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Dopil jsem kávu a pomalu se zvedl, abych pak rychle přeběhl
k svému autu zaparkovanému před domem mého přítele, u kterého jsem
byl na návštěvě. Ono totiž téměř celý den vytrvale pršelo a bylo velice
nevlídno. Na cestě domů se rozpršelo ještě více a celá kolona aut na
dálnici se zpomalila. Pak jsem najednou uviděl na západní straně
pomalu se trhající mraky a z těch nenápadně vykukovalo skoro
zapadající slunce. Náhle přestalo pršet. Ještě jsem se ohlížel směrem
k východu, zda-li tam neuvidím duhu. Ne, nebyla tam. Jenom
tmavohnědé mraky nasycené vodou. Pak už jsem dojel do New Yorku
pod dozorem zapadajícího slunce. Ten dnešní den byl zajímavý - zima,
déšť, slunce a k tomu ještě nádherně zabarvené listí stromů kolem cest.
Ano, tak je to i s naším životem. Po dešti přichází slunečné dny, aby
nakonec přišel podzim s mnohdy krásně zbarvenými listy. A nejen
v životě člověka, ale také komunit a společenství. Ta naše komunita
v New Yorku slaví letos 50 let.
Před padesáti lety se poprvé slavily mše svaté v českém jazyce
v Astorii, NY. První mše svatá se slavila 28. března 1971 za velké účasti
krajanů, kteří z velké části utekli před totalitou z tehdejšího
Československa. Dnes je nás o mnoho méně a to nejen díky covidu.
Z těch dobře usazených českých farností v Severní Americe, jmenovitě
Kalifornie, Chicago, Toronto a New York, je ta naše, co do počtu lidí,
nejmenší. Pravidelně však máme nedělní bohoslužby a nyní se můžeme
opět po bohoslužbě setkat aspoň při kávě.
V listopadu se po mnoho let slavilo Martinské posvícení. Zábava
byla organizována členy naší krajanské rodiny. Další pravidelnou
zábavou byla Masopustní zábava před začátkem doby postní. V měsíci
listopadu také v církvi vzpomínáme na naše zemřelé. U nás v krajanské
rodině při kostele Panny Marie Karmelské v Astorii vzpomeneme na
naše zakladatele a ty, kteří tvořili naší krajanskou rodinu při mši svaté
14. listopadu. Rád bych věnoval toto číslo Zvonu vzpomínce na krajany,
pro které představoval kostel v Astorii především duchovní, ale také
kulturní domov. Fotky, které naleznete v tomto čísle, jsou vzpomínkou
na padesátileté působení JEDNÉ RODINY.
Pokud nebudete poznávat nikoho na následujících fotografiích z
důvodu věku, nebo že bydlíte v jiných končinách USA, prosím o
shovívavost a toleranci.
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Alois Vyoral, SDB
první kněz, který sloužil
české mše v Astorii
až do roku 1998

Jedni ze zakladatelů
KRAJANSKÉ RODINY
V ASTORII

manželé Ludmila a Václav
Sedláčkovi

Vzpomínky Václava Sedláčka

manželé Marie a František
Daňkovi

První český kněz v kostele Panny Marie Karmelské v Astorii
Na výzvu ve Vinculum (časopis českých exilových kněží) se
přihlásil salesián otec Alois Vyoral. První schůzka s otcem Vyoralem byla
u Horáčků. Zúčastnili se jí manželé Horáčkovi, Sedláčkovi a otec Vyoral.
Zbývalo najít kostel, kde by se mše svatá sloužila. Volba padla na
děkanský chrám Panny Marie Karmelské v Astorii. Msgr. Hennegan byl
velice vstřícný a přes hodinu jsem odpovídal na jeho otázky. Pravdivě
mohu říci, že jsem byl na schůzku velice dobře připravený. Nakonec řekl,
že by rád poznal toho českého kněze. To už jsem tušil, že je to na dobré
cestě. Příští týden jsme šli oba dva s otcem Vyoralem na faru. Msgr.
Hennegan se zajímal o kněžské působení otce Vyorala. Ten mu také sdělil,
že jeho provinciál souhlasí s tím, aby tato nová česká misie byla záležitostí
salesiánů. Sbírky při českých mší svatých budou patřit kostelu a případná
vydání pro českého kněze budou hrazena z dobrovolných příspěvků
krajanů. Monsignorova tvář se rozjasnila a řekl:

„Kdy chcete začít?"

28. března 1971
pozvánka na
první mši

Půlnoční mše svatá
slavená v „Parish Institute“

1000 let
pražského biskupství
biskup Mořkovský (TX)
Fr. Peter Esterka
Na oslavu
Martinského
posvícení,
s kterým bylo toto
výročí spojeno,
přišlo přes 600 hostů
(1973)

manželé Krátcí - oslava 25. výročí sňatku - 1976

manželé Tomečkovi - oslava 25. výročí sňatku - 1978
Sylvestr 1978 pořadatelé
Václav Jelínek se
svou manželkou
Marienkou. Jim
jsme vděčni za
nezištnou pomoc
po mnoha léta
trvání naší
krajanské rodiny.
Václav poskytl
většinu fotografii, které můžete vidět v tomto
vydání Zvonu.

Kuchařky v kuchyni příprava na Martinské
Hody - 70 léta...

Martinské Posvícení - 11/11/1984
Posvěcení naší
národní kapli
Panny Marie
Hostýnské ve
Washingtonu DC,
26. června 1983
Krajanské taneční
skupiny z různých
částí USA tancovaly
v krojích před
basilikou pro
pobavení
návštěvníků.
V programu věnovanému památce Bedřicha
Smetany vystupoval náš pěvecký soubor
Velehrad - SVU - 3. června 1984

Waldemar Matuška
na návštěvě v New
Yorku 10. prosince
1987.

Olomoucký Arcibiskup Msgr. František Vaňák - září 1990
Poprvé od vzniku naší krajanské rodiny mezi nás zavítal arcibiskup
přímo z naší vlasti. Mohlo se to stát jen kvůli Sametové revoluci.
3. února 1990
Velkým úspěchem
zpěváků našeho
kostelního sboru
Velehrad bylo
vystoupení na
Manhattanu v Alice
Tully Hall, v Lincoln
Center. Zpěváci byli
oblečeni v krojích.

Haverstrow, NY je
oblíbeným místem, kde
jezdíme po mnohá léta.
Svátek Panny Marie
Pomocnice Křesťanů
23. května 1992 odpolední modlitba
růžence.

Vánoce 2006
Naše krajanská rodina posílá své reprezentanty
na každoroční setkání “Apoštolátů” z celé naší
Brooklynské diecéze. Při této mši svaté se
modlíme v přímluvách téměř třiceti různými
jazyky... 2009

Kardinál Miloslav Vlk nás
navštívil několikrát. Tato
fotografie je při příležitosti
projevení solidarity s New
Yorkem v neštěstí
teroristického útoku v září
2001. Vedle něho je jeho
sekretář P. Daniel Herman.
7. prosince 2002

Třicáté výročí posvěcení naší národní kapli Panny Marie Hostýnské - WDC 16. června 2013
Slavnostní
konsekrace
obnovené
konkatedrály
sv. Josefa v
Brooklynu
13. května
2014
Boží Hod
Vánoční
25.
prosince
2020

BLAHOPŘEJEME
v listopadu oslaví narozeniny: Greta Bunža 7. listopadu, Marek
Polášek 10. Elena Vraštiak 13. listopadu, Brendan Sikorjak 15.
listopadu, Marcela Škrkoňová 18. listopadu, Marek Hnizda 27. listopadu,
Barbora Valerio 27. listopadu, Jan Bartuněk 27. listopadu, Josef Brettl
27. listopadu, Jackie Broz 29. listopadu, Marcel Wartownik 29. listopadu,
Mary Soyka 30. listopadu, Renata Krškova 30. listopadu.
William a Flavia Janek oslaví 18. listopadu 36 let společného
života. Bůh Vám žehnej do dalších šťastných let.

zemřeli

O modlitbu za zemřelé v měsíci listopadu požádali: Jane D.
Brotánek, Šárka Elahi, Marcela Škrkoňová, rodina Krupkova. Pokud
budete chtít pošlete mně seznam zemřelých za které se budu společně s
vámi modlit zvláště v tomto měsíci při kterém vzpomínáme naše drahé
zesnulé.

DĚKUJEME ZA PODPORU ČASOPISU A ČESKÉ MISIE
Libuše Králíček, Pat Babor, William Janek, Bohdan a Jiřina Kowalyk,
Olga a Petr Šesták, Alena Kaňka, Fred Jurena.

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH V LISTOPADU

2021

úmysl
datum
1.11. Za zemřelou Marianne Solfronk
2.11. Za duše v očistci a Josefa Šestáka
3.11. Za duše v očistci
4.11. Za zemřelého RNDr. Lubo T. Králíčka
5.11. Za duše v očistci
6.11. Za duše v očistci
7.11. Za duše v očistci
8.11. Za zemřelou Dolores Adrias
10.11. Za zemřelou Ivanku Kowalyk - Berger
14.11. Za živé a + členy KRAJANSKÉ RODINY

dárce
Václava Solfronk
O. a P. Šesták

17.11. Za Boženu Kleeovu a manžela
21.11. Za zemřelého Jordana Kovacev
24.11. Za zemřelého manžela Tondu Kočicu
26.11. Za nemocnou kamarádku
27.11. Za zemřelého otce JUDr. Bohumíra Bunžu
28.11. Za zemřelého Dr. Miloše I. Bergmana
30.11. Za zemřelé rodiče Klusáčkovy

B. a J. Kowalyk
Ena, Lin, Vasek
Helena Kočica
Helena Kočica
Helena Otýpka
Libuše Králíčková
B. a J. Kowalyk

Libuše Králíčková

O. a P. Šesták
B. a J. Kowalyk

ZVON vydává Czech Catholic Mission in NYC, Inc 110-06 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375
Tel: (718) 575 8959 - šeky na podporu pro časopis a misi: Czech Catholic Mission in NYC - na
mše svaté: Rev. Antonín Kocurek - Krajanské bohoslužby jsou každou neděli
v 10.30 am v dolním kostele Panny Marie Karmelské 23-25 Newtown Ave, Astoria NY příležitost
ke sv. zpovědi před i po mši svaté. Po bohoslužbách následuje společné pohoštění v Parish Hall adresa českého kněze: Rev. Antonín Kocurek, 110-06 Queens Blvd., Forest Hills, NY 11375 Tel:
(718) 575 8959 - E-mail: zvonnews@gmail.com web: www.zvon.info Slovenská mše sv. každou
neděli v 10.15 u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu
(1st Ave a 66th St.) http://www.luxnewyork.net

50 let krajanské rodiny v Astorii při kostele Panny Marie Karmelské
Vzpomínka pana Václava Jelínka na otce Aloise Vyorala
Začátkem devadesátých let Fr. Vyoralovi pomalu dochází zdraví. V roce 1995 otec Vyoral byl už velmi
nemocný. Poslední mši měl v létě 1995. Vykonal ji po několika měsících léčení jen s velkou námahou. Nemohl se
soustředit. To bylo naposledy, co jsme ho viděli. Potom se jeho zdravotní situace velmi zhoršila. Otec Jiří Kašný jezdil
z Washingtonu, ale když dokončil studie, tak k nám přestal dojíždět. Odešel do Ohio učit. Fr. Daniel Herman několikrát
přĳel z Washingtonu ale po čase se musel vrátit do Čech. Po jeho odjezdu se úplně přestaly konat české mše. Roku 1996
přĳíždí Fr. Jindřich Kotvrda z Austrálie. Fr. Alois Vyoral umírá 27. ledna 1998.

Na závěr
Za duchovní správu naší krajanské rodiny zodpovídali a zodpovídají kněží, kteří byli ustanovení svými biskupy
anebo představenými. Na organizaci všech možných aktivit při kostele se podílelo velké množství členů naší komunity.
Zakládající členové a ti kteří stáli v začátcích už mnozí nežĳí. Bůh ať je odmění nebem. Rád bych jenom poděkoval
těm, kteří žĳí a podíleli se, nebo se ještě podílejí velkou měrou na chodu na naší komunity. Jsou to, manželé Tomečkovi,
manželé Jelínkovi a manželé Sikorjakovi. Vzpomínkové fotografie ve větším měřítku a počtu si budete moci také
prohlédnou na našem webu www.zvon.info - Váš Fr. Antonín
Jan Czudek
Jindřich
Antonín
2007 - 2011
Kotvrda Kocurek nyní působí
1996 - 1999
1999 - 2007
v Ostravsko
nyní působí
2011 -opavské
v Brněnské
diecézi
diecézi

