. Faturik, D. a T. Brabcovi, R. Bunža, E. Samek, r. Mackova, H.
Hurdalkova, M. a E. Oravec, A.a R. Bartos, V. Janek, S.a B.Kudej, E. A P.
Babor, B.a M. Halka, V.Seibert, F. Fiala, H.a J. Vins, J. Ludvik, Z. David,
rod. Kopecká, K. A J. Chrobak, B.a P. Smrcka, C. a B. Prikazsky, J. a M.
Voves, H. Otypka, rod. Kočicova, J. Kowalyk, D. Sablik, r. Weirichova, B.
Jurcik, L. Badinsky, E. a Z. Petrasek, M. a S. Cernosek, G. Ruzicka, V.
Pavlovsky, J. Siroky, L. Hromadka, r. Kovářova, r. Hnízdova, J. Kocab, M.
Fryscak, M. Sukany, A. Homolac, K. Dema, M. Kania, Z. Rosenberg, R. a S.
Suda, F. Schulz, L. Hurdes, r. Bláhova, J. Bláha, F. a L. Svara, Z. Jaros, G.a
J. Planner, J. Melko, V. Adamicka, G.a S. Ulc, V. a G. Kolasa, r. Hlinkova.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať,
Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci lednu:
Denny SZF Rutar ml. 4. ledna, Ludmila Sedláčková 4. ledna, Petra Šrámková
12. ledna, Barbora Weirich 12. ledna, Jiří Hnízda 16. ledna, Irene Mergl 17.
ledna, Milan Sikorjak 20. ledna, Alex Chamberlain 21. ledna, Milan Večeřa
21.ledna, Miroslav Kašpar 22. ledna, Marta Kotyzová 25. ledna, Olga
Ludvíková 27. ledna, Marianne Solfronk 28. ledna, Jan Pasáček 29. ledna,
Norika Krupka Janík 30. ledna, Petra Dlabalová 31. ledna.
V měsíci únoru:
George K. Kolasa 1. února, Libuše Králová 7. února, Libby M. Hurdes
7. února, František Daněk 7. února, Petr Štec 8. února, Marta Bláhová
10. února, Mathilde Hálka 14. února, Anna Sikorjaková 22. února,
Daniela Neyland 25. února, Fr. Jindřich Kotvrda 26. února.
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Mše svaté v lednu a únoru 2009
Datum
Úmysl

Dárce

01-Jan-09 Za Jana Bednáře

Rod. Bláhova

04-Jan-09 Za + P. Josefa Kadlece

J. Široký, L. Král

06-Jan-09 Za + Annu a Jaromíra Minister

Syn Jerry, M. Kašpar

07-Jan-09 Za + padlé legionáře I.a II.sv. války

Rod. Krupkova

10-Jan-09 Za + Miladu Stranskou

Bl. Stranska

11-Jan-09 Na pod. P.B. za přijatá dobrodiní

Rod. Sedláčkova

13-Jan-09 Za + Dr. Haysam Al-Saadin

T. Habek

15-Jan-09 O B. ochranu pro rod. Bláhů a Krausů

Rod. Bláhova

18-Jan-09 O zdraví a B. pož. rod. Sedláčkové

J. Sedláček

19-Jan-09 Za + P. Bohuslava Janíčka SI

Rod. Sedláčkova

20-Jan-09 Za + rodiče

M. Kašpar

22-Jan-09 Za + rodiče Antonína a Marii Sádlikovy

Z. a Z. Sadlik

25-Jan-09
26-Jan-09
27-Jan-09
28-Jan-09
29-Jan-09
30-Jan-09
1-Feb-09
8-Feb-09
9-Feb-09
10-Feb-09
15-Feb-09
16-Feb-09
18-Feb-09
19-Feb-09
22-Feb-09
23-Feb-09

Na poděkování P.B. za celou rodinu
Za + manžela Zdeńka Homoláče
Za + Naďu a Roberta Horákovy
Za J. Mareše
Za JUDr. Zdeňku Chytilovou
Za živé a + členy české síně Karlín
Za + manžela Aloise Hanáka (10.výročí)
Za rodinu Sikorjakovu
Za + Dagmar Fiala
Za živé a + členy české síně Karlín
Za + rodiče Pavlicovy
Za + Hynka Hromádku
Za + manžela Oldřicha Beňáčka
Za + P. Josefa Kadlece
Za + manžele Paličkovy
Za + Jana Stranskeho

Rod. Dlabalova
A. Homolac
V. Marcik
A. Benacek
R. Bunža
J. Kocab, Cleveland, Ohio
M. Hanák
Rod. Sikorjakova
F. Fiala
J. Kocab, Cleveland, Ohio
B. a P. Smrčka
Bl. Stranska
A. Benacek
Farníci Washington
Rod. Krupkova
Bl. Stranska

Příspěvky na časopis ZVON posílejte, prosím, na:
Czech Catholic Mission in NYC, úmysly na mše sv.
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

