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Pokoj Vám,
Jako Otec poslal mne tak i já posílám vás...
Přijměte Ducha svatého.
Komu hříchy odpustíte, tomu jsou
odpuštěny...
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Blahoslavený Jan Pavel II jinak

Následující směs pohotových, trefných
odpovědí a překvapivých gest svědčí o
papežově mimořádné lidské vyrovnanosti. Tím
spíš, že většina z nich je improvizovaná a
spontánní. Je to Karol Wojtyła ve skutečnosti.
Takový, jaký byl a jak se projevoval. Jeho
krásná, zdravá lidskost se projevovala
humorem, jehož tajemství si osvojil. Některá
slova nás rozesmějí, jiná rozpláčou.
Jako on sám.
Během cesty do Izraele za ním přichází nějaký muţ, aby mu ukázal
„vzácnou“ relikvii: cihlu z Abrahámova domu. A papeţ na to: „Ale já
myslel, ţe Abrahám… bydlel ve stanu.“

٭

Cestou do svého bytu dává přednost chůzi po schodech před jízdou výtahem.
Jeden kardinál, trošku při těle, k tomu poznamená: „To se pro papeţe
nehodí.“ Odpověď: „Potřebuji trochu pohybu a vám by to také neuškodilo.“

٭

Jednou mu dají darem oslíka. U stolu se diskutuje, co s ním. Dát ho do
vatikánské zahrady? Postavit mu domeček? Na to Svatý otec: „Ne, ne! Ve
Vatikánu uţ je… příliš mnoho oslů.“

٭

Jednomu novináři, který se zeptal, zda ho neobtěţují všechny ty kamery, co
ho pronásledují, odpověděl: „V evangeliu je psáno, ţe radostná zvěst se má
hlásat ze střech. A nevidíme snad na střechách měst a vesnic, které
navštěvujeme, televizní antény?“

٭

Leden 1998, let na Kubu. Novináři se ho ptají: „Co vaše zdraví?“ „Kdyţ
chci vědět, jak jsem na tom se zdravím, přečtu si noviny.“

٭

Na otázku „Lyţujete?“, která padla uţ na první tiskové konferenci,
odpovídá škodolibě: „Kdyţ mně to dovolí,“ a všichni novináři propuknou v
smích. Důvěrné otázky pak následují jedna za druhou: „Budete moci ţít
zavřený ve Vatikánu?“ „Uţ jsem to vydrţel pět dní!“ A tak to pokračuje dál.

٭

26. srpen 1979. Po poţehnání sochy Panny Marie v Dolomitech na vrcholu
štítu Marmolada (3342 m) mu věnují lyţe. Od svého zvolení se ještě
neodváţil zkusit to na lyţích, a tak říká: „Rád bych je pouţil a prosím Boha,
abych nepodlehl pokušení. Bůh ţehnej lyţařům… a jejich nohám.“

٭

Při jeho první cestě do Paříţe v roce 1980 začne nějaký opilec vykřikovat
nesmysly. Policie ho spěchá zadrţet, ale Jan Pavel II. je rychlejší. Skokem
prorazí policejní kordon, vezme muţe za ruku a s úklonou mu ji políbí,
protoţe ho uznává za dítě Boţí, jímţ skutečně je. Ke zděšení ministrů,
kardinálů a biskupů, kteří ho doprovázejí.
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Sám Jan Pavel II. zahajuje ve své diecézi velkou přípravu na jubilejní rok
2000. V akci „od dveří k dveřím“ dává kaţdému z obyvatel Říma Lukášovo
evangelium a Skutky apoštolů. V kaţdé farnosti si jejich distribuci bere na
starost skupinka misionářů. I on sám s roznáškou vypomůţe. Vystoupí před
jedním domem v Římě a zazvoní. V domácím telefonu se ozve: „Kdo je
tam?“ „Tady je papeţ.“ Muţ se vykloní z okna a vidí, ţe je tomu opravdu
tak. Spěchá ho uvítat a on mu podává svůj dárek.
Zpracováno podle knihy:Momentky ze ţivota Jana Pavla II.

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
zve Kathleen Kaspar-Paty, tel. 703 698 8052.
_____________________________________________________________
Vážení čtenáři ZVONU,

Velikonoce v sobě obsahují několik poselství.
Kristus vítězí! Nad vším, co je slabé a smrtelné. Přemáhá zlo a smrt.
Kdyţ se zjevuje apoštolům (téma evangelií doby velikonoční) přináší
odpuštění hříchů a pokoj.
Na cestě do Emmauz se zjevuje dvěma učedníkům, kteří putují celí
smutní. Na konci dne je však všechno jinak. Říkají si: Coţ nám
nehořelo srdce kdyţ k nám promlouval?
Přináší radost.
Jeţíšovo zmrtvýchvstání se dotýká i naší lidské skutečnosti.
Předznamenává to, čím jednou budeme. Připomíná, ţe jsme jako
křesťané poutníky do nebeského království a náš ţivot tady na zemi je
pomíjivý a přechodný. Je to „jenom“ příprava a formace pro ţivot,
který nepomíjí.
Kaţdý z nás uţ to tak trochu zaţil, kdyţ se stěhoval a začínal
jinde. Noví lidé, nové prostředí, trvá to, neţ si zvykneme. Kdyţ uţ
k tomu dojde, přichází další výzva a nové „zvykání si“.
Přešel jsem k putování a stěhování, protoţe pro mne ten čas
právě přišel. Po čtyřech letech strávených tady se v létě chystám
nastoupit zpátky do ostravské diecéze.
Kdyţ se ohlédu zpět, musím říct, ţe to uteklo moţná aţ příliš
rychle, promítám si všechny události jako film pozpátku a jediné co
mě napadá je poděkování Pánu Bohu za jeho vedení a ochranu.
S vděčností za vše, co jsem mohl proţít během toho času bych chtěl
touto cestou poděkovat také Vám všem, které jsem mohl potkat, za
vaše přátelství, podporu a modlitby. Věřím, ţe touto cestou budeme
i nadále spojeni.
Poţehnanou velikonoční dobu přeje
P. Jan
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Nedělní témata – doba velikonoční

2.
neděle velikonoční: J 20,19-31: Dvojí zjevení vzkříšeného
Krista apoštolům: „Stanul mezi nimi a řekl: Pokoj vám! Po těch slovech
jim ukázal ruce a bok.. Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš
s nimi.. Jeţíš vyzval Tomáše: Vloţ sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni
ruku a vloţ ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“

Setkání se zmrtvýchvstalým Kristem
přináší POKOJ a VÍRU.

3.
neděle velikonoční: Lk 24,13-35: Zjevení učedníkům, kteří jdou
do Emmauz: „Jak tak hovořili a uvaţovali, přiblíţil se k nim sám Jeţíš a
připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadrţovalo oči, takţe ho
nepoznali...Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co říkali proroci!
... Kdyţ byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním poţehnání, rozlámal
ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho.“

Kristus se přibližuje, připojuje na cestě, vysvětluje Písma,
láme chléb i dnes – při každé mši svaté...

4. neděle velikonoční: J 10,1-10: Ježíš jako dobrý pastýř: „Kdyţ všechny
své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protoţe znají jeho hlas..
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby
měly ţivot a aby ho měli v hojnosti.“

Mít život v hojnosti – zaslíbení pro všechny,
kteří znají Kristův hlas a následují jej.

5. neděle velikonoční: J 14,1-12: Řeč na rozloučenou: „V domě mého
otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, ţe odcházím vám
připravit místo? A kdyţ odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu
si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte. ...
Já jsem cesta, pravda a ţivot.“

Ježíš je osobní prostředník spásy (cesta)
skrze své božské zjevení (pravda),
jež vede k „životu“ s Bohem.

6. neděle velikonoční: J 14,15-21: Řeč na rozloučenou (pokr.): „Jestliţe
mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá
vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navţdy: Ducha pravdy.“

Přijď Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.
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Výročí založení české komunity – návštěva biskupa Petra

Začátkem dubna jsme si připomínali 40 let od trvání naší české
komunity v Astorii a u této příležitosti jsme pozvali
biskupa Petra Esterku z Kalifornie.
V sobotu 2. dubna jsme podnikli pouť do Goshen, NY, ke hrobu
P. Aloise Vyorala který byl u počátku existence komunity a dlouhá
léta ji sloužil. Následující den v neděli 3. dubna jsme slavili mší
svatou, po které následovalo pohoštění.
Všechno nejlepší k jubileu s přáním dalších požehnaných 40!
Svatý na tento měsíc- Sv. Atanáš, 2. května
Atanáš je povaţován za jednu z
nejvýznamnějších osobností křesťanského
starověku. Řehoř Naziánský jej nazval
„sloupem církve“. Patří mezi církevní učitele.
Narodil se jako syn křesťanských rodičů
kolem roku 295 v Alexandrii v Egyptě.
Dostalo se mu řeckého vzdělání a byl ţákem
mnicha Antonína. Jako jáhen patriarchy
Alexandra se Atanáš účastnil v roce 325
nicejského koncilu. Tato událost jej
poznamenala na celý ţivot. Uţ na koncilu
vystoupil proti ariánům a jeho vystoupení
vzbudilo u otců velký obdiv, takţe mu umoţnili, aby jako diakon podepsal
odsouzení Ária. V roce 328 zemřel patriarcha Alexandr a Atanáš se stal ve
svých 33 letech jeho nástupce a současně se tak stal hlavou egyptské církve.
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V průběhu 38 let byl celkem pětkrát ariány poslán do vyhnanství, kde strávil
celkem 17 let. Vyhnanství proţil v Trevíru, další v blízkosti Alexandrie,
odkud řídil svou křesťanskou obec z podzemí. Raději ţil vzdálen své diecézi,
neţ aby byl nevěrný zásadám niceského koncilu. Od roku 366 bylo jeho
působení nerušené. Zemřel 2. května 373 v Alexandrii. Jeho hrob je v kostele
sv. Kříţe v Benátkách. Atanáš napsal mnoho spisů, knih a dopisů. Jeho
nejslavnější spis je „Ţivot svatého Antonína“, který se stal vzorem pro
všechny následující ţivotopisy svatých a také vzorem pro mnišský ţivot.
Tento spis měl velký vliv jak v Západní, tak ve Východní církvi.
Neděle Božího milosrdenství
Svátek Božího milosrdenství není jen dnem zvláštní oslavy Boha v
tajemství milosrdenství, ale také časem milosti pro všechny lidi.
Úryvky z deníku sestry Faustyny: „Touţím, aby svátek milosrdenství byl
útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. Ačkoliv
jsem tak hořce trpěl, duše hynou. Dávám jim poslední záchranu – svátek
mého milosrdenství. Jestliţe nevzdají chválu mému milosrdenství, zahynou
na věky.“
„Milosrdenství máš prokazovat vţdy a všude, nemůţeš se tomu vyhnout,
vymluvit se, ani ospravedlnit.“
„Kdyţ mi jednou zpovědník příkázal, abych se Pána Jeţíše zeptala, co
znamenají ty dva paprsky na tom obrazu, odpověděla jsem – tedy dobře,
zeptám se Pána. Při modlitbě jsem vnitřně uslyšela tato slova: „ Tyto dva
paprsky představují krev a vodu – světlý paprsek znázorňuje vodu, která
duše ospravedlňuje; červený paprsek představuje krev, která je ţivotem
duší… Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství tehdy, kdyţ mé
umírající Srdce bylo na kříţi otevřeno kopím. Tyto paprsky chrání duši před
hněvem mého Otce. Šťasten, kdo bude ţít v jejich stínu, neboť ho nezasáhne
spravedlivá Boţí ruka. Chci, aby první neděle po velikonocích byla svátkem
Milosrdenství.“
„Řekni, ţe milosrdenství je největší Boţí vlastností. Všechna díla mých
rukou jsou korunována milosrdenstvím.“ Svátek milosrdenství vyplynul z
mého nitra, touţím, aby byl slavnostně slaven první neděli po velikonocích.
Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství.
„Duše, které šíří úctu k mému milosrdenství, ochraňuji po celý ţivot jako
něţná matka své nemluvně a v hodině smrti nebudu jejich soudcem, ale
milosrdným Spasitelem. V této poslední hodině nemá duše na svoji obranu
nic kromě mého milosrdenství, šťastná duše, která se po celý ţivot ukrývala
do Zřídla milosrdenství, neboť ji nezasáhne spravedlnost.
„Neustále se modli korunku, kterou jsem tě naučil. Kaţdý, kdo se ji
bude modlit, dosáhne velkého milosrdenství v hodině smrti. Kněţí ji budou
dávat hříšníkům jako poslední záchranu; i kdyby byl hříšník sebe víc
zatvrzelý, jestliţe se jen jednou pomodlí tuto korunku, dosáhne u mého
nekonečného milosrdenství milost. Přeji si, aby mé milosrdenství poznal celý
svět; nesmírné milosti touţím dávat duším, které důvěřují mému
milosrdenství.“
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„Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství.
Touţím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše
a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého
milosrdenství; celé moře milosti vylévám do duší, které se ke zdroji mého
milosrdenství přiblíţí. Duše, která příjme svátost smíření a svaté přijímání,
dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna
stavidla Boţí, skrze něţ proudí milosti; ať se ţádná duše nebojí ke mně
přiblíţit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. Mé milosrdenství je tak veliké, ţe
jím nepronikne ţádný rozum, ani lidský, ani andělský, za celou věčnost. Vše,
co existuje, má svůj původ v nitru mého milosrdenství. Kaţdá duše, jeţ má ke
mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.
„Jsem štědřejší k hříšníkům neţ ke spravedlivým. Pro ně jsem sestoupil
na zem… pro ně jsem prolil krev, ať se nebojí přiblíţit se ke mně, oni nejvíce
potřebují mé milosrdenství.“
Poděkování

V minulém období přispěli na časopis: R. Bunža, rod. Kowalyk,
L. Hurdes, V. Truhlar, L. a F. Chytil, E. Vedral.
Jubilea

4. dubna t.r. oslavila své
významné jubileum paní
Marta Hnízdová.
Se zpožděním se připojujeme
k zástupu gratulantů
a vyprošujeme ji hojnost Božího
požehnání, lásku a zdraví.

Dne 10. května oslaví své
jubileum paní
Marie Tomečková.
S poděkováním za všechno co
koná pro naší komunitu
a s prosbou za pevné zdraví
a hojnost Božích milostí.
Krajanská rodina
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Blahopřejeme k narozeninám
Martin Vrbka 1. května, Milada Slívová 3. května, Zuzana Miriam Sýkorová
5. května, Alena Adamcová 6. května, Dominika Sikorjak 7. května,
Gabriela Lehmová 8. května, Anna Fojtíková 9. května, Marie Tomečková
10. května, Ida Spišková 10. května, David Zeman MD 12. května, Jana
Fojtíková 18. května, Miroslav Zavadil 21. května, Ingrid Chybíková 25.
května, Michaela Tydlitátová 27. května.
Mše svaté v květnu 2011
Datum

Úmysl
Na poděkování P.B. s prosbou
1-May-11
za celou rodinu
8-May-11
Za maminky
Za gen. Františka Krátkého
9-May-11
a + manželku Marii Krátkou
10-May-11 Za Františka a Marii Kratkou
11-May-11 Za + Martina Krále
14-May-11 Za + Jaroslava Marčíka
15-May-11 Za rodinu Kováčik s dcerami a rodinami
16-May-11 Za + Jana Hlinku
17-May-11 O zdraví pro celou rodinu
19-May-11 Za + Thomase Tassone
26-May-11 Za + Phlilipa Armando Deodario
29-May-11 Za + Martina Krále
30-May-11 Za + manžela Václava Seiberta

Dárce
Rod. Brabcova
Úmysl komunity
H. Kratka
J. a H. Kratky
A. Benacek
V. Marčík
J. Šurláková
Rod. Hlinkova
J. a H. Kratky
Lydia Batri
Lydia Batri
Manželka a děti
Vl. Seibert

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

