Časopis krajanské rodiny v New Yorku

Září

9 / 2010

Svatý archanděli Michaeli,
svým světlem nás osvětluj!
svými křídly nás ochraňuj!
svým mečem nás braň!
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Newyorská debata o stavbě mešity a obnově kostela
v areálu Ground Zero

Idea vzniku mešity v blízkosti Ground Zero v New Yorku rozděluje
americkou katolickou hierarchii. Zatímco kard. O´Malley z Bostonu v ní vidí
svědectví o náboženské svobodě ve Spojených Státech, arcibiskup New
Yorku doporučuje hledat pro mešitu jiné místo.
Arcibiskup Timothy M. Dolan nezpochybňuje právo muslimů na
svobodu kultu, ale vybízí k větší citlivosti k lidem, kterým - jak řekl „stavba mešity v blízkosti tak velmi zraněného místa připadá nevhodná.“
Jako příklad uvedl arcibiskup Dolan polský precedent s klášterem karmelitek
při koncentračním táboře Auschwitz. Po protestech židovských představitelů
Jan Pavel II. poslal řeholnice pryč, připomněl arcibiskup Dolan. Papež jim
tehdy vzkázal: nápad je dobrý, ale změňte adresu. Co se osvědčilo v
Osvětimi, může se osvědčit i zde, řekl metropolita New Yorku. Zároveň se
nabídl jako zprostředkovatel rozhovorů s muslimskou stranou s cílem nalézt
pro mešitu vhodnější lokalitu.
Opačného názoru je bostonský metropolita, kard. Sean O´Malley. Stavbu
islámského kulturně-náboženského centra sotva dvě stě metrů od místa
neslavnějšího útoku islámských teroristů na Spojené Státy podporuje.
Také on se odvolává na historický precedent, totiž na jednání katolíků v době
Velikonočního povstání v Dublinu v roce 1916. Když Irové převzali kontrolu
nad městem, nezavřeli protestantské kostely, ale naopak velmi svědomitě
hájili práva protestantů, argumentuje kard. O´Malley.
Poměrně jednoznačně naopak vyznívá stanovisko Američanů. Pro 70
procent obyvatel USA stavba mešity bude urážkou pro oběti islámských
teoristů. Opačného názoru je pouze 26 procent dotázaných.
V posledních dnech ožila také kauza obnovy řecko-pravoslavného
kostela sv. Mikuláše, který zmizel pod ruinami jedné ze zhroucených věží
Světového obchodního centra. Šlo o jedinou sakrální stavbu, která v
souvislosti s atentátem z 11. září zanikla. Vyjednávání o jeho obnově loni
selhalo. „Tento malý kostelík si zaslouží obnovu. Je symbolem nejen pro
pravoslavné křesťany, nejen pro křesťany, ale pro všechny Američany, “ řekl
Fox News pravoslavný kněz Mark Arey. Podle mluvčího Port Authority, do
jejíž kompetence spadá rekonstrukce atentátem zničené oblasti, jednání
ztroskotala na požadavku výstavby kostela daleko většího a na jiném místě.
Ačkoliv se tvrzení Port Authority a pravoslavné církve rozcházejí,
případ kostela dostává v souvislosti debaty o mešitě nový význam.
Republikánský kandidát do Kongresu George Demos adresoval otevřený list
prezidentu Obamovi. Žádá v něm, aby se osobně postavil „na obranu našich
židovsko-křesťanských hodnot, vyjádřil veřejně jednoznačnou podporu
kostelu sv. Mikuláše a zajistil jeho obnovu.“
(www.christnet.cz)

3

Česká mše svatá ve Washingtonu
V neděli 26. září 2010 ve 12.15 PM 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.
________________________________________________
Vážení čtenáři ZVONU,

Ve 30.tých letech 20. století požádaly The Times několik význačných
osobností, aby napsaly esej na téma „Co je na světě špatného?“
V dispozicích stálo: Nejkratší a nejvýstižnější příspěvek vyhrává.
Do redakce došly různé odpovědi, nadepsané např.: „Komunismus je
kořenem všeho zla a proto...“ nebo „Válka je nejstrašnější věc na světě a
proto...“ a také „Nespravedlivé rozdělení bohatství ve světě vede k šíření
zla...“
G. K. Chesterton (novinář, filozof a konvertita ke křesťanství) si pro svůj
příspěvek zvolil formu dopisu:
Vážení pánové, to já.
S úctou G. K. Chesterton
Během roku máme několik příležitostí, abychom znovu začali.
Nový Rok, také na začátku církevního roku – 1. neděli adventní. Pro
studenty, jejich rodiče i pro kněze je začátek září vždy doba, kdy začíná něco
nového – po líných letních měsících, kdy většina lidí je na dovolené a nic se
neděje, nastává znova období, kdy začíná škola, rozjíždí se znova aktivity ve
farnosti a my přemýšlíme, jak a kde začít.
Chestertonova odpověď se zdá být příhodná. Nedívat se kolem dokola,
neobviňovat něco abstraktního, nehledat překážky a příčinu všeho zla ve
světě, ale začínat u sebe.
Nemá to nic společného s ponižováním sebe a podrobným hledáním chyb,
ale má to svůj základ v pokoře – pravdě o sobě.
Na jedné straně jsem to já, kdo zná svoje limity a omezení, na straně druhé –
s Boží pomocí dokáži veliké věci. Jedním z těch, kteří to pochopili, byl sv.
Augustin (svátek 28. srpna). Po bouřlivém mládí přichází k Bohu jako
pokorný hříšník s prosbou o obrácení. Dnes si jej pamatujeme jako filosofa a
teologa, na kterého se odvoláváme ještě po 16ti stoletích. Anebo jeho matka
sv. Monika (svátek 27. srpna). Sama křesťanka v nevěřícím prostředí se
modlí za své blízké. Svou trpělivostí a vytrvalostí přispívá k obrácení svého
manžela, tchýně a nakonec i svých dětí.
Jak začít a jak pokračovat? U sebe. To já jsem ten slabý článek řetězu, který
se potřebuje změnit, uvědomit svoje limity a svoji prázdnotu a to vše proto,
aby Bůh mohl naplnit to prázdné a proměnit ve veliké věci.
Požehnaný měsíc přeje
P. Jan
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Nedělní témata – mezidobí
29. sprna – 22. neděle v mezidobí Lk 14,1.7-14 Ježíš řekl toto poučení: „Až budeš
od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od
něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti:
‘Uvolni mu místo!’ Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš
pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti:
‘Příteli, pojď si sednout dopředu!’ To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u
stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Kolik toho bylo řečeno o pokoře a stejně je těžké ji pochopit! Jednoduše je
potřeba ji žít: omezovat svůj prostor a dávat ho k dispozici druhému, aby i
on mohl spolu se mnou a vedle mě existovat. Nezapomeňme však, že Ten
první, který nám dělá místo, abychom byli, je Bůh a naopak my se v pokoře
učíme dělat místo jemu.

5. září - 23. neděle v mezidobí Lk 14,25-33 Ježíše cestou doprovázely velké
zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce,
svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže
být mým učedníkem.Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým
učedníkem..Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým
učedníkem.“
Kolik různých rozhodnutí musíme denně a během celého našeho života
udělat? Většinu z nich tvoří ta malá a docela obyčejná, která se zpravidla
dají změnit nebo opravit. Méně děláme těch, která jsou vážná a mají vážné
důsledky, jsou neodvolatelná. A pak je tady jedno velké rozhodnutí, stojící

nade všemi ostatními a jako základ všech: rozhodnutí pro Boží království.


12. září – 24. neděle v mezidobí - Lk 15,1-3.11-32 Do Ježíšovy blízkosti
přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi
sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství:
„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...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 nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho
ze svých nádeníků!' Vstal a šel k svému otci.
Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil.
Syn mu řekl: 'Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se
nazýval tvým synem.' Ale otec nařídil služebníkům: 'Honem přineste nejlepší šaty a
oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte
je! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen,
a je zas nalezen!' A začali se veselit...
Farizeové vytýkají Ježíšovi, že přijímá hříšníky a jí s nimi. Ježíš odpovídá
třemi podobenstvími „o ztracených“ (ovečka, peníz, dva synové).
„Marnotratný syn“ představuje celníky a hříšníky, kdežto „spravedlivý syn“
farizeje, je jasné, že „milosrdný otec“ představuje samotného Boha, který
přijímá ztracené a kající, kteří jsou si vědomi své „ztracenosti“ a cítí potřebu

Boží blízkosti.
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Svatý na tento měsíc

Sv. Řehoř I. Veliký, 3. září

Svatý Řehoř se narodil kolem roku 540 v římské
šlechtické rodině. Jako velmi mladý muž byl
zaměstnán na nejvyšších správních úřadech;
v necelých třiceti letech byl městským prefektem.
Pak se po jistém váhání zřekl svého úřadu a
světa vůbec, prodal své jmění a v otcovském
paláci založil benediktinský klášter zasvěcený
svatému Ondřeji; dalších šest klášterů zřídil na
rodinných pozemcích na Sicílii. Papež Pelagius
II. ho vysvětil ho na jáhna římské církve. Velmi
se osvědčil a papež ho jmenoval nunciem na
dvoře byzantského císaře Mauritia. V hlavním
městě Byzance byl celkem šest roků; využil pobytu i k tomu, aby se zasvětil
do teologie i řečtiny. Do římského kláštera se vrátil roku 585 a papež za ním
často docházel a radil se s ním. Po smrti papeže Pelagia II. chtěli mít
Římané za papeže jen Řehoře; byl to nejen mnich svatého života, ale i
výborný diplomat a administrátor, který se osvědčil už v době, kdy byl
římským prefektem. Znovu se zpěčoval přijmout nejvyšší církevní hodnost a
podvolil se, teprve když ho k tomu vybídl i císař Mauritius. V té době vtrhli
do Itálie Langobardi a země byla sužována hladem a bídou. Řehoř používal
výtěžku z církevního jmění nejen k nákupu potravin, ale vykupoval i zajatce a
platil dobyvatelům vysoké poplatky, aby pomohl. Mauritius mu vytýkal
takovýto vztah k Langobardům, ale jeho korespondence s Theolindou,
bavorskou princeznou a manželkou langobardského krále Autharia a
matkou jeho nástupce Agilufa, připravovala půdu k pozdějšímu obrácení
celého kmene. Ve Španělsku přestoupil jeho zásluhou také pozdější
vizigótský král Reccared od ariánství ke katolické víře. Významným
rozhodnutím bylo vyslání Augustina (později zvaného z Cantenbury),
převora kláštera sv. Ondřeje, a dalších 40 mnichů do Anglie na misie. Řehoř
Veliký usiloval o jednotu Západu a Východu, uspořádal církevní vztahy v
Římě, v italských diecézích i ostatních provinciích, kontroloval civilní úřady,
obzvlášť ty, které měly na starosti chudinskou péči a výchovu, reformoval
liturgii a navíc kázal a psal knihy. Jen dopisů svatý po něm zůstalo přes osm
set. On sám se nazýval „služebník služebníků Božích“. Významné je také
jeho dílo v oblasti liturgického zpěvu. Dodnes je znám gregoriánský chorál.
Zemřel v roce 604 v Římě a jeho památku si připomínáme 3. září, den, kdy
byl r. 590 vysvěcen na biskupa. Spolu s Ambrožem, Augustinem a
Jeronýmem patří Řehoř Veliký ke čtyřem latinským církevním otcům a od
roku 1295 také k okruhu církevních učitelů. Je patronem hudebníků a
zpěváků, studentů sborového a chorálního zpěvu.
Myšlenky moudrých – o naději

Nacházíte-li v hloubi dějin naději, podobáte se velkým prorokům,
kteří přesto, že na dějiny pohlíželi s hrůzou, měli sílu pohlédnout
hlouběji a našli tam naději.
Paul Tillich
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Blahopřejeme

Dne 17. srpna se dožil
životního jubilea 90ti let pan
JOSEF SEDLÁČEK.
K jeho jubileu přejí hodně
štěstí, zdraví a Božího
požehnání
členové krajanské rodiny.
9. července oslavil pan
Alphons Brož 80 let života.
Pan Brož působil dlouhá
léta jako vůdčí osobnost u
České
národni
kaple
ve
Washingtonu D.C.
Narozeniny oslavil v kruhu
rodinu v Deep Creek Lake, Maryland jako i dodatečně s rodinou
Hnízdovou a P. Antonínem Kocurkem. Přejeme mu za celou
krajanskou rodinu Boží požehnání a ještě dlouhá léta mezi námi.

Vše nejlepší přejeme jedné
z našich nejmenších členek
Julii Lucii Brabec,
která oslaví 10. září
své první narozeniny.

ÚMRTÍ

4. srpna 2010 zemřel v Manhasset
pan Jan Hlavatý ve věku 62 let.
O modlitbu prosí nejbližší rodina a rodina Krupkova.
Věčné odpočinutí dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí.
Ať odpočívá ve svatém pokoji. AMEN.
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Poděkování

V minulém období přispěli na časopis:

L. Hurdes, M. Bláha, J.,E. Horvath, O. Bláha, M. Sefcik, R. Bunža,
Morgan Stanley, A. Hlavatá, rodina Hlinkova, A. Benacek.
Něco pro zasmání
Fishing

Two guys are talking about fishing.
One says to the other "I am NEVER going to take my kids fishing
with me, ever again!"
"That bad, huh?"
"They did everything wrong! EVERYTHING! They talked too much,
they made the boat rock constantly, they tried to stand up in the boat,
they baited the hook wrong, used the wrong lures, and worst of all,
they caught more fish than me!"
Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci září:
Adélka Čížová 1. září,
Ludmila Sedláčková 2. září, Marie
Chvilíčková 5. září, Tomáš Brabec 7. září, Julia L. Brabec 10. září,
Barbara Jochová 12. září, Jana Pecháčková 16. září, Daniela Brabec
19. září, Václav Jelínek st. 20. září, Jan Tomeček 21. září, Vlasta
Krupková 24. září, Anička Tydlitátová 25. září, Dagmar Čermáková
26. září, Mikuláš Pope 26. září.
Mše svaté –červenec, srpen, září 2010
Datum

Úmysl

Za Oldřicha Holubáře, za zásluhy
3-Jul-10 pro krajanskou rodinu a katolickou
obec ve Washingtonu (1.výročí)
7-Jul-10 Za + Briana Škalouda
11-Jul-10 Za + manžela Jana Samka
14-Jul-10 Za Marii Hromadkovou
18-Jul-10 Za + Martina Krále
Na poděkování Pánu Bohu
23-Jul-10
za 94 let života
1-Aug-10 Za živé a zemřelé členy komunity
8-Aug-10 Za + Nikolaje Česelka
12-Aug-10 Za Jaroslava Stranskeho
15-Aug-10 Za živé a zemřelé členy komunity
16-Aug-10 Za + Barboru Podoski

Dárce

Rod. Jelínkova
A. Skaloud
H. Samek
Bl. Stranska
L. Král
R. Bunza
Česká komunita
Rodina Hlinkova
Bl. Stranska
Česká komunita
Rodina Sádlikova
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18-Aug-10 Za + Julii Marešovou

L. Král

O zdraví a Boží požehnání pro
22-Aug-10 Josefa Sedláčka (90 let) a za celou Česká komunita

živou a zemřelou rodinu
25-Aug-10 Za + Williama Kauderse
29-Aug-10 Za + Juraja Rabika
30-Aug-10 Za + Dr. Josefa Sadlika
5-Sep-10 Za rodinu Smolejovu
6-Sep-10 Za + manžela Martina Krále
9-Sep-10 Za + sestru

Za přátelé a známé v USA a ČR
s poděkováním
12-Sep-10 Za rodiče
Za zemřelé z rodiny Kašparovy a
14-Sep-10
Minister
16-Sep-10 Za + sestru
19-Sep-10 Za + manžela Jiřího Smrčku
O zdraví a B. požehnání pro rodinu
21-Sep-10
Sádlikovou
23-Sep-10 Za + Martina Krále
25-Sep-10 Za + rodiče
26-Sep-10
Mše svatá není
11-Sep-10

L. Král
Rod. Brabcova
Rod. Sádlikova
Rod. Petrova
L. Král
A. Benacek
Ota Blaha
J. Šurláková
M. Kaspar, J. Minister
A. Benacek
Božena a Peter Smrčka
L. Král
A. Benacek
L. Král
Washington

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

