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bčas se chodím dívat, jak pokračují v práci na velké přestavbě
křižovatky, kde se křižují dvě velké dálnice – Van Wyck Expy
a Grand Central Pkwy K tomu se zde křižují „menší“ – Queens Blvd.,
Union Tpke. a končící, nebo chcete-li začínající, Jackie Robinson Pkwy
Ta křižovatka je od fary vzdálená ani ne jednu míli. Teď, když je ta doba
koronovirová, a žádný volejbal není, tělocvičny zavřené, tak aspoň něco
pro tělo a jeho zdraví.
Možná si řeknete: „Co tam můžeš zajímavého vidět? Plno strojů,
hlíny, betonu, železa atd.“ Ale jak uvidíte ten spletenec, je to přece jenom
zajímavé. Některé příjezdy a nájezdy jsou jenom dočasné, aby se pak
zrušily, až se postaví ten správný. Stojí tam také ještě zbytky starých
nosníků, které nesly původní nájezdy a výjezdy. Jak jsem to dnes viděl,
v duchu jsem si řekl: „Aby se v tom čert vyznal.“ Tedy opravuji, jsme
křesťanský časopis, tak jsem spíše řekl: „Pane Bože, to je ale složité.“
Ten projektant, nebo spíše ti projektanti, to museli ale dobře
promyslet. Udělat správný harmonogram prací. Prostě udělat dobrý
projekt, který se teď realizuje. A to není jenom o cestě, ale také o odvodu
vody, kanály, světla, stromy a nakonec správné označení – správné
tabule, kde a kam ta cesta vlastně vede. Denně tudy projede kolem
600 000 aut. Každé to auto, ať už malé nebo velké, ať už míří jeho
majitel do práce nebo na dovolenou, nebo jen tak, používá tuto cestu.
V našem životě je to podobné. Používáme cesty staré, ale také
cesty nové. Na křižovatce života se orientujeme podle značek, které
vidíme a ty nám ukazují na cíl. My křesťané věříme, že náš velký
projektant nás bezpečně povede, abychom nezabloudili. Dal nám
pomyslné dálnice, které jsou velmi široké a bezpečné a vedou velmi
rychle k cíli. Řekl bych, že to jsou svátosti a především mše svatá. Také
naše modlitby můžeme přirovnat k těm menším cestám. Kdysi jsem se
setkal s jedním starším pánem a ten mně vyprávěl, že když teď jezdí do
kostela, volí cestu takovou, aby nikdy nemusel zabočit doleva – tudíž
přes protisměr. Vybočil vždy doprava. Cesta mu trvala trochu déle, ale
on si byl jistý, že je v bezpečí… A tak si myslím, že každý z nás má tu
svou bezpečnou cestu k Bohu. Možná ani nepoužívá dálnice, důležité ale
je, aby se díval na značky, které mu do cesty staví náš dobrý Bůh.

Milí přátelé, na začátku cesty v roce 2021 Vám
přeji příjemnou jízdu a hodně
VE FOREST HILLS,
15. PROSINCE 2020
bezpečných mil bez nehody….
VÁŠ FR. ANTONÍN

Církevní otcovia

Sv. Cyril Jeruzalemský

MV

Svätý Cyril sa narodil okolo roku 315 v Jeruzaleme, kde aj
vyrástol. Jeho rodičia boli pravdepodobne kresťania. Cyril žil spočiatku
ako viacerí kresťanskí muži v tej dobe, ktorí síce bývali každý vo svojom
dome, ale zachovávali čistotu, prísny život a slúžili iným. Neskôr bol
vysvätený za diakona a kňaza. Biskup sv. Maximus mu zveril prípravu
katechumenov na krst. Katechézy, ktoré pre nich napísal, sa zachovali
dodnes a sú to veľmi kvalitné a hlboké texty o kresťanskej viere
a o Bohu. Po smrti biskupa Maxima sa jeho nástupcom v Jeruzaleme stal
práve Cyril.
Keď Jeruzalem postihol hladomor, chudobní sa obrátili
k Cyrilovi o pomoc. Ten, keďže nemal peniaze, predal niektoré cirkevné
majetky a z toho podporoval biednych a chudobných. Ariánskemu
biskupovi Akáciovi z Cézarey sa to nepáčilo, pokladal Cyrila za svojho
podriadeného a obvinil ho z neoprávneného predaja majetku. Cyril sa
bránil, ale jeruzalemská cirkevná synoda ho aj na popud Akácia poslala
do vyhnanstva. Cyril musel odísť njskôr do Antiochie a potom do Tarzu.
Tak sa začali dlhotrvajúce spory medzi Cyrilom a Akáciom. Začali síce
spormi o majetky a autoritu biskupov, ale preniesli sa aj do oblasti viery,
keďže Akácius bol arián. Začalo sa tým aj Cyrilovo 20-ročné trápenie,
kedy bol striedavo vo vyhnanstve a naspäť na biskupskom stolci
v Jeruzaleme. Natrvalo sa vracia ako biskup do Jeruzalema až v roku 378
(8 rokov pred svojou smrťou). Krátko na to sa zúčastnil aj prvého
Konštantínopolského koncilu v roku 381, ktorý dôrazne odmietol
arianizmus ako bludné (heretické) učenie a potvrdil pravoverné učenie
Nicejského koncilu. Koncil taktiež prijal rozhodnutie, ktorým očistil
Cyrila od predošlých obvinení a vzdal mu pochvalu za boj proti
arianizmu na viacerých miestach.
Keď Akácius zomrel, na jeho miesto nastúpil Cyrilov synovec
Gelázius, ktorý sa stal tiež svätým. Sv. Cyril bol neobyčajne nadaný
kazateľ a z jeho spisov sú najvýznamnejšie, ako sme už spomenuli,
práve jeho katechézy. Keďže sa nám dochovali tieto jeho katechézy
z prípravy katechumenov na krst, venuje sa v nich najmä základným

otázkam viery, sviatostiam a kresťanskému duchovnému životu. Len pre
ilustráciu, o sviatosti krstu v nich hovorí toto: „Veľký je krst, ktorý leží
pred vami: výkupné za zajatcov; odpustenie priestupkov; smrť hriechu;
znovuzrodenie duše; odev zo svetla; svätá nezničiteľná pečať; voz do

Sv. Cyril
neba; potešenie z raja; privítanie do kráľovstva; dar adoptívneho
synovstva!“ O Duchu Svätom hovorí zase toto v katechéze počas prípravy
na birmovku (dospelý prijímajú naraz krst, prvé sväté prijímanie
a birmovku; vo východných cirkvách ako Gréckokatolícka či pravoslávne
cirkvi to platí aj pri deťoch): „Duch prichádza jemne a dáva o sebe vedieť
svojou vôňou. Nie je ho cítiť ako bremeno lebo Boh je ľahký, veľmi
ľahký. Keď sa blíži Duch, prúdia pred ním lúče svetla a poznania. Duch
prichádza s nehou skutočného priateľa zachraňovať, uzdravovať, učiť,
radiť, posilňovať a utešovať.
Sv. Cyril zomrel okolo roku 386 v Jeruzaleme, keď mal asi
sedemdesiat rokov.

citáty slavných
Život vždycky stál a stojí a bude stát za to,
aby byl dožit.
Ono se s ním popravdě ani nic víc nedá dělat.
Jan Werich

Moudrost nepřichází vždy spolu s věkem.
On věk někdy přijde sám.
Miroslav Horníček

VATICAN II FAQS

10. Did Vatican II forbid Latin, Gregorian Chant, pipe
organs, and ad orientem worship in the Mass?
No. Sacrosanctum Concilium, the Constitution on the Sacred Liturgy, did
not forbid any of these things.
On the contrary, it preserved Latin as the official language of the Latin rite,
and had this to say of the use of Latin in the Mass: “Steps should be taken
so that the faithful may also be able to say or to sing together in Latin those
parts of the Ordinary of the Mass which pertain to them.”
Regarding Gregorian Chant, it said: “The Church acknowledges
Gregorian chant as specially suited to the Roman liturgy: therefore, other
things being equal, it should be given pride of place in liturgical services.”
Regarding pipe organs, it said: “In the Latin Church the pipe organ is to
be held in high esteem, for it is the traditional musical instrument which
adds a wonderful splendor to the Church's ceremonies and powerfully lifts
up man’s mind to God and to higher things.”
It said nothing about liturgical orientation—that is, whether the priest
celebrates the Mass ad orientem (facing the altar) or versus populum
(facing the people). In fact, many churches have incorporated ad orientem
worship into the Ordinary Form of the Mass.
Disagreements about these issues and more are due to the
misimplementation of the Second Vatican Council texts, not the texts
themselves.

11. Does supporting the Traditional Latin Mass mean you
have to reject Vatican II—or vice versa?
No. In 2007, Pope Benedict XVI issued a motu proprio titled Summorum
Pontificum, authorizing a much broader celebration of the Traditional
Latin Mass, or “Extraordinary Form of the Mass.”
The same Magisterium that gave us the ecumenical council of Vatican II
also gave us Pope Benedict XVI’s motu proprio. To be a Catholic who
reveres the Church’s tradition, which is a living tradition, is to accept both
of these.

12. Did Vatican II cause the erosion we are seeing the
Church—clerical corruption, the rise of the “nones,” the
drop in vocations, the lack of belief in the Real Presence?
No. It is important to note, first of all, that Catholicism is a global Church,
and this erosion is a largely Western phenomenon. As the World Christian
Database confirms, Catholic Church membership has significantly
increased since Vatican II, with the most dramatic growth in Africa. (In
fact, the only place where the Church has not been growing since Vatican
II is in Europe.) It is projected that, by 2050, the largest percentage of
Catholics will be in Africa:

DEKRET
U PŘÍLEŽITOSTI JUBILEJNÍHO ROKU KE CTI
SVATÉHO JOSEFA, VYHLÁŠENÉHO NEJVYŠŠÍM
PONTIFIKEM FRANTIŠKEM, SE UDĚLUJE ZVLÁŠTNÍ DAR
ODPUSTKŮ, ABY SE DŮSTOJNĚ OSLAVILO 150 VÝROČÍ DNE,
KDY BYL SVATÝ JOSEF VYHLÁŠEN PATRONEM
KATOLICKÉ CÍRKVE

Dnes se připomíná, že uplynulo 150 let od chvíle, kdy blahoslavený
papež Pius IX., pohnut těžkým a smutným dobovým postavením církve
pronásledované nepřáteli, prohlásil dekretem Quemadmodum Deus
svatého Josefa patronem katolické církve.
Aby byla důvěra celé církve v jedinečný patronát opatrovníka dítěte
Ježíše trvalá, nejvyšší pontifik František ustanovil, že od dnešního dne
až do 8. prosince 2021 (na 8. prosince připadá výročí zmíněného dekretu
a je to také den zasvěcený blahoslavené Panně Marii Neposkvrněné,
snoubence přečistého Josefa) se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa,
aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho
příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.
Všichni věřící v Krista budou s pomocí svatého Josefa, opatrovníka
Svaté rodiny z Nazareta, moci modlitbami a dobrými skutky získat
útěchu a ulehčení od těžkých lidských útrap, kterými je poznamenána
naše doba.
Zbožný vztah k Vykupitelovu opatrovníkovi v dějinách církve
zmohutněl. Církev mu nejen věnovala mimořádnou úctu, která je nižší
jen v porovnání s úctou k Matce Boží, Josefově snoubence, ale také mu
připsala četná patrocinia.
Učitelský úřad církve nepřestává u svatého Josefa jako v nějakém
pokladu – bohaté zásobě – s radostí nacházet staré i nové vznešené věci
– jako hospodář, „který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré“
(Mt 13,52).
Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar
posvátných odpustků, který Apoštolská penitenciárie tímto dekretem,
vydaným podle úmyslu nejvyššího pontifika Františka, dobrotivě
uděluje pro celý Rok svatého Josefa.

Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné
vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika)
věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou
se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato
Apoštolská penitenciárie.
zkráceno převzato z www.cirkev.cz

“Úzkost sv. Josefa” - James Tissot

BLAHOPŘEJEME
Paní Gabriela Žídková oslaví 8. ledna své 98. narozeniny. Celá
krajanská rodina se připojuje k zástupu gratulantů a přejeme jí hodně
zdraví a síly do dalších let. Ať Vám Bůh žehná a ochraňuje.
Fr. Antonín
16. ledna oslaví kulatou šedesátku Jiří Hnízda. Děkuji mu za
poskytované zázemí při našich mší svatých ve Washingtonu, D.C.. Přeji
mu za celou naši krajanskou rodinu
v USA zdraví, pevnou mušku a to
nejhlavnější, Boží požehnání pro
jeho plány. Pevně věřím, že až
pomine hrozba koronaviru, tak to
společně oslavíme.
Fr. Antonín

Přichází nový rok. Co přinese? Nemyslím, co přinese ve světě,
v politice a církvi. Myslím, co přinese pro mne. Právě pro mne. Neboť
taková otázka a taková starost jsou na místě. Uvažme totiž: jednou
odejdu a víc zde nebudu. A má víra říká, že teprve pak budu opravdu
naplno existovat, že teprve pak budu tím, čím jsem se zde a nyní stal.
Neboť výnos tohoto času se shromažďuje v tom, co nazýváme
věčností, mou a tvou jedinečnou, nezaměnitelnou a nepřenositelnou
věčností. Mám tedy právo tázat se, co mně nový rok přinese.
A všechny ostatní události jsou přece nakonec důležité jen tím, že mně
a tobě přispějí k této věčnosti.

Co přijde, již neodejde
Zajímám se o to, co nový rok přinese? Zajímám se o to s celou
vážností věčnosti? Vždyť to, co přijde, již neodejde. Přijde, aby to
zůstalo. Uskuteční se, aby to existovalo, nikoliv aby se to ztratilo.
Vtrhne to do prázdnoty času, aby ji naplnilo. Je to tajemství věčnosti
v čase. Nemohu brát dost vážně to, co nový rok přinese, jak by se to
brát mělo. Dokud totiž svůj život prožívám v čase, který probíhá, stále
si myslím, že v tom není nic jiného než to probíhání času.
Musím se stále probouzet: uskutečňuje se ve mně to, co je věčné,
nyní, najednou a navždy, právě nyní, kdy se domnívám, že to, co zde
probíhá a ubíhá, není tak moc důležité.
Křesťanův čas
je časem vzkříšeného Krista,
který je s námi
"po všechny dny" (Mt 28,20),
ať jsou jakkoli bouřlivé.
Náš čas je v Božích rukou.

ww.pastorace.cz

UDÁLOSTI VE ZKRATCE
8. 12. u příležitosti Roku svatého Josefa, který vyhlásil papež František
8. prosince 2020, vydala Apoštolská penitenciárie dekret, kterým se
uděluje zvláštní dar odpustků.
9. 12.
nemocnice sv. Kříže Žižkov, která patří katolické církvi,
a nachází se v Kubelíkově ulici v Praze 3, v letech 2020 - 2021 plánuje
proinvestovat až 40 milionů korun. Kompletní rekonstrukce
a modernizace má proměnit nemocnici v atraktivní zdravotnické zařízení
v Praze. Vzhledem k nárůstu pacientů, kteří vyžadují následnou
a následnou intenzivní péči, je tento typ zařízení v centrální části Prahy
určitě nedostatkový.
10. 12.
úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji zorganizoval
videokonferenci zaměřenou na humanitární krizi v Sýrii a Iráku.
Zúčastnili se jí zástupci asi padesáti charitativních katolických organizací,
představitelé lokálních biskupských konferencí a jiných církevních
institucí, řeholní kongregace působící ve dvou zmíněných a sousedních
zemích a konečně apoštolští nunciové v Sýrii a Iráku.
13. 12. na adventní dobu připadají dvě osobní výročí papeže Františka
13. prosince, si připomenul 51 let od kněžského svěcení a 17. prosince
oslavuje 84. narozeniny. Narodil se jako prvorozený syn rodiny
Bergogliových v Buenos Aires. Jako obvykle se pro oslavence jednalo
o normální pracovní den, během kterého měl v dopolední agendě čtyři
soukromé audience.
16.12.
Kard. Christoph Schönborn ostře kritizuje výnos rakouského
Ústavního soudu, kterým minulý pátek otevřel cestu k legalizaci
asistované sebevraždy. Podle ústavních soudců doposud trestná dopomoc
k sebevraždě porušuje právo jednotlivce na svobodné rozhodování o jeho
životě. Dekriminalizace asistované sebevraždy by v Rakousku mohla
vstoupit v platnost od 1.1.2022.
21.12.
Archeologové objevili v milevském klášteře schránku
s odseknutou částí hřebu z takzvaného Pravého kříže, tedy kříže, na
kterém zemřel Ježíš Kristus. Jedná se o jednu z nejvzácnějších
křesťanských relikvií. Přibližně šest centimetrů dlouhý kus hřebu
archeologové nalezli v dutině v trezorové místnosti kláštera.
22. 12. Česká biskupská konference (ČBK) vydala stanovisko v situaci
pandemie nemoci covid-19, kdy se objevuje velké množství
protichůdných tvrzení o očkování, z nichž některá jsou nepravdivá,
překroucená nebo jsou součástí různých konspiračních teorií. Stanovisko
si můžete přečíst na www.cirkev.cz

BLAHOPŘEJEME
v měsíci lednu oslaví narozeniny: Maxim Jan Nehybka 1. ledna,
Zuzka Petrova 1. ledna, Denny Rutar 4. ledna, Gabriela Žídková (98)
8. ledna, Dominic Wolf 11. ledna, Barbora Weirich 12. ledna, Jiří Hnízda
16. ledna, Irene Mergl 17. ledna, Milan Sikorjak 20 ledna, Marta Kotyza
25. ledna, Nela Brabec 27. ledna, Olga Ludvik 27. ledna, Marianne
Solfronk 28. ledna, Norika Krupka Janík 30. ledna.

DĚKUJEME ZA PODPORU ČASOPISU A ČESKÉ MISE
Thomas Kremr, Gustav a Slavka Ulc, Vera Lepsik, Vaclava Solfronk,
Antonin a Radmila Bartos, Pat a Ed Babor, Katarina Imrich Koval, Jitka
Blaha, Hedvika Kratka, Kvetuse Dema, Vladimir a Jana Pavlovsky,
Zdenek a Zdenka Sadlik, Ingrid Chybik, Karel Chrobak, Marek Dospel,
Joseph a Maria Jurasi, Sarka Elahi, Paul Kopecky, Vlasta Krupka, Milada
Stastny, Frank J. Schultz, Joseph Melko, Libuse Kral, Vera Rychecky,
Daniela a Tomas Brabec, Bohdan a Jirina Kowalykovi, Jirina Voboril.

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH V LEDNU
datum
1.1.
3.1.
6.1.
10.1.
13.1.
17.1.
20.1.
22.1.
24.1.
27.1.
29.1.

úmysl

Za Jana Bednáře
Za zemřelého otce JUDr. Bohumíra Bunžu
Za rodinu Homoláčovu
Za zemřelou Růženu Bunžovou
Za zdraví a požehnání pro rodinu Krátkou
Za + manžela Ing.Arch. Zdenka Homoláče
Za zemřelou Evu Víchovou
Za Františka a Dagmar Fialovy
Za Boží ochranu a zdraví
Za Máriu a Jána Varnovčin
Za Máriu a Jána Juráši
Na poděkování Pánu Bohu za 98 let života
31.1.
pro maminku Gabrielu Žídkovou

2021
dárce
rodina Bláhů
Helena Otýpka
Alena Homoláčová
rodina Bláhů
Hedvika Krátká
Alena Homoláčová
manž. Sadlikovi
manž. Sadlikovi
Manž. Sadlikovi
manž. Jurášovi
manž. Jurášovi
rodina Burdova
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Osobnosti

PhDr. Marie Rút Křížková

Literární historička a pedagožka Marie Rút Křížková se narodila 15. června 1936 ve
středočeském Miličíně jako Marie Šopejstalová. Její otec byl poslán za trest na práci do Německa
r. 1940. V té době měli Šopejstalovi tři děti (nakonec jich bylo pět): Marii, Evu a novorozeného
Václava. Když přišel syn na svět, matka onemocněla, protektorátní úřady jí děti odebraly, umístily je
do dětského domova v Praze a pak na vychování do dvou cizích rodin. Dívky skončily u sedláka
kolaboranta, který je týral, matka je náhodou našla a získala zpět až po roce, podařilo se jí vrátit domů
i chlapce. V září 1942 začala Marie chodit do školy v Miličíně. Aby mohla Marie studovat tak se
rodiče fingovaně rozvedli. Vystudovala pedagogické gymnázium v Liberci a potom dálkově
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Ještě jako gymnazistka se Marie Rút Křížková seznámila s dílem významného českého básníka
Jiřího Ortena (1919–1941), na jehož knihu narazila náhodou v antikvariátu, a toto setkání v mnohém určilo její další
život. Systematicky se pak zabývala Ortenovým dílem a seznámila se s jeho rodinou.
Když v lednu 1977 vyšlo v západních médiích Prohlášení Charty 77, požadující, aby československý stát
dodržoval alespoň své vlastní zákony, zahájil komunistický aparát mohutnou propagandistickou kampaň, známou jako
Anticharta. Hned 13. ledna 1977 se přihlásila k Chartě 77, nejen svým podpisem, ale i dopisem, v němž kriticky
reagovala na článek Ztroskotanci a samozvanci. Dopis poslala prezidentu Husákovi, sdělovacím prostředkům
a dalším... Od února 1983 do ledna 1984 působila Marie Rút Křížková jako mluvčí Charty 77. Díky Chartě se seznámila
s mnoha velkými osobnostmi. Největší duchovní vliv na ni v té době měl kněz Josef Zvěřina a k nezapomenutelným
zážitkům patřilo setkání na pražském arcibiskupství s kardinálem Františkem Tomáškem.
Její citáty „Židovství mi dalo mnoho. Židé nejsou první národ, které Hospodin oslovil, ale jsou první, kteří s Ním sepsali
Smlouvu a přijali Jeho nabídku.“
„Eucharistie je pro mne naprostý střed. Prožívám to ohromné spojení s Ježíšem Kristem.“
Zemřela 4. prosince 2020
zdroj - http://tvare-vzdoru.vaclavhavel-library.org a www.pametnaroda.cz

