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Kresťanská spiritualita a mníšske hnutie
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Ježiš nás však pozýva milovať a pomáhať chudobným a ľuďom na
okraji spoločnosti a predovšetkým vidieť v každom samotného Ježiša –
“Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: "Poďte, požehnaní
môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia
sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste
mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma;
bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.
"Vtedy mu spravodliví povedia: "Pane, a kedy sme ťa videli hladného a
nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako
pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme
ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? "Kráľ im odpovie:
"Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili."(Mt 25, 34-40)”.

Treba ešte dodať jednu dôležitú vec, a tou bol talent a charakter
svätého Alfonza – bol nesmierne bystrý, talentovaný a aj emotívny ako
pravý Talian z juhu. Už ako právnik bol jedným z najlepších v Neapole a
jeho talent sa naplno rozvinul v službe Kristovi. Napísal viac ako 100 kníh
a stal sa autoritou hlavne v oblasti morálnej teológie, kde hľadal zlatú
strednú cestu medzi laxnosťou a prílišnou prísnosťou na právnicky spôsob
skutok-trest. Upozorňoval, že „Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa
obrátil a žil“ (por. Ez 18,32; 33,11) (pod smrťou sa tu myslí tá konečná
smrť - večné zatratenie v pekle). Navzdory svojej vzdelanosti Alfonz
dokázal jednoducho a zrozumiteľne kázať tak, že aj jednoduchí
dedinčania mu rozumeli. Alfonz sa ešte na sklonku svojho života stal
biskupom a zažil mnohé príkoria ako od kňazov vo svojej diecéze, tak aj
od rehole, ktorú založil a z ktorej bol na sklonku života vylúčený. Svätý
Alfonz bol veľký mariánsky ctiteľ a úcta k Panne Márii – Matke
Ustavičnej Pomoci je vlastná redemptoristom.

Na záver ešte dodám, že redemptoristi majú rehoľníkov viacerých
obradov, medzi nimi aj gréckokatolíkov a v Michalovciach majú

REDEMPTORISTI
druhá časť



gréckokatolícku vice-provinciu. Z Českej republiky pochádzajú až dvaja
zo štyroch svätých redemptoristov a jeden blahoslavený: sv. Klement

Mária Hofbauer, ktorý sa narodil na
južnej Morave matke rakúskeho
pôvodu a otcovi Moravanovi, ktorý mu
však zomrel keď bol ešte dieťa.
Klement stál pri zrode redemptoristov
v Taliansku a rozšíril kongregáciu za
Alpy. Dodnes je uctievaný ako patrón
a apoštol Viedne, kde aj zomrel.

Ďalším je nám tu v USA dobre
známy sv. Jan Nepomuk
Neumann, ktorý bol biskupom
vo Philadelphii.

      Blahoslavený Metod
  Dominik  Trčka, pôvodom
z Moravy, pôsobil ako kňaz medzi
gréckokatolíckymi veriacimi najmä
na východe Slovenska a zomrel na
následky mučenia komunistickým
režimom pre svoju vieru.

Klement Mária Hofbauer

Socha sv. Jana Nepomuckého
Neumanna v kapli Panny Marie
Hostýnské ve Washingtonu, D.C.



VRACEL JSEM SE z návštěvy mé maminky a své rodiny zpět do
New Yorku. Můj let byl naplánovaný dopoledne z Vídně.
Vždycky se snažím být na letišti s předstihem. Můj synovec

Ondra mně nabídl odvoz na letiště, což jsem rád přijal. Vyjeli jsme
brzy ráno a cesta probíhala celkem snadno. Teprve na hranicích
s Rakouskem začal padat trochu sníh. Po pár kilometrech bylo všude
bílo a my, ačkoli jsme byli už na dálnici, jsme jeli velmi pomalu. Pak
se hustě rozsněžilo, tady v Americe tomu říkáme blizard. Dálnice
v protějším směru byla zablokována stojícími kamióny a to jsem už
měl trochu strach, jak to bude s mým odletem. Těsně před Vídní, kdy
se dálnice rozdělovala na dva směry, jsme byli odkloněni ven, protože
tam byl převrácený kamión. Ještě štěstí, že jsme tam neuvízli v koloně.
Objížděli jsme Vídeň a snažili se dostat co nejdříve na letiště.
Najednou po pár kilometrech sníh ustal, dokonce vyšlo sluníčko a po
sněhu nebyla ani památka. Jaká náhlá změna.
 Nepřipomíná Vám to něco, milí čtenáři? Ano, mnohokrát
v životě člověk prožívá těžké situace nebo nestíhá a myslí si, že už je
konec. A najednou vychází slunce, bouřka odejde a vše je zase klidné.
Všechno v tomto životě je jenom dočasné. Werich s Voskovcem zpívá
v písni „Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře…“ Život
není náhoda, vše je úžasně vedeno a naplánováno Bohem. My lidé se
můžeme aktivně na tomto plánu podílet. Pozvánku slyšíme v evangeliu
u sv. Marka. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou...“ (Mk 1,18). Toto
pozvání neplatí jenom pro apoštoly, kněze a „profesionály“ v církvi,
ale pro nás pro všechny. Pozvánku ale musíme slyšet -
zaregistrovat…

Nový arciopat břevnovský P. Prokop Siostrzonek ve svém
kázání vypráví: Ve vlaku seděla v kupé mladá dívka a četla knihu,
naproti seděl jeden starší pán. Po krátké chvíli dívka odhodila knížku
a povzdechla: „Větší nesmysl jsem už dlouho nečetla“. Pak se dala do
řeči s pánem v kupé a téměř se propadla studem na kolejnice. Onen
cestující byl shodou okolností autorem knížky, kterou četla. On jí
trpělivě vysvětloval, co bylo jeho záměrem, že tuto knížku napsal.
Nakonec se tato kniha stala její nejoblíbenější, protože poznala autora
textu osobně. My také, bratři a sestry, mnohokrát čteme Bibli nebo
jsme přítomni na bohoslužbě. Co je však nejdůležitější - osobní setkání
s autorem „Bohem“. Moc Vám to všem přeji…. Přeji Vám hezké čtení,

Fr. Antonín
ve Forest Hills 23. ledna 2018



Hlavní příčinou rozdělení mezi křesťany je lidská tvrdohlavost a
hříšnost. Rozdělení křesťanů způsobil většinou spíš nedostatek křesťanské
lásky než rozdílné názory na podstatu evangelia. Tato nejednota ukazuje,
že Boží království má ještě daleko ke svému dovršení!

Ježíše a církev nelze od sebe oddělit: společně tvoří nerozlučnou
jednotu. Členové církve dohromady tvoří Kristovo tělo, jehož je Ježíš
hlavou. A tak jsme všichni spojeni (srov. Ef 4,4-6). Ježíš se modlil, aby
byli všichni křesťané jedno v Bohu (Jan 17,20-23).

Je proto velmi bolestné vidět mezi křesťany rozdělení. Spory
ubližují celé církvi a jejímu poslání. Dnes existuje mnoho církví a
společenství, které se scházejí v Ježíšově jménu odděleně. Bůh to tak
nechtěl. Právě kvůli Ježíšově lásce a jednotě, kterou zamýšlel, musí církev
vždy usilovat o jednotu mezi křesťany skrze hledání smíření a prosbu
o odpuštění.

Cílem ekumenismu není falešná jednota
Při hledání jednoty křesťanů (ekumenismu) potřebujeme pomoc

Ducha svatého. Cílem ekumenismu není slučovat protikladná učení kvůli
falešné jednotě. Po jednotě je však nutné toužit a usilovat o ni. Jedna
Kristova církev zůstává a Ježíš nás jednoho dne všechny shromáždí.
Rozdělení křesťanů bývá někdy způsobeno i vzájemným neporozuměním.
Je proto třeba úsilí, abychom mohli překonat i tato nedorozumění.

Buďme tedy všichni sjednoceni se svými odlišnostmi, ale vždycky
sjednoceni – taková je Ježíšova cesta. Jednota je nadřazená konfliktům.
Jednota je milost, o kterou máme prosit Pána, aby nás osvobodil od
pokušení rozdělovat, bojovat mezi sebou, od sobectví a pomluv… Kolik
škod zasazují církvi rozdělení mezi křesťany, stranickosti a přízemní
zájmy! Musíme se však modlit nejen my katolíci mezi sebou, ale také i
s dalšími křesťany. Modlit se, aby nám Pán daroval
jednotu - jednotu mezi námi.

Ježíš chce jednu církev, avšak naše hříšnost způsobuje rozdělení.
Musíme prosit za jednotu a usilovat o ni, ale dát ji může jenom Bůh.

Nedostatek krestanské láskyˇ ˇ

Michel Remery – Tweetuj s Bohem,
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.
Redakčně kráceno a upraveno, převzato z www.vira.cz



Srovnáváme-li jednotlivá světová náboženství, můžeme pozorovat
velké rozdíly v uctívání Boha (nebo bohů). Také vidíme rozdíly v chápání
životního poslání člověka a jeho osudu po smrti. Další rozdíly jsou více
méně kulturního rázu a s náboženstvím jako takovým, mají společného
jenom okrajově. Tak například židovské náboženství se silně pojí
s prostředím blízkého východu. Křesťanství je silně ovlivněno římskou a
řeckou kulturou. Muslimské náboženství je „doma“ v arabském světě, i
když paradoxně více muslimů žije v nearabském světě (Indonésie, Afrika,
atd.). Hinduismus a budhismus jaksi podvědomě spojujeme s Indii a jejími
okolními státy. Deklarace o poměru církve k nekřesťanským
náboženstvím „NOSTRA AETATE“ schválená na II. vatikánském
koncilu, vyzývá k úctě k lidem vyznávajícím jiné nekřesťanské
náboženství.

VŠEOBECNÉ BRATRSTVÍ VYLUČUJE DISKRIMINACI
Nemůžeme se však obracet v modlitbě k Bohu, Otci všech, jestliže

odmítáme chovat se bratrsky k některým lidem, stvořeným podle Božího
obrazu. Postoj člověka k Bohu Otci a postoj člověka k bratřím lidem tak
těsně souvisí, že Písmo praví: „Kdo nemiluje, Boha nepoznal“ (1 Jan 4,8).

Podívejme se teď na „ideály a myšlenky“, které nás spojují
s vyznavači jiných náboženství. Chci vybrat pro každé velké náboženství
aspoň jedno společné.

Židé rádi mluví o vyvolenosti svého národa. Bůh si je vybral jako
svůj milovaný lid. To nás s nimi velmi spojuje. Protože i my jsme si
vědomi, že si nás Bůh nezaslouženě vybral a dal nám poznat svého syna
Ježíše Krista. Patříme do církve Kristovy – mystické živé tělo, jehož
hlavou je sám Ježíš Kristus.

Muslimové mají pět základních povinností tzv. Pilířů víry. Jedním
z nich je modlitba. K modlitbám (arabsky salah) volá z minaretů muslimy
muezzin pětkrát denně - před východem slunce, v půlce dne, odpoledne,
při západu slunce a později večer. Také naše křesťanská modlitba musí být
a je podmínkou skutečné víry. Bez pravidelné modlitby křesťan usychá.

VŠEOBECNÉ BRATRSTVÍ
VYLUČUJE DISKRIMINACI



What do You believe?
A View from the Pew
by Deacon Greg Kandra

Budhisté se vyznačují úctou k všemu živému a snahou být
v harmonii s celým světem. To nás silně s nimi spojuje. Každý křesťan
má mít v lásce to, co stvořil Bůh. Harmonie je Boží dar.

Hinduisté vyznávají reinkarnaci. Do jaké podoby se člověk
převtělí, závisí na jeho minulých činech (karma). Křesťané vyznávají
jenom jednu „reinkarnaci“ a ta také závisí na jeho minulých činech. Náš
život je Bohu velmi drahý, a proto se snažíme naplnit ho dobrými činy.

 Existuje
ještě mnoho jiných
společných věcí,
které nás spojují se
všemi lidmi na
celém světě. To
nám dává jistotu,
že existuje
Stvořitel, který se
o nás stará a dává

       se nám poznat
      tisícími různými
      cestami...    CaT

The scientific website The Edge once posed this question to
various creative thinkers: “What do you believe is true even though you
cannot prove it?” Some provocative answers were published some time
ago in The New York Times.

Psychologist Roger Schank said: “Irrational choices. I do not
believe that people are capable of rational thought when it comes to
making decisions in their own lives.”

Physicist Kenneth Ford replied: “I believe that microbial life exists
elsewhere in our galaxy.”

Neuroscientist Joseph LeDoux answered: “I believe that animals
have feelings and other states of consciousness, but neither I nor anyone
else has been able to prove it.”

Setkání představitelů světových náboženstvých
v Assisi 1986



Psychologist David Myers replied: “1. There is a God. 2. It’s not
me (and it’s also not you).”

Another psychologist, David Buss, summed it all up simply and
eloquently in just two words: “True love.” I read this and wondered about
those things we cannot see but which we know, in our hearts, are true.
Scientists measure the world by beakers and liters. They spread it on a
dissecting table, pinned and tagged, and peel apart its skin.

But some things just can’t be scrutinized or categorized—things
that just can’t be proved. Things like faith.

Two thousand years ago, a man who was not a scientist, but merely
a humble tent maker, wrote, “Faith is the evidence of things not seen.” In
other words, it cannot be rationalized.

All this has made me ask myself: What do I believe is true? What
do I know is real, even without the burden of proof?

Certainly, I believe in God, and His Son, and His steadfast devo-
tion to us, unworthy though we may be. But what else?

Well, I believe in the sincerity of children and the loyalty of dogs.
I believe in looking out the window when I’m riding on a bus. I believe in
writing in ink. I believe in Tilt-A-Whirls and roller coasters.
I believe laughter really is the best medicine, and I think a good cry can
help, too.

I believe there is nothing more potent, tender or meaningful than a
well-timed hug.

I believe in long naps on rainy Sunday afternoons.
I believe that somehow there is a divine reason for eclipses and

eruptions, for tsunamis and suicide bombers. I believe in grace. I believe
in possibility. I believe in heeding the whispering voice that calls all of us
to be better than we are. And I believe, passionately, that God has a plan
for each of us.

I can’t prove it. I can’t put it in fluid and keep it in a jar. But I know
it’s true. I just know it, in my bones. I suspect that is fundamental to who
we are. We need to make these
leaps of faith — to keep our
eyes on the stars when the wa-
ters around us are rising.

At times it is almost
impossible, and the heart
breaks from the effort. Yet,
something — or Someone —
keeps us going.
Believe it or not.



Příjmy v roce 2017 Výdaje v roce 2017
Cash  $ 2,155.00 Známky    $ 2,009.00
Checks  $ 6,330.00 Obálky    $     330.47

Papír    $     118.11
Tonery    $ 1,124.00
Software + kancelářské věci           $     255.08

Celkem příjmy $ 8,485.00 Celkem výdaje   $ 3,836.66

Letošní Popeleční středa připadne
na 14. února. V ten den si také
připomínáme svátek sv. Valentýna, patrona
zamilovaných. Milenci si v ten den
navzájem dávají dárky a posílají emotikony
a všelijaké znamení své lásky přes
facebook a jiné sociální sítě.

Také Ježíš, který si Tě zamiloval, prostřednictvím církve posílá
svoje znamení lásky. Na popeleční středu budeme označeni křížem na
čele. Je to znamení, že patříme nerozlučně ke Kristu. On za nás zemřel
na kříži, protože nás miluje láskou boží, nekonečnou... Nezapomeň tedy
ve středu 14. února, na toho, který po tobě tak touží.

Zamilovaný Bůh - Ježíš Kristus

Blahopřejeme:
Avery Patricia Hernandez byla pokřtěna

poslední den v roce 2017. Blahopřejeme
šťastným rodičům Anně a Keithovi
k narození prvního dítěte. Boží požehnání ať
přebývá a spočine ve Vašem domě. Kmotra
Jana ať Vám pomáhá při výchově malé
Avery. Za celou krajanskou rodinu přeje

Fr. Antonín

Milí čtenáři, děkuji Vám za Vaši podporu našeho časopisu ZVON
a české misie v New Yorku. Ujišťuji Vás svou modlitbou a také o modlitbu
prosím. V tabulce dole jsou naše výdaje a příjmy za rok 2017. Zachovejte
nám přízeň i v roce 2018. Bůh ať je s Vámi.        Váš Fr. Antonín Kocurek



  2. ledna The Holy See expects to play a leading role in international
efforts to address problems of migrants and refugees during 2018,
according to Fr Michael Czerny is undersecretary of the Migrants and
Refugees office at the Vatican Dicastery for Integral Human
Development.
  5. ledna začátkem ledna 2018 si biskup František Václav
Lobkowicz připomenul kulaté životní jubileum; narodil se 5. ledna 1948
v Plzni. Jeho 70. narozeniny oslavil také s kněžími své diecéze v úterý 16.
ledna  při mši svaté v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu.
14. ledna začíná v historii kláštera období působení nástupce
Anastáze Opaska ve funkci břevnovského opata; při nedělní benedikci
vedené kardinálem Dominikem Dukou OP se úřadu ujal současný
představitel zdejší řádové komunity Petr Prokop Siostrzonek.
19. ledna  President Trump said he was "honored" and "proud" to be
addressing the march. "The March for Life," he said, "is a movement born
out of love. You love your families, you love your neighbors, you love our
nation and you love every child — born and unborn — because you
believe every life is sacred, that every child is a precious gift from God."
He praised marchers for offering friendship, mentorship and "life itself"
to women in need of support.
23. ledna Papež František zaslal poselství Světovému
ekonomickému fóru, které se koná v těchto dnech tradičně ve švýcarském
Davosu. Zdůraznil, že je zásadní především pečovat o lidskou důstojnost
tím, že všichni lidé dostanou skutečnou příležitost pro integrální lidský
rozvoj. Tématem letošního 48. ročníku je „Vytváření sdílené budoucnosti
v roztříštěném světě“
23. ledna papež František jmenoval nového pomocného biskupa pro
pražskou arcidiecézi. Stal se jím její generální vikář Mons. Zdenek
Wasserbauer.
24. ledna “It is unacceptable that human beings be persecuted and
killed because of their religious affiliation! Every person has the right to
freely profess his religious beliefs without constraints.” Pope Francis
received members of the Yazidi community from Germany before the
General Audience this morning,  in the small hall of the Vatican’s Paul VI
Hall. The Yazidis are religious minority, many of whom have been killed
or forced out of their homelands by ISIS.

Události     



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 10.30  u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu
(1st Ave a 66th St.) http://www.slovenskykostol.com

 datum     úmysl                                                      dárce
úmysly mší svatých v měsíci únoru 2018

  3. února
  4. února
  7. února
10. února
11. února
12. února
14. února
16. února
18. února
20. února
21. února
22. února
25. února
26. února
28. února

Na poděkování Pánu Bohu
Za + Ing. Arch. Zdeňka Homoláče
Za + Dagmar Čermákovou
Za + manžela JUDr. Bohumíra Bunžu
Za + Naďu Horákovou
Za + rodiče
Za + Jána a Jána Juráši
Za rodinu Hromadku
Za + manžela Stanislava Mergla
Za + manželku
Za + Olgu Radimskou
Za + manžela Jana Stránského
Za + rodiče Pavlicovy
Za celou rodinu Kawalykovu
Za Máriu a Andreje Kosára

Fr. Antonín
manželka Alena a děti
Libuše Král
Růžena Bunžová
Joan Alston
B. a J. Kowalykovi
J. a Mária Juráši
Blažena Stránská
Irene Mergl
Andrew Pončič
Libuše Král
Blažena Stránská
Božena a syn Peter Smrčka
B. a J. Kowalykovi
J. a Mária Juráši

Děkujeme za podporu české misie a Zvonu
v minulém období přispěli:

Marianne a James Solfronk, Tony a Helena Kočicovi, Jiřina a
Frank Vašek, Vladimíra a Jana Pavlovsky, Pavel Foltýn, Zdenek a Zdenka
Sádlík, Tomáš a Daniela Brabec, Vladimír a Jane Brotánek, Joseph A.
Kocáb, Gabriela Majernikova a Martin Smetana, Pat a Ed Babor, Miroslav
Tkadlec.
Blahopřejeme k  narozeninám
v měsíci únoru:

George K. Kolasa 1. února, Helena Weirich 3. února, Libuše Král
7. února, Petr Štec 8. února, Marta Bláhová 10. února, Mathilde Halka 14.
února, Anna Sikorjak 22. února, Daniela Neyland 25. února, Rev.
Jindřich Kotvrda 26. února, Jarmila Weirich 27. února, Martin Vraštiak
29. února.



osobnosti PRVNÍ REPUBLIKA - ČESKOSLOVENSKO 1918-1938

Milan Rastislav Štefánik se narodil 21. července 1880 v Košariskách u Myjavy na
západním Slovensku jako šesté z dvanácti dětí v rodině evangelického faráře Pavla Štefánika. Devět dětí
se rodičům podařilo vychovat do dospělosti. Třebaže byl synem faráře, vyrůstal v chudém prostředí
a jeho život se téměř nelišil od života rolnických dětí ze sousedství. Co mu však od dětství nechybělo,
byly slovenské knihy a časopisy, jimiž se Pavol Štefánik jako vzdělaný národovec snažil vychovávat
svoje potomky. Otec Pavol se snažil poskytnout synovi co nejlepší vzdělání – aby mohl Milan Rastislav
studovat na střední škole, musel se důkladně naučit maďarsky. Proto už v devíti letech odešel z domu do
Šamorína, aby se připravil na střední školu. Středoškolské studium započal na evangelickém lyceu
v Bratislavě. Odmaturoval s vyznamenáním a rozhodl se odejít studovat stavební inženýrství do Prahy.
Hned na začátku studií začal navštěvovat se svým přítelem Janem Kraiczem i spolek evangelických
akademiků Jeroným a byl rovněž členem podpůrného spolku Radhošť. Štefánik se také stal hlasistou
a stoupencem myšlenek profesora T. G. Masaryka. V letním semestru roku 1902 odešel studovat do

Curychu, kde v novém prostředí získal i nové kontakty. Cílem dalšího Štefánikova působení se stala Paříž. Dorazil do ní 28.
listopadu 1904. Začátek války Štefánika nepřekvapil, protože ho předvídal už několik roků. Ve válce viděl hlavně možnost
osamostatnění Slováků, které hned od začátku spojoval i s Čechy. Nastoupil do vojenské letecké školy v Chartres a 11. května
1915 získal diplom pilota a hodnost desátníka. V hodnosti podporučíka nastoupil na frontu, kde dělal průzkumné lety. I jako
letec měl neustále na zřeteli osamostatnění Čechů a Slováků a pokoušel se o vytvoření česko-slovenské dobrovolnické
jednotky.   Po návratu do Paříže se Štefánik plně věnoval ustanovení samostatného česko-slovenského vojska. Štefánik tu
nadále prosazoval plán vytvoření česko-slovenského státu. 13. prosince 1915 se setkal s E. Benešem a oba se shodli na
Štefánikově  a Masarykově koncepcí samostatného státu. Za tímto účelem odcestoval do Ruska. 2. června 1917 odplul Štefánik
do USA. Prvním úkolem byl nábor dobrovolníků. Štefánikovi se podařilo získat na 3000 mužů. 14. listopadu 1918 se stal
ministrem vojenství ve vládě Karla Kramáře, v této funkci působil až do své smrti v roce 1919. Milan Rastislav Štefánik
zahynul 4. května 1919 při cestě domů z Itálie při leteckém neštěstí. Má pomník na hoře Bradlo, která se tyčí nad městem
Brezová pod Bradlom na západním Slovensku. Spolu s posádkou zříceného letadla je zde i pochován. zdroj wikipedia


