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Bože, ty jsi splnil očekávání
Simeonovo, že nezemře,
dokud se nesetká s Kristem.
Dej i nám, kteří jsme ho přijali,
ať se s ním setkáme v jeho slávě.
Svátek Obětování Páně – 2. února
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Plenární zasedání České biskupské konference
Ve dnech 25. - 26. 1. 2011 se v Praze konalo 83. plenární zasedání České
biskupské konference, kterého se zúčastnili biskupové české a moravské
provincie a představitelé Konferencí vyšších představených mužských a
ženských řeholních řádů.
V předvečer 83. plenárního zasedání ČBK, 24. ledna, se biskupové
zúčastnili ekumenické bohoslužebné slavnosti, která se konala v rámci Týdne
modliteb za jednotu křesťanů v kostele Českobratrské církve evangelické v
Praze. Vedli ji představitelé církví sdružených v Ekumenické radě církví.
Jednání ČBK se konalo v augustiniánském klášteře v Praze na Malé
Straně. Duchovním slovem ho zahájil pražský světící biskup Karel Herbst. V
zamyšlení na téma "Učitel" mj. řekl: "Ježíš je náročný učitel. Přestože zná
naše omezení, neustále pozvedá laťku. Nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. …
Ne už nezabiješ, ale každý, kdo se na bratra hněvá, propadne soudu. Bylo
řečeno oko za oko, zub za zub. Já však pravím vám, milujte své nepřátele,
modlete se za ty, kdo vás nenávidí. To už je hodně zvednutá laťka, pro
některé křesťany nepřekročitelná. Pán Ježíš po nás chce, abychom se aspoň
pokoušeli skočit co nejvýš…"
Na začátku zasedání přišel biskupy pozdravit apoštolský nuncius v ČR
arcibiskup Diego Causero, který ve svém krátkém proslovu poděkoval
biskupům za jejich působení, zmínil ohlasy na život v církvi ve společnosti i
v médiích. V širších souvislostech také hovořil o výzvách, které církev v ČR
čekají. V návaznosti na jeho slova se mezi biskupy rozvinula diskuse o
současné situaci v naší společnosti, o potřebě reforem ve zdravotnictví,
penzijní reformě i v ostatních oblastech. Své postoje zformulovali biskupové
v prohlášení.
Pražský arcibiskup Dominik Duka pak stručně informoval biskupy o situaci
církve v dnešní společnosti. Nejprve zmínil několik významných témat z
hlediska univerzální církve, kterým se věnuje Svatý otec: situace v Číně a
role této země v mezinárodní politice, dialog katolické a pravoslavné církve,
dialog s islámem či otázka pronásledování křesťanů, tak palčivá v uplynulých
týdnech. V České republice podle předsedy ČBK přetrvává ve společnosti
atmosféra otevřenosti. Z vnitrocírkevního hlediska považuje za důležité
soustředit se na rozvoj teologických fakult a výuku katechismu ve školách.
Za velmi pozitivní považuje zájem veřejnosti o tříletou přípravu na
cyrilometodějské jubileum, v jejímž rámci se připomínají další významná
výročí, jako např. letos 800 let od narození sv. Anežky.
Na závěr prvního dne, ve svátek Obrácení sv. Pavla, sloužili biskupové mši
svatou v kostele Panny Marie Sněžné. Hlavním celebrantem byl olomoucký
arcibiskup Jan Graubner. Po mši svaté měli biskupové možnost prohlédnout
si výstavu v přilehlých prostorách františkánského kostela, která připomíná
letošní 400. výročí mučednické smrti 14 františkánů.
Druhý den zahájili biskupové mší svatou v kapli sv. Barbory v prostorách
augustiniánského kláštera. Olomoucký světící biskup Josef Hrdlička ve své
promluvě rozvíjel myšlenku: "Přiblížilo se nebeské království." Nejreálněji ji
podle něj prožíváme při eucharistické slavnosti.
www.cirkev.cz
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Pozvánka na Masopustní zábavu

Mark your calendar
Sunday
March
6th 2011 10.30 am Mass
12.00pm Masopustní zábava
Excellent food, cookies, beer, raffle
Excellent band « Kontakty »
Only 5$
« Přijďte a přiveďte své známé «
__________________________________________________
Vážení čtenáři ZVONU,

Časopis Inside the Vatican sestavuje
každoročně desítku lidí, kteří se jakýmkoliv
způsobem zasloužili o šíření víry.
Překvapením pro mě bylo to, že všichni ti
lidé mají jedno společné – neuvidíte je na
prvních stránkách novin, nejsou nikde ve
zprávách, ale přesto mají obrovský vliv na lidi
kolem sebe a snaží se přinášet svou víru do
prostředí, ve kterém žijí.
Při pročítání jejich životních příběhů mě zaujal José Henriquez.
Že nevíte, kdo to je?
Ja to také netušil.
Jistě si ale vzpomenete na začátek října minulého roku, kdy celý svět
sledoval osud 33 horníku zavalených v čilském dole, odsouzených k tomu,
aby pod zemí strávili dlouhých 69 dnů, než budou pomocí podivuhodné
kapsule dopraveni na zemský povrch.
69 dnů. My jsme netrpěliví, když něco trvá déle než 20 minut...
Tma, horko a nejistota, jestli se vrátí zpátky mezi živé. Potrava není problém,
ta se dá dopravit. Kde se láme chleba, je vnitřní život. Co mně drží, co je
důležité, bez čeho se neobejdu, jak strávit čas mezi životem a smrtí?
Ve skupince horníků byl José, přezdívaný Pastor. Obyčejný člověk,
manžel, otec dvou dětí, věřící a praktikující křesťan.
Jako první se začal modlit a vybízel ostatní, ať dělají totéž. Desítky
metrů pod zemí vytvořili komunitu lidí, kteří v nejtěžším momentě života
vkládájí důvěru v Boha. Později přiznají, že to nebyla náhoda nebo technika,
ale Boží prozřetelnost, která je z onoho „pekla“ vyvedla.
José vedl modlitby a povzbuzoval ostatní. Stal se jakýmsi duchovním
spojením mezi Bohem a lidmi v této tragické situaci. Byla to náhoda, že
zrovna v této partě byl přítomen José? Proč si Bůh vždy volí slabé a
bezvýznamné, aby ukázal svou moc?
Je to náhoda, že já sám žiji v tom a ne jiném prostředí?
Jsem naštvaný, když mi lidé v mém okolí dávají přezdívky typu „svatoušek“,
„farář“ nebo „pámbíčkář“?
Až přijde na lámání chleba – jaká bude moje vírá a jaké svědectví podám
o tom, kterému jsem uvěřil?
P. Jan
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Nedělní témata
6. února – 5. neděle v mezidobí Mt 5,13-16 „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl
ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé
po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se
svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě.
Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce
v nebesích.“
Jak chápat výrok, že křesťan je solí: zabraňuje „rozkladu“ společnosti?
„Ochucuje“ život druhých? Klíč k pochopení nám podává paralelní výrok o
světle: tak jako světlo má svítit dalším lidem (má „sloužit“), podobně i sůl
má jednoduše „sloužit“ druhým. Sůl a světlo mají být pro druhé, jinak
ztrácejí svůj význam. Místo křesťanů je v „těstě“ a „na hoře“.

13. února – 6. neděle v mezidobí Mt 5,17-37 „Nemyslete, že jsem přišel zrušit
Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud
nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud
se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třeba i to
nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude
jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký...
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.’ Ale já vám
říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí,
propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni...

Zákon a Proroci jsou základními sloupy židovského náboženství. Ježíš byl
často osočován a podezírán z toho, že na ně nedbá nebo že je ruší. V
horském kázání ale ukazuje, že je nezlehčuje. Že vlastně požaduje více, než
jeho současníci a kritici byli ochotni respektovat a plnit. Toto „více“ sahá do
hloubi lidského srdce, nedá se naplnit jen vnějším plněním příkazů.


20. února – 7. neděle v mezidobí: Mt 5,38-48 „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Oko
za oko a zub za zub.’ Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě
někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit
a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli,
jdi s ním dvě..
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Miluj svého bližního’ a měj v nenávisti svého nepřítele.
Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají
i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to
nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Neodporujte zlému...“ Má tedy být křesťan zcela pasivní vůči zlu, násilí
a bezpráví? Takto to jistě nebude, jsou přeci hodnoty, za které neseme
zodpovědnost. Ježíš sám se také nechoval pasivně vůči zlu, ale bojoval
proti němu ve všech jeho podobách. Ne ovšem tak, že užíval jeho zbran ě
a způsoby. Slovem i činem ukazuje cestu dál. „Milujte své nepřátele a
modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ Nepřítele můžeme milovat jen
tehdy, když jsme si jisti tím, že nás osobně má Bůh rád a že všichni
nepřátelé jsou v Božích rukou.
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27. února – 8. neděle v mezidobí Mt 6,24-34 „Nikdo nemůže sloužit dvěma
pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního
držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám:
Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete
oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí
ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o
mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o
jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak
rostou: Nelopotí se, nepředou – a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl
tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je,
a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! Nedělejte si proto starosti a
neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po
tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude
přidáno.
Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý
den má dost svého trápení.“
Prvé napomenutí platí bohatým, protože bohatství má v sobě pro
člověka vždy nebezpečnou přitažlivost. Druhé je povzbuzením k
bezstarostnosti, za níž ovšem stojí péče a starost o Boží království,
kterým nemá stát žádný jiný zájem v cestě.

Myšlenky moudrých – O naději

Žádný kaktus nemá tolik ostnů, aby na něm nebylo místo pro květ.
Italské přísloví

Ti, kdo nemají nic, mají stále ještě naději.
Táles z Milétu

Kdo se modlí, dýchá hlouběji, kdo se modlí, doufá silněji.
Lothar Zenneti

Poděkování

V minulém období přispěli na časopis:
M. a L. Hyvnar, rod. Nehybka, J. Siroky, B. Schmiedt, P. a J. Vacek,
J.a M Plzak, J. Blaha, J. Ludvik, J. Friedrich, J. Dickerson, R.a S.
Suda, V. a J. Cipera, D. a K. Chu, F.a R. Macek, O. Chalas, K. Dema,
L. Kontensky, W.a J. Faturik, D. a T. Brabcovi, R. Bunža, E. Samek,
E. A P. Babor, V. Seibert, F. Fiala, H. a J. Vins, K. Chrobak, B.a P.
Smrcka, C. a B. Prikazsky, J. a M. Voves, H. Otypka, rod. Kočicova,
J. Kowalyk, D. Sablik, r. Weirichova, E. a Z. Petrasek, M. Stastny,
V. Pavlovsky, r. Hnízdova, J. Kocab, M. Sukany, A. Homolac, M.
Kania, Z. Rosenberg, F. Schulz, L. Hurdes, r. Bláhova, G.a J.
Planner, G.a S. Ulc, V. a G. Kolasa, r. Hlinkova, J. a L. Ruc, V. a
M. Solfronk, J. Fridrich, S. a B. Kudej, I. Doskocil, J. a G. Pongo, V.
Marcik, J. Sedlacek, M. Kaspar, rod. Krupkova, A. Hlavata.
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Svatý na tento měsíc – Svatá Františka Římská, 9. března

Narodila se roku 1384 ve šlechtické
rodině. Již v jedenácti letech chtěla vstoupit
do kláštera, ale její rodiče jí to zakázali.
Brzy nato byla provdána za Vavřince de
Ponzianiho.
Z šesti dětí, které se jim narodily, pouze
nejstarší syn Jan Baptista se dožil dospělého
věku. V roce 1425 založila spolu s dalšími
ženami klášterní společenství „Nobili Oblate
di Tor de‘Specchi“, které vzniklo jako ženská
větev řádu olivetánů. Společnost se věnovala
charitativní činnosti. Až do dne svého
definitivního vstupu do řádu patřila k němu
Františka jako oblátka.
Dospělí obláti jsou lidé, kteří zasvěcují sebe a své služby některému
klášteru a skládají slib poslušnosti, který však mohou kdykoli zrušit. V roce
1436, po smrti manžela, byla zvolena představenou. Františka byla
omilostněna vysokými mystickými stavy a byla v ustavičném duchovním
spojení se svým andělem strážným. Byla pokládána za mimořádnou osobnost
a byla útočištěm těch, kdo hledali pomoc a radu. Františka Římská zemřela
9. března 1440 v Římě a byla pohřbena v kostele, který se tehdy jmenoval S.
Maria Nuova. Svatořečena byla papežem Piem V. v roce 1608. Papež Pius
XI. jmenoval světici v roce 1925 vedle Kryštofa a Eliáše patronkou
automobilistů. Kromě toho je patronkou Říma a žen. Bývá znázorňována s
knihou, s andělem strážným, často také s Jezulátkem
Blahopřejeme k narozeninám
V měsíci únoru:

George K. Kolasa 1. února, Libuše Králová 7.
Libby M. Hurdes 7. února, František Daněk 7. února, Petr
února, Marta Bláhová 10. února, Mathilde Hálka 14.
Jarmila Šurláková 16. nora, Anna Sikorjaková 22.
Daniela Neyland 25. února, Fr. Jindřich Kotvrda 26. února.

února,
Štec 8.
února,
února,

V měsíci březnu:

Helena Kočicová 1. března, Dennis Sikorjak 2. března,
Jiří Krátký 7. března, Věra S. Kolasa 11. března,
Růžena Daněk 14. března,
Josef Daněk 16. března,
František Fojtík 17. března, Tony Kočica 20. března, Irma Doskočil
23. března, Anna Hnízdová, Oktávia Mucsková 24. března, Anna
Benacek 31. března.
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Jubilea

7. února 2011 oslaví své
významné životní jubileum
paní Libuše Králová.
Do dalších let
ji přejeme hodně štěstí,
zdraví, Božího požehnání
a radosti z dětí a vnoučat.
Krajanská rodina
Úmrtí

20. prosince 2010
zemřel v Belrose, NY
pan Luděk Molnár ve věku 83 let.
V modlitbě pamatuje sestra Dáša a přátelé.
24. prosince 2010
byl povolán na věčnost
pan Miloš Mohelský.
Ve vzpomínce zůstává dcera Milada s rodinou.
Věčné odpočinutí dej jim Pane
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen.

Mše svaté – úmysly
Datum
Úmysl
2-Feb-11 Za Emilii Kačmarovou
10-Feb-11 Za + Dr. Bohumira Bunžu
12-Feb-11 Za Vladimíra a Natálii Hnízdovy
13-Feb-11 Na poděkování Pánu Bohu
15-Feb-11 Za + S. Veseleho
16-Feb-11 Za + Hynka Hromádku
17-Feb-11 Za + Ryana Schultze
18-Feb-11 Za + Oldřicha Beňáčka

Dárce
Rod. Hnízdova
Rod. Bunžova
Rod. Hnízdova
L. Král
Rod. Chalaš
Bl. Stranska
L. Král
L. Král
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19-Feb-11 Za + Oldřicha Beňáčka
20-Feb-11 Za + manžela Aloise Hanáka
22-Feb-11 Za + Jana Stranskeho
23-Feb-11 Za Hanku Sedláček, zdraví a B.pož.
24-Feb-11 Za + rodiče Josefa a Josefu Klusáčkovy
25-Feb-11 Za Elsu Wadsworth
26-Feb-11 Za Drahoše Polomského
27-Feb-11 Za + rodiče Pavlicovy
28-Feb-11 Za + Ludmilu Chalaš Di Bona
2-Mar-11 Za Libuši Širokou
6-Mar-11 Za Libuši Širokou
10-Mar-11 Za + rodiče Bednářovy a syna Jana
11-Mar-11 Za + P. Josefa Chovance
16-Mar-11 Za + Miladu Mrázovou
17-Mar-11 Za Agi Roeslovou
18-Mar-11 Za Milana Čalouna
22-Mar-11 Za Ivana a Máriu Barcukovy
23-Mar-11 Za + Stefana Veseleho
25-Mar-11 Za + Josephine Orgon
26-Mar-11 Za + Františku Slivovou
29-Mar-11 Na pod. P.B. za obdržené milosti
31-Mar-11 Za maminku Marii Novákovou

A. Beňáček
M. Hanák
Bl. Stranska
J. Sedláček
B. a J. Kowalyk
Rod. Zolman
Rod. Zolman
B. a P. Smrčka
I. Vesely
A. Beňáček
Děti a vnoučata
Rod. Bláhova
Rod. Hnízdova
I. Veselý
L. Král
Rod. Hnízdova
Rod. Hnízdova
I. Veselý
Rod. Hnízdova
Rod. Hnízdova
Rod. Sokolova
A. Beňáček

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

