Časopis krajanské rodiny v New Yorku

září 09/2011

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Ostravě Staré Bělé
farnost ve které působil Fr. Antonín Kocurek
v srpnu 2011 převzal farnost Fr. Jan Czudek
www.starabela.farnost.cz

Je třeba poslouchat autoritu?

Z knihy „Ranní zamyšlení s Prokopem Siostrzonkem“
Člověk není nikdy tak veliký,
Jako když poklekne.
Blahoslavený Jan XXIII.
Naše mládež miluje přepych, je špatně vychovaná, vysmívá se
představeným a vůbec si neváží starých lidí. Dnešní děti jsou hotoví tyrani.
Nepovstanou, když do místnosti vejde starší člověk. Odmlouvají rodičům.
Stručně řečeno: jsou velmi špatné...“ To jsem neslyšel na konci školního
roku v základní škole, ale opsal od římského filozofa Seneky. „Ztratili jsme
všechny naděje, pokud jde o budoucnost naší země, až dnešní mládež
převezme do svých rukou otěže řízení. Je to mládež neukázněná, drzá a
nesnesitelná.“ Ani toto není povzdech starších dam na lavičce kdesi v parku,
ale slova velkého řeckého básníka Hesioda. A věty: „Náš svět je v kritickém
stavu. Děti neposlouchají rodiče, neučí se, nemají touhu po vzdělání. Konec
světa není příliš daleko...“ rovněž nepocházejí ze součastnosti. Zaznamenal
je 2000 let před Kristem jakýsi egyptský kněz.
Lidé si vždy stěžovali na nedostatečnou poslušnost různých stupňů autorit.
Neubráním se všad dojmu, že pod pojmem poslušnost si často představujeme
bezvýhradné přijetí svého názoru. Slovo autorita pochází z latinského
augere, tedy zvětšit, rozmnožit. Můžeme klidně dodat: rozmnožit dobro
druhého. Ten, vůči němuž projevujem svou autoritu, má naším působením
dojít plnosti všeho, co je pro život nezbytné. Autorita tedy nespočívá v tom,
žádat po druhém, aby se mi podrobil, ale ve vedení druhého ke stále většímu
dobru. Tak rozlišujem autoritu pravou a falešnou. Falešná druhého zotročuje,
protože myslí na vlastní právo a nepomáhá druhému k osobnímu rozvoji.
Správná je autorita služby. Nositel úřadu by si měl být vždy vědom, že mu
byla svěřena jako odpovědnost za splnění určitého úkolu. Autorita přerůstá
svého nositel, to platí v demokratických společnostech i v církvi. Nejlépe to
znám z Řehole Benediktovy: opata ostatní neposlouchají proto, že je to
skvělý či respektovaný člověk, ale proto, že v jejich středu stojí na Ježíšově
místě. Ježíše poslouchám proto, že ho poslal nebeský Otec: proto ten
pozemský otec – abbas, opat – stojí na místě Božím. V něm naslouchám
Bohu. Největšími nepřáteli autority nejsou jen diktátoři, ale často i nositelé
autority v demokratickém systému, církvi či rodině, kteří nerespektují
základní princip svěřenosti autority a necítí odpovědnost ve službě těm,
k nimž jsou posláni.
Blahopřejeme k význačným kulatým a polokulatým výročím

Dodatečně blahopřejeme Martě Pope, naší milé varhanici k jejím kulatým
narozeninám 6. června. Marto, Bůh Ti žehnej a vede Ťe po cestách na pouti
pozemské.
Mockrát díky za hraní v kostele v Astorii.
Pokračování na straně 3
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Milí přátelé,
je to jen pár let, přesně řečeno čtyři léta, co jsem se s vámi loučil a
prostřednictvím tohoto časopisu děkoval za podporu a spolupráci. Těch pár
let uběhlo jako voda a jsem zde opět. Mám na starosti Krajanskou rodinu
v Astorii NY, několikrát do roka navštívit krajany ve Washingtonu DC a
sloužit v naší překrásné kapli v National Shrine mši svatou.
Říká se, že není dobré se vracet do stejné farnosti, kde jsi už jednou
sloužil. Farnost ve které jsi už byl se určitým spůsobem změnila a ty můžeš
být zklamán, lidé ve farnosti také. Něco na tom pravdy bude, ale na druhou
stranu, se nejedná o klasickou farnost. Je to služba pro krajany. Práce je
trochu odlišná od práce v běžné farnosti. Moc se těším na spolupráci a
budování komunity v Astorii. Vím, že na to nebudu sám. Znám už
z dřívějších dob spoustu ochotných lidí, kteří mají čas a chuť splupracovat.
Chtěl bych poděkovat mému předchůdci otci Janovi za spoustu práce,
kterou udělal pro krajany žijící v USA. On je teď na místě, odkud jsem přišel
já. Je to okrajová část Ostravy. Ostrava – Stará Bělá je vyjímečná co se týká
živého náboženského života. Setkal jsem se zde s mnoha mladými lidmi a
rodinami, kteří otevřeně a prakticky žijí svou víru. K tomu také vedou své
děti. Mám spoustu vzpomínek na tuto farnost. K farnosti také patřily ještě
dvě vesnice. Krmelín a Proskovice. I v těchto vesnicích jsem prožíval živou
víru spolu s ostatními. Moc rád budu vzpomínat na cimbálovou muziku
Ondřejnicu, která doprovázela některé bohoslužby. Zvláště krásná byla
půlnoční mše svatá s cymbálem. Krásné čtyři roky plné práce a zkušeností
jsou za mnou. Teď se těším na práci zde v USA.
Milí přátelé prosím vás o modlitbu a podporu za mne za krajany
v USA. Budu se snažit i nadále vydávat tento malý newsletter a přispívat tak
aspoň malou mírou k udržování naší kultury zde v USA.
Bůh vám žehnej, Fr. Antonín
pokračování ze strany 2

6. července oslavil 80 let pan Zdeněk Sádlík. Při bohoslužbách ve
Washingtonu DC svým zpěvem umocňuje krásu naší liturgie. Přejeme mu
všechno nejlepší a Boží požehnání do dalších let.
23. července oslavila krásných 95 let paní
Růžena Bunžová. Do dalších let je přeje celá
krajanská rodinu hodně Božího požehnání a
zdraví.

1. srpna oslavila 80 let paní Heda Krátká z Floridy. Také ji přejeme hodně
zdraví a Božího požehnání do dalších let. Celá krajanská rodina z NYC se
připojuje k blahopřání.
3

Někdo by mohl říci, že naše československá komunita v Astorii má hodně
vysoký průměrný věk. Jak je však zřejmé z následující stránky, je mezi námi
mladší generace, které přejeme hodně Božího požehnání, zdraví a vše
potřebné k životu.
Neděle 1. května 2011
Křest: Nela Brabec

Sobota 14. května 2011
První svaté přijímání:
Anička Dlabalová
Neděle 16. června 2011
První svaté přijímání: Veronika Sikorjak

Neděle 31. srpna 2011
Křest: Emma Wartownik
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Pouť do National Shrine in Washington DC
25 září bude slavit ve Washingtonu DC, v národní svatyni Immaculate
Conception mši svatou pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, primas
český. Mše svatá bude k příležitosti 200 let narození sv. Jana Nepomuckého
Neumanna a 170 let narození českého velikána Antonína Dvořáka.
Program:
10.00 AM
mše svatá (lower level Crypt Church)
12.30 PM
program na velvyslanectví ČR ve WDC, (setkání s panem
arcibiskupem a velvyslancem ČR v USA). Pohoštění.
Krajanská rodina v Astorii pořádá zájezd při této příležitosti. Odjezd
autobusu bude ráno 4.30 AM (sharp) od kostela v Astorii (23-25 Newtown
Ave, Astoria NY 11102). Odjezd zpět do NYC bude okolo 4 PM tentýž den.
Zájemci se mohou přihlásit v kostele v Astorii po bohoslužbě a nebo tel. 718
575 8959. Uzávěrka přihlášek je k 18. září. Cena max. 50,-$.
170 let výročí narození Antonína Dvořáka
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu zahájí 8. září 2011 v
den 170. výročí narození Antonína Dvořáka Mutual Inspirations Festival
2011 –Antonín Dvořák (Festival vzájemné inspirace), který vyvrcholí 28.
října 2011 v den státního svátku České republiky. V rámci festivalu se
uskuteční více než 30 koncertů (včetně světových a amerických premiér),
přednášek, výstav a dalších akcí, při nichž vystoupí přes 500 místních a
zahraničních umělců. Akce se odehrají ve významných centrech kulturního,
náboženského a vědeckého života hlavního města Spojených států
amerických ve Washingtonu, D. C.
http://www.mzv.cz/washington/cz
21. září oslaví polokulaté narozeniny pan Jan
Tomeček. Milý Jane, za celou krajanskou rodinu
v Astorii Vám přeji hodně Božího požehnání a ať to
dotáhnete do 100. Patnáct let už není tolik moc.
Mockrát díky za velmi obětavou pomoc v kostele.

Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci září:

Adélka Čížová 1. září,
Ludmila Sedláčková 2. září, Marie
Chvilíčková 5. září, Tomáš Brabec 7. září, Julia L. Brabec 10. září,
Daniela Brabec 19. září, Václav Jelínek st. 20. září, Jan Tomeček 21.
září, Vlasta Krupková 24. září, Anička Tydlitátová 25. září, Dagmar
Čermáková 26. září, Mikuláš Pope 26. září.
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Něco pro zasmání

převzato z www.katolik.cz

Z oznámení v kostelech:
Celonárodní shromáždění pro modlitbu a půst ...Poplatek zahrnuje
stravování.
Basketbalový tým naší mládeže hraje ve středu ve 20 hod. v rekreační
hale. Přijďte se podívat, jak to nandáme Kristu Králi.
Sestry, nezapomeňte, že se můžete na našem bleším trhu výhodně
zbavit toho, co vám doma překáží. Nezapomeňte vzít s sebou manžela.
Kvůli nastalé konfliktní situaci se dnes nekoná původně ohlášené
shromáždění za klid a mír.
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2011
Bohemian Hall & Beer Garden
OKTOBERFEST

Oktoberfest will take place during regular business hours

Saturday, October 1 through Sunday, October 9
7

Děkujeme za příspěvek na ČESKOU KATOLICKOU MISII

V minulém období přispěli:
Elen Hlinka, Jerome Zajic, Henrietta Hubata.
Pamatujeme na naše zemřelé

Mildred Rose Zahradník Schulte
* July 24, 1927
+ October 24, 2003

Rose Zahradník Albrecht
*August 5, 1932
+April 15, 2011

Věčné odpočinutí, dej jim Pane.
Mr. and Mrs. Jerome Zajic
25. září 2011 mše svatá v Astorii nebude. Mše za krajany bude v 10.00
v lower level Crypt Church v narodní svatyni Immaculate Conception
ve Washingtonu DC. Hlavní celebrant bude arcibiskup pražský Mons.
Dominik Duka.
Mše svaté v září 2011
Datum

Úmysl

04-Sep -11 Za Marii Vrabcovou a rodinu
09-Sep-11 Za zemřelého Jana Hlinku
11-Sep-11 Za zdravie rodiny Rabíkové a Brabcové
15-Sep-11 Za zemřelého Jana Hlinku
18-Sep-11 Za zemřelého manžela Jiřího Smrčka
20-Sep-11 Za zemřelého Jana Hlinku
25-Sep-11 Za krajanskou rodinu
26-Sep-11 Za zemřelého Jana Hlinku

Dárce

Lucie Reynold
Elen Hlinka
manželé Brabcovi
Elen Hlinka
B. a P. Smrčka
Elen Hlinka
(mše bude ve WDC)
Elen Hlinka

Upozornění

Nová emailová adresa na které můžete kontaktovat českého kněze v New
Yorku je zvonnews@gmail.com, webová stránka zůstává stejná
www.zvon.info (prosím o strpení, je ve výstavbě)
Naše krajanská rodina v Astorii (ZVON) má své vlastní konto pod názvem
Czech Catholic Mission in NYC. Pokud tedy chcete poslat nějaké peníze na
časopis Zvon nebo podpořit naši misi, uveďte tento název. Váš dar si můžete
odečíst z daně. Pokud posíláte peníze na mše svaté, uvádějte moje jméno, tj.
Fr. Antonín Kocurek.
Krajanské bohoslužby jsou každou neděli v 10.30, v dolním kostele Panny Marie Karmelské
v Astorii (23-25 Newtown Ave). Příležitost ke sv. zpovědi před i po mši svaté.
Po bohoslužbách následuje společné pohoštění ve školní jídelně.
Adresa českého kněze: Fr. Antonín Kocurek, 110-06 Queens Blvd., Forest Hills, NY 11 375
Tel: (718) 575 8959
E-mail: zvonnews@gmail.com
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
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