Časopis krajanské rodiny v New Yorku

Listopad 11 / 2010
"NEUMÍRÁM, ale vcházím do života.
Smrt není nějaký přízrak
anebo hrozná příšera,
jak se znázorňuje na obrazech.

V katechismu se říká, že
'smrt je odloučení duše od těla', nic jiného.
A já nemám strach z odloučení,
které mě navždy spojí s dobrým Bohem.
Pro mne si nepřijde 'smrt', ale Bůh."
(sv. Terezie z Lisieux)
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Památka zesnulých – 2. listopadu
Jít ve stopách Ježíšových je naším povoláním.
Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k životu.
(Kardinál J. Meisner)
PROČ EXISTUJE SMRT ?!
K životu každého z nás patří skutečnost, že
kdykoliv a kdekoliv můžeme zemřít. Nejrůznější
lékařská péče nám může sice život prodloužit, ale
nemůže smrt zrušit. Není smysluplné před tím
zavírat oči. Proč existuje smrt, kde se vzala?!
"Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou
živí", praví Bible. Smrt odporuje plánům Boha
Stvořitele a je "posledním nepřítelem", který má
být přemožen. Smrt je následkem odvrácení člověka od Boha - dárce života.
NEJSME STVOŘENI PRO SMRT, ALE K ŽIVOTU
Smrt zcela odporuje našemu nehlubšímu určení a naší nejhlubší touze - po
životě. Náš odpor vůči smrti je naprosto oprávněný.
SMRT JE JIŽ PŘEMOŽENA
Bůh k nám sestoupil v Ježíši Kristu a otevřel nám skrze svou smrt na kříži a
skrze zmrtvýchvstání cestu k naplněnému životu. On mezi nás přišel,
abychom "měli život a měli ho v hojnosti" (Jan 10,10). Bůh je tvůrcem
života! Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou a ústřední pravdou křesťanské
víry. Svou smrtí nás Kristus osvobozuje od hříchu a smrti. Svým vzkříšením
nám otevírá přístup k novému a plnému životu. CO NÁSLEDUJE POTOM?
Ježíš mluví o dvou formách života po smrti: jedna je radost a plnost,
druhá je prázdnota a bezútěšnost. Záleží na každém jednotlivci, pro co se
rozhodne.
"NEBE" V životě každého člověka existují okamžiky vnitřního štěstí:
prožitky harmonie, bezpečí, svobody, poznání, jistoty, síly, pokoje, radosti,
lásky atd.... Toto vše je jen předtuchou toho, co to znamená "být v nebi", žít
navždy "život v plnosti". Takto tušíme něco z tajemství, pro které jsme
stvořeni, ke kterému můžeme dojít, a které se nám otvírá. Tajemství nové
formy života.
"Co oko nevidělo a co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo,
připravil Bůh těm, kdo ho milují..." (1Kor 2,9).
"PEKLO" Je to stav věčného zoufalství, nenaplnění, osamocenosti a
nenávisti. Člověk do této bezvýchodnosti není nikým uvržen. Každý z nás se
ale do ní může přivést sám, když se uzavírá do sebe a říká Bohu: "Já tě
nepotřebuji, vystačím si sám..." Peklo neodporuje lásce Boží, ono je právě
jejím odmítnutím. Láska se nemůže násilím vnucovat. Láska se stává
bezmocnou tam, kde je odmítána. Peklo je důsledek odmítnutí Boha.
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OSOBNÍ SPOJENÍ S JEŽÍŠEM KRISTEM JE CESTOU K ŽIVOTU
Ježíš Kristus říká: "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věřte ve mne! Já jsem
vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít navěky. Já jsem
ta cesta, pravda a život!" (Jan 11,25. 14,1.6).
Vzkříšený Kristus je základem a zdrojem budoucího vzkříšení člověka:
Kristus vstal z mrtvých "jako první z těch, kteří zesnuli... Pro spojení s
Adamem všichni propadli smrti, ale pro spojení s Kristem všichni budou
povoláni k životu"
(www.christnet.cz)

Krajanská rodina u Panny Marie Karmelské v Astorii
pořádá v neděli 14. listopadu 2010 Martinské Posvícení.
Všichni jsou srdečně zváni.
10,30 AM mše svatá, 12,00 PM vydávání obědů

Vážení čtenáři ZVONU,

Když se s někým loučíme, tak na závěr přidáme ještě: Zůstanem
ve spojení, uvidíme se... (třeba) - v neděli..
Když vyprovázíme někoho na dalekou a dlouhou cestu,
připomeneme: Budem spolu po emailu (na skype-u), uvidíme se za
dva měsíce...
Když doprovázíme na poslední cestu naše blízké zemřelé, je to
podobné. Věříme, že se s nimi jednou zase sejdeme, jenom ten
časový údaj schází. Co ale zůstává stejné, je – ZŮSTANEME VE
SPOJENÍ. Nene telefon tady nebude fungovat, ani žádné jiné
technické vymoženosti. Zůstaváme ve spojení v modlitbě.
Ti, kteří jsou v nebi, přimlouvají se za nás u Boha, ti kteří jsou
očišťování před vstupem tamtéž, čekají na naše modlitby. To je jádro
pravdy víry, kterou nazýváme společenství svatých - a totiž, že ani
fyzická smrt nemůže rozdělit ty, kteří zemřeli tady na zemi a nás,
kteří do Božího království teprve putujeme.
Věčné odpočinutí dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají ve svatém pokoji. AMEN.
P. Jan
Památka Všech věrných zemřelých

Při nedělních bohoslužbách v měsíci listopadu budeme pamatovat na
naše zemřelé – ať už z naších rodin, tak z naší komunity. O nedělích 7. a 14.
listopadu za ně za všechny bude sloužena mše svatá v 10,30h am v kostele
Panny Marie Karmelské v Astorii.
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Prosbu o modlitbu za zemřelé poslali: G. a H. Kratky, L. a F. Chytil, rod.
Bláhova, Z. Rosenberg, D. Cermak, rod. Weirichova, rod. Šurláková, E.
Kováčiková, R. Bunza, rod. Smrčkova, rod. Dlabalova, Z. a Z. Sadlik, L.
Kral, rod. Sikorjakova, rod. Tomečkova, rod. Kolasova, D. Sablik, J. Minar,
I. Mergl, rod. Petrova, V. Marcik, rod. Krupkova, Z. Rinus, A. Vondracek,
Vl. Seibert, rod. Jelinkova, rod. Brotanek, rod. Kowalyk, rod. Koval, G.
Glos, rod. Kratky, A. Benacek.
Nedělní témata
7. listopadu – 32. neděle v mezidobí: Lk 20,27-38
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho:
„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale
byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.’
Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a
stejně tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena.
Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku
všech sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou
uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani
vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť
mají účast na vzkříšení.
Kristus „poopravuje“ myšlení Saduceů o podobě života po smrti. ..už se nebudou
ženit ani vdávat...budou podobní andělům... Sv. Pavel napíše později: Ani oko
nevidělo, ani oko neslyšelo, co Bůh připravil pro ty, kdo ho milují.

14. listopadu – 33. neděle v mezidobí: Lk 21,5-19
Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je
ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni,
všechno bude rozbořeno.“ Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude
znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést!
Mnozí lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’ a ‘Ten čas je
tady!’ Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to
se musí stát napřed...“
V řeči" o "poslední době" je důležité samotné zakončení a Kristovo ujištění:
“Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“

22. listopadu – Slavnost Ježíšč Krista Krále:
Lk 23,35-43
Když Ježíše ukřižovali, 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.“
Závěr liturgického roku patří Kristu – Králi. On je počátek i konec, alfa i omega, on
vládne dějinám. On je tím králem, který má moc povolat ze smrti k životu a říct:
Ještě dnes budeš se mnou v ráji.
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The 2010 Shining Star Award Dinner – BLAHOPŘEJEME !

Catholic Migration Office of Brooklyn Diocese pořádal v pátek 15. října
slavnostní udílení ocenění pro představitelé jednotlivých komunit. Naše
komunita měla své zastoupení v podobě 12-členné delegace, oceněnými byli
Vlasta a Karel Krupka.
V poznámkách bulletinu, vydaného k této příležitosti, se mj. píše: „Each was
chosen by their own communities as examples to others of the value of hard
work, patience, fidelity to their own cultures and identity and a deeply
rooted faith in God. While we minister to people from all over the world in
the name of the Catholic Church, we ourselves are constantly inspired by the
immigrants we serve, and by generous people like yourself, who help us do
our work.“
Blahopřejeme
Krajanská rodina
Svatý na tento měsíc – sv. Cecilie, 22.listopadu

Cecílie žila ve 3. století v Římě. I když její kult
je velmi rozšířen, o jejím životě se dovídáme pouze
z vyprávění legend. Podle legendy byla sv. Cecílie
vznešeného původu. Proti své vůli byla provdána za
pohanského mládence Valeriána. Nechtěla, aby
manželství došlo naplnění a obrátila svého muže a
jeho bratra na křesťanství. Když se Valerián vrátil
od křtu, našel Cecílii, jak stojí vedle anděla, který
jim oběma nasadil věnec z růží a lilií. Valerián a
jeho brat byli brzy poté uvězněni a odsouzeni na
smrt. Cecílie byla předvedena před prefekta, odmítla
obětovat římským bohům a byla odsouzena ke smrti
udušením v lázni. I když do pece přiložili několikrát
více paliva než obvykle, Cecílie zázračně unikla
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smrti. Poté měla být sťata, ale byla pouze zraněna, avšak zraněním po
několika dnech podlehla. Svatá Cecílie je patronkou hudebníků, neboť ve
svůj svatební den, když hudebníci hráli na své nástroje, zpívala ve svém srdci
chválu Pánu. Její atributy jsou varhany, loutna, růže a lilie.
Něco pro zasmání

Dear Pumpkin
-----------A woman was asked by a co-worker, "What is it like to be a Christian?" The
co-worker replied, "It is like being a pumpkin. God picks you from the patch,
brings you in, and washes all the dirt off of you. Then he cuts off the top and
scoops out all the yucky stuff. He removes the seeds of doubt, hate, greed,
and then He carves you a new smiling face and puts His light inside of you
to shine for all the world to see."
Myšlenky moudrých O NADĚJI

Jet to tak: Co se týče tvých schopností, jsi nula... pokud jde o společenské
postavení, jsi nula... další nula jsi z hlediska ctnosti a talentu... Ale když před
to dáš Krista – jak vysokou máš náhle hodnotu!
Josemaria Escriva de Balaguer
Každá naděje se stává skutečným vlastnictvím díky tomu, že Bůj je světem již
vlastněn. Noc světa je už nyní prozářená světlem.
Karl Rahner
V mém nitru je vše temné, ale ty jsi světlo. Cítím se sám, ale ty mně
neopouštíš. Jsem slabý, ale v tobě nacházím oporu. Jsem neklidný, ale ty jsi
můj pokoj. Mám v sobě hořkost, ale v tobě nacházím útěchu. Tvým cestám
nerozumím, ale ty znáš moji cestu.
Dietrich Bonhoeffer

Poděkování

Na časopis přispěli:
rod. Kolasova, J. Voves.
Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci listopadu:
Greta Bunža 7. listopadu, Marie a František Doubravovi
13. listopadu, Brendan Sikorjak 15. listopadu, Marcela Škrkoňová
19. listopadu, Josef Toman-Tománek 19. listopadu, René Dlabal
26. listopadu, Marek a Barbora Hnízdovi 27. listopadu, Josef Bretll
27. listopadu, Jackie Brož 29. listopadu, Mary Soyka 30. listopadu.
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Svatba
16. října
v kostele sv. Jana
Nepomuckého
řekli své ANO
Zuzka Petrová a
Marcel
Wartownik.
Boží požehnání
pro novomanžele
vyprošuje
Krajanská rodina
Křtiny

17. října v kostele
Panny Marie Karmelské
byl přijat
do společenství církve
Šimon Jarda Nehybka.
Gratulujeme rodičům a
pamatujeme v modlitbách.

23. října
v kostele svatého Patrika
v Collinsville, CT
byla pokřtěna
Heidi Felizitas Combs.
Blahopřejeme rodičům
Peterovi a Věrce.
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Mše svaté v listopadu 2010
Datum
Úmysl
2-Nov-10 Za + P. Josefa Kadlece
3-Nov-10 Za rodinu Schleinostů
4-Nov-10 Za + biskupa Jaroslava Škarvadu
5-Nov-10 Za rodinu Chytilů
6-Nov-10
Za + rodiče J. a J. Klusáčkovy
7-Nov-10 Za + z naší komunity

Dárce
Farníci Washington
L. Chytil
Rod. Soyka
L. Chytil
Rod. Kowalyk
Úmysl komunity

10-Nov-10 Za rodinu Sedleckých

Rod. Chytilova

11-Nov-10 Za + Mary a George Soyka

Rod. Soyka

12-Nov-10 Za + rodiče

Rod. Kolasova

13-Nov-10 Za + Jiřího smrčku a bratra Josefa
14-Nov-10 Za + z naší komunity
Za + rodiče Bláhovy, syna Františka s
15-Nov-10
manželkou
16-Nov-10 Za + bratra Miroslava Glose
Za + manžela Jána Kováčika a rodiče
17-Nov-10
z obou stran
18-Nov-10 Za rodinu Kratochvílovu
19-Nov-10 Za + Oldřicha Beňáčka a J. Marešovou
20-Nov-10 Za + Annu Sonnkovou
21-Nov-10 Za + Františka Černáka
22-Nov-10 Za + manžela Jiřího Vondráčka
23-Nov-10 Za Marco a Marii Weirichovy
24-Nov-10 Za + Václava Seiberta
25-Nov-10 Za + Evu Kratochvílovou
26-Nov-10 Za + Františka Chytila
27-Nov-10 Za + manžela Oldřicha Beňáčka
28-Nov-10 Za + Bohumíra Bunžu
30-Nov-10 Za Vojtěcha a Jarmilu Jandečkovy

B. a P. Smrčka
Úmysl komunity
Rod. Bláhova
J. Glos
E. Kováčiková
Rod. Chytilova
Rod. Bláhova
Bl. Stranska
Rod. Petrova
Al. Vondráček
Rod. Weirichova
Vl. Seibert
Rod. Chytilova
Rod. Chytilova
A. Beňáček
R. Bunžová
Rod. Weirichova

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

