Časopis krajanské rodiny v New Yorku
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Všemohoucí Bože,
tvůj Syn, Dobrý Pastýř svého lidu,
předešel nás do tvé slávy;
posiluj jeho slabé stádce, aby došlo za
svým vítězným Pastýřem
do nebeské radosti.
(4.neděle velikonoční – neděle Dobrého Pastýře, den
modliteb za povolání ke kněžství a řeholnímu životu)
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26.3. – 3.5. Týden modliteb za duchovní povolání

Modlíme se za duchovní povolání. Je to správná odpověď na jejich potřebu.
Děláme přece to, co nám poradil Pán Ježíš, který řekl: Žeň je sice hojná, ale
dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby
poslal dělníky na svou žeň.
My prosíme. Čeho chceme dosáhnout? Boha
nemusíme přesvědčovat. On povolání
připravil. On je už předem předurčil
a povolal. Svatý Pavel myslí víc na povolání
celého společenství věřících ke spáse, ale jak
povolání k víře, tak povolání ke službě
v církvi, k výlučnému zasvěcení sebe Kristu
a jeho evangeliu je závislé na svobodném
přijetí povolaných. Snad bychom tedy měli
prosit za ty povolané, aby povolání rozeznali
a přijali.
Může mít povolaný strach přijmout povolání? Pavel ujišťuje: Je-li Bůh
s námi, kdo proti nám? Myslíme-li na to, co pro nás Bůh už vykonal, roste
v nás jistota, která dává pokoj. Povolaný nepůjde do nejistoty. Bude se opírat
o Boha. Ten bude jeho jistotou, ovšem pokud bude dělat to, co chce Bůh a ne
on sám, pokud se bude sjednocovat s Bohem.
Půjde pak životem bez problémů? Rozhodně ne. Pokud bude věrně
následovat Krista, potká i utrpení, odmítnutí, zradu, možná bičování – i když
ne bičem, jen kritickým slovem. Úkol se někdy bude zdát těžký jako kříž,
pod nímž se padá, ale nic z toho jej nemůže odloučit od Boží lásky projevené
v Kristu Ježíši. Tam všude přece potká Krista. Když zůstane Kristu věrný,
bude mít účast i na jeho vítězství. Vždyť pro svoje spojení s Kristem všichni
budou povoláni k životu.
Ale má Pán koho volat? Rodiče se pravdivě modlí za povolání v církvi,
pokud jsou otevření životu a přijímají děti a tak je vychovávají, aby byly
připraveny přijmout povolání. Jen ty děti, které zakusily Boží lásku, budou
schopné ji dávat jiným. Ty, které zakusily mateřskou lásku, budou schopné
milovat matku Církev a ty, které poznaly lásku otce v rodině, budou vnímavé
k lásce Boha Otce a zatouží osobně přispět k budování rodiny Božích dětí.
Může to být pro rodiny těžké? Může, ale mohou být jisté, že pokud plní Boží
přání, Bůh sám bude jejich oporou. Ani je nemůže žádná těžkost odloučit od
Boží lásky.
Za nová povolání se modlí kněží a řeholníci, protože touží po
spolupracovnících. My jsme povolání dostali. Jak je naplňujeme?
K pravdivosti našich modliteb patří úsilí o věrnost povolání, o takovou jeho
realizaci, aby naše štěstí z Boha a životní spokojenost byly povzbuzením pro
ty, kdo o duchovním povolání uvažují. Vyžaduje to snad naši obnovu,
navrácení k první lásce? Bude to náročné? Těm, kteří milují Boha, všechno
napomáhá k dobrému.
Mladí lidé mají rádi vysoké ideály, chtějí něčeho dosáhnout, dívají se na
vzory a jejich přijetí okolím.
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Dřív, než se rozhodnou, pozorují v jakých podmínkách žijí dnešní
kněží, jaké mají spolupracovníky, jaký zájem je o jejich službu, jaké
společenství církve kolem nich roste. Jaká atmosféra je v klášteře, jak
smysluplná je jeho činnost. Naše dnešní modlitba bude jistě účinnější, když
se přičiníme, aby tichý hlas Božího volání povzbudil pohled mladých na
kousek církve nesoucí naději.
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

(zdroj: www.cirkev.cz)

Vážení čtenáři ZVONU,

První májový den slavíme sv. Josefa
Dělníka. Může nám to připomínat prvomájoé
průvody a Svátek práce, ale nejde jenom o
vyzdvižení fyzické práce jako takové.
O pracovitosti svatého Josefa nelze pochybovat.
Měl své řemeslo, živil se jím a ukazuje, že na
svůj denní chléb si musíme vydělávat prací.
Svatý Josef však pracoval i duševně. Jako
zbožný Žid „pracoval“ s Písmem a jistě vnímal i
znamení času v době očekávání přichodu
Mesiáše. Později byl ve spolupráci s Božím
záměrem, který s ním a s jeho snoubenkou
Pannou Marii Bůh po Zvěstování měl.
Spolupracoval na díle, které Bůh od věků
započal v jeho duši, aby se naplnilo a přineslo všem budoucím pokolením
spásu. Právě v této spolupráci s Božím plánem spočívá velikost Josefova
díla.
Sv. Josef i nám chce připomenout, že jsme byli povoláni k práci fyzické i
duševní ale také k tomu, abychom byli spolupracovníky na Božím díle a ve
všem tom, co děláme, se snažili vidět ten svůj „kousek“, kterým stavím Boží
království.

Středověkého mudrce zaujala skupina dělníků, kteří osekávali kameny.
Ptá se prvního: proč to děláš ? Ten odpovídá: Potřebujeme z těch hrubých

tvarů udělat pravidelné kvádry, aby se daly použít na stavbu nějaké
budovy...
Mudrc neuspokojen odpovědí se ptá dalšího. Ten povídá: Musím nějak
vydělávat na živobytí. Mám doma manželku a děti, čekají ode mne, že
přinesu výplatu...
Třetí z nich otázán stejně odpovídá: JÁ STAVÍM KATEDRÁLU . . .
P. Jan
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Velikonoční doba – nedělní témata
4.neděle velikonoční: Jan 10,11-18: "Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává
za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí
přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť
kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje
ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce.“
Ježíš ztotožňuje s "pastýřem" a rozvíjí svůj vztah k "ovcím": ochotu zcela se pro
ně nasadit, darovat za ně život. Z tohoto daru pak vyrůstá vzájemný vztah
lásky vyjádřený slovem "znát".


5.neděle velikonoční: Jan 15,1-8: "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce,
čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.
Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste
ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne
nemůžete dělat nic..
Obraz vinného kmene nesoucího ovoce je třeba brát jako celek
(životodárná jednota s kmenem jako podmínka přinášení ovoce).


6.neděle velikonoční: Jan 15,9-17: "Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval
vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako
jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. ... To je mé
přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než
ten, kdo za své přátele položí svůj život.
„Přikázání lásky" poukazuje na to, že všechna přikázání jsou nakonec shrnuta v
jediném – milovat se navzájem. To je ovšem uskutečnitelné za jediné podmínky –
napojení skrze Ježíše na Otce. Toto napojení pak Jan vyjadřuje v obrazu přátelství:
přítel dává život za druhé a má podíl na všem, čím žije milovaný.


7.neděle velikonoční: Jan 17,11b-19: "Otče svatý, zachovej je ve svém jménu,
které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával
ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho,
který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě
ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti.
Jednota učedníků ústí do "plnosti radosti" Ježíšovy. Takto obdarovaní učedníci pak
mohou zůstávat ve světě (tj. nemusí se jej bát a před ním se uzavírat), ale zároveň
"nebýt ze světa" (tj. nesplynout s ním a své jednání nechat určovat Duchem

Ježíšovým).

Velikonoční výraz aleluja
Výraz aleluja pochází z starého hebrejského výrazu halelú-jáh, který znamená
oslavujte Pána, chvalte Pána. Tento výraz obsahuje i kratší podobu Božího jména
(yh, „jáh“). Latinská podoba tohoto termínu zní alleluia. Z ní pak vznikla podoba
česká aleluja.
Tento výraz se v různých obměnách vyskytuje primárně ve starozákonních žalmech.
Následně jej převzala i novozákonní křesťanská církev.
V katolické církvi je výraz aleluja charakteristický především pro velikonční dobu.
Proto se v postním předvelikonočním období nepoužívá vůbec, aby pak v plné síle
mohl slavnostně zaznít na vigílii o Bílé sobotě, kdy církev chválí Boha za vzkříšení
Krista.
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Již dva tisíce let jsou Velikonoce ústředním svátkem církevního roku. Celých 50 dní
po Velikonocích a každou neděli v roce slaví křesťané vzkříšení Ježíše Krista a radují
se z toho, že skrze vzkříšení máme podíl na naplněném životě Krista i my. Výrazem
této radosti jsou rozmanité zpěvy Aleluja...

„Zpívejme Aleluja zde na zemi,
dnes ne proto,
abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli v trápení
útěchu.
Tak jako zpívali poutníci:
´Zpívej, ale kráčej dál!
Zpěvem se těš v nouzi,
nebuď rozmrzelý!
Zpívej a kráčej dál!´“
Sv. Augustin

Toto znamená věřit ve vzkříšení
Až uvidíš bouřku, která tříští les,
zemětřesení, které mává zemí,
řekni si: „Věřím, že les se obnoví,
že se země vrátí do své nehybnosti.“
Když tě bude hřích škrtit
a bude ti, jako by ses dusil,
řekni si: „Kristus vstal z mrtvých
a já vstanu ze svého hříchu.“
Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život,
řekni si: „Ježíš vstal z mrtvých
a učinil nové nebe a novou zemi.“
Když uvidíš svého syna utíkat z domova,
a tvé sny se ti rozplynou, řekni si:
„Můj syn Bohu neunikne, Bůh ho miluje“.
Až si povšimneš, že láska kolem tebe uhasíná,
až se ti bude zdát, že svět je porážkou Boha,
až ti bude nevolno ze zmatku, teroru, a válek,
řekni si: „Ježíš zemřel a vstal, aby přinesl spásu.“
Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné posteli
a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z odloučení,
řekni jemu i sobě: „Uvidíme se v království Božím.“
Tohle znamená věřit ve vzkříšení !
(Carlo Carretto: Myšlenky na každý den)
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Svatý na tento měsíc
Sv. Klement Maria Hofbauer - 20.května

Vlastním jménem Jan. Narodil se 26. prosince 1751 v
Tasovicích na Moravě jako syn řezníka. Začal se učit
pekařem, později s pekařským tovaryšem Kunnmorem
utekl a vydali se na pouť do Říma. Po návratu pracoval
v premonstrátském klášteře v Louce u Znojma a pak
opět se svým druhem odešli do Itálie. V Tivoli se stali
poustevníky. Jan přijímá jméno Klement. Opět se vrací
do vlasti, kde žije jako poustevník v Chřibském lese. Po
zrušení poustevnických řádů Josefem II. se vrací k pekařskému řemeslu do
Moravských Budějovic a pak odchází do Vídně. Ve Vídni začal studovat
teologii, kterou ukončil v Římě. V Římě také vstupuje do řádu redemptoristů
a přijímá druhé jméno Maria. Téměř dvacet let pak působil ve Varšavě.
Zakládal školy a učil bohoslovce. V roce 1808 byl s jinými kněžími vyhoštěn
Napoleonem. Usadil se ve Vídni, kde se brzy stal oblíbeným duchovním
správcem. Obětavě se staral o nemocné a potřebné a zavedl zvyk navštěvovat
je v jejich domácnosti. Pro své názory a velkou oblibu mezi lidmi a studenty
byl sledován policií. Už jako stařec si měl vybrat. Buď vystoupit z řádu, nebo
být vystěhován do Ameriky. Zůstal nakonec na intervenci císaře Františka I.
ve Vídni. Zemřel 15. března 1820 ve Vídni. V roce 1862 byly jeho ostatky
ze hřbitova „romantiků“ přeneseny do vídeňského kostela „Maria am
Gestade“ (Panny Marie Na nábřeží). V roce 1888 byl blahořečen a v roce
1909 svatořečen. Klement Maria Hofbauer je znázorňován v oděvu
redemptoristů, většinou v postoji modlitby, často s růžencem. V České
republice je slavena jeho památka 20. května. Klement Maria Hofbauer je
patronem Vídně a druhým patronem spolku tovaryšů.
Něco pro zasmání
Mission to Mars

NASA was interviewing professionals they were thinking of sending to
Mars. The touchy part was that only one guy could go and it would be a
one-way trip, the guy not ever returning to Earth. The interviewer asked the
first applicant, an engineer, how much he wanted to be paid for going. "One
million dollars," the engineer answered. "And I want to donate it all to my
alma mater – Rice University."
The next applicant was a doctor, and the interviewer asked him the same
question. "Two millions dollars," the doctor said. "I want to give a
million to my family and leave the other million for the advancement of
medical research."
The last applicant was a lawyer. When asked how much money he wanted,
he whispered in the interviewer' s ear, "Three million dollars." "Why so
much more than the others?" the interviewer asked. The lawyer replied,
"You give me three million, I'll give you one million, I'll keep a
million, and we'll send the engineer."
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Myšlenky moudrých O NADĚJI

Zoufalství stejně jako naděje předpokládá touhu. Neboť věci, po
nichž netoužíme, nepřinášejí ani naději, ani zoufalství.
Sv. Tomáš Akvinský

Vzdáváme díky Bohu Otci skrze Syna v Duchu svatém, neboť ve svém
nekonečném milosrdenství, jímž si nás zamiloval, se nad námi
slitoval a probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví
pro své hříchy, abychom v něm byli novými tvory, novými díly v jeho
rukou.
Sv. Lev Veliký

Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil
nebe i zemi.
Bible, Starý zákon
Poděkování

Na časopis přispěli:
V. Seibert, J. Sedlacek, rod. Kopecka, B. Stransky, L. Hurdes, Z. a Z. Sadlik.
Blahopřejeme k narozeninám

Martin Vrbka 1. května, Milada Slívová 3.
května, Zuzana Miriam Sýkorová 5. května,
Alena Adamcová 6. května, Arthur Zahradník,
Dominika Sikorjak 7. května, Gabriela
Lehmová 8. května, Anna Fojtíková 9. května,
Marie Tomečková 10. května, Ida Spišková 10.
května, David Zeman MD 12. května, Jana
Fojtíková 18. května, Miroslav Zavadil 21.
května, Ingrid Chybíková 25. května, Michaela
Tydlitátová 27. května.
Blahopřejeme

Dne 17. dubna si řekli své ANO před
Bohem v kostele Panny Marie Karmelské
Daniela Sedláčková a Steven K. Neyland.

Do jejich společného života jim
přejeme vše nejlepší, vzájemnou lásku,
úctu a věrnost a vyprošujeme hojnost
Božího požehnání.
Krajanská rodina
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Mše svaté v květnu 2009
Datum

Úmysl

Dárce

3-May-09 Za + přátelé

Rod. Kočicova

6-May-09 Za + Ladislava a Olgu Radimskou
Za brig. gen. Františka Krátkého a
7-May-09
manželku Marii
8-May-09 Za + Martina a Annu Královy

L. Kral

9-May-09 Za Stanislava Silnicu

Rod. Hnizdova

10-May-09

Za maminky

H. a G. Kratky
Sh. Waldhof
Mother’s day

11-May-09 Za Martina Krale

A. Benacek

Za + Blanku Glosovou a za +rodinu
14-May-09
Ševčíkovou
15-May-09 Za + Jaroslava Marčíka a rodiče

J. Glos
V. Marcik

Rod. Hnizdova
17-May-09 Za + Martina Krále
Manželka a děti
Na poděkováni P.B. s prosbou o zdraví
18-May-09
H. a G. Kratky
pro Jiřího Krátkého
21-May-09 Za + rodiče, prarodiče a bratra
J. Glos
22-May-09 Za Alenu Gregorovou
Rod. Hnizdova
16-May-09 Za Dorotheu Benk

23-May-09 Za Mirka Sablika

Rod. Hnizdova

Rod. Petrova
26-May-09 O zdraví a B. požehnání pro celou rodinu H. a G. Kratky
Za + manžela Václava Seiberta
28-May-09
Vl. Seibert
(8.výročí úmrtí)
29-May-09 Za + Dr. Evu Volšickou a + rodinu
J. Glos
30-May-09 Za Veru Mickovou
Rod. Hnizdova
24-May-09 Za + rodinu Smolejovu

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

