Časopis krajanské rodiny v New Yorku
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Ať slavné Kristovo vzkříšení
naši tmu ve světlo promění...

Bohoslužby Velikonoce 2009:
 Zelený čtvrtek 9.dubna 7.30 PM (horní kostel-společná)
 Velký pátek 10. dubna 7.30 PM (dolní kaple)
 Bílá sobota
11. dubna 7.30 PM (horní kostel-společná)
 Neděle Zmrtvýchvstání Páně 12. dubna 10.30 AM
(dolní kaple)
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Papež přiznává pochybení při zrušení exkomunikace Piova
bratrstva a vyzval znesvářenou Církev k jednotě

Papež Benedikt XVI. vyzval katolíky znepokojené zrušením
exkomunikace tradicionalistických biskupů, aby ustali se svými kritikami a
semkli se kolem papežského stolce. Uvádí se to v papežově dopise biskupům
na celém světě, který ve čtvrtek zveřejnil Vatikán.
Papež Benedikt XVI. v osobním dopise přiznává pochybení v
kontroverzním zrušení exkomunikace čtyř biskupů z tradicionalistického
Bratrstva svatého Pia X., a dochází k určitým závěrům. Hlava katolíků v
dopise potvrzuje svou vůli po smíření, stěžuje si ale zároveň na
"nepřátelství" katolíků, jehož se mu dostalo během sporu kolem Piova
bratrstva a popírače holokaustu biskupa Richarda Williamson.
Mluvčí Vatikánu Federico Lombardi podtrhl, že papežův text je
nezvyklého a velmi osobního charakteru. Benedikt vyjádřil politování nad
neshodami, které se v církvi projevily, a prudkost kritiky, kterou byl zahrnut.
Citoval jeden z listů svatého Pavla: "Jestliže však jeden druhého koušete a
požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili." "Bohužel toto
kousání a požírání existuje v církvi i dnes, jako výraz špatně vykládané
svobody," zdůraznil.
Papežův dopis obdržela také německá biskupská konference,
která Benediktu XVI. poděkovala za jeho upřímnost a ocenila jej jako
"čestné vyrovnání se všemi věřícími". Papež v dopise připouští, že první
"nehodou" bylo podcenění významu internetu. Williamsovy názory měly být
prošetřeny dříve, aby jejich zveřejnění "nepředvídaně nekolidovalo" s
částečnou rehabilitací biskupů skupiny. Za druhé bylo "jen nedostatečně
zveřejněno", proč byla exkomunikace čtyř biskupů odvolána a co tím církev
chtěla vyjádřit. Rozhodně totiž nešlo o uznání ultrakonzervativního a za
antisemitismus kritizovaného bratrstva a jeho postojů. Šlo naopak o snahu
sjednotit věřící "ve světě, z nějž stále více mizí Bůh", místo toho ale došlo k
"narušení míru mezi katolíky a židy, a i uvnitř církve". Papeže znepokojilo,
že v celkovém důsledku pak "i někteří katolíci, kteří by to měli vědět lépe,
cítili potřebu vyjádřit mi nepřátelství". Benedikt proto děkuje "svým
židovským přátelům", kteří mu pomohli sprovodit nedorozumění rychle ze
světa a obnovit atmosféru přátelství.
Únorové zrušení exkomunikace čtyř biskupů z tradicionalistického
Bratrstva svatého Pia X., které odmítá závěr druhého vatikánského koncilu z
60. let zlepšit vztah s Židy, vyvolalo ve světě značné pobouření. Zasloužil se
o to především nejvýraznější představitel bratrstva, britský biskup Richard
Williamson, když prakticky ve stejnou dobu veřejně prohlásil, že nevěří v
existenci nacistických plynových komor a že v koncentračních táborech
zemřelo nanejvýš 300.000 Židů, ne šest milionů.
(zdroj: www.christnet.cz)
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Mše svatá v národní kapli ve Washingtonu
bude v neděli 19. dubna 2009, 12,00PM.
Vážení čtenáři ZVONU,

V těchto dnech vstupujeme do konce
postní doby, budeme slavit Svatý týden a
znovu prožívat Poslední večeři Ježíše a
jeho učedníků (Zelený čtvrtek), jeho
umučení (Velký pátek), ticho sobotního
rána a vigilii Vzkříšení (Bílá sobota). Jako
lidé, kteří znají konec příběhu, víme, že
všechno to je jenom příprava pro to
nejdůležitější – Zmrtvýchvstání.
Apoštol Pavel píše, že kdyby Kristus
nevstal z mrtvých, naše víra by byla
bezpředmětná.
Vzkříšení je tedy něčím, co určuje
naší víru. Dává návod, ukazuje směr.
Naplňuje vírou a nadějí. Pozvedá náš zrak
nahoru k věcem trvalým, věčným.
Jedna z prvních zásad, kterou se
budoucí řidiči učí v autoškole (potom, co
instruktor zjistí, že „slalomují“ od chodníku k prostřední čáře) je – UPŘI
SVŮJ POHLED NA NEJZAZŠÍ BOD PŘED SEBOU. Samozřejmě – pořád
sledujeme, co se děje kolem nás (zrcátka, otáčky motoru, auta kolem sebe,
dopravní značky) ale pohled jde dál. Najednou zjistíme, že jedeme rovně,
bez kličkování, bez škubání volantem, klidně a s výhledem na cíl. Je to
stejné, jako když se my lidé soustředíme jenom na to, co se děje kolem nás –
problémy, lidi, politika. Všechno to dokáže zneklidnit, vyvést z rovnováhy.
Když ale jako křesťan mám před sebou konečný cíl, když vídím
Kristovo vítězství nad hříchem a nad smrtí, když uslyším a nechám
proniknout k sobě Kristova slova: Jdu, abych vám připravil místo..
najednou se vše uklidní, znám svůj cíl a směřuji k němu. Vidím všechno, co
se děje kolem, ale vnitřní zrak jde dál a snaží se vidět i to neviditelné, trvalé
a věčné. Všechno to, co Bůh připravil těm, kteří ho milují.
Požehnané prožití Svatého týdne a radost Velikonoc přeje

P. Jan

V neděli 26. dubna přijde mezi nás P. Tomáš Halík
– kněz, profesor, autor.
Po společné bohoslužbě bude nabízet svoji knihu
„Patience with God“ a bude odpovídat na případné
dotazy. Všichni jsou srdečně zváni!
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Postní doba – Svatý týden

KVĚTNÁ NEDĚLE
Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky
naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho
kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tuto
myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad ratolestmi: "… požehnej
také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem."
Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno.
Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojeno…
ZELENÝ ČTVRTEK
Tématem večerní liturgie jsou dvě události:
Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům
nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...
Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak můžeme
vydávat na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která vede i přes poušť utrpení
a smrti, ale též skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je "země", ze které
nebudeme vyhnáni, totiž "nové nebe a nová země" nebeského království.
VELKÝ PÁTEK
Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady na
památku utrpení Páně. Ty mají tří části: Bohoslužbu slova (ve které se čtou
pašije) zakončenou přímluvami za celý svět; uctívání kříže; přijímání.
- Tento den je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces
odsouzení, jeho poprava i pohřeb.
- Tento den se tato část evangelií čte v tzv. pašiích.
- Velký pátek je vzpomínkou na ukřižování, a proto je prožíván jako den
postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání
- Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Proto se
přibližně v tento čas věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě - není to běžná
mše, otvírá se smysl utrpení a smrti Krista při čtení Bible, připomíná se
pokleknutím před křížem, přednáší se modlitby za velké bolesti celého světa
(rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota křesťanů, ...)
- na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, žádné květiny, žádné svíce na
oltáři, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí
- Bible vypráví, že v momentě Ježíšovy smrti se roztrhla opona, která v
jeruzalémském chrámě dělila velesvatyni od ostatních prostor. Tím Písmo
naznačuje, že Ježíšovou smrtí se otevřela cesta k největšímu pokladu - k
samotnému Bohu.
BÍLÁ SOBOTA
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše
svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření.
Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje
a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni,
nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci.
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Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního)
počítání času, začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava
význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku
- tzv. vigilie. Oslava vzkříšení tak tedy začíná (dle našeho počítání) večer na
Bílou sobotu, anebo v noci. (Stejně jako například o Vánocích, kdy je
hlavním svátkem 25.12., se slaví "Štědrý večer" již večer 24.12)
VELIKONOČNÍ NOC
Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, kdy
rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k
životu.
Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty tento velikonoční
"přechod" (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života svobody a plnosti.
O celém velikonočním tajemství, vsazeném do plánu spásy, vypráví velkou
lyrickou básní velikonoční chvalozpěv Exsultet. V mistrné zkratce vidí
vzkříšení v souvislosti se Starým zákonem i se životem současného křesťana.
Křestní obřady
Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní slavnost. Tajemství
křtu vyvěrá přímo z velikonoční události. Skrze něj máme účast na Kristově
utrpení, smrti a vzkříšení. Proto se přednostně slaví a obnovuje právě o
Velikonocích.
Křest v řečtině znamená ponořovat. Křest v Krista Ježíše znamená osobní,
pevné spojení s Ježíšem. Je to navázání osobního pouta s Ježíšem a s církví,
které pro člověka znamená záchranu, péči a vysvobození z moci zla.
“Křtem jsme s ním byli pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus - byli
vzkříšeni z mrtvých slavnou mocí svého Otce a vstoupili tak na cestu nového
života” (srov. Řím 6,4).
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Kristus vstal z mrtvých za svítání “prvního dne v týdnu”, neboli “prvního dne
po sobotě” (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne).
Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se
křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému “lámání
chleba” a tento den nazvali “dnem Páně”. Každá neděle v roce je tedy
“oslavou Velikonoc” - zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze
kterého můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.
Na co vše se da v životě přijít

Zjistil jsem ...
že mám rád paní učitelku, protože pláče, když zpívá Tichou noc. 5 let
že můj pes taky nejí brokolici. 7 let
že když na venkově lidem zamávám, přestanou dělat to, co dělají, a taky
zamávají. 9 let
že když to u mě v pokoji konečně vypadá tak jak chci, máma přijde a
donutí mě to zase uklidit. 12 let
že když si chceš pozvednout náladu, měl bys zkusit rozveselit někoho
druhého. 14 let
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že i když to je těžké přiznat, jsem potají rád, že jsou na mě naši tak přísní.
15 let
Zjstil jsem, že tichá společnost je často více uzdravující, než rady. 24 let
že kamkoli jedu, nejhorší řidiči na světě mě tam následují. 29 let
Zjistil jsem, že když o mně někdo řekne něco nehezkého, musím žít tak,
aby tomu nikdo nevěřil. 30 let
že existují lidé, kteří vás mají moc rádi ale neví, jak to dát najevo. 42 letr
Zjistil jsem, že můžeš někoho potěšit na celý den třeba jen tím, že mu
pošleš krátký milý vzkaz. 44 let
Zjistil jsem, že čím větší je pocit viny člověka, tím více se ji snaží
přesunout na někoho jiného. 46 let
Zjistil jsem, že děti a prarodiče jsou přirození spojenci. 47 let
že matrace v hotelu jsou lepší na straně, kde není telefon. 50 let
Zjistil jsem, že o člověku se toho dá říct hodně podle toho, jak se
zachová: když celý den prší, když ztratí zavazadlo, když má rozmotat
zamotaná vánoční světla. 51 let
Zjistil jsem, že ať už jsou vztahy s rodiči jakékoli, když umřou, strašně
vám chybí. 53 let
Zjistil jsem, že živobytí není to samé jako žití. 58 let
Zjistil jsem, že když chceš udělat něco dobrého pro své děti, pracuj na
zlepešní svého manželství. 61 let
Zjistil jsem, že vám život někdy dá druhou šanci. 62 let
Zjistil jsem, že když se honíš za štěstím, vyhne se ti. Ale když se zaměříš
na svou rodinu, potřeby druhých, na svou práci, nové lidi a na to, abys vše
dělal nejlépe, jak dokážeš, štěstí si tě najde. 65 let
Zjistil jsem, že kdykoli se rozhodnu s laskavostí, je to obvykle to správné
rozhodutí. 66 let.
Zjistil jsem, že každý potřebuje modlitby. 72 let
Zjistil jsem, že i když mám bolesti, nemusím být bolestí pro druhé. 82 let
Zjistil jsem, že se mám pořád ještě hodně co učit. 92 let
převzato z www.prameny.net
________________________________________________
Svatý na tento měsíc - Isidor Sevilský 4. dubna

Narodil se kolem roku 560 v Cartageně ve
Španělsku. Rodiče mu brzy zemřeli a vychovával ho
starší bratr, sv. Leander. Isidor se zpočátku nechtěl
moc učit, i když byl velmi nadaný, ale jednou se při
toulkách městem zastavil u studny. Zaujaly ho
hluboké zářezy na hřídeli a prohlubeniny na
kamenném okraji studny. Jedna žena si tam zrovna
přišla pro vodu a Isidor se jí ptal, jak vznikly. Žena
mu odpověděla: „Zářezy způsobil provaz stále se
navíjející na hřídel a jamky v kameni vyhloubila
voda.“ Isidor nad tím dlouho přemýšlel a sám pro sebe si řekl: „Co všechno
dovede vytrvalost. I kámen se vydlabe kapkou vody často dopadající a tvrdé
dřevo se vydře každodenním navíjením provazu. Proč bych já s pomocí Boží
nedosáhl velké učenosti, budu-li stále pracovat!“ Od té doby se Isidor horlivě
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učil a cvičil v sebeovládání. Stal se knězem a postavil se proti ariánským
bludům Leovigilda, visigótského krále. Leovigild pronásledoval katolické
kněze, některé uvěznil a Isidorova bratra, biskupa Leandra, poslal do
vyhnanství. Leander se za nějaký čas vrátil a Isidor odešel do kláštera. Když
Leander zemřel, Isidor byl zvolen biskupem v Seville namísto něj. Zakládal
školy a ústavy na výchovu mládeže, staral se o kláštery, o nemocné a chudé.
Odpíral si každé pohodlí a ke všem se choval laskavě, velkoryse a trpělivě,
takže překonával i zatvrzelé lidi. Mnoho ariánů se jeho působením vrátilo do
katolické církve. Svými listy a spisy, obhajujícími katolickou víru, byl znám
po celé zemi i v cizině. Své bohaté vědomosti získané v mládí použil při
psaní mnoha knih, věnovaných nejen teologii, ale i hvězdářství a historii.
Sestavil naučný slovník obecných vědomostí. Pro všechny tyto zásluhy byl
zařazen mezi církevní učitele. Když cítil, že se blíží jeho smrt, rozdal
všechno, co mu ještě zbývalo, odpustil všem dlužníkům a za všeobecného
zármutku zemřel 4. dubna 636. Je patronem Španělska, počítačových
techniků, lidí pracujících na počítači, internetu, žáků a studentů. Jeho atributy
jsou kniha, pero; je zobrazován jako sedící biskup.
Něco pro zasmání

God's Existence and the Problem of Evil
A man went to a barbershop to have his hair cut and his beard trimmed.
As the barber began to work, they began to have a good conversation.
They talked about so many things and various subjects. When they
eventually touched on the subject of God, the barber said: "I don't
believe that God exists."
"Why do you say that?" asked the customer.
"Well, you just have to go out in the street to realize that God doesn't
exist. Tell me, if God exists, would there be so many sick people? Would
there be abandoned children? If God existed, there would be neither
suffering nor pain. I can't imagine a loving God who would allow all of
these things."
The customer thought for a moment, but didn't respond because he didn't
want to start an argument. The barber finished his job and the customer
left the shop. Just after he left the barbershop, he saw a man in the
street with long, stringy, dirty hair and an untrimmed beard. He looked
dirty and unkempt. The customer turned back and entered the barber shop
again and he said to the barber:
"You know what? Barbers do not exist."
"How can you say that?" asked the surprised barber. "I am here, and I am
a barber. And I just worked on you!"
"No!" the customer exclaimed. "Barbers don't exist because if they did,
there would be no people with dirty long hair and untrimmed beards, like
that man outside."
"Ah, but barbers DO exist! That's what happens when people do not come
to me." "Exactly!" affirmed the customer. "That's the point! God, too, DOES
exist! That's what happens when people do not go to Him and don't look
to Him for help. That's why there's so much pain and suffering in the
world."
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Myšlenky moudrých O NADĚJI

V každé naději a v každé touze hledáme vskrytu Boha.
Ferdinand Krenzer

Naděje ve zkouškách vlévá odvahu a sílu, ba dokonce nadšení.
Giacomo Alberione

Bůh spěchá na pomoc těm, kdo jsou v nouzi, sytí tělo a duši svým
chlebem, umírá pro křesťany i pohany a odpouští jedněm i druhým.
Dietrich Bonhoeffer
Poděkování

Na časopis přispěli: R. Bunza, B. a J. Kowalyk, T. Hart,
H. a G. Profous, rod. Krupkova, H. a G. Kratky, Morgan Stanley.
Blahopřejeme k narozeninám: Irene Lesler 3.dubna, Marta Hnízda
4. dubna, Anna Šebík 7. dubna, Václav Hnízda 9. dubna, Lubo Králíček 11.
dubna, Jan Pongo 20. dubna, Michael Joseph Sýkora 21. dubna, František
Daněk 24. dubna, Steve Neyland 24. dubna, Šimon Chvilíček 25. dubna,
Maximilian Franta Combs 26. dubna.
Mše svaté v dubnu 2009
Datum
Úmysl

Dárce

Rod. Bláhova
5-Apr-09 Za živou a + rodinu Poláškovou a Combs Rod. Polášek a Combs
8-Apr-09 Za Františka Bláhu
A. Benacek
3-Apr-09 Za + rodiče Bláhovy a syna Františka

11-Apr-09 Za + otce Juliuse Nováka

A. Benacek

12-Apr-09 Za + Veroniku a Josefa Migač
13-Apr-09 Za + Naďu Horákovou
14-Apr-09 Za D. Kutvirtovou

E. Samek
E.Samek,M.Kaspar,A.Hlavata

L. Chytil

Manželka Helen s rodinou
19-Apr-09 Za + Josefa Poláška a celou + rodinu
Rod. Tomečkova
Za + rodiče Josefa a Josefu Klusáčkovy,
21-Apr-09
J. a B. Kowalyk
Štefana a Marii Kowalyk
23-Apr-09 Za + Františka a Kateřinu Sedláčkovy
Rod. Sedláčkova
26-Apr-09 Za + rodiče z obou stran
Rod. Kolasova
15-Apr-09 Za + Dr. Jaroslava Profouse

27-Apr-09 Za + rodiče Aloise a Květu Urbánkovy

Z. a Z. Sadlik

30-Apr-09 Za + rodiče Jana a Marii Rachůnkovy

Rod. Sedláčkova

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.
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

