Časopis krajanské rodiny v New Yorku
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4 / 2011

Bohoslužby Velikonoce 2011:
 Zelený čtvrtek 21.dubna 7.30 PM (horní kostel-spol.)
 Velký pátek 22. dubna 7.30 PM (dolní kaple)
 Bílá sobota
23. dubna 7.30 PM (horní kostel-společná)
 Neděle Zmrtvýchvstání Páně 24. dubna 10.30 AM
(dolní kaple)
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Nedělní témata – doba postní

3.neděle postní: J 4,5-42: Rozhovor se Samařskou ženou: Kdybys
znala Boţí dar a věděla, kdo ti říká: ‚Dej mi napít„, spíše bys ty
poprosila jeho, aby ti dal ţivou vodu.“
Nejdůležitější znamení křtu je lití (ponoření) do vody – Bůh je pramen
živé vody, který tryská k životu věčnému. Všichni, kteří byli obmyti
v tomto prameni se rodí k věčnému životu v Božím království.

4. neděle postní: J 9,1-41: Uzdravení slepého: „Jeţíš uviděl cestou
člověka, který byl od narození slepý. Plivl na zem, udělal ze sliny bláto,
potřel mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe.“ Šel
tam tedy, umyl se, a kdyţ se vrátil, viděl.“
U slepce se jasně ukazuje růst víry: Ježíš je pro něj nejprve člověk, pak
prorok poslaný od Boha a nakonec „Syn člověka a Pán“. Ježíš neotevřel
pouze jeho vnější oči, ale především oči jeho srdce. Jaký je můj duchovní
zrak? Stojí moje víra na místě, nebo naopak roste?


neděle postní: J 11,1-45: Vzkříšení Lazara: „Já jsem vzkříšení a
ţivot, kdo ve mně věří, neumře, ale bude ţít navěky. Věříš tomu?“
Otázka je určena nejenom Lazarově sestře Martě, ale nám všem.
Vzkříšení mrtvých, věčný život – myslím na to a jsem připraven?
„Ano, Pane, věřím, ţe ty jsi Mesiáš, Syn Boţí, který má přijít na svět.“
5.

6.


neděle postní – Květná neděle: Mt 26,14-27,66: Pašije, popis
Ježíšova umučení: Kristova „vydanost“ veleradě, Pilátovi, ale
především Otcově vůli a všem lidem, kteří v něj uvěří.


Zelený čtvrtek: J 13,1-15: Poslední večeře, 2.čtení: 1 Kor 11,23-26:
„Pán Jeţíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal
ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou
památku.“ Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová
smlouva, potvrzena mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou
památku.“
Velký pátek: J 18,1-19,42: Pašije podle Jana
„Ţízním.“ Kristova žízeň vyjadřuje hlubokou touhu vylévat život na
všechny lidi: z Ježíšova probodeného boku vytryskly krev a voda, které
symbolizují dar života. Krev označuje, že nám Ježíš svou smrtí daroval
svůj život. Voda je symbolem životodárného Ducha svatého.
Bílá sobota, vigilie Vzkříšení: Mt 28,1-10: Anděl promluvil k ţenám:
„Nebojte se. Vím, ţe hledáte Jeţíše ukřiţovaného. Není tady, byl
vzkříšen, jak řekl.“
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Česká mše svatá ve Washingtonu
V neděli 22. května 2011 ve 12.00pm 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.
_____________________________________________________________

Pozvání
V neděli 3 .dubna v 10,30 AM bude celebrovat mši sv.
v kostele Panny Marie Karmelské v Astorii
o. biskup Petr Esterka
u příležitostí 40. výročí založení naší krajanské rodiny.
Všichni jsou srdečně zváni.
------------------Vážení čtenáři ZVONU,

Evangelium 1.neděle postní nás přivádí na poušť. Jeţíš tam tráví
40 dnů, aby se připravil na své veřejné působení. Modlí se, postí, je
pokoušen zlým duchem. Ze zápasu vychází vítězně a posílen.
Během naší přípravy na Velikonoce děláme totéţ. V odřeknutí
něčeho, v modlitbě a konání dobra vytváříme sami v sobě podmínky
„pouště“, které nás přivádějí k podstatným věcem.
Všimli jste si, ţe kdyţ se o nic nesnaţíme, tak neproţíváme ţádné
pokušení? Jakmile ale začneme svůj duchovní zápas, najednou jde
všechno tak ztuha, přicházejí zkoušky.
Stejnou zkušenost udělali lidé, kteří v touze po dokonalosti
odešli na poušť a to doslova. Nazýváme je „pouštními otci“ a jejich
příběhy a výroky patří k základům křesťanské duchovní literatury. Za
všechny jmenujme alespoň Antonína Poustevníka. Ten popsal
poustevníkův ţivot jako neustálý boj, neboť poustevník si s sebou do
samoty nese své vlastní nedokonalosti a zlé sklony. Na poušti člověk
moţná uteče před světem, ale bude stát tváří v tvář vlastní hříšnosti a
ďáblu. Pozná své slabosti a jestli vytrvá, naučí se jak s nimi bojovat a
přemáhat je. K tomu však je potřeba Boţí milost a ze strany člověka
trpělivost. Pokrok se neměří tím, čeho dosáhnu za týden nebo měsíc,
ale někdy i desítkami let.
To vše nám ukazuje, ţe vnitřní obrácení, ke kterému jsme vybídnuti
na Popeleční středu, není snadné, vyţaduje otevřenost vůči Bohu,
lidskou snahu a trpělivost.
Všechny tyto dary Vám přeje a v modlitbě o vytrvalost v úsilí
vyprošuje
P. Jan
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Novým biskupem kralovehradeckým jmenován Jan Vokál

Dne 3. března jmenoval Benedikt XVI. Mons. Jana Vokála 25.
biskupem královéhradeckým. Jak informovala královéhradecká
diecéze, biskupské svěcení Mons. Vokála proběhne v Římě, kde
pobýval téměř 30 let a to v některém z termínů po blahořečení Jana
Pavla II. Budoucí biskup si jako své heslo zvolil latinský začátek
textu mariánské modlitby - Sub tuum praesidium - Pod ochranu
tvou.
Nově jmenovaný biskup do čela královéhradecké diecéze nastoupí po
Mons. Dominiku Dukovi, OP, který byl 13. února 2010 jmenován
arcibiskupem pražským. Až do převzetí úřadu nově jmenovaným
sídelním biskupem bude diecéze přechodně spravována
administrátorem diecéze Mons. Josefem Kajnekem, pomocným
biskupem královéhradeckým.
Vokál: Je to nesmírná změna v životě
Mons. Vokál v současné době pobývá v Římě kam v roce 1983
odešel do emigrace. Na slavnostní okamžik se tedy s představiteli
diecéze spojil alespoň telefonicky. “Pro mě je to jmenování nesmírná
změna v ţivotě. Většinu svého ţivota jsem proţil v zahraničí,” řekl
Vokál a královéhradeckou diecézi označil za živou a funkční, ve své
řeči připomněl také své předchůdce Karla Otčenáška a Dominika
Duku: “Po takových předchůdcích je to nesmírně veliký závazek.”
Právě arcibiskupové Otčenášek a Duka upozornili, že se za svého
nástupce hojně modlili a Vokálovi poslali svoje zdravice. “Drahý
Jene, mám velkou radost a děkuji Pánu Bohu, ţe si Tě vyvolil pro
královehradeckou diecézi. Přeji Ti do náročné sluţby mnoho sil a
vyprošuji Ti Boţí přízeň a dary Ducha Svatého, k jehoţ katedrále jsi
ustanoven,” napsal arcibiskup Karel Otčenášek, emeritní biskup
královehradecký.
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Duka svému nástupci ve zdravici popřál, aby v severovýchodních
Čechách našel to co on: “Nejen podporu kněţí, ale také podporu
všech věřících, kteří ho budou provázet svými modlitbami.” Pražský
arcibiskup popřál svému nástupci také přátelskou otevřenost ze strany
města a obcí. Věřícím v diecézi popřál: “Aby s radostí ocenili
rozhodnutí Svatého otce jmenovat biskupem muţe, který má velké
zkušenosti ţivota církve, protoţe ţil v ústředí v Římě, který má jak
odborné teologické i právnické vzdělání, tak znalost světových
jazyků.”
Kdo je nový biskup?
Jan Vokál se narodil 25. září 1958 v Hlinsku na Chrudimsku jako
druhé ze tří dětí Jana a Anny Vokálových. Vyrůstal v křesťanské
rodině a první svátosti přijal v místní farnosti Narození Panny Marie.
V roce 1983 absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze,
obor technická kybernetika (Ing.), v témže roce emigroval do Říma,
kde nastoupil do Papežské koleje Nepomucenum a studoval filosofii
a teologii na Papežské Lateránské univerzitě. Na téže univerzitě
získal roku 2005 licenciát a roku 2008 doktorát (JU.D.). V roce 2009
absolvoval rigorózní řízení v oboru ústavního práva (JUDr.) na
Univerzitě Karlově v Praze. Je držitelem diplomu Kongregace pro
bohoslužbu a svátosti (studium manželských kauz; 1991-92) a
diplomu Kongregace pro blahořečení a svatořečení (studium
postulátů kauz; 2004-05).
Působení v církvi
V roce 1988 vysvěcen na jáhna, pokračoval roční jáhenskou praxí na
farnosti svatého Dominika a na Univerzitě svatého Tomáše v USA.
Na kněze byl vysvěcen papežem Janem Pavlem II. v květnu 1989 v
bazilice svatého Petra ve Vatikánu. V letech 1989-90 sloužil jako
farní vikář v USA. Od října 1991 nastoupil do služeb státního
sekretariátu ve Vatikánu (sekce pro obecné záležitosti), kde pracuje
dodnes. V letech 1992-2005 byl osobním sekretářem kardinála
Corrada Bafileho. Roku 2005 ho papež Benedikt XVI. jmenoval
koadjutorem kanovnické kapituly při papežské bazilice Panny Marie
větší v Římě, kde dosud vykonává kněžskou službu.
V letech 1995, 1997 a 2009 byl členem doprovodu při pastoračních
návštěvách papeže v České republice. V roce 1997 mu byl udělen
titul kaplana papeže a v roce 2007 titul papežského preláta. V září
2005 jej tehdejší královéhradecký biskup Dominik Duka zařadil mezi
čestné kanovníky kapituly Svatého ducha v Hradci Králové.
www.christnet.cz
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Svatý na tento měsíc- Sv. Stanislav, 11. dubna
Narodil se 26. července 1030 ve
Štěpánově u Krakova. Studoval
v Hnězdně a v Paříži. Stanislav po
smrti rodičů prodal celé své dědict v í
a získané peníze věnoval chudým. Po
vysvěcení na kněze jej biskup Zula
ustanovil kanovníkem. I přes své
mládí vynikal svým kazatelským
uměním, svou učeností, dobrotivostí a
štědrostí ke všem trpícím a potřebným.
Roku 1071 biskup Zula zemřel a
Stanislav byl v roce 1072 zvolen na
jeho místo. Nejdříve to nechtěl
přijmout, a poslechl teprve na rozkaz papeže Alexandra II. Projevil se
jako neúnavný, nezištný duchovní správce své diecéze. Stanislav se
stal biskupem za vlády krále Boleslava II., který žil výstředním až
zhýralým způsobem života.
Stanislav jej napomínal a žádal jej, aby zachovával věrnost své
manželce, aby se lépe choval k ženám i ke svým poddaným a aby
navrátil ukradený církevní majetek. Král nejprve slíbil, že se polepší,
ale slib porušil. Biskup rázně vytknul jeho hříchy: „Proč nedbáš
Boha, ani spásy své duše a svých poddaných, proč porušuješ
důstojnost královskou a porušuješ zákony přirozené i božské? Boj se
pomsty Boží, která hrozí tobě i tvému potomstvu!“ Král se však
choval stále krutě, až ho začala opouštět i šlechta, které se pak za to
král krutě mstil. Stanislav jej nakonec exkomunikoval a zakázal mu
přístup do kostelů. 11. dubna 1079 slavil Stanislav bohoslužbu v
kostele sv. Michala na Skalce u Krakova. Když to král zjistil,
vypravil se za ním, a když jeho vojáci odmítli vyvést biskupa z
kostela, vtrhl dovnitř sám a přímo u oltáře Stanislava zabil mečem.
Rozzuřený a truchlící lid pak vyhnal Boleslava ze země. Stanislav byl
hned po smrti uctíván jako světec. Byl kanonizován v roce 1253 a stal
se národním světcem Polska. Je zobrazován jako biskup s mečem
nebo se vzkříšeným mrtvým. Na větších obrazech je na soudu nebo
klečí před oltářem a přijímá osudnou ránu.
Poděkování

V minulém období přispěli na časopis:
D. Čermák, B. Schmiedt, A. Slavik, A. Homolac, D. Kolesar, r.
Solfronk, V.aJ. Brotanek, M.Chvilicek, r. Kočicova, r. Nehybkova.
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Myšlenky moudrých – o naději

V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.
Bible, Starý Zákon

“Jsi můj“ volá smrt. Marně. Pán mi slíbil: “Jsi můj“
Albrecht Goes

Křesťanská naděje končí smrtí, kdy věřící slyší Kristova slova:
„Pojďte, blahoslavení mého Otce, přijměte v dědictví království,
které vám je připraveno od zaloţení světa.“
Romanus Cessario

Bez Boha jsem jako ryba bez vody, bez Boha jsem jako kapka v ohni,
bez Boha jsem jako stéblo trávy v písku, bez Boha jsem jako pták bez
křídel. Ale kdyţ mě Bůh zavolá jménem, jsem voda, oheň, země i
vzduch.
Jochen Klepper

Blahopřejeme k narozeninám
V měsíci dubnu:
Irene Lesler 3.dubna, Marta Hnízda 4. dubna, Anna Šebík 7. dubna,
Václav Hnízda 9. dubna, Lubo Králíček 11. dubna, Jan Pongo 20.
dubna, Michael Joseph Sýkora 21. dubna, František Daněk 24. dubna,
Steve Neyland 24. dubna, Šimon Chvilíček 25. dubna, Maximilian F.
Combs 26. dubna.
Mše svaté v dubnu 2011
Datum
Úmysl
31-Mar-11 Za + rodiče Josefa a Josefu Klusáčkovy
01-Apr-11 Za + Ivanku Kowalyk Berger a rodinu
Za Henry Michtalik, zdraví
02-Apr-11
a Boží pomoc
03-Apr-11
04-Apr-11 Za Marinu Vozárikovou
Za + Blanku Glosovou
05-Apr-11
a + rodinu Sevcikovou
06-Apr-11 Za Oldřicha Benacka a Julii Marešovou
07-Apr-11 Za + Petra Kopečného
08-Apr-11 Za + Bohuslava a Františku Rychlíkovy

Dárce
B. a J. Kowalyk
B. a J. Kowalyk
Rod. Michtalik
Rod. Sádlikova
J. Glos
H. Kratka
Rod. Chvilicek
Rod. Hnízdova
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09-Apr-11 Za + otce
10-Apr-11
11-Apr-11 Za Jitku a Frantiska Bláhovy
12-Apr-11 Za + Josefa a Mary Tokoš
13-Apr-11 Za všechny nemocné a trpící, přátelé
14-Apr-11 Za + Josefa Tokoše ml.
15-Apr-11 Za Pavola a Máriu Kačmárovy
16-Apr-11 Za + Katarinu Chala
17-Apr-11
18-Apr-11 Za + rodiče, prarodiče a bratra
19-Apr-11 Za + Stanislava Mergla
20-Apr-11 Za rodiče Květu a Aloise Urbánkovy
21-Apr-11 Za + děkana Ludvíka Kuse
O zdraví pro Jiřího Krátkého a Boží
23-Apr-11
požehnání pro celou rodinu
24-Apr-11
25-Apr-11 Za Joe Skrkon, Marcela, zdraví, B.pom.
26-Apr-11 Za Jana a Joni Skrkon, zdravi, B.pomoc
27-Apr-11 Za + manžela Štefana Veselého
28-Apr-11 Za + Dr. Evu Volšickou a + rodinu
29-Apr-11 Za rod. Michtalik, děti,B.pož. a zdraví
30-Apr-11 Za + Zdenka Homolace
Za gen. Františka Krátkého
9-May-11
a + manželku Marii Krátkou
11-May-11 Za + Martina Krále

A. Benacek
A. Benacek
I. Vesely
H. Kratka
I. Vesely
Rod. Hnízdova
Rod. Hlinkova
J. Glos
I. Mergl
Rod. Sádlikova
Rod. Hnízdova
H. Kratka
Rod. Michtalik
Rod. Michtalik
I. Vesely
J. Glos
Rod. Michtalik
A. Homolac
H. Kratka
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

