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Pamatuj že jsi prach
a v prach se obrátíš...

Čiňte pokání
a věřte evangeliu...
(z bohoslužby Popeleční středy)
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Jmenování

Papež Benedikt XVI. jmenoval 23. února 2009
nového newyorského arcibiskupa. Jeden z
nejvlivnějších postů v katolické církvi v USA
převezme 59-letý Timothy Dolan, dosavadní
arcibiskup v Milwaukee. Dolan nahradí
kardinála Edwarda Egana, který po devíti letech
v čele newyorské arcidiecéze odchádí do
dúchodu. Nový arcibiskup oficiálně převezme
úřad v dubnu během velikonočních svátků.
Mons. Dolan se narodil před 59 lety v Saint
Louis v Missouri. Na kněze byl vysvěcen v 26
letech a v 51 obdržel biskupské svěcení.
Studoval teologii na papežské univerzitě
Angelicum a církevní dějiny na Katolické univerzitě ve Washingtonu. Byl
zpovědníkem sester karmelitánek, pracoval na apoštolské nunciatuře ve
Washingtonu a byl rektorem Severoamerické papežské koleje v Římě. V
rámci biskupské konference Spojených států amerických měl na starost
pomoc chudým lidem ve světě.
Arcidiecéze New York má 5 milionů a 600 tisíc obyvatel, z toho 2,5 miliónů
jsou katolíci. Je tu celkem 409 farností, přes 1 700 kněží, 370 trvalých jáhnů
a 4 400 řeholníků a řeholnic.
(zdroj: www.christnet.cz)

Postní doba – nedělní témata

1.neděle postní: Mk 1,12-15: Pokušení na poušti a začátek působení:
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od
satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan
Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium:
"Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!"
Odejít na poušť je předpokladem k hlásání Božího království.

2.neděle postní: Mk 9,2-10: Proměnění na hoře: Ježíš vzal s sebou Petra,
Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi
proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak
vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem.
Proměnění na hoře má posílit učedníky k následování Krista v jeho
utrpení...

3.neděle postní: Jan 2,13-25 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!"
Očištění chrámu je prorockým znamením očisty a prohloubení
samotného tehdejšího náboženského života.
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4.neděle postní: Jan 3,14-21: Neboť 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.
Boží láska k člověku vyvrcholila v daru jediného Božího Syna; víra v
něho je pak již teď vstupem do věčného života.


Mše svatá v národní kapli ve Washingtonu
bude v neděli 19. dubna 2009, 12,00PM.
Vážení čtenáři ZVONU,

Minulou středu jsme začali postní dobu. S pocitem a vědomím, že je to
požehnaný čas, ve kterém chceme „osvěžit“ svůj duchovní život. Prostředky
jsou po staletí vyzkoušené a mají zaručenou účinnost: Modlitba, půst
a konání dobra. Také od sebe nejdou oddělit – jeden bez druhého by neměl
smysl. Světci prvních staletí říkali, že
postní doba je jako pták – jeho tělo tvoří
půst, jedno křídlo znamená modlitbu a
druhé křídlo je konání dobra. K tomu
aby se mohl vznést k nebi, potřebuje vše
-jak tělo, tak obě křídla.
Hezky to také vystihuje, o co nám
vlastně jde – vznést se k nebi, přiblížit
se k Bohu, uvolnit se od všeho, co nás
zatěžuje...
K postní době také nerozlučně
patří pobožnost křížové cesty. Obrázky.
Zastavení. Mám se tedy dívat, také se
zastavit. Dívat se na Krista, který nese
kříž a jde na smrt. Zastavit se a
přemýšlet o jeho lásce, tpělivosti a
odevzdanosti do vůle Otcovy.
Snad také najít sám sebe v postavách doprovázejících Krista, ptát se:
Umím být Šimonem, který pomáhá? Jsem Veronikou, která projevuje soucit?
Nebo jsem Pilátem, který soudí, vojákem, který dělá „jenom svoji práci“?
A na konci se zeptám: umím jako Ježíš nést svůj kříž stejně jako on –
trpělivě, bez reptání a s vědomím, že toto je cesta všech těch, kteří následují
Krista?
On sám totiž řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi na sebe
svůj kříž a následuj mne.
Požehnanou postní dobu přeje

P. Jan
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Postní doba jako návrat k Bohu

Co je náplní a účelem postní doby? Co a proč v
postní době dělat ?! Samotný název tohoto
čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný.
Půst jako takový totiž není jeho jedinou náplní.
Příprava na Velikonoce
Začněme od konce postní doby - od Velikonoc.
Jsou to ústřední svátky všech křesťanů: celé jádro a
síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a
oslavení Ježíše Krista. A účast na tomto tajemství
získává člověk sjednocením s Kristem skrze křest.
Není potom divné, že jedním z hlavních úkolů
postní doby je vyvrcholení přípravy katechumenů
na křest.
Pro ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu
křtu o Velikonocích.
Postní období je i příhodným časem k obnovení
chápání křesťanského života jako velkého putování do domu Otcova. Toto
období začíná udělováním “popelce” - sypáním popela na hlavu s výzvou:
“Obraťte se a věřte evangeliu” (Mk 1,15). Těmito slovy započal Ježíš své
poslání na zemi, aby smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu
života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro všechny lidi, kteří od něho
pocházejí a k němu směřují. (Poznámka: druhá varianta doprovodných slov k
sypání popela na hlavu: "Pamatuj že jsi prach a v prach se navrátíš")
Cesta k Otci, aneb Bůh není mrzutý
Nejasné přesvědčení, že Bůh je s námi nespokojen, že je tvrdý, mrzutý,
mstivý a lhostejný, prostě takový, jací bychom byli na jeho místě my, v nás
zabíjí naději, víru, lásku a život vůbec...
Celé Zjevení nám však říká, že Bůh není jako my. Je Otec, původce lásky.
Právě o tomto mluví Ježíš v podobenství o milosrdném otci a marnotratném
synu (srov. Lk 15,11). Jeho láska se nabízí a přizpůsobuje každému z nás.
Svou láskou nás naplňuje ale do té míry, jak se jí otevřeme. Jeho láska a
tvůrčí moc má možnost změnit náš život. "Syn vstal a šel ke svému otci.
Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho
a políbil..." (Lk 15, 20)
Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství. (Jan Pavel II.)
Hřích a pokání, aneb život z vlastních sil
Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu, snaha dosáhnout štěstí a naplnění
života pouze vlastními silami. Toto vše vede člověka ke hříchu, jenž je
bariérou v přijímání Boží lásky, někdy přímo jejím odmítnutím.
Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu, nechat se Bohem
milovat a v síle této lásky se pak vydávat po jeho cestách. Cesta obrácení
s sebou přináší jak “negativní” aspekt: osvobození od hříchu a zla, tak aspekt
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“pozitivní”: rozhodnutí pro dobro. V této perspektivě lze pak slavit svátost
pokání, jakožto zásadní bod cesty obrácení pokřtěného člověka.
Konkrétní kroky, staletími osvědčené prostředky na cestě obrácení:
Modlitba
Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat s
Pánem vše důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem naší lásky
k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým tato
služba může prospět.
Několik tipů:
* Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem.
* Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při zvláštních
příležitostech.
* Čti bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně.
* Vyprávěj o Bohu dětem.
* Účastni se liturgického života své farnosti: křížové cesty, bohoslužby..
* Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje.
Modlitbou už je vědomý život v Boží přítomnosti
Půst
Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se
čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co
nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme
možnost více poznat sami sebe...
Několik tipů:
* Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, sledování televize, nakupování...
* Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen jednou
se najez dosyta a odřekni si maso.
* Přinášej páteční oběť - může mít různé formy: zřeknutí se masa, omezení
konzumu. To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo přijít k dobru
lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti odpovídají také různé formy osobní a
společné modlitby stejně jako služba a pomoc druhým.
* Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a trpící
Zřeknutí znamená, když k nutkání "muset mít" řekneme ne. Zřeknutí se
znamená svobodný, zodpovědný a uvědomělý život.
Almužna, činění dobra
Almužnou, činěním dobra - tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit
toho, kdo to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem,
trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to potřebují. Počínaje vlastními
dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící,
únavné... Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní
přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem.
Několik tipů:
* Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu.
* Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé.
* Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi.

6
České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená
milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, když s druhými
sdílíme čas a pozornost, radost i bolest
Smíření
Několik tipů:
* Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření není především něco, co
musí být protrpěno, ale něco, co musí být slaveno. Smíření s Bohem a s
bližním je pramenem radosti.
* Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou: především při
bohoslužbě pokání a ve svátosti smíření.
* Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno.
* Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku objevuj v druhém to dobré - vzpomeň na to vše společné pěkné.
Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření znamená
vyměnit zlo za spásu.
________________________________________________
Svatý na tento měsíc - Sv. Jan z Boha, 8. března

Narodil se 8. března 1495 v Montemór o Novo v
Portugalsku. Vlastním jménem Joao Cidade Duarte
(španělsky Joan Cindad). Jako osmiletý odešel (zmizel)
z domu svých rodičů. Byl najat jako pastýř ovcí a koz u
Toleda. Chvíli byl také vojákem, knihkupcem a
námezdním dělníkem. V roce 1538 přesídlil do
Granady. Po bouřlivém a dobrodružném životě uslyšel
v roce 1539 kázání španělského misionáře Jana z
Avily. Jeho kázání o blíženecké lásce, pokoře a
skromnosti změnilo od základu Janův život. Od té doby se věnoval pouze
péči o nemocné a brzy nato založil svůj špitál v Granadě. Jan z Boha zemřel
8. března, v den svých 55. narozenin, v Granadě. Jan z Boha je pokládán za
průkopníka metodického ošetřování nemocných a péče o duševně choré. Byl
svatořečen Lvem XIII. v roce 1886 a papežem Piem XI. v roce 1930
prohlášen patronem nemocnic, nemocničního personálu a nemocných. Z
nemocnice založené Janem z Boha se vyvinul řád Milosrdných bratří,
potvrzený v roce 1586. Spolek, který byl zprvu zamýšlen pro světské lidi,
převzal v roce 1572 řeholi sv. Augustina. Milosrdní bratří sv. Jana z Boha
jsou považováni za nejvýznamnější mužský řád zabývající se
ošetřovatelstvím nemocných. Jeho členové se brzy uchytili na celém světě.
Jsou to především laici. Vedle tří obvyklých slibů skládají ještě čtvrtý - slib
péče o nemocné. Jan z Boha je znázorňován v mnoha formách. S košíčky, s
pytlem nebo hrnci, v kterých sbíral almužny pro své nemocné nebo jak drží
růženec a krucifix nebo také jak nese Jezulátko, které má v ruce granátové
jablíčko (symbol Granady). Mnohdy má na hlavě trnovou korunu. Je
patronem Granady, nemocnic, nemocných a ošetřovatelů, knihkupců,
knihtiskařů a výrobců papíru.
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Masopust 15. února 2009 – poděkování

V neděli 15. února proběhl v divadením sále naproti kostela tradiční
Masopust. O dobrou náladu se postarala skupina KONTAKTY, o dobré jídlo
paní kuchařky a proti žízni byli připraveni zasáhnout barmani.
Děkujeme všem těm, kteří navařili, napekli, připravili sál a věnovali výhry
do tomboly. Kromě jednotlivců děkujeme následujícím sponzorům:
o Koliba
www.kolibarestaurant.com
o Zlatá Praha
www.zlatapraha.cc
o Bohemian Hall rest.
www.bohemianhall.com
o Czech-slovak varietes
www.slovczechvar.com
o Club 21
www.club21nyc.com

Něco pro zasmání

Two Hippies and a Priest
Two dirty hippies were walking down the street and stopped at a red light.
A catholic priest with his arm in a cast was waiting to cross.
"Hey, man," asked one, "what happened?"
"I fell in the bathtub and broke my arm," replied the padre.
One hippie turned to the other and asked, "What's a bathtub?"
The other replied, "How do I know, I'm not a Catholic."

Myšlenky moudrých O NADĚJI

Nadějí se projevuje základní pochopení smyslu našeho života.
Jan Pavel II.

Naděje je nezlomná důvěra, že Bůh nám nikdy neodepře potřebnou
pomoc, abychom mohli jít vstříc poslednímu soudu s duší odevzdanou
tomu, kdo zachraňuje od hříchu a dává vstát z mrtvých.
Carlo Maria Martini

V tebe, Pane, doufám, nezemřu navěky!
Sv. Ambrož

Poděkování

Na časopis přispěli: M. Vesely, J. a M. Nehybka, V. a J. Brotanek, L. a F.
Chytil, A. a M. Poncics, A. Benacek, V. a J. Kolasa, R. Bunza, Gustav’s
Autohaus, V. Adamicka, M. a J. Melko, G. a J. Planner, L. Hurdes,
G. Chamberlain, A. Sykora.
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Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci březnu:
Helena Kočicová 1. března, Dennis Sikorjak 2. března, Věra S. Kolasa 11.
března, Růžena Daněk 14. března, Dagmar Rennerová 15. března, Josef
Daněk 16. března, František Fojtík 17. března, Tony Kočica 20. března,
Anna Hnízdová, Oktávia Mucsková 24. března, Anna Beňáček 31.března.
Mše svaté v březnu 2009
Datum

Úmysl

Dárce

1-Mar-09 Za + Libuši Širokou

Rod. Širokých a Králova

2-Mar-09 Za + Libuši Širokou

A. Benacek

6-Mar-09 Za + rodiče Bednářovy a syna Jana

Rod. Bláhova

8-Mar-09 Za + Martu Petrovu a rod. Liptákovu

Rod. Petrova

15-Mar-09 Za rodinu Císařovu a Večeřovu
Za + rodiče Makara a Helen,
16-Mar-09
Michaela a Marii
18-Mar-09 Za Edward P. Babor

Rod.Večeřova

19-Mar-09

Farníci Washington

Za + P. Josefa Kadlece

A. Poncics
P., E. Babor

20-Mar-09 Za + manžela Stanislava Mergla

Irene Mergl

22-Mar-09 Za + Michala a Marii Sikorjak

Rod. Sikorjakova

24-Mar-09 O Boží ochranu pro Janku a Blanku

M. Hanak

29-Mar-09 Za rodinu Čížovu a Šrámkovu

r. Čížova a Šrámkova

30-Mar-09 Za + prof. Marcelu Tomanovou a rodiče

Rod. Krupkova

31-Mar-09 Za Marii Novákovou

A. Benacek

03-Apr-09 Za + rodiče Bláhovy a syna Františka

Rod. Bláhova

08-Apr-09 Za Františka Bláhu

A. Benacek

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

