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Zázrak
Moderní člověk směšuje dva rozdílné pojmy:
tajemné ve smyslu podivuhodného a tajemné ve
smyslu komplikovaného.
V tom je také potíž se zázraky.
Zázrak překvapí, ale je jednoduchý.
Je jednoduchý, protože je to zázrak.
Moc přichází přímo od Boha místo nepřímo,
prostřednictvím přírody nebo lidské vùle.
Zázrak je podivuhodný, protože je jednoduchý.
(G.K.Chesterton, Otec Brown Nenápadný detektiv prozřetelnosti)
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Ukončení Roku kněží

Papež Benedikt XVI. se účastní obřadů,
které se budou ve dnech 10. a 11. 6. 2010
konat na Svatopetrském náměstí v Římě
při příležitosti ukončení Roku kněží, jak
včera (1. 6. 2010) informovalo tiskové
středisko Svatého stolce.
Ve čtvrtek 10. června 2010, na vigilii
Slavnosti Nejsvějšího Srdce Ježíšova, se
Svatý otec Benedikt XVI. zúčastní
nočního bdění na náměstí sv. Petra při
příležitosti zakončení Roku kněží, které
začíná ve 20.30 hodin a bude ukončeno
výstavem Nejsvětější svátosti, adorací a
eucharistickým požehnáním.
V pátek 11. června 2010, o Slavnosti
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, bude Svatý otec Benedikt XVI. v 10.00 hodin
slavit mši svatou na prostranství před vatikánskou bazilikou spolu s
kardinály, arcibiskupy, biskupy a kněžími, přítomnými v Římě.
www.cirkev.cz
Spor o katedrálu sv. Víta skončil,
Klaus a Duka podepsali dohodu

Spor o katedrálu svatého Víta skončil, prezident
Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka
podepsali 24. května dohodu o úpravě vzájemných
vztahů při péči o Chrám svatého Víta. Nebudou
pokračovat v soudních sporech o vlastnictví katedrály,
církev stáhne ústavní stížnost. Podle Klause se stát
i církev budou o katedrálu starat společně. Pro
návštěvníky katedrály se dohodou nic nemění, na
bohoslužbu i na prohlídku se stejně jako dosud
dostanou bezplatně.
Prezident a arcibiskup podepsali slavnostní
prohlášení přímo v katedrále. Metropolitní kapitula stáhne ústavní stížnost,
kterou kvůli sporům o vlastnictví katedrály podala loni v květnu, řekl ČTK
mluvčí arcibiskupství Aleš Pištora.
Správa Pražského hradu poskytne církvi, konkrétně Metropolitní
kapitule sv. Víta, nemovitosti, které potřebuje pro užívání katedrály. Jde
o dvě budovy v areálu Pražského hradu - Staré proboštství a Mladotův dům.
Hrad bude i nadále o tyto nemovitosti pečovat, to znamená, že bude
hradit provoz budov i katedrály ze svého rozpočtu. Metropolitní kapitula
využívá Staré probošství již dnes jako své sídlo, platí za něj ale nájem.
Dohodou získává k užívání obě budovy bezplatně.
V Mladotově domě se konají různé akce, nedávno se v něm zpřístupnila
například výstava fotografií z loňské papežské návštěvy.
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Duka s Klausem se dohodli i na vytvoření rady pro zajištění péče
o katedrálu. Jejími členy budou držitelé sedmi klíčů potřebných pro
vyzvednutí korunovačních klenotů.
Jsou mezi nimi prezident, arcibiskup, pražský primátor, předsedové
obou komor parlamentu, předseda vlády a probošt Metropolitní kapituly
u sv. Víta. Rada bude posuzovat otázky údržby a provozu katedrály a bude
dohlížet na péči o ni.
"Právě podepsaným prohlášením končí soudní spor o katedrálu
a některé další nemovitosti na Pražském hradě. Stát a katolická církev budou
společnými silami, tak jako tomu bylo po celá dlouhá minulá století, pečovat
o katedrálu, kterou shodně vnímají jako výjimečný národní symbol v jeho
historickém, duchovním i kulturním významu," řekl při podpisu Klaus.
Církev bude podle Klause o katedrálu pečovat jako o metropolitní
chrám a stát ji bude k tomu vytvářet a zajišťovat potřebné materiální
podmínky. "O údržbu a provoz této prvořadé národní památky budou stát a
církev pečovat společně," dodal Klaus.
V dnes podepsaném prohlášení se uvádí, že se nebude pokračovat v
soudních sporech o vlastnictví katedrály.
(www.christnet.cz)

Vážení čtenáři ZVONU,

Během posledních pár týdnů přicházely samé dobré zprávy.
Fanoušci hokeje (byť už skoro ani nedoufali) se dočkali nádherného
a dramatického vítězství na Mistrovství světa v Německu.
Po létech přetahování se o katedrálu (už jsme ani nedoufali, že to nějak
dopadne) přišla dohoda prezidenta ČR a pražského arcibiskupa, v níž spor
urovnali.
Po předčasné skepsi před volbami (kdy se znova skoro nedoufalo v utvoření
jakékoliv koalice a životaschopné vlády) to najednou vypadá nadějně.
Všechny tři události mají něco společné – bylo to neočekávané (slovy víry:
zázrak), byla tam souhra (hokej), spolupráce (katedrála) a zodpovědnost
lidí.
Ve chvílích, kdy všechno vypadá beznadějně a člověk ani nedoufá, Bůh umí
vždy překvapit a ukázat, že je to On, který působí, je to On, který překonává
lidské slabosti, dává naději a výhled do budoucna.
Na nás je, abychom uměli vidět všechny ty radostné věci, které se dějí kolem
nás – je jich dost, dějí se každý den, jenom je uvidět.
A poděkovat za ně.
,
P. Jan
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Nedělní témata – mezidobí II

13. června – 11. neděle v mezidobí

Lk 7,36 – 8,3 Jeden farizeus pozval
Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě
žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea,
přinesla alabastrovou nádobu drahocenného oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám
a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a
mazala drahocenným olejem...
Ježíš se obrátil k ženě a řekl Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu.
Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými
vlasy. Nepolíbils mě na pozdrav, ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi
nepřestávala líbat nohy. Nepomazals mi olejem hlavu, ona však mi drahocenným
olejem pomazala nohy. Proto ti říkám:“Komu se odpouští málo, málo miluje.“ Jí pak
řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“
Do protikladu je tu postaveno jednání hříšnice a farizea. První postava se
díky postoji lásky a víry setkává s odpuštěním a spásou. Druhá postava je
předobrazem toho, kdo se považuje za spravedlivého, který odpuštění
nepotřebuje.

20. června - 12. neděle v mezidobí

Lk 9,18-24 Když se Ježíš o samotě
modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“
Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden z dávných
proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího
Mesiáše!“ On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn
člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů
Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za
mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť
kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání
si ho.“
Kontrast mezi míněním lidí a vyznáním učedníků (ústy Petra) má zvýraznit
pravou identitu Ježíše. Na toto vyznání pak navazuje Petrovo poslání. Petr
má být skálou, základem nového společenství. Petrovy klíče jsou znamením
moci. Vyznání Krista otevírá učedníky k pochopení pravé tváře tohoto
Mesiáše – trpícího služebníka.


27. června – 13. neděle v mezidobí - Lk 9,51-62. Pak šli do jiné vesnice. A
jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však
odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam
by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol
mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví
pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu
za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu
však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý
pro Boží království.“

Vážnost a důležitost následování Krista – za cenu nepohodlí, odmítnutí a
dokonce i ztráty živata. Hlásat Boží království je důležitější než cokoli jiného
- rodina, lidé i vztahy.

5
Migration Day

23. května v kostele Regina
Pacis (Brooklyn) se konala
tradiční bohoslužba za účasti
zástupců
celkem
23
cizojazyčných
apoštolátů
diecéze Brooklyn a Queens.
Mši svaté předsedal biskup
Octavio Cisneros.
Ve své promluvě
mimo jiné řekl, že on sám
zažil, co to znamená být
cizincem. Narozený na Kubě
přišel jako náctiletý do USA.
Říká: Dlouho jsem si nemohl
zvyknout,
postrádal
jsem
kamarády, postrádal jsem
domov. Až jsem přišel do
kostela. Byli tam lide různých
národností, různých jazyků
a tam jsem pochopil: Tohle je
můj domov.
Pro každého bylo určitě velikým zážitkem nejenom vidět a slyšet lidi různých
kultur a jazyků, ale také prožít jednotu církve v její rozmanitosti.
Mám radost, že i naše komunita měla své zastoupení a fotografii
přikládám jako poděkování za účast a přípravu.
Svatý na tento měsíc

Sv.Justin, 1. června

Narodil se na začátku druhého století ve Flavii
Neapolské. Toto město bylo kdysi biblický
Sichem a nyní je to Nablus v Samaří. Jeho otec
Priscus byl římským pohanem. Justinovi se
dostalo širokého vzdělání a zabýval se různými
filozofickými směry v touze poznat pravdu a
najít cestu šťastného života. Z různých
filozofických směrů jej nejvíce oslovilo učení
Platóna. Zatímco takto jednou rozjímal při chůzi
po břehu moře, byl osloven starcem, který se
ptal na důvod jeho kroků do nehostinné samoty.
Justin se mu svěřil se svým hledáním a touhou
poznat nejvyšší bytost. Stařec s úsměvem
odpověděl, že vše, čemu mudrcové učí, je nejisté či bludné a pošetilé. Pak jej
odkázal na starobylé proroky jako na osoby, ke kterým se má obrátit, chce-li
nalézt cestu k Bohu a „pravou filosofii“. Po dlouhých rozhovorech jej stařec
přesvědčil o křesťanské víře.
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Na rozloučenou jej stařec vybídl k modlitbě, aby mu byly otevřeny brány
světla. Po studiu bible se dal Justin pokřtít. Bylo to pravděpodobně mezi léty
130- 137, kdy asi v Efezu přijal křest. Později v jednom spisu uvedl, že přijal
víru pod vlivem příkladného života křesťanů. Justin se po přijetí víry věnoval
obraně a šíření křesťanské nauky mezi vzdělanými Řeky a Římany. V Římě
založil filozofickou školu a napsal několik filozofických spisů na obhajobu
křesťanské nauky. Zachovala se dvě díla s názvem Apologie a třetí dílo
Dialog s Židem Tryfonem. Na udání pohanským filosofem Krescencem, s
nímž vedl ohnivé diskuse, byl za hlásání křesťanské nauky zajat a předveden
před římského prefekta Junia Rustica. Z výslechu jsou zachována akta, v
nichž jsou uvedena Justinova slova: „Pokusil jsem se studovat všechny
dostupné filozofie, což mne nakonec přesvědčilo, že jen jediné učení je
pravé. To, které vyznávají křesťané, že Bůh je Stvořitel a Pán veškerého
tvorstva, že Ježíš Kristus podle proroctví přišel na svět, aby spasil člověka a
naučil ho celé pravdě.“ S dalšími odsouzenými byl zbičován a potom sťat.
Bylo to kolem roku 165 v Římě. Je patronem filozofů a je zobrazován v plášti
učence, většinou s knihou.
Myšlenky moudrých – o naději

Bůh od tebe neočekává překypující radost – tíha okovů času, i když ti
již z rukou a noho začaly sklouzávat, je tak velká! Žádá jen to, aby sis
zachoval pokornou a tichou radost víry žijící v horlivém očekávání
budoucího světa.
Karl Rahner

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč žádá tvé srdce. Svou cestu
svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
Bible, Starý zákon

Jestliže nás nemůže vyléčit blízkost určité osoby, tím spíše nás může
vyléčit blízkost Boha.
Wilhelm Wills
Něco pro zasmání

A Short History of Medicine
--------------------------"Doctor, I have an ear ache."
2000 BC - "Here, eat this root."
1000 BC - "That root is heathen, say this prayer."
1850 AD - "That prayer is superstition, drink this potion."
1940 AD - "That potion is snake oil, swallow this pill."
1985 AD - "That pill is ineffective, take this antibiotic."
2000 AD - "That antibiotic is artificial. Here, eat this root!"
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Poděkování

V minulém období přispěli na časopis:

L. Hurdes, rod. Bláhova.
Blahopřejeme k narozeninám

Červen: Marta Sedláčková Pope 6. června, Marta Hnízda 8. června, George
Soyka 8. června, Matěj Dlabal 13. června, Helena Otýpka 15. června, Petr
Svoboda 17. června, Frank Slíva 18. června, Zdenek M. Nehybka 22. června,
Peter Combs 26. června, Oto Bláha 29. června.
Červenec: Šárka Elahi 2. července, Tonka Habek 4. července, Alfons Brož
9. července, Dagmer Žalmanová 10. července, Dáša Lehm 11. července,
Anna Hlavatá 13. července, Georgie Chamberlain 14. července, Petr Bunža
18. července, Věra Rychecká 20. července, Pavel Weirich 22. července,
Růžena Bunžová 23. července, Kristýna Hnízdvá 28. července, Jiří Široký
28. července.
Srpen: Heda Krátká 1. srpna, Miroslav Chybík 2. srpna, Michelko Krupka
Janík 4. srpna, Frank Křenčík 5. srpna, Šárka roz. Králová 8. srpna, Jan
Hlinka 9. srpna, Jakub Hnízda 12. srpna, Joseph Sedláček 17. srpna,
Bohumil Halka 17. srpna, Peter Křenčík 18. srpna, Veronika Sikorjaková 24.
srpna, Anna Dlabalová 24. srpna, Dalibor Šrámek 26. srpna.
Blahopřejeme

Dne 29. června se dožívá životního jubilea 80ti let pan OTAKAR BLÁHA.
Pan Ota byl dlouholetým aktivním členem naší komunity a příklad jeho
osobního života i nasazení byl povzbuzením i pro ostatní. Přestože už pár
let žije na Floridě, členové krajanské rodiny na něj dodnes pamatují
a k jeho jubileu přejí hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.
ÚMRTÍ

22 listopadu 2009 zemřel v Denveru pan Jiří Vondráček
ve věku 89 let.
O vzpomínku prosí manželka Alexandra.
12. května 2010 zemřela ve Whitestone, NY paní Rose Drha.
V modlitbě vzpomínají manžel a děti s rodinami.
Věčné odpočinutí dej jim Pane
a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají ve svatém pokoji.
AMEN.
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Mše svaté – červen, červenec 2010
Datum

Úmysl

Dárce

6-Jun-10 Za + rodiče Zoltana a Jolanu Pongo Rod. Pongo
12-Jun-10 Za + sestru Marii Pavlicovou

Na pod. P. B., lidem, české
13-Jun-10
komunitě a o B. pož. pro všechny
16-Jun-10 Za+ Jiřího Vondráčka
20-Jun-10 Za + Evu Večeřovou
Na poděkování P.B.
23-Jun-10
za pomoc při studiu
25-Jun-10 Za + bratra Františka a j.m. Jitku
26-Jun-10 Za Milenu Vyhnisovou
27-Jun-10 Za Josefa a Marii Vasičakovy
Za Boží ochranu pro rodiny
29-Jun-10
Bláhů a Krausů
14-Jul-10 Za Marii Hromadkovou
23-Jul-10 Na poděkování P.B. za 84 let života
12-Aug-10 Za Jaroslava Stranskeho

B. Smrcka
Rod. Dlabalova
A. Vondracek
Manžel a děti
H. Weirich
Rod. Bláhova
Bl. Stranska
Rod. Petrova
Rod. Bláhova
Bl. Stranska
R. Bunza
Bl. Stranska

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

