Časopis krajanské rodiny v New Yorku
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Můj Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje,
dej mi, abych vnesl lásku tam,
kde vládne nenávist,
abych vnesl odpuštění mezi ty,
kteří se navzájem urážejí, abych přinesl ducha
jednoty nesvorným,
abych přinesl víru těm, kdo jsou zmítáni
pochybami,abych přinesl pravdu těm, kteří žijí
v bludu, abych přinesl naději všem zoufalým,
abych vnesl světlo tam, kde vládnou temnoty.
( modlitba sv. Františka )
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Ohlasy po papežské návštěvě v českém tisku
Úterní český tisk (29. září)
věnoval skončené návštěvě
Benedikta XVI. většinou hned
několik stran. Na nich převažují
reportážní popisy třídenního
programu Svatého otce v Praze,
Brně
a
Staré
Boleslavi
a fotoreportáže z míst pobytu.
Hlavní titulky napovídají, co na prvním místě zaujalo. MF Dnes se
titulkem „Potlesk pro papežovu češtinu“ nezastavuje jenom u faktu, že
Benedikt XVI. většinu svých proslovů zahajoval a zakončoval česky, ale
rovněž že se pokoušel oslovit nejenom věřící, ale i nevěřící. Lidové noviny si
zase všímají, na titulní straně, že „Papež okouzlil Václava Klause“, čímž
naráží na stálou přítomnost prezidenta republiky při všech veřejných
vystoupeních Benedikta XVI.
Pozornosti novinářů neunikla ani atmosféra setkání věřících se Svatým
otcem, ať při mších pod širým nebem, nebo při menších příležitostech –
podivují se nad ukázněností deseti a stotisícových zástupů, nad trpělivostí a
soustředěností lidí.
Vedle tohoto popisu vnějších dojmů, které poskytly tři dny papežovy
návštěvy, však stojí za zaznamenání hlavně zamyšlení novinářů nad dalšími
okolnostmi papežova pobytu v naší vlasti. Zuzana Kaiserová si v MF Dnes
všímá, kolik prostoru bylo v ostatních médiích věnováno papežově návštěvě.
Ta se podle ní během víkendu najednou jakoby proměnila v „celoplošné
katolické vysílání“. Skutečně zejména Česká televize jak rozsahem, tak
vyvážeností zpravodajství splnila svou veřejnoprávní funkci. Petr Suchomel
v témže deníku upozorňuje, že potlesk, jehož se Svatému otci dostalo při
setkání s akademiky ve Vladislavském sále, byl zatím zřejmě nejdelší v jeho
kariéře. Na toto setkání pak v MF Dnes upozorňuje ve svém komentáři i Jan
Jandourek a považuje ho za nejvíce určené i nevěřící části naší společnosti.
Projev Benedikta XVI. před akademiky vidí jako zdvořilé sdělení Čechům,
že oddělovat užívání rozumu od etiky je nerozumné, a že takový přístup ke
světu nemůže dopadnout dobře. V této souvislosti si všímá v Lidových
novinách Alexander Tomský poslední papežovy encykliky Caritas in veritate
jako hlasu do diskuse uprostřed současné celosvětové hospodářské krize.
Celkově lze z českých médií získat dojem, že tři dny návštěvy Svatého
otce v České republice připravily jakási duchovní cvičení nejenom pro věřící,
ale i pro novináře. Při nich jako by dokázali více naslouchat a více se dívat
kolem sebe s vnitřním pokojem, který nebývá na naší mediální scéně až tak
obvyklý.
(zdroj: www.radiovaticana.cz)
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Krajanská rodina u Panny Marie Karmelské v Astorii
pořádá v neděli 8. listopadu 2009 Martinské Posvícení.
Podrobný program a pozvánku najdete uvnitř časopisu.
Všichni jsou srdečně zváni.

Vážení čtenáři ZVONU,

Rozhovor:
A: Vidíš, co se děje v české politice? Vždyť je to hrůza
– už tomu vůbec nerozumím.
B: Zas to nebude tak špatné, počkáme jak se to vyvine.
Příští rok budou volby, já to vidím nadějně.
A: Viděls některé reakce na papežskou návštěvu?
Národ ateistů, no co ti budu povídat.
B: Zas to nebude tak špatné. Povzbudivé bylo, kolik
lidí se zúčastnilo bohoslužeb a také celkově ta
návštěva vyzněla pozitivně.
A: Vidím, že tobě to je pořád málo. A co říkáš na lidi
kolem sebe – nevraživost, hádky, zloba, závist a nevím co ještě.
B: Já bych to neviděl tak černě. Zase je spousta lidí kolem, kteří jsou schopni
se domluvit, mají se rádi a žijí hezky.
Takový rozhovor nemusí probíhat jenom mezi dvěma lidmi, často k němu
dochází pouze v naší hlavě. Na jedné straně JÁ, které vídí zlo a s nelibostí na
ně reaguje, na druhé straně to druhé JÁ, které se snaží vidět věci pozitivně.
Snadno zůstaneme u toho prvního, je to snazší a přichází dřív než to druhé.
Křesťan je člověkem naděje, slovy dnešního světa – pozitivní. Nevidí
jenom to, co se mu nabízí, ale snaží se o pohled dál – z Boží perspektivy.
Příkladem k tomu nám může být Panna Maria, patronka měsíce října –
měsíce růžence. Ta měla spoustu možností a příležitostí pro výčitky, nářek a
bědování. Nic takového ale u ní nenajdeme. Je tam jenom to radostné
Magnificat: Veliké věci mi učinil ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
Ať jsme lidmi naděje, ať vždy zvítězí ten druhý, ať pouze „B“ je
správně – přeje a k tomu na přímluvu Panny Marie žehná
P. Jan
Památka všech věrných zemřelých

Je dobré a také prospěšné vzpomínat na zesnulé v modlitbách,
prosit Boha, aby jim dal život věčný, abychom se s nimi jednou
setkali v Božím království. Jména zemřelých, na které chcete
pamatovat v měsíci listopadu, kdy se modlíme za zemřelé, napište na
přiložený leták (druhá strana pozvánky na Martinské Hody).
Pošlete jej na mou adresu:
Fr. Jan Czudek, Our Lady Queen of Martyrs,
110-06 Queens Blvd., Forest Hills, 11375 NY

4
Nedělní témata

11. října – 28. neděle v mezidobí: Mk 10,17-30: ... "Mistře dobrý, co
musím dělat, abych dostal věčný život?" Ježíš mu odpověděl: ...Znáš
přikázání: ..." On mu na to řekl: "Mistře, to všechno jsem zachovával od
svého mládí." Ježíš na něho pohleděl s láskou a řekl mu: "Jedno ti schází:
Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi.
Pak přijď a následuj mě!" On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen,
protože měl mnoho majetku. Ježíš řekl: "Jak těžko vejdou do Božího
království ti, kdo mají bohatství!"
Není možné opustit dobré věci... bez poznání toho Lepšího. Kristus "přesměrovává"
pozornost mladíka na toho, který je Dobrý. Ale to není jediný Krist ův pokus, jak
vymanit tohoto člověka z pout majetku: Kristus na něj pohlédne s láskou, ujistí ho,
že "opuštěním všeho o nic nepřijde", protože bude mít poklad v nebi.

18. října – 29. neděle v mezidobí: Mk 10,35-45 K Ježíšovi přistoupili
Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: "Mistře, rádi bychom, kdybys nám
splnil, oč tě požádáme." Odpověděl jim: "Co chcete, abych pro vás udělal?"
Řekli mu: "Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé
levici." Ale Ježíš jim řekl: "Nevíte, co chcete....Syn člověka nepřišel, aby si
nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny."
Ježíš kráčí do Jeruzaléma vstříc potupnému ponížení. Učedníci však zatím stále
nechápou tuto cestu, jak dosvědčuje i jejich prosba o čestné místo. A tak Ježíšovi
nezbývá, než je znovu poučit o pravém "žebříčku hodnot": být tím posledním,
sloužit druhým skrze sebedarování na kříži. A učedníci mají následovat svého
Mistra i v tomto postoji ponížení ve službě.

25. října – 30. neděle v mezidobí: Mk 10,46-52 Když Ježíš a jeho učedníci
s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák – Timaiův
syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš, začal volat: "Synu Davidův,
Ježíši, smiluj se nade mnou!" ...Ježíš se ho zeptal: "Co chceš, abych pro tebe
udělal?" Slepec odpověděl: "Mistře, ať vidím!" Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra
tě zachránila!" A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.
Už předchozí zázraky uzdravení hluchoněmého a slepého naznačují, že i učedníci
potřebují otevřít sluch a oči k porozumění Ježíšovu tajemství. Totéž platí o dnešním
zázraku, který se odehrává před Ježíšovým utrpením – a učedníci přitom
nechápou (mají zavřené oči) a nepřijímají tuto Ježíšovu cestu.

1. listopadu – Slavnost všech svatých: Mt 5,1-12 "Blahoslavení chudí v
duchu, .. plačící, ... tiší, .., kdo lační a žízní po spravedlnosti, ... milosrdní, ..
čistého
srdce,...tvůrci
pokoje,...pronásledováni
pro
spravedlnost
...Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně
vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi
velkou odměnu."
Ježíšova blahoslavenství jsou „praktickým návodem“ na to, jak žít, abychom došli
do nebeského království. Jsou pozváním ke svatosti.
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Necenzurovaný příspěvek k roku kněží

,

Svatý na tento měsíc – sv. František z Assisi, 4. října

Sv. František z Assisi, zakladatel řádu minoritů, se narodil kolem roku
1181 v rodině Petra Bernardoni, assiského obchodníka, a Piky, původem
Francouzky. Při křtu dostal jméno Jan Křtitel, ale když se jeho otec vrátil z
obchodní cesty, začal mu říkat Francesco, kvůli sympatiím k rodné zemi své
manželky.
Období dospívání a léta mladosti syna bohatého obchodníka byla plna
mladických prostopášností. Ne nadarmo mu říkali "král assiské mládeže".
Jak jeho vrstevníci, tak i František toužil po rytířské slávě. Příležitost se mu
naskytla, když v roce 1202 začalo Assisi válčit s Perugií. Válka pro Assisi
skončila neúspěšně a František se dostal do zajetí. Vězení a léčení z následků
zranění ho přinutili zamyslet se nad sebou. Je to první etapa jeho obrácení.
Tři roky po válce s Perugií se odebírá na další vojenskou výpravu
organizovanou papežem proti císaři do Apulie. Na cestě po Spoletu uslyšel
tajemný hlas: "Františku, komu je lepší sloužit: pánu, anebo sluhovi?" Tady
František zanechává svou výzbroj a vrací se do rodného města. Při dlouhých
procházkách po okolí nachází napůl zřícený kostel sv. Damiána, kde ho Pán
z kříže vyzývá slovy: "Františku, pojď a oprav můj dům, neboť se rozpadá."
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Jeho rozhodnutí je radikální. Zříká se dosavadního způsobu života a dává se
na cestu následování Ježíše Krista. Tak začíná Františkovo dobrodružství s
Pánem. Zanechal všeho, rodičů, slávy, majetku, aby mohl ve svobodě ducha
vykročit za tím, který neměl kam hlavu složit. Píše se rok 1206 a Františkovi
je téměř 26 let. Za dva roky k němu přicházejí první bratři. V roce 1209,
když má Františkovo společenství 12 bratrů, papež Inocenc III. ústně
schvaluje První reguli. Bratři nevlastní nic a cítí se bratry všeho stvoření.
Všude rozsévají pokoj a dobro. Chtějí, aby je nazývali menšími. Lidé je
nazývali kajícníky z Assisi. Jedni je přijímali s radostí a pod jejich vlivem
měnili svůj život, jiní je považovali za heretiky.
V roce 1212 přichází za Františkem Klára - assiská šlechtična, která
touží kráčet za Kristem v jeho šlépějích. Spolu s Františkem zakládá Řád
chudých panen, které se později nazvou klariskami. Pro lidi žijící ve světě
zakládá sv. František Světský třetí řád.
Sv. František se s apoštolskou horlivostí věnuje misiím. Prochází Itálií,
putuje do Egypta a Palestiny. Touží po mučednické smrti. Je šťastný, když
jeho bratři v Maroku umírají jako mučedníci pro Krista. Může s radostí
prohlásit: "Pán mi dal opravdové bratry."
Touha napodobit Krista ho nutí umrtvovat své tělo, modlit se, neustále
prožívat Pánovo utrpení a připomínat si události z jeho života, kontemplovat
tajemství jeho vtělení. Na Vánoce 1223 adoruje Krista v jeslích v Grecciu,
kde připravil živý betlém, a tak dal základ dnešní vánoční tradici. Za Ježíšem
kráčí i na Kalvárii, kterou se pro něho stala hora Alverno. Dva roky před
smrtí ho Ježíš obdařil stigmaty – znaky svého umučení. František v tom čase
téměř oslepl a zdržoval se při kostele sv. Damiána. Zde ve velkém utrpení
dostává od Boha ubezpečení o své věčné spáse. Naplněn radostí skládá Píseň
"bratra Slunce".
Pozemský život sv. Františka se končí 3. října 1226 v Porciunkule, na
místě, které František obzvláště miloval. Umírá obklopen bratry, žehná i těm,
kteří mají teprve vstoupit do řehole. Dva roky po smrti ho papež Řehoř IX.
vyhlásil za svatého a v roce 1939 ho papež Pius XII. vyhlásil za patrona
Itálie. V roce 1980 ho Jan Pavel II. vyhlásil za patrona ekologů.

Myšlenky moudrých O NADĚJI

V hloubi všech našich nadějí a tužeb stojí známé poznání toho, co je za
žiovtem.
Chalíf Džibrán
Prorok beznaděje vyvolává hlučnou odezvu. Toho, kdo mluví o naději, však
bude slyšet ještě dlouho poté, co jeho zvuk utichne.
John La Farge
Kristus vstal z mrtvých a vzkřísil člověka z hlubin smrti.
Melitón ze Sard
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Poděkování

Na časopis přispěli:
L. Kral, rod. Weirichova, J. Siroky, rod. Sadlikova, rod. Brabcova.
Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci říjnu:
Stanislav Kotyza 1. října, Liduška Tydlitátová 3. října, Jan Dlabal 5. října,
Vít Fojtík 6. října, Radka Petrová 6. října, Marie Sedláčková 9. října, Tina
Pasáček 10. října, Jarda Nehybka 13. října, Stefany Kubick 15. října,
Miroslav Lebeda 20. října, Margaret Holubář 26. října, Věra Kutilová 27.
října, Marie Jelínková ml. 30. října.
Svatba

9. srpna t.r. přijali v kostele
sv. Petra v Rosendale
svátost manželství
Barbara Weirich
a
Petr Wojnicki
Srdečně blahopřejeme.
Narození

10. srpna se manželům
Daniele a Tomášovi
narodila
Julie Lucia Brabec
Přejeme hodně zdraví a Boží
požehnání.

23. června se narodil
Jakub Cejnek.
Gratulujeme.

8
Mše svaté v říjnu 2009
Datum

Úmysl

Dárce

Za Františku a Bohuslava
1-Oct-09
Rychlíkovy
2-Oct-09 Za + Martina Krále
4-Oct-09 Za + Evu Večeřovou
5-Oct-09 Za + manžela Stanislava Mergla
8-Oct-09 Za + Julii Marešovou
10-Oct-09 Za Zdeňka Bureše
Za + rodičov Hlavatých,
11-Oct-09
bratry a celou zemřelou rodinu
13-Oct-09 Za vojáky v Iráku a Afganistanu
16-Oct-09 O Boží požehnání pro novomanžele
18-Oct-09 Za + z rodiny Smrčkovy a Pavlicovy
21-Oct-09 Za Julii Marešovou
23-Oct-09 Za + Ludmilu Chalaš DiBona
Za + rodiče Františka a Libuši
25-Oct-09
Širokých
27-Oct-09 Za + Ludmilu Chalaš DiBona

Rod. Hnízdova
A. Benacek
M. Hanak
I. Mergl
R. Bunza
A. Benacek
J. Hlavatý
L. Kral
R. Bunza
B. a P. Smrčka
Rod. Krupkova
Rod. Vesely
L. Kral, J. Široký
Rod. Vesely

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

