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Svou cestu svěř Hospodinu,
doufej v něho, on sám bude jednat.
Žalm 37,5

I když nevím, kterou cestu zvolit,
- vím, že Ty mne povedeš.
Když se bojím toho, čím mám projít,
-vím, že Ty mne provedeš.
A když padám, nemám sílu dojít,
-vím, že ty mne dovedeš.
I když nerozumím všemu,
-Ty to víš. A to mi stačí.
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Novinky ze života církve u nás
Vatikán se jmenováním pražského
arcibiskupa nespěchá

Vatikánské úřady patrně velmi pečlivě
zkoumají materiály o jednotlivých
kandidátech na nového pražského
arcibiskupa, proto s jeho jmenováním
zatím nespěchají. Navíc mnozí z těch,
kteří by připadali pro úřad arcibiskupa v
úvahu, o to zřejmě nestojí, uvedl pro
ČTK katolický kněz a profesor Karlovy
univerzity Tomáš Halík. Nový kandidát
by měl nahradit kardinála Miloslava Vlka. Vybere ho papež Benedikt XVI.
Zatím není nikdo schopen odhadnout, kdy se tak má stát.
Vedoucí brněnského Ústavu religionistiky David Václavík nepovažuje
prodlevu ze strany Vatikánu za nic zásadního ani tragického. "Podle kodexu
kanonického práva je volba nového biskupa plně v rukou papeže a ten se
určitě nedá stáhnout do podobných (mediálních) her. Myslím, že nejde o
nikterak zdlouhavou volbu," řekl ČTK Václavík. Podle něj by měl být nový
pražský arcibiskup schopen vyvažovat různé tendence uvnitř církve, její
konzervativní i liberální křídlo. "Což mnozí zmiňování kandidáti nebudou
schopni, protože jsou až příliš spojeni s jednou z těchto tendencí," dodal
religionista.
Královéhradecký biskup Dominik Duka v minulých dnech vysvětloval
novinářům zdlouhavý výběr nového pražského arcibiskupa mimo jiné vnitřní
situací české katolické církve. Například většina biskupů, o kterých se
uvažovalo jako o možných Vlkových nástupcích, úřaduje už 20 let, podle něj
je potřeba hledat nové cesty a nové tváře. Právě Duka byl považován za
jednoho z favoritů, přestože on sám se o takové spekulaci vyjadřoval velmi
zdrženlivě.
Apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Diego Causero se minulý týden při
zasedání České biskupské konference (ČBK) údajně snažil vysvětlit průtahy
ve jmenování nástupce kardinála Miloslava Vlka. Podle zdroje ČTK prý
biskupům mimo jiné sdělil, že v Římě už sice bylo o novém pražském
arcibiskupovi téměř rozhodnuto, na poslední chvíli ale přišel z Česka další
návrh.
Někteří zástupci církve jsou přesvědčeni o tom, že Vatikán chtěl původně do
úřadu jmenovat Duku, pak z toho ale sešlo. Předpokládá se, že tím novým
kandidátem byl plzeňský biskup František Radkovský, který kvůli vážným
zdravotním problémům mezi adepty na post původně nefiguroval.
Právě kvůli zdraví ale možná Vatikán Radkovského nevybere, pražským
arcibiskupem by se tak mohl stát jiný vážný kandidát, kterým je litoměřický
biskup Jan Baxant. Z regionů však zaznívají hlasy, že Vatikánu podlomené
zdraví plzeňského biskupa příliš vadit nebude, a že pokud by i Radkovský do
Prahy jít odmítl, může ho Řím jistým způsobem přinutit, aby post přijal.
Sám Vlk na svých webových stránkách upozorňuje na to, že veřejnost ne
zcela jasně chápe, co vlastně úřad pražského arcibiskupa obnáší.
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Často se prý jeho role přeceňuje. Pražský arcibiskup nestojí v čele české
katolické církve, jak se někdy zjednodušeně píše. Například v otázce
majetkového vyrovnání mezi církvemi a státem nebo smlouvy s Vatikánem
by měl církev zastupovat spíše předseda České biskupské konference (ČBK),
kterým je v současnosti olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
"Nezasvěcená veřejnost si tento úřad představuje ve stylu vysokého
politického postu, spojeného s penězi, mocí a pohodlným životem, to je však
hluboký omyl," sdělil ČTK také Halík. Biskupové sice úřadují v historických
budovách, jejich osobní životní styl je prý ale většinou skromný. Navíc jsou
neustále mezi "mlýnskými kameny" vlivu různých skupin v církvi, musí vést
nepříjemná jednání se státními orgány a podobně. Například teolog, který má
co říci a dokáže komunikovat s médii, má podle Halíka na veřejnost daleko
větší vliv než celá biskupská konference dohromady.
(zdroj: www.christnet.cz)
Vážení čtenáři ZVONU,

To Everything (Turn, Turn, Turn)
There is a season (Turn, Turn, Turn)
And a time to every purpose, under Heaven
A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep
Kdyby se k tomu textu přidala melodie, určitě byste ji poznali. Píseň, kterou
nazpívali v roce 1965 The Byrds patří do hudební klasiky.
Slova jsou vzata ze starozákonní knihy Kazatel (kap. 3) – Všechno má
určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas, je čas rození i čas
umírání, čas sázet i čas trhat, je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas
budovat, je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat.
Konec ledna a polovina února je časem, kdy se konají všelijaké zábavy:
plesy, Masopust, maškarní zábavy. Jsou pro nás příležitostí vytáhnout ze
skříně obleky a šaty, pobavit se přáteli a potkat nové lidi.
To vše do doby než nastane čas klidu – postní doba – čas pokání, sebezáporu
a rozjímání.
Vše má svůj čas a vše má také svůj důvod.
Sv. Pavel v listě Římanům říká: Radujte se s radujicími a plačte s plačícími.
Smysluplné prožití obou těchto dob přeje
P. Jan
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Nedělní témata – mezidobí
31. ledna - 4. neděle v mezidobí (Lk 4,21-30) Ježíš promluvil v synagoze:

"Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Všichni mu
přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: "Není to syn
Josefův?" Řekl jim: "Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe!
Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau."
Dále řekl: "Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově...
Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem.
Ježíš se nyní představuje jako prorok podobný Eliášovi a Elizeovi. Jako ti dva
starozákonní proroci neměli možnost utíkat se o pomoc k souvěrcům, ale museli se
obrátit k cizincům, tak stejně Kristus. Obyvatelé Nazareta jsou tak vedeni k tomu,
aby si uvědomili, že Bůh dává své dary, jak chce. Nikdo nemá "právo".

7. února - 5. neděle v mezidobí (Lk 5,1-11) Ježíš řekl Šimonovi: "Zajeď na

hlubinu a spusťte sítě k lovení!" Šimon mu odpověděl: "Mistře, celou noc
jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Když to
udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali
znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli.
Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k
nohám a řekl: "Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!" Zmocnil se ho
totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím lovem ryb, které chytili;
stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš
řekl Šimonovi: "Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi."
Tento text dokládá, jakou sílu má Ježíšovo slovo – tak jako umožní bohatý rybolov,
umožní také bohaté plody apoštolátu. "Zajeď na hlubinu" pak nemůže být
symbolickým vyjádřením výzvy vést "hluboký duchovní život" (pro to Bible používá
obraz "vystoupit na horu"), ale výzvy k apoštolátu, k otevřenosti pro druhé.

14. února - 6. neděle v mezidobí (Lk 6,17.20-26) "Blahoslavení, vy chudí,

neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť
budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého
středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka.
Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně
se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť už máte
své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda
vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás
budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným
prorokům!"
V Lukášově teologii je bohatství velmi vážnou překážkou k přijetí Božího
království. A v tomto světle je třeba chápat následující blahoslavenství. Je jisté, že
adresáti (chudí, hladoví, plačící, pronásledovaní) nejsou označeni za šťastné kvůli
nepříznivému údělu jako takovému. Důvod blahoslavenství je jiný: tito chudí jsou
disponovaní přijmout Boží království (protože "jsou pro to volní", mají pro to ve
svém životě potřebný prostor). Přesto je třeba udělat další krok: vědomě
přijmout Krista. Jen tak mohou zakusit úžasnou proměnu od pláče k jásotu.
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Svatý na tento měsíc- Sv. Blažej, biskup a mučedník, dnice, 3. února

Svatý Blažej (Blasios, Biagio, Blaire) byl
biskupem v městě Sebasta tehdejší
východořímské refektuře Pontus dnešní
Turecko). Narodil se ve 3. století. Jedna z
legend říká, že byl původně lékařem. Jisté
je ale to, že měl určité léčitelské
schopnosti, kterými si získal širokou
popularitu mezi prostým lidem. V roce
313 vydal císař Konstantin Veliký
Milánský edikt, ve kterém získali
křesťané svobodu. Tento edikt ale nebyl
dlouhý čas v Malé Asii dodržován a
pontský náměstek Agricolaus dál
křesťany pronásledoval. Biskup Blažej
byl nucen odejít z města Sebasta do hor,
kde
se
ukrýval
několik
let.
Pronásledovatelé však biskupa našli, dali
ho vsadit do vězení a krutě ho mučili.
Roku 316 byl odsouzen k smrti. Jedna z
legend vypráví, že ve chvíli, kdy byl veden na popraviště, přiběhla k němu
vdova s umírajícím chlapcem, kterému se v hrdle vzpříčila rybí kost.
Biskup chlapce požehnal a kost se uvolnila.
Na paměť tohoto zázračného uzdravení se každoročně 3. února uděluje tzv.
svatoblažejské požehnání. Při něm se drží pod bradou dvě posvěcené svíčky
v podobě Ondřejova kříže (symbolizují Blažejovy bezmocné svázané ruce
při požehnání a uzdravení umírajícího chlapce). Svatý Blažej je patronem
lékařů, soukeníků, tkalců, pekařů, zedníků, hudebníků aj. Je vzýván proti
bolestem v krku, proti kašli, nemocem měchýře, krvácení, vředům, kolikám,
bolestem zubů. Je jedním ze čtrnácti pomocníků. Je také vzýván za dobré
počasí. Sv. Blažej je znázorňován jako biskup, jako stařec s kadeřavými
vlasy a vousy. Jako atributy má při sobě hřeben, svíčku, knihu a vlka.
Jeho památku si připomínáme 3. února.
Myšlenky moudrých – o naději

Od nynějška jsou všechny slzy setřeny, ještě než skanou, neboť je
ronil sám Bůh a navždy je osušil ze svých i našich očí.
Karl Rahner

Ježíš Kristus vzal na sebe smrt a zaplatil svým životem, aby náš dluh
proměnil v náš nadbytek.
Wilhelm Willms

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil
svůj lid a vzbudil nám mocného Spasitele.
Bible, Nový Zákon
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Něco pro zasmání – Vatican Humor

After getting all of Pope Benedict's luggage loaded into the limo, the driver
notices the Pope is still standing on the curb. 'Excuse me, Your Holiness,'
says the driver, 'Would you please take your seat so we can leave?'
'Well, to tell you the truth,' says the Pope, 'they never let me drive at
the Vatican When I was a cardinal, and I'd really like to drive today.'
'I'm sorry, Your Holiness, but I cannot let you do that. I'd lose my job!
What if something should happen?' protests the driver, wishing he'd
Never gone to work that morning..
'Who's going to tell?' says the Pope with a smile.
Reluctantly, the driver gets in the back as the Pope climbs in behind the
wheel. The driver quickly regrets his decision when, after exiting the airport,
The Pontiff floors it, accelerating the limo to 205 kms.. (Remember, the Pope
is German..)
'Please slow down, Your Holiness!' pleads the worried driver, but the Pope
keeps the pedal To the metal until they hear sirens.
'Oh, dear God, I'm going to lose my license -- and my job!' moans the driver.
The Pope pulls over and rolls down the window as the cop approaches,
But the cop takes one look at him, goes back to his motorcycle, and gets on
the radio.
'I need to talk to the Chief,' he says to the dispatcher.
The Chief gets on the radio and the cop tells him that he's stopped a limo
going 205 kph.
'So bust him,' says the Chief.
'I don't think we want to do that, he's really important,' said the cop.
The Chief exclaimed,' All the more reason!'
'No, I mean really important,' said the cop with a bit of persistence.
The Chief then asked, 'Who do you have there, the mayor?'
Cop: 'Bigger.'
Chief: ' A senator?'
Cop: 'Bigger.'
Chief: 'The Prime Minister?'
Cop: 'Bigger.'
'Well,' said the Chief, 'who is it?'
Cop: 'I think it's God!'
The Chief is even more puzzled and curious, 'What makes you think it's
God?' Cop: 'His chauffeur is the Pope!'
Give me a sense of humor, Lord, give me the grace to see a joke,
To get some humour out of life and pass it on to other folk.
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Poděkování

V minulém období přispěli na časopis:
W.a J. Faturik, D. a T. Brabcovi, R. Bunža, E. Samek, E. A P. Babor,
V.Seibert, F. Fiala, H. a J. Vins, J. Ludvik, K. Chrobak, B.a P.
Smrcka, C. a B. Prikazsky, J. a M. Voves, H. Otypka, rod. Kočicova,
J. Kowalyk, D. Sablik, r. Weirichova, B. Jurcik, E. a Z. Petrasek,
G. Ruzicka, V. Pavlovsky, r. Kovářova, r. Hnízdova, J. Kocab,
M. Sukany, A. Homolac, M. Kania, Z. Rosenberg, R. a S. Suda,
F. Schulz, L. Hurdes, r. Bláhova, J. Bláha, G.a J. Planner,
G.a S. Ulc, V. a G. Kolasa, r. Hlinkova, P. Illner, M. Chvilicek,
J. a L. Ruc, H.a G. Profous, G. Kvapil, V. a M. Solfronk, J. Fridrich,
J. a A. Zajic, F. a F. Chytil, V.a J. Brotanek, J.a O. Chalas,
S. a B. Kudej, I. Doskocil, J. a E. Horvath, Z. Dlouhy, J. Alston,
J. a G. Pongo, M. Mlench, N. Granzotti, V. Marcik, P. Kucera,
A. Skaloud, J. Sedlacek, M. Kaspar, rod. Krupkova, A. Hlavata.

Všem dárcům upřímné
Pán Bůh zaplať.
Blahopřejeme k narozeninám
V měsíci lednu:
Denny SZF Rutar ml. 4. ledna, Ludmila Sedláčková 4. ledna, Petra Šrámková
12. ledna, Barbora Weirich 12. ledna, Jiří Hnízda 16. ledna, Irene Mergl 17.
ledna, Milan Sikorjak 20. ledna, Alex Chamberlain 21. ledna, Milan Večeřa
21.ledna, Miroslav Kašpar 22. ledna, Marta Kotyzová 25. ledna, Olga
Ludvíková 27. ledna, Marianne Solfronk 28. ledna, Jan Pasáček 29. ledna,
Norika Krupka Janík 30. ledna, Petra Dlabalová 31. ledna.
V měsíci únoru:
George K. Kolasa 1. února, Libuše Králová 7. února, Libby M. Hurdes 7.
února, František Daněk 7. února, Petr Štec 8. února, Marta Bláhová 10.
února, Mathilde Hálka 14. února, Jarmila Šurláková 16 února, Anna
Sikorjaková 22. února, Daniela Neyland 25. února, Fr. Jindřich Kotvrda 26.
února.
V měsíci březnu:
Helena Kočicová 1. března, Dennis Sikorjak 2. března, Jiří Krátký 7. března,
Věra S. Kolasa 11. března, Růžena Daněk 14. března, Josef Daněk 16.
března, František Fojtík 17. března, Tony Kočica 20. března, Irma Doskočil
23. března, Anna Hnízdová, Oktávia Mucsková 24. března, Anna Benacek
31. března.
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Mše svaté v lednu a únoru 2010
Datum

Úmysl

Dárce

03-Feb-10 Za + Dr. Marii Korandovou

J. Siroky, L. Kral

04-Feb-10 Za + Dr. Josefa Sadlika

Manž. Sadlikovi

05-Feb-10 Za + Dr. Bohdana Dobiáše

L. Kral

06-Feb-10 Za + Ing. Dagmar Rennerovou

L. Kral

07-Feb-10 Za + Dr. Bohumíra Bunžu

Rod. Bunžová

09-Feb-10 Za rodinu Kocabovou

J. Kocab

10-Feb-10 O zdraví a B. ochranu pro W. Visladsky

J. Sedlacek

11-Feb-10 Za Helenu a Růženu Profous

H. a G. Profous

12-Feb-10 Za Marii a Antonína Sádlikovy

Manž. Sadlikovi

14-Feb-10
16-Feb-10
17-Feb-10
18-Feb-10
19-Feb-10
20-Feb-10
21-Feb-10
22-Feb-10
23-Feb-10
24-Feb-10
25-Feb-10
26-Feb-10
27-Feb-10
2-Mar-10
3-Mar-10
4-Mar-10
7-Mar-10
10-Mar-10

Za rodinu Tallarovič
Za Hynka Hromadku
Za L. Hurdes o zdraví
Za Oldřicha Beňáčka
Za P. Josefa Kadlece
Za + rodiče Pavlicovy
Za + Jana Stranskeho
Za Briana Škalouda
Za rodiče Benešovy a Seibertovy
O zdraví pro všechny přátelé
Za + Bohdana Dobiáše
Za + Zdeňka Homoláče
Za + Libuši Širokou
Za rodiče Bednářovy a syna Jana
Za + Petra Ovečku SI
Za + Libuši Širokou
Za + rodiče Bláhovy a syna Františka

J. Kocab
Bl. Stranska
A. Benacek
A. Benacek
Manž. Sadlikovi
B. a P. Smrčka
Bl. Stranska
A. Skaloud
V. Seibert
A. Benacek
P. Weirich
A. Homoláč
A. Benacek
Rod. Bláhova
R. Bunžová
Děti a vnoučata
Rod. Bláhova

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

