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Abychom ve spojení
s Pannou Marií
stále hlouběji prožívali
tajemství našeho vykoupení...
( modlitba z Památky Panny Marie Růžencové )
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Bilance papežské návštěvy ve Velké Británii
Papeži Benediktu XVI. se podařilo během čtyřdenní cesty okouzlit
Velkou Británii, kde vymazal svůj obraz coby "rotvajlera Božího" a vylepšil
vztahy s anglikánskou církví, míní analytici. Ti ovšem zachovávají
zdrženlivost, pokud jde o trvalejší dopady této historické návštěvy.
Před návštěvou se britské sdělovací prostředky na prvních stranách
předháněly v předpovídání fiaska, jehož se měl papež ve vztazích s veřejností
dočkat. V pondělí ale přinesly - byť na stránkách uvnitř listů - bilanci
naprosto odlišnou a často značně pochvalnou, jakkoli nezašly tak daleko,
jako třeba italský deník La Stampa, podle nějž "Papež dobyl Londýn".
Do kolonky pozitiv je možné zapsat setkání s královnou Alžbětou II.,
hlavou anglikánské církve, jejíž dávný prapředek Jindřich VIII. se odtrhl od
Vatikánu v roce 1534; první "bratrskou návštěvu" arcibiskupa z Canterbury
Rowana Williamse a první (ekumenickou) bohoslužbu ve Westminsterském
opatství dlouho považovaném za symbol "antipapežství".
Analytici vyzdvihují taktičnost německého papeže, který pochválil britský
vzdor "pod německými bombami" během druhé světové války, opakovaně
odsoudil skandál s pedofilními kněžími a hlásal sblížení katolické a
anglikánské církve, přičemž se vyhnul věcem, které je rozdělují. "Nebyla tam
žádost o nepoužívání prezervativů, žádné odsouzení homosexuality ani
volání po společném postupu proti potratům," říká Peter Stanford, kronikář
katolicismu na anglikánské půdě.
Před svým příjezdem byl Benedikt XVI. považován za "osamělého
teutonského extremistu", jak napsal deník Times, anebo - podle Guardianu za "anachronickou kuriozitu". "Stejně jako při předchozích cestách - do
Turecka, Česka, Francie - papež zvrátil předpovědi a získal si veřejné
mínění," řekl Sandro Magister, který se v listu l'Espresso věnuje vatikánským
záležitostem. Dodal ale, že na jedné straně "sice došlo k silnému
vzájemnému srozumění v otázce toho, že by obě církve měly společně čelit
sekularizaci společnosti", ale zároveň se papež střežil zmínit "sporné
záležitosti".
Papež se vrátil domů a po jeho odjezdu zůstala řada otázek. Po setkání s
arcibiskupem Rowanem Williamsem dokonce ani oni sami nezakrývali, jak
dlouhou cestu je třeba ještě ujít, když ve společném komuniké zdůraznili
"shodu v otázce významu zlepšení ekumenických vztahů a pokračování
dialogu". "Přetrvává dojem, že je Benedikt neoblomný... a že pokud
anglikáni budou chtít jednotu s křesťany, budou ji muset učinit pod
podmínkami Říma," napsal v pondělí analytik deníku Times.
"Euforie není nic, co by vydrželo dlouho," dodává Catherine Pepinsterová z
katolického deníku The Tablet, která se zamýšlí nad "trvalým dopadem"
papežovy návštěvy, jež - na chvíli - přispěla ke "sjednocení katolíků a
zlidštění papeže". Pokrok vidí také v tom, že v záležitosti pedofilních kněží
označil tyto aféry za "neslýchané zločiny", z čehož podle Pepinsterové
"vzešla naděje na těsnější spolupráci s policejním vyšetřováním".
(www.christnet.cz)
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Krajanská rodina u Panny Marie Karmelské v Astorii
pořádá v neděli 14. listopadu 2010 Martinské Posvícení.
Podrobný program a pozvánku najdete uvnitř časopisu.
Všichni jsou srdečně zváni.

Vážení čtenáři ZVONU,

Měsíc říjen začínáme památkou sv. Terezie z Lisieux, známou jako
Terezička, „little flower“. Název není jenom nějakou zdrobnělinou jména, ale
vyjádřením její cesty svatosti. Je to „malá cesta“. Cesta drobných skutků,
konaných pravidelně a s láskou.
Čteme o ni, že chtěla v životě vykonat spoustu věcí. Chtěla být
mučednicí, misionářkou, chtěla pro Boha vykonat spoustu velkých věcí.
Potom co vstoupila do kláštera začala přemýšlet, jaké je její skutečné
povolání v životě. Až přišla na List sv. apoštola Pavla Korinťanům, ve
kterém Pavel píše, že církev se (stejně jako tělo) skládá z mnoha částí a
každá z těch částí má svou nezastupitelnou úlohu. Každá část si je vědoma
své funkce a tak ruka nemůže být okem.
Sv. Terezie z toho usoudila, že její cesta není mučednictví ani
misionářská práce, ale něco jiného. Zaujala ji slova apoštola: Usilujte o dary
ještě větší. A já vám ukážu mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky
lidskými i andělskýmí ale lásku bych neměl, nebyl bych nic...Je mnoho darů,
ale největší z nich je láska..(1Kor 13).
Tu objevila sv. Terezie svoje povolání. Její cesta svatosti bude milovat
a modlit se za ty, kteří hlásájí Krista svým životem. Je patronkou misií,
přestože v životě na misiích nebyla.
Je patronkou a příkladem pro nás všechny, kteří si myslíme, že také my
musíme vykonat veliké věci. „Malá cesta“ je nám blíže. Konat drobné
skutky, malé věci – hojně a s láskou.
Požehnaný měsíc přeje
P. Jan
Památka všech věrných zemřelých

Je dobré a také prospěšné vzpomínat na zesnulé v modlitbách,
prosit Boha, aby jim dal život věčný, abychom se s nimi jednou
setkali v Božím království. Jména zemřelých, na které chcete
pamatovat v měsíci listopadu, kdy se modlíme za zemřelé, napište na
přiložený leták (druhá strana pozvánky na Martinské Hody).
Pošlete jej na mou adresu:
Fr. Jan Czudek, Our Lady Queen of Martyrs,
110-06 Queens Blvd., Forest Hills, NY 11375
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Nedělní témata – mezidobí
3. října – 27. neděle v mezidobí
Lk 17,5-10

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli
víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se
do moře!’, poslechla by vás. Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo
pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: ‘Hned pojď a sedni si ke stolu’?
Spíše mu přece řekne: ‘Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud
se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.’ Děkuje snad potom tomu
služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno,
co vám bylo přikázáno, řekněte: ‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co
jsme byli povinni udělat.’“.“
Podobenství ukazuje přiměřený postoj člověka vůči Kristu: Je to postoj
účinné víry a nezištné služby.

10. října - 28. neděle v mezidobí Lk 17,11-19

Když Ježíš přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných.
Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“
Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli
očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným
hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu.
Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch
devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento
cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“
Evangelium je podobné prvnímu čtení: Uzdravení malomocného, uzdravený
se vrací, aby uznal Boží moc a projevil vděčnost. V evangeliu Ježíš však
převyšuje Elizea. Kristus přináší nejen uzdravení, ale i spásu („tvá víra tě
zachránila“). Perikopu bychom mohli nazvat „příběh o vděčném
Samaritánovi“. Důraz není totiž na uzdravení, ale na odpovědi vděčnosti..


17. října – 29. neděle v mezidobí - Lk 18,1-8
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a
neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal.
Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň se mě proti
mému odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: ‘I když se
Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě
obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.’“ A Pán řekl: „Slyšte,
co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených,
kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat?
Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru,
až přijde?“
Modlitba vyvolených zde nabývá specifického obsahu. Je to modlitba
věřících zakoušejících bezpráví a prosících o vysvobození; podobenství o
neodbytném příteli oproti tomu mluví o všeobecné účinnosti vytrvalé
modlitby.
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24. října – 30. neděle v mezidobí Lk 18,9-14
Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními
pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se
modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v
duchu takto: ‘Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci,
cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden,
odvádím desátky ze všech svých příjmů.’ Celník však zůstal stát vzadu a
neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: ‘Bože,
buď milostiv mně hříšnému!’
Říkám vám: Celník se vrátil domů
ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen,
a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Jaký je můj postoj, když přicházím k Bohu v modlitbě? Je to postoj
spravedlivého, který se měří s ostatními a chlubí se tím, že je lepší? Nebo je to
pokora celníka, který ví, že sám o sobě není níc a prosí o Boží milost?


Svatý na tento měsíc

Sv. Juda Tadeáš,

28. října

Apoštol Juda Tadeáš je synem Kleofáše a
Marie, která je v Písmu sv. nazývána sestrou
P. Marie. Jeho bratry byli Jakub Mladší,
první jeruzalémský biskup, a Šimon, druhý
jeruzalémský biskup. V Novém zákoně je Juda
Tadeáš zmiňován jen zřídka. Při Kristově
loučení s apoštoly se Juda ptá: „Pane, jak to,
že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“
(Jan 14, 22). Podle tradice Juda hlásal
evangelium po seslání Ducha svatého v
Judsku, Samařsku, Sýrii a Mezopotámii. Po
smrti svého bratra, biskupa Jakuba Mladšího,
se na krátký čas vrátil do Jeruzaléma, pak
znovu odešel do Mezopotámie a snad i do
Persie, kde se spojil s apoštolem Šimonem Horlivcem, od kterého se už pak
neodloučil. List Judův, ve kterém se představuje jako bratr Jakubův, je
adresován všem křesťanům. Napomíná věřící ke stálosti ve víře a varuje
před hříchem a bludy, které se v té době začínaly šířit. Asi kolem roku 70 byl
Juda Tadeáš spolu s Šimonem Horlivcem umučen. O způsobu umučení nic
konkrétního nevíme. Snad byli ukřižováni, podle některých tradic měli
podstoupit mučednickou smrt v Arménii a měli být rozřezáni pilou a setnuti,
podle jiné tradice byl nástrojem smrti kyj.
Sv. Juda Tadeáš začal být více vnímán až od 19. století, kdy na jeho
přímluvu byly zvláštním způsobem vyslyšeny prosby. Od té doby je vzýván v
těžké nouzi a v zoufalých a beznadějných situacích. Je zobrazován s kyjem,
kameny, halapartnou a knihou. Většinou bývá znázorňován spolu se
Šimonem Horlivcem.
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Blahopřejeme

Svátost manželství
Dne 7. srpna v kostele St. Louis,
Buffalo, přijali svátost manželství
Helena Weirichová
a Andrew Dusel.
Na jejich společnou cestu životem
jim přejeme hodně lásky
a vyprošujeme
hojnost
Božího požehnání.

Biřmování
Dne 2. října přijal v kostele
St. Thomas na Staten Island svátost
biřmování náš ministrant
Brendan Sikorjak.
Ať dary Ducha svatého, kterého jsi
v plnosti přijal, Tě provázejí
po celý Tvůj život.

Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci říjnu:
Stanislav Kotyza 1. října, Liduška Tydlitátová 3. října, Jan Dlabal 5.
října, Vít Fojtík 6. října, Radka Petrová 6. října, Marie Sedláčková 9.
října, Tina Pasáček 10. října, Jarda Nehybka 13. října, Stefany
Kubick 15. října, Miroslav Lebeda 20. října, Margaret Holubář 26.
října, Věra Kutilová 27. října, Marie Jelínková ml. 30. října.
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Myšlenky moudrých – o naději

Naděje je neobyčejně prozíravý, přesný a jasný nástroj poznání. Ani
naše srdce nedokáže pochopit všemi svými sny a touhami ono
bezmezné dobro, které nám Bůh připravuje.
Carlo Maria Martini

Jednoho dne tě spatřím, můj Vykupiteli! Tebe, který jsi začátek a
konec. Přijď, Pane, čekám na tebe!
Paul Roth

Kdo se modlí, dýchá hlouběji, kdo se modlí, doufá silněji.
Lothar Zenetti
Poděkování

V minulém období přispěli na časopis:

M. Kovar, rod. Nehybkova, Z. a Z. Sadlik, E.a I. Ross,
B. a J. Novotny, J. Kocab, rod. Vesely, M. a J. Solfronk, Z. Jarosova.

Něco pro zasmání

Albert
In the supermarket was a man pushing a cart that contained a
screaming, bellowing baby. The gentleman kept repeating softly,
"Don't get excited, Albert; don't scream, Albert; don't yell, Albert;
keep calm Albert."
A woman standing next to him said, "You certainly are to be
commended for trying to soothe your son Albert."
The man looked at her and said, "Lady, I'm Albert."
"I'm the Boss!"
The boss was complaining in our staff meeting the other day that he
wasn't getting any respect. The next day, he brought a small sign that
read: "I'm the Boss!"
He then taped it to his office door. Later that day when he returned
from lunch, he found that someone had taped a note to the sign that
said:
"Your wife called, she wants her sign back!"
________________________________________
Czech Radio Programs Cleveland, OH (Joe Kocab)
is transmitting on WHK Radio 1220-AM
every Sunday from 3,00PM to 5,00PM Eastern time.
Internet version www. whkwradio.com
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Mše svaté –říjen 2010
Datum

Úmysl

O Boží pož. pro Brendana
3-Oct-10
a za celou rodinu
4-Oct-10 Za + Edwarda a Marii Babor
5-Oct-10 Za + manžela Stanislava Mergla
10-Oct-10 O Boží požehnání
17-Oct-10 Za + z rodiny Smrčkovy a Pavlicovy
21-Oct-10 Za živé a + členy české síně Karlín
24-Oct-10 Za + Jana Hlavatého
O Boží požehnání pro Helenu a
27-Oct-10
Andrew na společnou cestu životem
Za + manžela Jiřího Jírovského a
29-Oct-10
Zdenku Jarošovou
31-Oct-10 Za + Vladimíra Dlabala

Dárce

Rod. Sikorjakova
P., E. Babor
I. Mergl
Rod. Petrova
Božena a Peter Smrčka
J. Kocab, Cleveland
Rod. Krupkova
Rod. Weirichova
Zd. Jarosova
Rod. Dlabalova

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

