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Rok kněží

Ježíši, jenž jako dobrý pastýř
dlíš mezi námi v Nejsvětější svátosti,
sešli ze svatostánku přebohaté paprsky
své milosti na naše duchovní otce...
( modlitba za kněze )
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V souvislosti s
připravovanou
zářijovou
návštěvou papeže Benedikta
XVI. do ČR zveřejnilo
25.8.2009 Tiskové středisko
Svatého stolce statistické
údaje o církvi v naší zemi.
Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo jako součást příprav
apoštolské cesty Svatého otce do naší země statistické údaje o církvi
v České republice, platné k 31.12.2008.
V ČR k tomuto datu žilo 10.380.000 obyvatel, mezi nimi
3.290.000 katolíků (31,7 %).
Na území republiky existuje 9 celků církevní správy (5 českých
a 3 moravské diecéze a apoštolský exarchát církve řeckokatolické), v
nich funguje 2.576 farností a 70 jiných pastoračních středisek.
V duchovní a pastorační správě působí 20 biskupů (z toho tři
řeckokatoličtí), 1.370 diecézních a 586 řeholních kněží (celkem
tedy 1.956 kněží), 178 trvalých jáhnů, 116 řeholních bratří, 1.609
řeholnic, 160 členů sekulárních institutů a 1.109 katechetů. V
seminářích se na kněžství připravuje 184 bohoslovců.
Katolická církev v naší zemi provozuje 39 mateřských a
základních škol, které navštěvuje 5.412 dětí,
dále 33 škol středních s 8.525 studenty a 7 škol vyšších odborných
či vysokých, v nichž se vzdělává 2.040 studentů.
Církev též provozuje 50 nemocnic, 98 ambulancí, 134 domovů
pro staré a nemocné lidi, 59 dětských domovů, 58 rodinných
poraden a poraden pro ochranu života, 170 středisek zvláštního
vzdělávaní a 28 dalších institucí.
Papež Benedikt XVI. navštíví Českou republiku ve dnech
26.-28.9. 2009 a během tří dní se setká se zástupci politického
i církevního života, s akademickou obcí a reprezentanty dalších
křesťanských církví, s mládeží i s věřícími postupně v Praze, Brně a
ve Staré Boleslavi, kde bude sloužit mši svatou u příležitosti Národní
svatováclavské pouti.
Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce
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Česká mše svatá ve Washingtonu
V neděli 20. září 2009 ve 12.00 v poledne budeme mít v naší
národní kapli mši svatou slouženou P. Janem Czudkem z NY.
Prosíme o hojnou účast. Za výbor české národní kaple vás všechny
upřímně zvou Kathleen Kaspar-Paty, tel. 703 698 8052
a Dr. George J. Švejda, PhD., tel. 301 421 9417.
________________________________________________
Vážení čtenáři ZVONU,

Příští měsíc 9. a 10. října proběhnou
v České republice volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Možná víc než kdy jindy je to rozhodující
moment pro budoucnost a fungování státu
po následující funkční období vlády. Co
je zajímavé, že za posledních 20 let se
volební účast zmenšila, jakoby lidé
přestali věřit tomu, že svým hlasem
mohou něco ovlivnit, že jsou to vlastně
oni, kdo rozhodují o směru, kterým se bude naše vlast ubírat.
Otázka pro nás – katolické křesťany – zní: Mám vůbec volit? A koho?
Nemám se spíše starat a vyhlížet Boží království?
Na podobnou otázku odpovídá Ježíš v evangeliu: Dejte císaři co je
císařovo a co je Božího, Bohu...
Ano – jsme zodpovědni za svět, ve kterém žijeme. Volby jsou jednou
z příležitostí, jak udělat náš svět lidštějším a krásnějším místem k životu. Můj
hlas, vybraný podle mého svědomí, znamená můj vklad do veřejného dění.
A ještě něco.
Sv. Pavel v listě Timotejovi píše: První věc, ke které tě vybízím, je toto:
ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lid, za krále a
všechny ty, kdo zaujímají odpovědné postavení, abychom mohli vést život
pokojný a klidný, v samé zbožnosti a počestnosti. (1Tim 2,1-2).
Sv. Pavel je na jedné straně teoretik, který nám chce podat pravdu o
vznešených Božích věcech, na druhé straně je to praktik, který má na zřeteli
věci všedního života. Nabádá nás, abychom se nejenom účastnili veřejného
života, ale také, abychom se modlili za všechny ty, kteří spravují vládu.
Na přímluvu svatého Václava, moudrého a svatého vládce, chceme
prosit o moudrost pro všechny, kteří půjdou k volbám, o moudrost pro ty,
kteří vládnou a budou vládnout, aby vždy měli na paměti, že jejich „vláda“ je
službou těm, kteří je zvolili.

P. Jan
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Nedělní témata

6. září – 23. neděle v mezidobí: Mk 7,31-37: K Ježíšovi přivedli
hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od
zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s
povzdechem k nebi a řekl: "Effatha!", to znamená: "Otevři se!" A hned se
mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně.
Pro pochopení této perikopy je velmi důležité mít před očima předcházející Ježíšův
rozhovor s učedníky ("Ještě nerozumíte? Máte snad zatvrzelé srdce? Máte oči, a
nevidíte? Ještě nechápete?") a následující uzdravení slepého. Ve světle těchto dvou
úryvků se ukazuje, že učedník je ten, kdo skutečně potřebuje otevření očí a uší..

13. září – 24. neděle v mezidobí: Mk 8,27-35: Ježíš se cestou zeptal svých
učedníků: "Za koho mě lidé pokládají?"
Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků."
Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?"
Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš!" ...
Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude
zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech
dnech že vstane z mrtvých... Petr si ho vzal stranou a začal mu to
rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: "Jdi
mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské."
Petr nejprve správně dokázal "pochopit" tajemství Kristovy osoby, posléze se však
"trefil vedle". I on musel projít svoji osobní křížovou cestu k pochopení a přijetí
Krista. Křížovou cestu, která znamenala nejen oproštění od lidských představ o
Kristu, ale také přijetí jeho skutečné tváře – poplivané, ale i oslavené..

20. září – 25. neděle v mezidobí: Mk 9,30-37 Ježíš řekl svým učedníkům:
Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své
smrti vstane." Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat.
Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: "O čem jste
cestou rozmlouvali?" Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o
tom, kdo z nich je největší. Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl
jim: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.".
Na první pohled dva nesouvisející úryvky (předpověď utrpení a pokorná služba
všem). Ve skutečnosti jsou to texty velmi úzce propojené: ten první je základem
druhého. Ježíšovo ponížení (v utrpení a smrti) je vzorem pro apoštoly: oni se zrovna
tak mají ponížit (a snížit) až k nejmenším.

27. září – 26. neděle v mezidobí : Mk 9,38-43.45.47-48 Jan řekl Ježíšovi:
"Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme
mu, protože není tvým učedníkem." Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Přece
žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit
špatně. Kdo není proti nám, je s námi.
Ježíš rozšiřuje pohled učedníků, aby neviděli pouze svoji vlastní "skupinu": ke Kristu
patří i ten, kdo není ve stejné skupině jako oni. Tím Ježíš odbourává veškeré
sektářské a elitářské smýšlení učedníků.
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60th

Anniversary of Ordination 1949 – 2009

Rev. Francis A. Novak, C.Ss.R.

oslavil 60. výročí kněžství
děkovnou bohoslužbou
v kostele sv. Václava v Baltimore, MD.

,

Otec Francis je třetí generací Čecho-Američanů. Narodil se
4. února 1923 w Dwight, Nebraska, po ukončení střední a vyšší školy
studoval v St. Joseph’s College v Kirkwood, Omaha. Teologická
studia ukončil v Immaculate Conception Seminary v Ocomanowac,
Wisconsin, kde byl 29. června 1949 vysvěcen na kněze. Fr. Francis
byl poslán do osady sv. Václava v Baltimoru, kde měl sloužit českým
osadníkům. Při stavbě České národní kaple ve Washingtonu se stal
otec Novák „prime mover“ tohoto projektu. Od září r. 1976 sloužil
měsíčně pro české krajany českou mši svatou v Holy Redeemer
College na Katolické universitě. Po otevření České národní kaple zde
sloužil pro naše krajany měsíčně mši svatou. V r. 1990 se přestěhoval
z Washingtonu do Chicaga, kde do r. 2000 pokračoval ve své práci.
Od r. 2000 žije v St. Clement’s Health Center v Liguori, Missouri.
Jsme vděčni za dlouhá léta služby, která dal P. Novák církvi
a Redemptoristickému řádu a vážíme si jeho práce na vybudování
České národní kaple. Nechť ho milostivý Pán Bůh obdaří do dalších
let hojností zdraví požehnání v práci pro českou a slovenskou
komunitu ve Spojených státech. God Bless you, Father Francis.
(redakčně zkráceno z článku pana G. J. Švejdy, Ph.D., uveřejněném
v programu bohoslužby)
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Rok kněží – odpustky

Během Roku kněží, který byl zahájen 19. června
2009 a bude zakončen 19. června 2010, se bude
udělovat dar zvláštních odpustků podle Dekretu
Apoštolské penitenciárie.
Den, v němž si připomeneme 150 let od
zbožného odchodu do nebe sv. Jana Maria
Vianneye, faráře z Arsu je významný. Sv. Jan
Maria Vianney byl zde na zemi obdivuhodným
příkladem pravého pastýře ve službě Kristova
stádce.
Jeho příklad je vhodný k tomu, aby povzbuzoval
věřící, a zejména kněze, k napodobování jeho ctností, proto Svatý otec
Benedikt XVI. ustanovil, že se při této příležitosti bude slavit od 19. června
2009 do 19. června 2010 v celé církvi zvláštní Rok kněží, během něhož se
budou kněží stále více upevňovat ve věrnosti Kristu zbožnými meditacemi,
posvátnými úkony a dalšími vhodnými skutky.
Kněží budou modlitbami a dobrými skutky usilovat o získání milosti od
Nejvyššího a Věčného Kněze Krista k tomu, aby vyzařovali víru, naději a
lásku i další ctnosti a ukazovali způsobem života i navenek, že se plně věnují
duchovnímu dobru lidu; to církvi vždy velmi leželo na srdci.
K lepšímu dosažení vytouženého cíle velmi poslouží dar posvátných
odpustků, který Apoštolská Penitenciárie tímto Dekretem, vydaným v
souladu s přáním papeže, laskavě uděluje během Roku kněží:
A. – Kněžím, kteří opravdově litují svých hříchů a kteří se v kterýkoliv den
budou zbožně modlit alespoň ranní chvály nebo nešpory před Nejsvětější
svátostí vystavenou k veřejné úctě nebo ve svatostánku a po příkladu sv. Jana
se budou ochotně a velkoryse věnovat slavení svátostí, zejména svátosti
smíření, budou v Bohu milostivě uděleny plnomocné odpustky, které budou
moci získat i pro zemřelé spolubratry formou přímluvné modlitby, pokud v
souladu s platnými předpisy přistoupí ke svaté zpovědi a ke svatému
přijímání a pokud se pomodlí na úmysl Svatého otce. Kněžím budou mimoto
uděleny částečné odpustky, které budou moci získat i pro zemřelé
spolubratry, kdykoli se zbožně pomodlí řádně schválené modlitby pro vedení
svatého života a pro svaté plnění úřadů, které jim byly svěřeny.
B. – Všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, v kostele nebo kapli
se zbožně účastní mše svaté a obětují za kněze církve modlitby Ježíši Kristu,
Nejvyššímu a Věčnému Knězi, a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den,
aby je posvětil a přetvořil podle svého srdce, budou uděleny plnomocné
odpustky, pokud se vyznali ze svých hříchů ve svátosti smíření a pomodlili se
na úmysl Svatého otce: v den zahájení a zakončení Roku kněží, v den 150.
výročí zbožného odchodu sv. Jana Maria Vianneye, dále pak první čtvrtek v
měsíci nebo v jiný den stanovený místními ordináři ve prospěch věřících.
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Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou
vycházet z domova, s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit
tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné, budou rovněž uděleny
plnomocné odpustky v jejich vlastním domě nebo tam, kde kvůli okolnostem
budou, ve výše uvedených dnech, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v
důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu
apoštolů.
Konečně částečné odpustky budou uděleny všem věřícím, kdykoli se
zbožně pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo jinou
schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za to, aby byli kněží
zachováni v čistotě a svatosti života.
(zdroj: www.cirkev.cz)

Myšlenky moudrých O NADĚJI

Nalezneme-li konečný smysl života, dává nám naděje vevyčerpatelnou sílu
i v nejkrutějším soužení
Bernard Haering
Někdy se zdá, že tíha situace se nedá unést, je jí příliš, ale bolest přesto patří
k životu, bez ní by nebylo naděje, a velikost a život by byl jenom pošetilostí.
Josef Lux
Naděje je ctnost, tedy hrdinné úsilí duše.
Georges Bernanos
Poděkování

Na časopis přispěli:
L. Hurdes, M. Sefcik, r. Blahova, r. Hlinkova
Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci září:
Adélka Čížová 1. září, Ludmila Sedláčková 2. září, Marie Chvilíčková
5. září, Tomáš Brabec 7. září, Barbara Jochová 12. září, Jana Pecháčková
16. září, Daniela Brabec 19. září, Václav Jelínek st. 20. září, Jan Tomeček
21. září, Vlasta Krupková 24. září, Anička Tydlitátová 25. září, Dagmar
Čermáková 26. září, Mikuláš Pope 26. září.
Pamatujeme na naše zemřelé:

Oldřich Holubář
Josef Sadlik
Julie Marešová
Barbora Podoski
Věčné odpočinutí dej jim Pane a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji. AMEN.
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Mše svaté v září 2009
Datum
Úmysl
Za + rodiče Josefa a Hedviku
5-Sep-09
Novákovy
6-Sep-09 Za + Martina Krále
08-Sep-09 O B. ochranu pro rod. Tomečkovu
10-Sep-09 Za + Julii Marešovou
12-Sep-09 Za + Martina Krále

Dárce
Rod. Krátká
Manželka a děti
Rod. Bláhova
L. Král, J. Široký
Rod. Krátká

13-Sep-09
O. Boží ochranu pro rod. Bláhovu a
Krausovu
16-Sep-09 Za Ludmily
18-Sep-09 Za + sestru Miladu Havlíkovu
19-Sep-09 Za + Julii Marešovou
20-Sep-09
Mše svatá není
Za zemřelé, na které nikdo
22-Sep-09
nepamatuje
24-Sep-09 Za + Julii Marešovou
O zdraví a B. pož. pro přátelé
25-Sep-09
v NY a na Floridě
26-Sep-09 O zdraví a B. pož. pro celou rodinu
27-Sep-09 Za + manžela Jiřího Smrčku
Za + Františku a Bohuslava
01-Oct-09
Rychlíkovy
15-Sep-09

Rod. Bláhova
Rod. Sedláčkova
Rod. Krupkova
Rod. Krátká
Rod. Bláhova
Sestra A. Benacek
Rod. Krátká
Rod. Krátká
B. Smrčka
Rod. Hnízdova

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

