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Přijď Duchu svatý,
naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha
a všechno bude stvořeno.
A obnovíš tvář země...
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Zemřel kardinál Tomáš Špidlík

V pátek 16. dubna zemřel v Římě kardinál
Tomáš Špidlík. Oznámil to provinciál
českých jezuitů páter František Hylmar.
Špidlík byl nejvýznamnějším českým
teologem žijícím v zahraničí, světově
proslulým znalcem spirituality křesťanského
Východu,
významným
představitelem
ekumenického
úsilí
a
uznávaným
reprezentantem a propagátorem české
kultury.
Celý
svůj
život
zasvětil
badatelskému úsilí na poli studia a praktické služby pro jednotu křesťanů.
Za své zásluhy byl Špidlík papežem Janem Pavlem II. v roce 2003 jmenován
kardinálem. Byl znám jako hluboká duchovní osobnost a rádce. V roce 1995
dokonce dával jako první Čech duchovní cvičení papeži Janu Pavlu II. a
římské kurii. O tom, že český teolog měl ve Vatikánu renomé, svědčí i to, že
před volbou nástupce Jana Pavla II. přednesl konkláve duchovní úvahu
(volby se kvůli věku nad 80 let již nemohl zúčastnit). Nejvýraznějším rysem
jeho osobnosti byla mimořádná schopnost osobních styků a navazování
přátelství, píší jeho jezuitští spolubratři na stránkách www.jesuit.cz.
"Jeho víra pro něj potřebuje být neustále spojována se životem, ať dělá
cokoli. Nemůže být jen profesorským teoretikem, který rozsévá různá
'moudra', ale pravda, kterou hlásá, musí být v každé formě osobní,
konkrétní," řekl před časem Vlk o Špidlíkovi.
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, přijal podle mluvčí ČBK zprávu o
úmrtí Špidlíka s pohnutím. "Provázeli jsme kardinála Špidlíka modlitbou v
závěrečné etapě jeho pozemského života. Nyní s vděčností za vše, co pro
církev a společnost ve svém požehnaném životě vykonal, svěřujeme jeho duši
Božímu milosrdenství s důvěrou, že se - jak věříme - již těší nejvyšší radosti
ze setkání s Pánem," uvedl.
Uznání jeho vědecké práci a mimořádným lidským kvalitám bylo vyjádřeno
několika doktoráty honoris causa. V roce například 1997 čestný doktorát na
Pravoslavné teologické fakultě v Cluji v Rumunsku a na Univerzitě
Palackého v Olomouci, roku 1999 čestný doktorát Karlovy Univerzity v
Praze, roku 1999 obdržel papežské vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice,
roku 2006 čestný doktorát na Sacred Heart University v USA Connecticut,
kde byl vytvořen Institut ekumenických studií nesoucí jeho jméno. Stal se
členem v odborných společnostech pro studium patristiky a získal
mezinárodní věhlasu a ocenění.
Je nositelem ceny Sira Daniela a Countess Bernardine Donohue v Římě, v
roce 1994 jmenován čestným členem Petrohradské akademie pro byzantská a
slovanská studia. V roce 2002 mu udělila ČBK Řád sv. Cyrila a Metoděje za
celoživotní dílo. Italský prezident Carlo Azeglio Ciampi mu dne 22.
listopadu 2003 předal nejvyšší italské vyznamenání v oblasti kultury a umění
Zlatou medaili za zásluhy o kulturu a umění. Dne 28. října 1998 jej český
prezident Václav Havel vyznamenal za vynikající zásluhy o demokracii a
lidská práva Řádem T. G. Masaryka.
(zdroj www.christnet.cz)
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Nová vatikánská ročenka

Za období 2000-08 vzrostl počet katolíků ve světě z 1,045 mld na 1,166 mld.
V Africe vzrostl o 33 %, v Evropě je stabilní, v Asii vzrostlo 15,61 %,
v Oceánii o 11,39 % a v Amerikách o 10,93 %.
Počet biskupů vzrostl z 4541 na 5002, tedy o 10,15 %. Počet kněží vzrostl
o necelé procento, v Africe o 33,1 %, v Asii o 23,8 %. V Amerikách je počet
stabilní, v Evropě klesl o 7 %, v Oceánii o 4 %.
Řeholnic je ve srovnání s kněžími téměř dvojnásobek, ale jejich počet klesá za dané období z 800.000 na 740.000. 41 % z nich žije v Evropě, 27,47% na
americkém kontinentě, 21,77% v Asii a 1,28% v Oceánii. V Africe vzrostl o
21 %, v Asii o 16 %.
Počet seminaristů celosvětově vzrostl z 110.538 na 117.024. V Africe a v
Asii výrazně vzrostl, v Evropě klesl.
(www.cirkev.cz)
Vážení čtenáři ZVONU,

50 dní po Kristově zmrtvýchvstání a 10 ní po jeho Nanebevstoupení slavíme
Seslání Ducha svatého na apoštoly. Ježíš posílá slíbeného Přímluvce, Ducha
Utěšitele, Ducha Pravdy.
Jak se tato událost může dotýkat nás – lidí 21. století?
Všichni víme, co to je, když něco nemá ducha. I v našem běžném slovníku
můžeme najít důležité narážky na potřebnost přítomnosti ducha: bezduché
myšlenky, řeči a jednání, litera zabíjí – duch oživuje…
Jako křesťané vnímáme, že náš život má kromě fyzického a psychického
rozměru ještě rozměr duchovní. Bez něj bychom byli plytcí a povrchní. Duch
svatý je ten, kdo s námi na této rovině komunikuje, povzbuzuje a pomáhá,
kdo nás vede do hloubky a do výšky.
Ve Svatodušním hymnu zpíváme:
„Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci, vše mu může uškodit.“
A podobně to vyjádřil i pravoslavný patriarcha Ignatios IV.:
„Bez Ducha svatého
je Bůh vzdálený,
Kristus zůstává v minulosti,
Evangelium je mrtvou literou,
Církev pouhou institucí,
autorita se stane nástrojem ovládání lidí,
misie budou pouhou propagandou,
liturgie vzpomínkovým rituálem
a z křesťanství nám zbude zotročující morálka.“
Máme stále usilovat o přítomnost Ducha svatého v našich životech,
rodinách a vztazích. Jak? Jednou z důležitých bran k němu jsou svátosti.
Pozvání do našich životů přichází ve křtu, zpovědi, svatém příjímání,
biřmování, manželství, kněžství, pomazání nemocných. To jsou prameny,
z nichž můžeme stále čerpat. Jeho působení nemusí být hned zřejmé, někdy
až zpětně můžeme vidět jeho dílo. A tak bych všem chtěl popřát, aby na cestě
víry šli vedeni Duchem Ježíšovým stále hlouběji a výš...
P. Jan
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Nedělní témata – závěr velikonoční doby

2. května - 5. neděle velikonoční Jan 13,31-33a.34-35: Ježíš řekl: „Nyní
je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven,
oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví.. Nové přikázání vám dávám:
Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě
navzájem.“
Jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy“ – tato ústřední
věta dnešního úryvku se v Janově evangeliu objevuje častěji. Tento
postoj Ježíš dokonce označuje jako „přikázání“. V Písmu je přikázání
vždy spojené se smlouvou. Nová smlouva obsahuje nové přikázání.
Novost tohoto přikázání spočívá v povaze této lásky, která je

projevením samotné Kristovy lásky.


9. května - 6. neděle velikonoční Jan 14,23-29 Ježíš řekl svým učedníkům:
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a
přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje,
nezachovává moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého
Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale
Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí
všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám
zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí..
Jan odpovídá na otázku své obce, proč se Vzkříšený dává poznat jen
učedníkům, a ne světu: Jeho přítomnost může člověk vnímat jen ve
víře, tj. v lásce a v poslušnosti jeho slovu. Obrazem spásy zde pak
není přivedení věřících domů do „nebeských příbytků“, ale
přebývání Otce a Syna u věřících.

16. května – Nanebevstoupení Páně - Lk 24,46-53 Ježíš řekl: „Tak je
psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se
bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc
Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec;
zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ Potom je
vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se
od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena; potom se s
velikou radostí navrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha.
Slavnost Nanebevstoupení Páně je logickým vyústěním velikonoční
doby. Kristus se nějaký čas zjevuje apoštolům, ženám a učedníkům a

potom vstupuje do nebe. Nenechává apoštoly samotné. Slibuje jim
moc ducha svatého a posílá je do světa.
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23. května – Seslání Ducha svatého - J 20,19-23 Téhož dne večer –
prvního dne po sobotě, přišel Ježíš, postavil se uprostřed učedníků a řekl:
„Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali,
když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec,
tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte
Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Po Kristově Nanebevstoupení se spolu s celou církví modlíme o
příchod Ducha svatého, o jeho dary a vedení. Tak jako spo činul na
apoštoly, aby je vybavil moci zhůry, tak i my prosíme o to, aby Jeho
dary byly viditelné a byly přítomny i v našem životě.

Pouť českobudějovické diecéze

Začátkem měsíce dubna pořádala českobudějovická diecéze pouť po
stopách kardinála svatého Jana Nepomuka Neumanna, rodáka z Prachatic.
Navštívili postupně Washington D.C., Philadelphii (kde byl sv. Jan Neumann
biskupem) a také New York, diecézi, ve které byl světec vysvěcen na kněze
a kde na počátku své služby také působil.
Pouť vedli: Msgr. Jiří Paďour, sídelní biskup českobudějovícký a Msgr.
Pavel Posád, světící biskup téže diecéze spolu s ostatními kněžími a věřícími.
Původně ani neplánovali, že by se zdrželi na víkend, ale kvůli prachu ze
sopky na Islandu nebyli schopni odletět a tak na víkend zůstali mezi námi.
Děkujeme za jejich návštěvu a poděkování patří také všem těm, kteří
připravili pohoštění, pomáhali s „nouzovým“ ubytováním a přichystali pro
poutníky náhradní program.
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Svatý na tento měsíc

Sv.Filip Neri, 26. května

Narodil se 21. července roku 1515 ve Florencii.
Dostalo se mu vzdělání u dominikánů. Stal se pak
obchodním příručím svého strýce a měl se stát i
jeho dědicem. Ale obchod ho nezajímal. Roku 1535
odešel do Říma, kde působil 16 let jako vychovatel
v rodině. Přitom zvládl i studovat filozofii a teologii
na universitě Sapienza. Filip vedl život askeze a
hlubokého pokání. Začal také horlivě pečovat o
nemocné. Docházel za nimi do nemocnic i domů,
čistil jim byty, vyžebrával pro ně pokrmy, těšil je a
napomínal k trpělivosti. Také jim poskytoval
duchovní pomoc a s nimi se modlil. Navíc se
zabýval i opuštěnými a zanedbanými toulajícími se
dětmi. Chudým dívkám sháněl službu v rodinách, poutníky vodil do slušných
pohostinství. S horlivostí také mluvíval na veřejných prostranstvích o Bohu.
Ignác z Loyoly, jenž byl tehdy v Římě, ho přirovnával ke zvonu na věži, který
je mimo chrám a zve lidi k Bohu. V roce 1548 Filip s dalšími zbožnými muži
založil bratrstvo Nejsvětější Trojice s úkolem pečovat o poutníky. Poměrně
brzy zbudoval rozsáhlý poutní dům. V dalším roce, v 36 letech, se Filip na
naléhání svého zpovědníka stal knězem. V roce 1552 založil Sdružení
světských kněží oratoriánů, které bylo v roce 1575 povýšeno papežem
Řehořem XIII. na kongregaci. Filip uměl být veselý a druhé k veselosti
nabádal, ovšem s připomínkou, aby nehřešili. Dokazoval, že veselost není
překážkou svatosti. Také proto se mu přezdívalo „Veselý svatý“, ale říkalo
se mu i „Pippo bono“- „dobrý Filip“. Byl také jedním z nejvyhledávanějších
zpovědníků. Zvláštním přítelem byl římským dětem, pro které míval vlastní
kázání. Zemřel 26. května roku 1595. Blahořečen byl asi v roce 1600 a
kanonizován v roce 1622 Řehořem XV. Jeho ostatky jsou od blahořečení
uloženy v jím přebudovaném mariánském kostele „Chiesa Nuova“ na hlavní
ulici Viktora Emanuela. Je patronem humoristů; proti neplodnosti žen, proti
nemocem končetin, proti zemětřesení. Je zobrazován jako oratorián, často s
krátkým vousem; většinou má hůl nebo růženec. Také je zobrazován
s planoucím srdcem, jak se modlí před P. Marií.
Myšlenky moudrých – o naději

Doufat znamená žít s odevzdaností v náručí Boha, který v nás
vzbuzuje, posiluje a prohlubuje ctnost.
Carlo Maria Martini
Kdo se vzdává naděje, vzdává se sám sebe.

Willy Bleicher

V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po
tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.
Bible, Starý zákon
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Něco pro zasmání

Secret Service
A young man was coming out of church one day, and the pastor was
standing at the door as always to shake hands. The pastor grabbed the
young man by the hand and pulled him aside. "Young man," he said to him,
"You need to join the Army of the Lord!" The young man replied, "I'm
already in the Army of the Lord, Pastor." The pastor questioned, "How come
I don't see you except at Christmas and Easter?"
He whispered back, "I'm in the Secret Service."
Good Job
A man died and went to The Judgment. St. Peter met him at the Gates of
Heaven and said, "Before you meet with God, I thought I should tell you that
we've looked at your life, and you really didn't do anything particularly good
or bad. We're not at all sure what to do with you. Can you tell us anything
you did that can help us make a decision?"
The newly arrived soul thought for a moment and replied, "Yeah, once I was
driving along and came upon a woman who was being harassed by a group
of bikers. So I pulled over, got out my tire iron, and went up to the leader of
the bikers. He was a big, muscular, hairy guy with tattoos all over his body
and a ring pierced through his nose. Well, I tore the nose ring out of his
nose, and told him he and his gang had better stop bothering the woman or
they would have to deal with me!" "I'm impressed," St. Peter responded.
"When did this happen?" "About two minutes ago," came the reply.

Poděkování

V minulém období přispěli na časopis:

L. Kral, Z. a Z. Sadlik, B. a J. a Kowalyk, A. Dolinay, R. Bunža,
rod. Hlinkova.

Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci květnu :

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.
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Mše svaté v květnu 2010
Datum

Úmysl

Za + Aloise Vyorala, zakl. krajanské
21-Apr-10
komunity k jeho nedožitým 90. létům
2-May-10 Za + Bohumila Halka

Dárce
Rod. Jelínkova
Rod. Tomečkova

3-May-10 Za + Zdenu Karlovskou
Za brig.gen. Františka Krátkého a
7-May-10
+ manželku Marii
11-May-10 Za Martina Krále

A. Hlavatá, přátelé

12-May-10 Za Martina Krále

A. Benacek

13-May-10

Na poděkování P.B. za zdraví

15-May-10 Za + Maxima Stranskeho

H. Kratka
L. Král
Rod. Hlinkova
Bl. Stranska

V. Marcik
18-May-10 O zdraví a B.pož. pro Jiří Krátký a rodinu H. Kratka
20-May-10 O zdraví všech přátel v NY i na FL
H. Kratka
21-May-10 Za + Bohumila Halka
Manž. M. Halka
22-May-10 Za + Dr. Elišku Matouškovou
Přátelé Washington
Za + Blanku Glosovou a +rod.
24-May-10
J. Glos
Ševčíkovou
25-May-10 Za všechny nemocné a trpící
H. Kratka
26-May-10 Za + Vilmu Benešovou
I. Mergl
27-May-10 Za Květu a Aloise Urbánkovy
Rod. Sádlikova
28-May-10 Za + Václava Seiberta
Vl. Seibert
29-May-10 Za + rodiče, prarodiče a + bratra
J. Glos
31-May-10 Za + Evu Volšickou a celou + rodinu
J. Glos
17-May-10 Za + manžela Jaroslava Marčíka

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

