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Je úterý večer, sedím za svým počítačem a
přemýšlím, co napsat do úvodníku dubnového čísla Zvonu.
Ano, budou Velikonoce a budeme opět oslavovat tajemství
života a smrti. Těm, kteří věří v Ježíše Krista, v Jeho
poslání, se toto tajemství stává ne méně tajemné, ale
naopak víc atraktivní a stojící za to žít a věřit
v budoucnost. Ale vedle těchto „nadčasových“ událostí
prožíváme události života a smrti hned vedle naší rodné
země – na Ukrajině.
Není nám lhostejné, co se děje na Ukrajině, kde
bratr vraždí bratra. V mnohých věcech nesouhlasím
s naším prezidentem Milošem Zemanem, ale v tomto má
pravdu, když řekl, že jenom šílenec by napadl Ukrajinu.
V pátek 25. března na slavnost Zvěstování Páně, se
Papež s celou církví modlil za mír na Ukrajině. V ten den
zasvětil Rusko a Ukrajinu Panně Marii. Když budete číst
tyto řádky, bude tato modlitba už minulostí, ale pevně
věřím, že její plody se projeví v budoucnosti. Plné znění
modlitby najdete na stránkách tohoto vydání. Mám
obrovskou radost, když jsem mluvil s mými přáteli doma
v Česku, kolik z nich konkrétně pomáhá uprchlíkům
z Ukrajiny. Nejenom křesťané, ale všichni dobří občané
naší vlasti se zapojili do pomoci lidem v jejich utrpení.
Milí přátelé, ať radost a pokoj vzkříšeného Pána
Ježíše Krista zůstane s Vámi, i přes všechna trápení a
utrpení dnešního světa.
VE FOREST HILLS
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Svätý Gregor Veľký
pokračování z minulého čísla

MV

Mimoriadnu starostlivosť venoval duchovenstvu. Bol láskavý, ale
keď bolo treba, vedel byť aj prísny. Na Rímskej synode roku 595 nariadil
diakonom venovať sa svojim hlavným úlohám, medzi ktoré patrila služba
chudobným a kázanie. Na tej istej synode zakázal spájať poplatky s
udeľovaním svätenia alebo cirkevných hodností. Veľmi mu záležalo na
dobrej biskupskej voľbe. Nových biskupov vysvätil iba vtedy, keď dostal
záznam o vykonanej voľbe a keď sa presvedčil, že ide o súceho kandidáta.
Keď sa mu kandidát nepozdával, nariadil novú voľbu. Prostredníctvom
svojich spolupracovníkov sa usiloval uviesť poriadok do diecéz, ktoré boli
vážne otrasené gótskymi a longobardskými vojnami. Hoci Gregor
vystupoval jasne ako najvyšší pastier Cirkvi, predsa pri naprávaní
neporiadkov v biskupstvách rešpektoval práva metropolitov, ktorí stáli na
čele jednotlivých cirkevných provincií. Ale celkove spôsobovali
Gregorovi najviac starostí Longobardi. Z územia, ktoré obsadili v
severnej Itálii, robili vojenské výpady, pri ktorých v rokoch 592 a 593
chceli vyplieniť aj Rím. Gregor zachránil mesto tým, že priamo
vyjednával s longobardskými vodcami a zaplatil veľké výkupné. Aby sa
to neopakovalo, pápež chcel sprostredkovať dohodu medzi Longobardmi
a byzantským exarchátom. Cisára sa však takéto iniciatívy dotkli. Na
jednej strane ich pokladal za prekračovanie Gregorovej kompetencie a na
druhej strane sa staval voči Longobardom ako voči votrelcom, ktorých
treba podmaniť alebo zničiť. Gregor ich zasa pokladal za národ, ktorý
treba získať pre Cirkev a pre pokojné spolunažívanie s pôvodným
miestnym obyvateľstvom. Na dosiahnutie obidvoch cieľov sa usiloval
získať longobardskú kráľovnú Teodelindu, ktorá aj skutočne prispela k
uzavretiu prímeria v rokoch 598 a 603. Teodelinda mala zásluhu aj na
privedení Longobardov, ktorí sa dovtedy pridŕžali ariánskeho bludu, do
Katolíckej cirkvi.
Veľkú zásluhu o vonkajší rozvoj Cirkvi si získal Gregor
pokresťančením pohanských Anglosasov. S tým cieľom vypravil do
Británie veľkú skupinu 40 misionárov pod vedením priora Augustína z
rímskeho kláštora sv. Andreja. Už rok po ich príchode prĳal kráľ Ethelbert
krst i s veľkým množstvom poddaných. Kresťanstvo sa rýchlo rozšírilo a

Augustín, známy v dejinách ako
sv. Augustín z Canterbury, podľa
Gregorových pokynov položil
základy hierarchie a cirkevnej
správy v Anglicku. Na podporu
sľubného diela poslal Gregor do
Británie ďalších vynikajúcich
misionárov, ktorí sa stali
vzornými duchovnými pastiermi
novej cirkvi a viacerí z nich sa
uctievajú ako svätí.
Gregor udržiaval pravidelné
styky
aj
s
východnými
p a t r i a r c h a m i :
konštantínopolským,
alexandrĳským, antiochĳským a
jeruzalemským. Niekoľko ráz
rozhodoval
v
menších
vieroučných a disciplinárnych
sporoch. Keď išlo priamo o patriarchov, vtedy sa usiloval dosiahnuť
odstránenie nezrovnalostí taktnou spoluprácou s cisárom. Nevyriešené
ostalo nedorozumenie okolo titulu "ekumenický patriarcha", ktorý si
privlastňoval konštantínopolský patriarcha Ján a jeho nástupcovia. Gregor
v tom videl nedôstojné vyvyšovanie sa nad ostatných biskupov a vážne
nebezpečenstvo pre ďalší pokoj v Cirkvi, čo sa i neskôr potvrdilo (a trvá
v Pravoslávnej cirkvi dodnes). On sám si prisvojil titul "služobník Božích
služobníkov" (Servus servorum Dei), ktorý prešiel do dejín ako jeden z
titulov rímskych pápežov. (dokončení příště)

VE VELIKONOČNÍM TAJEMSTVÍ
JSOU DVĚ HLEDISKA:
SVOU SMRTÍ NÁS KRISTUS OSVOBOZUJE OD HŘÍCHU,
SVÝM VZKŘÍŠENÍM NÁM ZJEDNÁVÁ
PŘÍSTUP K NOVÉMU ŽIVOTU....
KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE

From the book addressed to Autolycus
by Saint Theophilus of Antioch, bishop
Blessed are the clean of heart, for they will see God
If you say, “Show me your God,” I will say to you, “Show me what kind
of person you are, and I will show you my God.” Show me then whether
the eyes of your mind can see, and the ears of your heart hear.
It is like this. Those who can see with the eyes of their bodies are aware of
what is happening in this life on earth. They get to know things that are
different from each other. They distinguish light and darkness, black and
white, ugliness and beauty, elegance and inelegance, proportion and lack
of proportion, excess and defect. The same is true of the sounds we hear:
high or low or pleasant. So it is with the ears of our heart and the eyes of
our mind in their capacity to hear or see God.
God is seen by those who have the capacity to see him, provided that they
keep the eyes of their mind open. All have eyes, but some have eyes that
are shrouded in darkness, unable to see the light of the sun. Because the
blind cannot see it, it does not follow that the sun does not shine. The blind
must trace the cause back to themselves and their eyes. In the same way,
you have eyes in your mind that are shrouded in darkness because of your
sins and evil deeds.
A person’s soul should be clean, like a mirror reflecting light. If there is
rust on the mirror his face cannot be seen in it. In the same way, no one
who has sin within him can see God.
But if you will you can be healed. Hand yourself over to the doctor, and
he will open the eyes of your mind and heart. Who is to be the doctor? It
is God, who heals and gives life through his Word and wisdom. Through
his Word and wisdom he created the universe, for by his Word the heavens
were established, and by his Spirit all their array. His wisdom is supreme.
God by wisdom founded the earth, by understanding he arranged the
heavens, by his knowledge the depths broke forth and the clouds poured
out the dew.
If you understand this, and live in purity and holiness and justice, you may
see God. But, before all, faith and the fear of God must take the first place
in your heart, and then you will understand all this. When you have laid
aside mortality and been clothed in immortality, then you will see God
according to your merits. God raises up your flesh to immortality along
with your soul, and then, once made immortal, you will see the immortal
One, if you believe in him now.

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI
PANNY MARIE
Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě.
Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko
milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost,
přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.
Zbloudili jsme na cestě pokoje. Zapomněli jsme na poučení z tragédií
uplynulého století, na miliony padlých obětí světových válek. Nedostáli jsme
závazkům, které jsme na sebe jako Společenství národů vzali, zrazujeme touhy
po míru a naději jednotlivých národů a mladých lidí. Roznemohli jsme se
žádostivostí, uzavřeli jsme se do svých nacionalistických zájmů, zatvrdili jsme
se svou lhostejností, paralyzovali se egoismem. Zalíbilo se nám ignorovat
Boha, žít ve svých lžích, živit svou agresivitu, utiskovat lidské životy
a hromadit zbraně. Přitom všem jsme zapomněli, že jsme ochránci svého
bližního, ochránci společného domova světa. Válkou jsme zpustošili zahradu
Země, hříchem jsme zranili srdce našeho Pána, který si přeje, abychom si byli
navzájem bratry a sestrami. Vůči všem a vůči všemu jsme se stali netečnými,
s výjimkou svého já. Se zahanbením voláme: Odpusť nám, Pane!
Uprostřed bídy hříchu, vyčerpanosti a slabosti, tajemství nespravedlnosti
zla a války, nám ty svatá Matko, opakuješ, že Bůh nás neopouští, naopak na
nás stále láskyplně hledí, v touze odpustit nám, pomoci nám znovu vstát.
Vždyť nám daroval Tebe a ve Tvém Neposkvrněném srdci vytvořil útočiště
pro církev a pro lidstvo. Byla jsi nám dána z Boží dobroty, abys nás těch
nejdrsnějších zvratech dějin vedla za ruku.
Utíkáme se proto k tobě, tlučeme na dveře tvého srdce my, tvé milované
děti, za kterými se neúnavně v každé době vydáváš a zveš je, aby se obrátily.
Přijď na pomoc v této temné hodině a povzbuď nás. Zopakuj každému z nás:

„Cožpak tu nejsem já, tvoje matka?“ Ty dokážeš zlomit okovy našeho srdce,
strhnout hradby naší doby. V tebe vkládáme svou důvěru. Máme jistotu, že
zvláště ve chvíli zkoušky neodmítneš naše úpěnlivé prosby a přispěcháš nám
na pomoc.
Tak tomu bylo i v Káně Galilejské, kdy jsi uspíšila hodinu Ježíšova zásahu
a ukázala tak světu jeho první znamení. Když se svatební slavnost proměnila
ve smutek, řekla jsi: „Už nemají víno“ (Jan 2,3). Pověz to znovu Bohu, Matko,
protože víno naší naděje se vyprázdnilo, radost pohasla, bratrství se rozptýlilo.
Provinili jsme se proti lidskosti, poničili jsme mír. Stali jsme se schopnými
jakéhokoli násilí, jakékoli destrukce. Naléhavě potřebujeme tvou mateřskou
pomoc.
Přijmi tedy, Matko, tuto naši úpěnlivou prosbu.
Hvězdo mořská, nedopusť, abychom ztroskotali v bouři války.
Archo nové úmluvy, buď inspirací našim plánům a cestou ke smíření.
Země Nebe, přiveď na svět znovu Boží svornost.
Uhas nenávist, umlč mstu, nauč nás odpuštění.
Osvoboď nás od války, uchraň svět jaderné hrozby.
Královno růžence, oživ v nás touhu po modlitbě a po lásce.
Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství.
Královno míru, získej světu mír.
Kéž tvůj pláč, Matko, pohne naším zatvrzelým srdcem. Slzy, které jsi pro
nás vylila, ať dají znovu rozkvést tomuto údolí, které spálila naše nenávist.
I když řinčení zbraní neutichá, tvá modlitba ať nás dovede k pokoji. Svou
mateřskou dlaní se dotkni všech trpících, všech, kdo prchají uprostřed
bombardování. Ve své mateřské náruči potěš ty, kdo jsou nuceni opustit svůj
domov, svou zem. Tvé bolestné srdce ať v nás probudí soucit a pomůže nám
otevřít naše domovy, abychom se ujali zraněných a odvržených lidí.
Svatá Boží Matko, stojící pod křížem, Ježíš pohleděl na učedníka stojícího
vedle tebe a řekl ti: „Hle, tvůj syn“ (Jan 19,26). Svěřil ti tak každého z nás.
Učedníkovi, a v něm každému z nás, řekl: „Hle, tvá matka“. Matko, toužíme
tě nyní přivést do svého života a do svých dějin. Lidstvo, zničené a ztrápené,
stojí pod křížem spolu s tebou. Chce se svěřit tobě, skrze tebe se zasvětit
Kristu. Ukrajinský národ a ruský národ tě s láskou uctívá, k tobě se utíká. Pro
ně, a pro všechny národy ničené válkou,
hladem, nespravedlností a bídou, zní tlukot tvého srdce.
Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému
Neposkvrněnému srdci nás samotné, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko
a Ukrajinu. Přijmi tento náš úkon, který vykonáváme s láskou a důvěrou, dej,
ať skončí válka, zajisti světu mír. Tvé „ano“, které jsi ze srdce vyslovila,
otevřelo brány dějin Knížeti pokoje. Věříme, že skrze tvé srdce se znovu vrátí
mír. Tobě proto zasvěcujeme budoucnost celé lidské rodiny, potřeby
a očekávání lidí, úzkosti i naděje světa.
Skrze tebe ať se na zemi rozhostí Boží milosrdenství a pokojný tep míru
začne znovu pulsovat v našich dnech. Ženo, která jsi opakovala své „ano“, na
kterou sestoupil Duch Svatý, uveď nás do Božské harmonie. Ty, která jsi
životodárným pramenem naděje, napoj naše žíznívá srdce. Ty, která jsi
utvářela Ježíšovo lidství, učiň z nás tvůrce společenství, ty, která jsi kráčela po
našich cestách, doveď nás na stezku pokoje. Amen.

Naléhavou výzvu zasadit se za okamžité ukončení války na Ukrajině
zaslal moskevskému pravoslavnému patriarchovi Kirillovi předseda
Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) kardinál
Jean-Claude Hollerich SJ.
Přidal se tak k řadě dalších představitelů křesťanského světa včetně
předsedy ČBK arcibiskupa Jana Graubnera. Patriarcha Kirill, blízký
Kremlu, však tyto hlasy odmítá s argumentem, že válka je součástí
„rozsáhlé geopolitické strategie zacílené za oslabení Ruska“ a to za ni
nenese vinu – jak vyjádřil 10. března v reakci na obdobnou žádost Světové
rady církví (celá odpověď je anglicky na webu WCC oikoumene.org).
Pozorovatelé se shodují, že plodem současného konfliktu nutně bude
i zhoršení vztahů mezi církvemi, zvláště co se týká pravoslaví. V roce
2018 byla uznána autonomie Ukrajinské pravoslavné církve nezávislé na
Moskvě (toto „schizma“ je pro ruskou stranu nyní jedním z argumentů pro
současnou invazi, jak zmiňuje i patriarcha Kirill v citovaném dopise),
zvláště na východě Ukrajiny se ale věřící dále hlásí i k pravoslaví
moskevskému. Po vypuknutí ruské agrese však mezi nimi přibývá
komunit, které usilují o oddělení od Moskvy a patriarchu Kirilla jako
svého dosavadního nejvyššího představeného přestali zmiňovat v
přímluvné modlitbě. Oddělit se od Moskvy rozhodli například i někteří
ruští pravoslavní v zahraničí, například v Amsterodamu, jak informoval
toto pondělí britský list Guardian.
Patriarcha Ukrajinské pravoslavné církve Epifanij sdělil v řecké státní
televizi ERT, že od vypuknutí války už třikrát pronikli do jeho sídla v
Kyjevě ozbrojení muži s úmyslem ho zabít. Podle zpravodajských služeb
je „číslem pět“ na ruském seznamu osob určených k likvidaci.
Ruští vojáci mají už na svědomí život vojenského kaplana
Ukrajinského patriarchátu Romana Morgunova, zabitého ve Volnovaše, a
jeho kolegy Rostislava Dudarenka, zastřeleného v Jasnogorodce. Unesli
též kněze této církve Olega Nikolajeva z Berďansku – jak informuje
ukrajinská katolická agentura RISU. Útočí ale i na duchovní, kostely a
církevní zařízení Moskevského patriarchátu na Ukrajině. Zasažen byl a
vyhořel dům duchovního Moskevského patriarchátu Andrije Muljara v
Gostomelu u Kyjeva, ostřelována byla i řada kostelů, včetně Svjatogorské
lávry v Donbasu (13. března), která patří k významným poutním místům
Moskevského patriarchátu, nebo kostela Královny Tamary v Charkově
(11. března) téže církve. Podle informací generálního štábu ozbrojených
sil Ukrajiny rozmisťují ruští vojáci v kostelích obsazených měst a vesnic
i zbraně a palebná postavení.

SÁM BŮH, NÁŠ PASTÝŘ, PŘIŠEL, ABY NÁS NAŠEL
A ZACHRÁNIL
Církev na celém světě naplněná úžasem prvních
učedníků, stále znovu hlásá: „Ježíš vstal z mrtvých!“ –
„Vpravdě, vstal z mrtvých, jak předpověděl!“
Starozákonní památka vysvobození židovského lidu
z egyptského otroctví dosahuje o Velikonocích svého
naplnění: svým zmrtvýchvstáním nás Ježíš Kristus
vysvobodil z otroctví zla a smrti, otevřel nám přístup
do života věčného. My všichni, když se necháme
ovládnout zlem, scházíme z dobré cesty a bloudíme jako
ztracené ovce. Avšak sám Bůh, náš Pastýř, přišel, aby nás
našel, a snížil se až k pokoření kříže, aby nás zachránil.
A dnes tak můžeme zvolat:
„Dobrý Pastýř, který dal svůj život za své ovce
a byl ochoten umřít za své stádo,
vstal z mrtvých. Aleluja“.
ZMRTVÝCHVSTALÝ PASTÝŘ HLEDÁ TY, KDO ZABLOUDILI
Zmrtvýchvstalý Pastýř napříč dobami neúnavně
hledá nás, svoje bratry a sestry ztracené v pouštích
tohoto světa. A táhne nás na cestu života. Také dnes si
klade na svá ramena mnoho našich bratří a sester
deptaných zlem v jeho nejrůznějších formách.
Zmrtvýchvstalý Pastýř jde hledat všechny, kdo zabloudili
v bludištích osamění a vytlačených na okraje. Ujímá se
těch, kdo se stali obětí starého i nového otroctví:
nelidské práce, nezákonného obchodování a těžkých
závislostí. Ujímá se dětí a teenagerů, kterým je
odnímána bezstarostnost a jsou vykořisťováni, a těch,
jejichž srdce je trýzněno násilím snášeným mezi stěnami
vlastního domova. Zmrtvýchvstalý Pastýř provází na
cestě ty, kdo jsou nuceni opouštět svoji vlast kvůli
ozbrojeným konfliktům, teroristickým útokům, hladu
a despotickým režimům.
Ve složitých a někdy dramatických událostech
národů ať Zmrtvýchvstalý Pán řídí kroky těch, kdo hledají
spravedlnost a pokoj. Ten, který přemohl temnotu
hříchu a smrti, ať obdaří naše dny pokojem!

UDÁLOSTI VE ZKRATCE
2. března
Na Popeleční středu Svjatoslav Ševčuk arcibiskup ukrajinské
řeckokatolické církve a Vyšší archieparcha Kyjevsko-Halyčský, přímo
z míst, kde se odehrávají v těchto dnech tvrdé boje, píše věřícím
o důležitosti dnešního postu a spojení v modlitbě.

5. března
POPRVÉ PO 500 LETECH se slavila katolická mše sv. v kalvínské
katedrále sv. Petra v Ženevě. Účastnilo se na 1 500 věřících různých
katolických ritů i zástupci protestantské komunity. Mši sv. obětovali za
mír na Ukrajině a za jednotu křesťanů. Slavnost byla původně plánována
už na rok 2020, kvůli pandemii byla však odložena. Původně
římskokatolická katedrála z 12. století se během reformace stala
domovským kostelem kazatele Jana Kalvína. Konání mimořádné
katolické bohoslužby v katedrále označili pořadatelé za výsledek „plodné
ekumenické spolupráce“, který se „zapíše do dějin ekumenismu“.
12. března
Poutní dům Velehrad v Římě vstoupil do nové etapy své existence.
Po sedmileté rekonstrukci a dvouleté pandemické odmlce byl slavnostně
požehnán a symbolicky odevzdán, aby plnil i nadále svou úlohu
duchovního centra a oázy českých poutníků ve Věčném městě.
14. března
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze byla sloužena mše svatá
u příležitosti 9. výročí zvolení papeže Františka. Vzhledem ke jmenování
apoštolským nunciem v Austrálii se Mons. Charles D. Balvo při této
příležitosti zároveň rozloučil s představiteli církve v České republice
a věřícími.
17. března
V Bratislavě se od 17. - 20. března konali 3. evropské katolické sociální
dny. Více než dvě stě účastníků z celé Evropy zde diskutovalo
o naléhavých sociálních otázkách evropské společnosti. ČBK v Bratislavě
reprezentovali zástupci pracovní skupiny pro sociální nauku církve a také
královéhradecký biskup Jan Vokál, který je místopředsedou COMECE,
což je jeden z pořadatelů.
25. března

Zasvěcení Ruska, Ukrajiny a celého světa Panně Marii...

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH V DUBNU

2022

úmysl
datum
dárce
3.4. Za krajanskou rodinu
5.4. Za zemřelého manžela
Alexandra Vondráček
10.4. Za zomrelého Rev. Martina Svitana (10let) manželé Jelínkovi
16.4. Za zemřelého Milana Fryščáka
Eva Fryščáková
17.4. Za krajanskou rodinu (Velikonoční neděle)
24.4. Za krajanskou rodinu

BLAHOPŘEJEME
v dubnu oslaví narozeniny: Irene Lesler 3. dubna, Marta Hnízda 4.
dubna, Václav Hnízda 9. dubna, Julie Pokorny Conklin 13. dubna,
William Janek 13. dubna, Julie Vraštiak 15. dubna, Jan Pongo 20. dubna,
Michal Joseph Sykora 21. dubna, Jitka Abel 22. dubna, Zdenka Dlouhy
24. dubna, Daniel David Reynolds 25. dubna, Maximilian F. Combs 26.
dubna, Marie Wolf Hospodarova 29. dubna.
DĚKUJEME ZA PODPORU ČASOPISU A ČESKÉ MISIE

Julie P. Conklin, Lillian Kubernat, Rozalia Holkova, Patricia Babor,
Greta Bunža, Helena Kočica, Fred Jurena.

ZEMŘELI
Rudolf Solfronk, bratr Václava Solfronka, zemřel 16. března 2022
v Praze, kde se přestěhoval se svou manželkou z USA. Odpočinutí věčné
dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji.

SVATÝ TÝDEN

-

VELIKONOCE

2022

Květná neděle - 10. dubna

Zelený čtvrtek - 14. dubna

Velký pátek - 15. dubna

Bílá sobota - 16. dubna

Velikonoční neděle - vzkříšení Páně - 17. dubna
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

osobnosti

Madeleine Albright

* 15. května 1937
+ 23. března 2022

Madeleine Albrightová se narodila v pražské židovské rodině na Smíchově. Byla však
pokřtěna a vychovávána jako katolička a o svém židovském původu se podle vlastních slov
dozvěděla až poté, co Washington Post publikoval reportáž, v níž bylo vzpomenuto, že její
prarodiče Arnošt a Olga Korbelovy i babička Růžena Spieglová a několik příbuzných se stali
oběťmi holocaustu. Pradědeček Korbel měl v Letohradě ve východních Čechách továrnu na
zápalky, dědeček z matčiny strany zase vedl velkoobchod s potravinami. Její pradědeček Emil
Salus byl spoluzakladatelem židovského hřbitova v Chrudimi.
Její otec Josef Korbel byl československý diplomat. Hned po Hitlerově okupaci zbytku
Československa v březnu 1939 se mu podařilo i s celou rodinou odejít do Londýna, kde ve
sklepním bytě zažili německé bombardování. Značnou část dětství jsem prožila v
protiletadlovém krytu a zpívala jsem si, vzpomíná Albrightová. Později se rodina přestěhovala
do městečka Walton-on-Thames.
Její otec, jako pracovník československé exilové vlády, se aktivně účastnil boje proti hitlerovskému Německu.
Po válce se Korbelovi vrátili do Československa, po komunistickém převratu v roce 1948 ho opustili a usadili se ve
Spojených státech v Coloradu. Měli jen skromné finanční prostředky. Po studiích na internátní škole ve Švýcarsku a
absolvování uznávaného Wellesley College, kde dostala stipendium pro studium politologie, se Madeleine provdala za
chicagského novináře Josepha Medilla Pattersona Albrighta a zapsala na postgraduální studium na Kolumbĳské
univerzitě. Získala diplom na Institutu ruských studií.
V roce 1992 ji Antony Lake, poradce Billa Clintona pro otázky zahraniční politiky, pozval do volební kampaně. Na
Clintona udělala dobrý dojem a ten ji po volbách jmenoval velvyslankyní USA v Radě bezpečnosti OSN. Hned poté ji
jmenoval i vedoucí štábu pro spolupráci s Radou pro národní bezpečnost (NSC). Bill Clinton ji navrhl na místo
ministrně zahraničních věcí a Madeleine Albrightová ho ihned přĳala. Senát ji schválil jednohlasně také díky přátelství
tehdejšího šéfa republikánů Jesse Helmse a její dobré diplomatické práci i v odlehlejších koutech světa.
Albrightová také sehrála významnou úlohu při prvním rozšíření NATO o bývalé členy východního bloku, a to
Česko, Polsko a Maďarsko. Obdržela pamětní stříbrnou medaili Jana Masaryka během Bohemia Foundation oslavy v
Praze, 7. března 2000.

