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Do vlastního přišel,
ale vlastní ho nepřijali.
Těm, kdo ho přijali,
dal moc stát se Božími dětmi.
(Jan 1,11-12)
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH A NA NOVÝ ROK
 Půlnoční 24. prosince 10.00 PM
 Boží Hod vánoční
25. prosince 10.30 AM
 Nový rok, Matky Boží P. Marie 1. ledna 10.30 AM
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Adventní zamyšlení – prof. Tomáš Halík
V adventu – jak sám název této liturgické doby napovídá - hovoříme o
příchodu Páně.
Bůh přichází – a Bůh odchází, Bůh se zjevuje a Bůh se skrývá. Tyto
představy jsou velmi blízké hebrejskému myšlení – ale možná i naší lidské a
dějinné zkušenosti.
V evangeliu první adventní neděle čteme: „(Pán) odešel z domu, dal svým
služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl.“
Bůh odešel ze svého domu – copak v této větě není nejostřeji vyjádřen pocit,
který doprovází už tak dlouho miliony lidí na naší planetě! Nemálo lidí –
včetně myslitelských osobností nikterak malých – přivedl onen prožitek
prázdnoty a opuštěnosti k závěru, že Bůh zemřel, že je mrtev. Někteří
pochopili tato slova – jak říká a svým dílem dokládá Dostojevskij: Bůh
zemřel – tudíž všechno je dovoleno. Jiní zas dospěli k názoru - v protestu
vůči zvěrstvům a zneužívání té „plné moci“, kterých se dopustili lidé
v opuštěném domě našeho světa - že „Bůh není a nikdy nebyl“: nemůže být,
protože by se na takové věci přece nemohl dívat, nemohl by je dopustit.
Možná však, že tyto lidsky pochopitelné úsudky jsou přece jen ukvapeným
závěrem. Ze zkušenosti s Boží nepřítomností ještě nemusíme nutně
vyvozovat tvrzení o jeho neexistenci či smrti. Zůstaňme v duchu Ježíšových
slov v evangeliu u velmi střízlivého konstatování: „odešel z domu, dal svým
služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl.“
Ale kdo je ten vrátný a jaká je jeho odpovědnost?
Možná že právě my křesťané jsme byli povoláni (bez své zásluhy) být
„vrátnými veškerého stvoření“, neboť jsme byli Pánem ustanoveni, abychom
ho vyhlíželi. A proto máme být stále „u brány“- máme být tam, kde jsou
svět, společnost, lidská srdce a mysli otevřeny směrem vzhůru a do hloubky.
Máme vyhledávat tato místa otevřenosti, pečovat a bdít, aby svět byl a zůstal
otevřený pro tajemství. Aby se neuzavřel pro možnost příchodu toho
radikálně nového a nečekaného, či již zapomenutého a vytěsněného – pro
adventní okamžiky dějin, pro přicházení Boha, jenž odchází a přichází tak
svobodně a tajemně, jako vane vítr. Máme dbát rovněž o to, aby se i náš
vnitřní svět neuzavřel sám v sobě a tím i vůči živému Bohu.
Posláním a odpovědností „vrátného“ je bdít, aby dům - svět nebyl uzavřen,
protože ten, jemuž náleží, přece neodešel navždy. Bdělá existence je
opakem „spánku“ – malátného, líného, upadlého bloumání v mělčinách
života, v stínech minulosti či chimérách budoucnosti. Bdělý člověk je
přítomný, je při tom, co se děje, žije „teď“, prožívá plně každý okamžik
života, probudil se z mátožné existence, kdy byl unášen jen poryvy snění a
kde se nechával pasivně manipulovat vnějšími věcmi. Možná každý z nás to
někdy zakusil, že najednou jako by procitl, uviděl život jinak… Stejně tak
patrně o sobě víme, že i po takových chvílích máze zas sklon znovu usnout;
tedy onu bdělost je třeba stále znovu „křísit“, udržovat a obnovovat. „Je čas,
abychom procitli ze spánku“, říká apoštol. Vstupujeme do doby adventní,
kdy nám liturgie tuto výzvu bude několikrát opakovat. Nepromarněme tento
Advent!
www.christnet.cz
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Česká mše svatá ve Washingtonu
V neděli 9. ledna 2011 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.
__________________________________________________
Vážení čtenáři ZVONU,

Nedávno proběhl v kinech zajímavý
snímek nazvaný The Social Network, jehož
hlavním hrdinou byl Mark Zuckerberg,
zakladatel fenoménu Facebook.
Pro ty, kteří nejsou „nakaženi“ tímto
pojmem, přehledně ukazuje vznik, účel
a podstatu této internetové sítě.
Princip je jednoduchý: Založíte si vlastní
účet, kde vložíte svou fotografii, status
(informace ohledně své osoby) a k tomu
přiložíte fotogalerii.
Teď nastává ta nejdůležitější část: Pozvat přátelé, dát o sobě
vědět. To není snadné. Tady už nechávám nahlédnout do svého
soukromí, musím vážit koho vpustím do svého „osobního prostoru“,
kdo mou důvěru nezklame. Jistě, vždy ještě mohu to pozvání zrušit
(unfriend), ale některé věci se už vrátit nedají.
Teď mi řeknete: A jak to souvisí s Adventem a Vánoci?
Boží Narození je událost, kdy Bůh se dal člověku poznat. Dal své
pozvání sdílet svůj božský život. Odkryl nám své „osobní informace“,
svoje nitro – bez obav, že jeho důvěru zklameme. Nazval nás svými
přáteli. Stal se jedním z nás a vpustil nás do svého osobního prostoru.
Pozval nás k účasti na svém životě. Není ten, který by svoji pozvánku
rušil, to můžeme jenom my sami, když jej zarmoutíme nebo
odmítneme.
V době, kdy očekáváme a vyhlížíme Krista se ptáme sami sebe:
Jak já odpovídám na tak veliké pozvání? Jak nakládám s darem
Božího přátelství?
Confirm as a friend? Ignore quietly?
(to jsou ikonky facebooku)
Požehnaný advent a radostné Vánoce přeje
P. Jan
P.S. Na Facebooku nejsem, ale myšlenka se mi líbíla
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Nedělní témata - advent
28. listopadu – 1. neděle adventní Mt 24,37-44 „Až přijde Syn člověka, bude to
právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili,
ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla
potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou
dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném
mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.
Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. .. Proto i vy buďte připraveni,
neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
Ježíš mluví o posledních událostech. Tak jako před potopou lidé neočekávali
žádnou nenadálou událost a jejich pohled byl zaměřen pouze na věci viditelné a
zakusitelné, podobně je tomu i před druhým Kristovým příchodem.. Pán přijde
tehdy, když lidé budou prožívat běžné události.

5. prosince - 2. neděle adventní Mt 3,1-12 V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal
v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Jan byl totiž
ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně,
vyrovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený
pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém,
celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a
přitom vyznávali své hříchy.
Předchůdce Jan Křtitel dostává své povolání na poušti, která je místem setkání s
Boží milostí. Pak začíná vyzývat k obrácení a křtu, které jsou přípravnými kroky
na Pánův příchod.

12. prosince - 3. neděle adventntní: Mt 11,2-11 Jan Křtitel slyšel ve vězení o
Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má
přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co
slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší,
mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou
nepohorší...“
Jan Křtitel rozpoznal Ježíše jako toho „přicházejícího“ už při jeho křtu, ale nyní je
na pochybách. Představoval si totiž přísného soudce , který provede ráznou očistu
ohněm. Ježíšova činnost však vypadala jinak. Ježíš chce proto korigovat jeho
představu, a proto předává jeho učedníkům zvěst o mesiánských znameních
naplňujících starozákonní přísliby.

19. prosince – 4. neděle adventntní Mt 1,18-24 S narozením Ježíše Krista to bylo
takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali
bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý
a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít.
Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův,
neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha
svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“
Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu
k sobě.
Maria a Josef jsou blahoslaveni pro svou víru. Byli prvními, kteří přijali Boží slovo ve

svých srdcích a uposlechli jej.
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Martinské Posvícení – Poděkování

V neděli 14. listopadu proběhlo Martinské posvícení.
Začali jsme v kostele mší svatou, pak pokračovali v divadelním
sále naproti kostela. Program zpestřily děti z české školy, které
předvedly směsici národních písní spolu s tanci.
Všem zúčastněným patří srdečný dík – dětem a učitelkám,
kuchařkám, pekařkám, všem těm, kteří připravovali sál, byli
pořadateli a následně uklízeli.
Díky také našim tradičním sponzorům.
o
o
o
o

Koliba
Zlatá Praha
Bohemian Hall rest.
Club 21

www.kolibarestaurant.com
www.zlatapraha.cc
www.bohemianhall.com
www.club21nyc.com

Svatý na tento měsíc – blahoslavený Charles de Foucald, 1. prosince

Narodil se 15. září 1858 ve
Štrasburku ve Francii. Vyrůstal v rodině,
která
patřila
mezi
francouzskou
aristokracii. V šesti letech osiřel a byl se
setrou Marií vychován dědečkem. Během
dospívání ztratil víru, stal se agnostikem,
bezvěrcem. V roce 1876 vstoupil na
vojenskou akademii, stal se důstojníkem
francouzské armády v Alžírsku a Tunisku.
V roce 1882 odešel z armády a podnikl
dobrodružné výzkumné cesty do Maroka.
Tam udělal zkušenost s chudobou a setkal
se s muslimskou modlitbou. Jednomu
příteli napsal: „Když jsem viděl víru těchto
lidí, kteří žijí ve stálé Boží přítomnosti,
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začal jsem tušit něco, co nás převyšuje, něco pravdivějšího, než jsou světské
starosti. Začal jsem studovat islám a potom i Bibli.“ Stal se napřed trapistou
a působil ve Francii a v Sýrii. Pak žil několik let jako poustevník v Nazaretu.
V roce 1901 přijal kněžské svěcení. Poté odešel Charles de Foucauld na
alžírskou Saharu, kde konal misie mezi tamějšími kmeny. Sám žil v naprosté
chudobě, chudým také patřila jeho zvláštní přízeň. Foucauld si přál žáky,
kteří by působili s ním, a vypracoval pro ně řeholi pro společenství. To se mu
za jeho života nesplnilo. 1. prosince 1916 byl zastřelen Tuaregy. Teprve v
roce 1936 vznikla společnost „Malých Ježíšových bratří“ a v roce 1939
vznikly „Malé Ježíšovy sestry“. Z dopisu bratranci: „Domníváme se, že
nemilujeme dost, a to je jistě pravda, neboť člověk nikdy nemůže milovat
dost; Bůh však, jenž ví, z jaké hlíny jsme stvoření; ten, jenž nás miluje více,
než může kterákoli matka milovat své dítě; ten, jenž je nesmrtelný; tento Bůh
nám řekl, že neodmítne ty, kdo k němu přijdou…“ Jeho oblíbenou modlitbou
byla slova „Otče, svěřuji se Tobě, čiň se mnou, co chceš. Jsem přepraven ke
všemu, všechno přijímám, v nezměrné důvěře – protože Ty jsi můj Otec.“
Charles de Foucauld byl blahořečen 13. listopadu 2005 papežem Benediktem
XVI. a zahrnut jako mučedník v liturgii katolické církve.
Poděkování
V minulém období přispěli na časopis:

K., I. Koval, rod. Kolasa, H. Samek, J.,M. Voves, M. Blaha,
L. Hurdes, L. Kral, A. Hlavata, J. Brettl, S. Kudej.
děkujeme všem, kteří po celý rok podle svých
možností přispívali na vydávání našeho časopisu.
Blahopřejeme k narozeninám
V měsíci prosinci:
Lucie Reynolds 1. prosince, Karol Krupka 1. prosince, Emílie Kováčíková 6.
prosince, Adriana Čušková 6. prosince, Antonín Kocurek, 7. prosince, Věra
Combs 8. prosince, Václav Sedláček 8. prosince, Zdenka Rosenberg 11.
prosince, Božena Smrčková 11. prosince, Václav James Solfronk 18.
prosince, Jaroslav Sýkora 22. prosince, Helena Hlinkova 23. prosince, Marie
Daňková 26. prosince, Nikola Čížová 29. prosince, Josef Číž 31. prosince,
George Glos 31. prosince, Zuzka Petrová 31. prosince, Zuzka Petrová 1.
ledna.
V měsíci lednu:
Denny SZF Rutar ml. 4. ledna, Ludmila Sedláčková 4. ledna, Petra Šrámková
12. ledna, Barbora Weirich 12. ledna, Jiří Hnízda 16. ledna, Irene Mergl 17.
ledna, Milan Sikorjak 20. ledna, Alex Chamberlain 21. ledna, Milan Večeřa
21.ledna, Miroslav Kašpar 22. ledna, Marta Kotyzová 25. ledna, Olga
Ludvíková 27. ledna, Marianne Solfronk 28. ledna, Jan Pasáček 29. ledna,
Norika Krupka Janík 30. ledna, Petra Dlabalová 31. ledna.
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Jubilea

29th of November 2010 was a day of celebration for
Mrs. Jackie Broz.
We wish you as you celebrate your birthday,
may this day hold memories as well as hopes for future years of
more dreams to come true.
Happy Birthday Jubilee! Congratulations!on your
Golden Jubilee

6. prosince oslaví
sl. Adriana Čušková
své významné narozeniny.
S poděkováním za její pomoc
a angažovanost v naší komunitě
ji přejeme vše nejlepší
a vyprošujeme Boží požehnání.
16. ledna 2011 oslaví své životní jubileum
p. Jiří Hnízda z Manchesteru, MD.
Na přímluvu sv. Huberta mu vyprošujeme
Boží požehnání a vše potřebné do dalších let.
Něco pro zasmání – Preacher for the 21st century
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Mše svaté – úmysly
Datum
Úmysl
5-Dec-10 Na pod. P.B. s prosbou za celou rodinu
12-Dec-10 Za + z rodiny Brabcovy a Rabíkovy
15-Dec-10 O zdraví a B. požehnání pro rodinu Pilon
Za živé a zemřelé z rodiny,
16-Dec-10
spasení a přijmutí Krista
17-Dec-10 Za + manžela Miroslava Sablika
18-Dec-10 Za + bratra Františka Poláška a + rodinu
19-Dec-10 Za + Vítězslava Hlavatého
O Boží poožehnání pro Francku
21-Dec-10
a rodinu Francan
22-Dec-10 Za + rodinu z obou stran
24-Dec-10 Za + Máriu Šurlákovu
25-Dec-10 Za Františka Matfiaka
26-Dec-10 Za Alinu a Václava Zachovy
1-Jan-11 Za + Jana Bednáře
8-Jan-11 Za + rodiče Marii a Antonína Sádlikovy
10-Jan-11 Za + Miladu Stranskou
28-Jan-11 Za Josefa Mareše

Dárce
A. Čušková
Rod. Brabcova
Rod. Kolasova
Rod. Nehybkova
D. Sablik
Rod. Tomečkova
A. Hlavatá
J. Sedlacek
A. Benacek
E. Kovačíková
Synové Martin
a Peter
E. Žigová
Rod. Bláhova
Rod. Sádlikova
Bl. Stranska
A. Benacek

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

