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Dej, ať se naše velikonoční radost jednou
promění v radost věčnou.
Bohoslužby Velikonoce 2010:
 Zelený čtvrtek 1.dubna 7.30 PM (horní kostel-spol.)
 Velký pátek
2. dubna 7.30 PM (dolní kaple)
 Bílá sobota
3. dubna 7.30 PM (horní kostel-společná)
 Neděle Zmrtvýchvstání Páně 4. dubna 10.30 AM
(dolní kaple)
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Nedělní témata – doba postní
14. března - 4. neděle postní
Lk 15,1-3.11-32 „Jeden člověk měl dva syny.
Mladší z nich řekl otci: ‘Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.’ On tedy
rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do
daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil,
nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře
v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři,
ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: ‘Kolik nádeníků mého otce má
nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu:
Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým
synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel k svému otci...
Dvojpodobenství o ztracených synech se často nazývá podobenstvím „o
milosrdném Otci“. Hlavní postavou je zde totiž Bůh Otec, který vrací synovi čest,
chystá hostinu a jemně domlouvá závidícímu (a proto snad ještě více ztracenému)
bratrovi. Otcova odpověď na odmítnutí a tvrdost srdce není odsouzení, ale

milosrdenství. A živým obrazem Otce je Ježíš.


21. března - 5. neděle postní Jan 8,1-11 K Ježíšovi přivedli ženu přistiženou při
cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v
cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš
ty?“ Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat
otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem
první!“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se
vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí:
„Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš
řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“
Tento příběh je jedinečným svědectvím o Ježíšově postoji k provinilému: on
nepřijímá hřích, ale hříšníka. Pro zákoníky a farizeje je cizoložnice jenom „případ“
a příležitost, jak vtáhnout Ježíše do léčky. Mistr se však vyprostí z léčky skutečně
mistrovským způsobem. Nerušeně píše na zem a obrací soud na samotné žalobce,
když jim přenechá „soud“ o sobě samotných! Ježíš neodsuzuje ani „spravedlivé“
farizeje, ani hříšnou ženu. Pro něj je rozhodující odpověď srdce na dar i nárok
omilostnění: „Jdi a už nehřeš!“.

28. března – Květná neděle - Pašije podle Lukáše (Lk 23-24) Členové velerady se
mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“
Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský
král, zachraň sám sebe!“Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ Jeden z těch
zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i
nás!“Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému
trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme
spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do
svého království.“Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“

Lukáš ve vyprávění o Ježíšově utrpení zdůrazňuje aspekt následování. Šimon z
Kyrény a zbožné ženy jsou příkladem následování Ježíše Krista také v posledním a
rozhodujícím okamžiku. Ježíš na kříži je vzorem odpuštění: „Otče, odpusť jim,
vždyť nevědí, co činí“ . Při umírání je pak příkladem dokonalého odevzdání se do
Otcových rukou .
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Česká mše svatá ve Washingtonu
V neděli 18. dubna 2010 ve 12.00pm 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.

Pozvání
V sobotu 20. března bude v slovenském kostele
na Manhattanu další mše svatá pro všechny mladé tělem
i duchem. Začátek 6,30 PM.
Mše sv. je s nedělní platností.
Kostel sv. Jana Nepomuckého (1st Ave a 66th St.)
Vážení čtenáři ZVONU,

Když kněz káže pro dět v kostele, tak je to vždy riziko. Jednou
taklhe jeden kázal a ptal se dětí, jestli si také jejich rodiče dali
nějaké předsevzetí na Postní období. Jedno děvčátko odpovědělo:
„Moji rodiče si řekli, že se během postu nebudou hádat.. ale to je
jedno, protože s tím stejně potom začnou...
V tu chvíli se rodiče určitě necítili příliš dobře.
Není to stejné také u nás? Na Půst si dáváme různá předsevzetí,
ale jakmile to období uplyne, vlastně si oddechneme.
Možná si řekneme, jací jsme dobří, že jsme to dokázali splnit nebo
naopak si na sebe zanadáváme a vyčteme si svoji slabost. Ale život
jde dál a my se navracíme do starých kolejí. Znova děláme to, co
jsme si během Postu odpírali či před čím jsme se chránili. Bohu však
nejde o to, abychom ho „ohromili“ našimi činy nebo snahami. Spíše
je radši, když něco skutečně dokážeme změnit, i třeba maličkost,
pomalým tempem, za to však úplně.
Sv. Pavel píše „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20). To
je naše celoživotní snaha a, tak říkajíc, běh na dlouhou trať.
Příprava doby postní a doba velikonoční nás má proměnit, svléknout
ze nás starého člověka a obléci se do nového. (také sv. Pavel)
Proměnu srdce, která vydrží i po skončení postní doby
Radost velikonočního „přejití“přeje
.
P. Jan
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Novým pražským arcibiskupem se stal Dominik Duka
Novým arcibiskupem byl 13. února jmenován
královéhradecký biskup Dominik Duka. Ve
funkci nahradí kardinála Miloslava Vlka, jehož
rezignaci přijal papež Benedikt XVI. Duka se stal
36. pražským arcibiskupem, nejpozději do dvou
měsíců od jmenování se ujme funkce při
liturgické slavnosti v pražské katedrále.
Mons. Dominik Jaroslav Duka se narodil
26. dubna 1943 v Hradci Králové a vyrůstal v
rodině důstojníka, který se účastnil zahraničního
odboje, kdy v roce 1944 přes organizovaný útěk
vládního vojska P. Jiřím M. Veselým OP odešel
do Itálie a přes Švýcarsko do Anglie, kde do konce války bojoval v
Československé zahraniční armádě. V 50. letech byl vězněn spolu s
důstojníky západní fronty.
Jaroslav Duka absolvoval školní vzdělání v Hradci Králové, v r. 1960
maturoval na Gymnáziu J. K. Tyla. Další studium mu z kádrových důvodů
bylo zamezeno. Pracoval v hradecké továrně ZVÚ (1960-1962) a vyučil se
strojním zámečníkem. V letech 1962-1964 absolvoval základní vojenskou
službu a vrátil se na své pracoviště. V r. 1965 byl po dlouhých průtazích na
odvolání přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v
Litoměřicích. 5. 1. 1968 vstoupil tajně, na území Československa do
zakázaného, ilegálně žijícího dominikánského řádu a přijal řádové jméno
Dominik. 6. 1. 1969 složil časné sliby. 22. června 1970 přijal kněžské
svěcení z rukou kardinála Štěpána Trochty a pět let působil v duchovní
správě v pohraničních oblastech pražské arcidiecéze: Chlum svaté Máří,
Jáchymov a v Nových Mitrovicích (dnes jde o oblast diecéze plzeňské). 7.
ledna 1972 složil slavné sliby v dominikánském řádu.
V době totality V r. 1975 mu byl odňat „státní souhlas k duchovní správě“,
pracoval pak 15 let jako rýsovač v továrně Škoda-Plzeň. Intenzivně žil
ilegální řádový život a věnoval se studiu. Od r. 1975 do r. 1986 byl vikářem
provinciála a od r. 1976 do r. 1981 magistrem kleriků. Současně
spolupracoval na zřízení tajného řádového studijního centra a organizoval
náboženskou činnost mladé generace na celém území Československa. V r.
1979 získal licenciát teologie na Papežské teologické fakultě sv. Jana Křtitele
ve Varšavě.
V roce 1981 byl udán agentem StB, usvědčen a odsouzen za trestný čin
maření státního dozoru nad církvemi podle § 178 trestního zákona k zákonu
218/49 Sb. Patnáct měsíců byl vězněn v Plzni – Borech pro řádovou činnost,
organizování studia dominikánských kleriků, samizdat a spolupráci se
zahraničím. V roce 1986 byl Magistrem Řádu dominikánů jmenován
provinciálem Československé dominikánské provincie a byl jím až do r.
1998. Po listopadu 1989 byl předsedou Konference vyšších řeholních
představených v ČR a viceprezidentem Unie evropských KVŘP (19921996). Přednášel jako odborný asistent biblistiku na CMTF v Olomouci.
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Biskup královehradecký
6. června 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 24. sídelním
biskupem královéhradeckým a 26. září 1998 přijal biskupské svěcení z rukou
arcibiskupa Karla Otčenáška a spolusvětitelů kardinála Miloslava Vlka a
apoštolského nuncia arcibiskupa Giovanniho Coppy v katedrále Svatého
Ducha v Hradci Králové.
Navázal na velkorysou činnost a projekty svého předchůdce arcibiskupa
Karla Otčenáška. Sv. Vojtěcha navrhl za třetího patrona diecéze. Založil
Diecézní teologický institut a církevní gymnázium ve Skutči. Svolal druhý
Diecézní eucharistický kongres v r. 2002. Za jeho působení byla dokončena
rekonstrukce Nového Adalbertina a v jeho areálu vybudována nová
Biskupská knihovna v salla terreně. Též byla rekonstruována historická
Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého v rezidenci původně
založená biskupem Trautmannsdorfem. 10. 11. 2004 vydal nový statut a
jmenoval nové kanovníky Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v
Hradci Králové. Svatým otcem byl 6. 11. 2004 jmenován apoštolským
administrátorem diecéze litoměřické. Tuto funkci vykonával do 22. 11. 2008.
V letech 2007–2008 organizoval oslavy 700. výročí katedrály Svatého
Ducha, kterému předcházela rekonstrukce vitráží a interiéru katedrály, včetně
liturgické úpravy. V letech 2008 a 2009 inicioval „Týden vzájemného
poznávání a porozumění“, pastorační aktivitu velkých měst mezi věřícími
napříč konfesemi a hledajícími. K 1. 7. 2009 založil Diecézní církevní soud.
Královéhradeckou diecézi spravuje dvanáctým rokem, systematicky
vypracoval a naplnil diecézní Sedmiletý pastorační program s přípravou
pastorace diecéze v novém století.
Primas český
13. února 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován 36.
arcibiskupem pražským.
V letech 2000-2004 byl místopředsedou České biskupské konference. V
rámci ČBK je předsedou Komise pro nauku víry a předsedou Komise pro
katolickou výchovu.
Je držitelem řady vyznamenání a uznání. 28. října 2001 byl vyznamenán
prezidentem republiky Medailí I. stupně za zásluhy o Českou republiku a 2.
června 2003 mu byl udělen ministrem obrany České republiky Záslužný kříž
II. stupně a 3. června 2008 ministryní obrany České republiky Záslužný kříž
I. stupně. 20. června 2007 byl vyznamenán Velkým křížem „Pro Piis Meritis“
Suverénního řádu Maltézských rytířů.
Je široce zapojen do společenského a kulturního života. Je členem Etického
fóra ČR, Vědeckých rad KTF UK Praha, Technické univerzity Liberec,
Univerzity Hradec Králové, Lékařské fakulty UK HK, je předsedou správní
rady Českého katolického biblického díla, členem Centra biblických studií, je
členem Konfederace politických vězňů, šéfredaktorem Salve – revue pro
teologii, kulturu a duchovní život, členem redakce Mezinárodní katolické
revue Communio a čestným předsedou Rodiny sv. Zdislavy o.s.
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Z jeho rozsáhlé bibliografie vynikají monografie: Zápas o člověka, Úvod do
studia Písma svatého, Škola vnitřní modlitby, Úvod do teologie. Mimořádný
vědecký význam má jeho autorský podíl a třicet let trvající organizační práce
na překladu Jeruzalémské Bible do češtiny, (která vyšla v r. 2009). V době
nesvobody publikoval v samizdatu zahraniční studie, články v Sursum. Nyní
publikuje v Salve – revue pro teologii, kulturu a duchovní život, v Monitoru,
vedle toho je autorem desítek článků v domácích i zahraničních sbornících,
časopisech, odborných i popularizujících, a v denním tisku.
(zdroj: www.christnet.cz)

Svatý na tento měsíc- Sv. Bernadetta Soubirous, 16. dubna

Narodila se 17. února 1844 ve Francii, ve
vesnici Lurdy nedaleko Španělských hranic,
ve velmi chudé rodině. Byla nejstarší ze šesti
dětí. Od dětství bývala často nemocná, trpěla
astmatem. Musela se starat o mladší
sourozence, pásla ovce, sloužila. Od dětství se
vyznačovala zvlášť vroucí zbožností.
11. února 1858, několik dní před svými 14.
narozeninami, sbírala Bernadetta s několika
dívkami dříví v lese. Náhle uslyšela šumot a
před jeskyní v Maissabielle spatřila chvějící
se keře. Potom uviděla ve zlatavém oblaku postavu krásné ženy v dlouhém,
bílém rouchu s růžencem v rukou. Paní se během pěti měsíců zjevila dívce
celkem 18 krát. Různě k ní promlouvala, připojovala se k její modlitbě a
zpovědi. Tato paní, která se později představila jako Panna Maria, počatá
bez poskvrny (Immaculata), vyzvala Bernadettu, aby se u jeskyně dal
postavit kostel a 25. února 1858 ukázala dívce, kde má vyhrabat zapomenutý
léčivý pramen. Proud v prameni byl den ode dne silnější, a když jeden slepý
člověk po umytí v prameni opět uviděl, zvěst o zázraku se rychle rozšířila a
do Lurd začalo přicházet mnoho lidí.
Dívka několik let trpěla podezíravou nedůvěrou jedněch, kteří ji
označovali za hysterickou a vychloubačnou, a zároveň bezohledným
nadšením a necitlivou pozorností druhých. Snášela to s podivuhodnou
trpělivostí a důstojností. Sám místní farář přijal tato zjevení za pravá teprve
po mnoha zázracích.
Roku 1866 byla Bernadetta přijata do řádu milosrdných sester v
Nevers. Zde se ve věku 22 let učila číst a psát. Byla tu chráněna před
veřejností, ale ne před svými nemocemi a zhoršujícím se astmatem. Sestry ji
kritizovaly, protože řekla, že její úlohou je být nemocná. V klášteře se
obětavě starala o nemocné, pokud jí to její vlastní choroby dovolily. 16.
dubna 1879 úplně vyčerpána zemřela ve věku 35 let. Je patronkou Lurd,
tělesně nemocných, lidí, kterým se vysmívají pro jejich zbožnost, chudých,
pastýřek, pastýřů, (astmatiků, proti astmatu). Je většinou zobrazována v
jeskyni před Pannou Marií.
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Myšlenky moudrých – o naději

Vždy, když ztrácíme veškerou naději, mějme na paměti, že obyčejný
voják je špatným soudcem velkých bitev.
.
Wiliam R. Inge

Naděje, která se bojí rizika, není opravdová.
Helder Camara

Nacházíte-li v hloubi dějin naději, podobáte se velkým prorokům,
kteří přesto, že na dějiny pohlíželi s hrůzou, měli sílu pohlédnout
hlouběji a najít tam naději.
Paul Tillich
Něco pro zasmání – Kids in Church

A little boy was overheard praying: 'Lord, if you can't make me a better boy,
don't worry about it. I'm having a real good time like I am.'
After the christening of his baby brother in church, Jason sobbed all the way
home in the back seat of the car. His father asked him three times what was
wrong. Finally, the boy replied, 'That preacher said he wanted us brought
up in a Christian home, and I wanted to stay with you guys.'
A Sunday school teacher asked her children as they were on the way to
church service, 'And why is it necessary to be quiet in church?' One bright
little girl replied, 'Because people are sleeping.
A wife invited some people to dinner. At the table, she turned to their sixyear-old daughter and said, 'Would you like to say the blessing?' 'I wouldn't
know what to say,' the girl replied. 'Just say what you hear Mommy say,' the
wife answered. The daughter bowed her head and said, 'Lord, why on earth
did I invite all these people to dinner?'
Poděkování

V minulém období přispěli na časopis:
M. Chybik, J. Stefkovic, E. Wcela, A. Benacek, J. Kocab, L. Hurdes, rod.
Hlinkova.
Blahopřejeme k narozeninám
V měsíci dubnu:
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 F. Combs 26. dubna.
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Mše svaté v březnu a dubnu 2010
Datum
Úmysl

Dárce

21-Dec-09 Za + Alexandra Reisnikoff

Miluška Kyjovská

17-Mar-10 Za Julii Marešovou a Oldř. Benacka

Rod. Bláhova

18-Mar-10 Za + manžela Stanislava Mergla

I. Mergl

19-Mar-10 Za + P. Josefa Kadlece

Rod. Zolman

20-Mar-10 Za Janu Pecháčkovou

R. Bunža

21-Mar-10 Za rodinu Šurlákovu
Za + z rodiny Česelkovy,
24-Mar-10
Sikorjakovy a Hlinkovy
26-Mar-10 Za P. Ludvika Kusa o zdraví

J. Šurláková

27-Mar-10 Za + P. Vojtěcha Hrubého

R. Bunža

28-Mar-10 Za Máriu Hrankayovu

J. Šurláková

30-Mar-10
31-Mar-10
07-Apr-10
08-Apr-10
09-Apr-10

Za + prof. Marcelu Tomanovou
Za Marii Novakovou
Za Jitku Blahovou
Za Františka Bláhu
Za + Oldřicha Benacka

Rod. Krupkova
A. Benacek
A. Benacek
A. Benacek

10-Apr-10
11-Apr-10
14-Apr-10
15-Apr-10
16-Apr-10
18-Apr-10
21-Apr-10
22-Apr-10
23-Apr-10
25-Apr-10
27-Apr-10
30-Apr-10

Za Juliuse Novaka
Za + rodiče Samkovy
Za Jitku Blahovou
Za + Emilii Kačmárovou
Za + Evu Širokou
Za + Naďu Horákovou
Za Jitku Blahovou
Za Františka Blahu
Za + Jana Jordána
Za + Evu Večeřovou
Za rodiče Josefa a Josefu Klusáčkovy
Za Ivanku Kowalyk-Berger

A. Benacek
H. Samek
Vl. Zak
Rod. Hnízdova
Úmysl rodiny
přátelé
H. a G. Petlan
Vl. Zak
M. a I. Chybik
Manžel a děti
B. a J. Kowalyk
B. a J. Kowalyk

Rod. Hlinkova
Rod. Hnízdova

L. Kral

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

