HLAS MISIE

doba postní – velikonoční
2013 – 1

Oběžník České katolické misie ve Švýcarsku
Předplatné: 12,- sFr
Ročně 4x
Ročník: XLI
___________________________________________________________________________________________

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2013

____________________________________________________________

KVĚTNÁ NEDĚLE – 24. března
10.30 Klausenhof, Flüeli – Ranft
Zakončení duchovní obnovy
19.00 Zürich, Krypta Herz – Jesu
Dnes se žehnají zelené ratolesti a při bohoslužbě se čtou pašije.
Mše svatá ve Winterthuru 23.3.a v Luzernu 24.3. NENÍ!

____________________________________________________________

ZELENÝ ČTVRTEK – 28. března
19.30 Zürich, Krypta Herz – Jesu
Bohoslužba se slaví na památku poslední večeře Pána Ježíše na
rozloučenou s apoštoly, při níž Ježíš ustanovil svátost oltářní a
svátost kněžství.
____________________________________________________________

VELKÝ PÁTEK – 29. března
17.00 Zürich, Krypta Herz – Jesu
DEN přísného postu (je možno pouze 1x za den dosyta se najíst
bez masitých pokrmů). Velkopáteční obřady připomínají Kristovo
utrpení pro spásu celého světa.
____________________________________________________________

BÍLÁ SOBOTA – 30. března
21.00 Zürich, Krypta Herz – Jesu
Bohoslužbu začínáme na nádvoří společně s místní farností
žehnáním ohně! Pak pokračujeme světelným průvodem do krypty.
Při mši sv. bude obnova křestních slibů; na konci budou požehnány velikonoční pokrmy.

KRISTOVY RÁNY NÁS UZDRAVILY
Kde jinde je bezpečný a jistý úkryt i odpočinek pro slabé než
v Kristových ranách? Svět kolem nás hlučí, tělo nás svírá,
ďábel klade nástrahy... Já se však neděsím, protože jsou tu
Kristovy rány. Zhřešil jsem snad velkým hříchem, svědomí
se ozývá? Já se však neděsím, protože tu jsou Kristovy
rány. ON byl zraněn pro naše nepravosti – JEHO rány nás
uzdravily!
Zcela jistě se mýlí ten, kdo říká: „Větší je má nepravost,
než abych si zasloužil milost.“ Jsme přece údy Kristova těla
a jako nepřísluší údu, aby rozhodoval o záležitostech hlavy,
tak ani my nemůžeme rozhodovat o tom, co si od Krista zasloužíme. To není naše věc, ale jeho. JEHO rány nás uzdravily!
Proto mohu s důvěrou čerpat ze Srdce Páně to, čeho se
mi nedostává, protože ON oplývá milosrdenstvím a je mnoho míst, z nichž toto milosrdenství prýští: přece probodli jeho ruce i nohy, bok otevřeli kopím – to jsou otvory jeho milosrdenství! Hřeb, který prorazil jeho ruce a nohy se stává pro
mě klíčem, který otvírá brány jeho milosrdenství. Rána po
hřebu křičí, že v Kristu je skutečně svět usmiřován s Bohem!
Meč pronikl bok a přiblížilo se JEHO srdce, takže už nemůže NEMÍT soucit s mojí slabostí. Otevřeným bokem se ukazuje veliké tajemství lásky: hlubina milosrdenství našeho
Boha, který navštívil a vykoupil svůj lid. Nikdo nemá větší
lásku než ten, kdo dává svůj život za ty, kdo propadli smrti.
Jsem si, Pane, vědom mnoha svých provinění, ale kde se
rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko větší ukázala tvá
milost. Boží láska je od věků navěky! (Z kázání sv. Bernarda)

____________________________________________________________

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 31. března
8.30 Winterthur – Rosenberg

Při mši svaté budou požehnány velikonoční pokrmy a po mši
následuje společná snídaně!
ZÜRICH – večerní mše svatá NENÍ !!!
____________________________________________________________

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 1. dubna
10.00 Aarau, sál pod kostelem
svatých Petra a Pavla (u nádraží).
____________________________________________________________

SOBOTA VELIKONOČNÍ – 6. dubna
18.00 Winterthur – Rosenberg

____________________________________________________________

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 7. dubna
9.30 Bern – Bruder Klaus
19.00 Zürich – Herz-Jesu Wiedikon
____________________________________________________________

SVÁTOST SMÍŘENÍ – před každou bohoslužbou nebo po
osobní domluvě!!!

Radostné
prožití
svátků
vzkříšení
Krista, hojnost jeho síly a požehnání
přeje všem krajanům váš misionář

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Jsou tu zas velikonoční svátky. Zatímco Vánoce slaví
s křesťanskými věřícími tak či onak většina lidstva a téměř
bez výjimky i celá česká populace (z pohledu zbytku Evropy
ateistická), Velikonoce – původnější nejstarší a nejvýznamnější křesťanské svátky – asi většina dnešních Čechů prožije pouze jako vítaný den volna navíc, snad přikrášlený nějakým odvarem lidových zvyků bez valného duchovního obsahu. Připadá mi to škoda: je to velké kulturní zchudnutí.
Jsem přesvědčen, že kdyby alespoň každý třetí člověk sáhl
v těchto dnech po Bibli a přečetl si vyprávění, které
křesťanským Velikonocům dalo jejich smysl, a zauvažoval o
něm, muselo by se v duchovním klimatu společnosti něco
změnit.

Stará česká legenda vypráví, že když se na Velký pátek
„na kůru kostela právě pěje / Krista Pána umučení“ pukají
skály a otvírají se poklady. Možná je v této pověsti zašifrována zkušenost, že když se čte strhující pašijový příběh, pukají skály v našem nitru, povoluje to, co v nás zkamenělo,
ztvrdlo, okoralo, - a to nejcennější hluboko v nás aspoň na
chvíli zasvítí a stane se přístupným.
Pašijový příběh je opravdu – jak mi to jednou řekl krátce
před svou smrtí starý český herec Josef Vinklář – snad nejbarvitější drama lidských dějin: na scénu vystupují všechny
mocnosti světa – politická moc s tváří Piláta, tradice a náboženská moc v barvách židovské velerady, zrada s maskou
Jidáše, selhání v podobě Petra, soucit v závoji Veroniky – a
pravda, PRAVDA opuštěná, pravda vzdorující lidské moci
v bezmocném králi, který s trnovou korunou na hlavě říká:
„ANO, já jsem král. Já jsem se proto narodil, abych vydal
svědectví pravdě. A každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas!“
A když je na scénu povolán dav, aby on byl soudcem
spravedlnosti, tak tento DAV Ježíšův “hlas pravdy“ překřikuje a přeje si zločince Barabáše. A o těch, kteří svému Mistru
nedávno slibovali věrnost až za hrob, je psáno: tehdy ho
všichni učedníci opustili a utekli. A jako by na tom nebylo
dost, ten, který byl nazván skálou – Petr – první z apoštolů,
ze strachu před služkou svého Pána třikrát zapře. A do
svědomí čtenářů zakokrhá kohout. Pak nastupují kati.
Velikonoční příběh však naštěstí nekončí tmou. Bylo sice
mnoho mocných, kteří se v dějinách opakovaně pokoušeli,
„aby dějiny nepřekročily odpoledne Velkého pátku“ – jak to
básnicky vyjádřil český křesťanský poeta Jan Zahradníček.
Jim navzdory však do tmy zrady, viny, bolesti a smrti, do
tmy hrobu padá SVĚTLO. „Láska je silnější než smrt“ – tato
věta ze starozákonní Písně písní je naplněním a vrcholem
velikonočního příběhu o Kristu-Spasiteli a Vykupiteli světa.
A jeho vzkříšení je jediným a podstatným obsahem velikonočních svátků.
Nic proti lidovým velikonočním zvykům (kraslicím, zajíčkům

a pomlázkám) – ale pokud by zbylo v povědomí společnosti
z bohatství Velikonoc jen toto, bylo by to trochu málo. Možná i ti, kteří se z různých důvodů nezúčastní oslavy velikonoc v kostele, by si mohli najít chvíli a sáhnout po Knize
knih a velikonoční příběh si přečíst. Je tu čas, který otvírá ty
nejvzácnější poklady!
(Prof. Tomáš Halík, Praha)

____________________________________________________________

POSELSTVÍ z věčného města
„Jděte do celého světa a Hlásejte evangelium“ – je Kristovo
poslední přání před jeho odchodem zpátky k Otci. Nad tímto
úkolem se zamýšlejí biskupové celého světa na své synodě v Římě v říjnu 2012.
Téma ‘Nová evangelizace‘ provází církev od dob II.vatikánského koncilu. Vést muže a ženy, děti, mladé i staré naší doby k Ježíšovi a k osobnímu setkání s Ním, je naléhavou potřebou, která se dotýká všech oblastí světa. Všude je
totiž potřeba oživovat víru podléhající riziku, že se rozmělní
až zcela vytratí v současném sekularizovaném a zmaterializovaném světě.
Dříve než řekneme něco o formách a způsobech nové
evangelizace, chceme zdůraznit, že velikost naší víry záleží
na tom, jaký máme osobní vztah s Kristem, který nám
vždy jako první vychází v ústrety. Nová evangelizace spočívá na prvním místě v tom, abychom srdcím a myslím mužů
a žen naší doby, často rozptýleným a zmateným, a především sami sobě znovu ukázali trvalou krásu a radost z osobního setkání s živým Kristem, sice ukřižovaným, ale nakonec absolutně Vítězným!
Kristova církev – živé společenství pokřtěných – je tím
jedinečným prostorem, který Kristus nabízí, abychom se
s Ním mohli osobně setkat. Církvi ON svěřil své slovo – slovo života; křest, který z nás vytváří Boží děti; své Tělo a
svou Krev – duchovní pokrm a nápoj; svátost smíření – prostředek na odpuštění hříchů; a především nám nabízí SEBE
– život ve společenství s Bohem-LÁSKOU!
JAK a KDE je možné se s Kristem setkat? Z evangelií se
dozvídáme, jak to dělal sám Kristus: Petra, Ondřeje, Jakuba
a Jana – první apoštoly – oslovil a povolal uprostřed jejich
práce. Zvědavého Zachea sám oslovil a účastnil se hostiny
v jeho domě. Římský setník ho požádal o pomoc při nemoci
jednoho služebníka a Ježíš šel. Slepý od narození volal o
jeho pomoc – a Ježíš ho přivolal k sobě. Lazar, Maria a
Marta přijímaly Ježíše ve svém domě... Ježíš využíval nejrůznějších situací v životě člověka, aby se s ním mohl setkat
a dát se mu poznat.
Dnes je na nás křesťanech, abychom vyhledávali nové
příležitosti, jak Krista přiblížit dnešnímu člověku. Tíží nás sice i vlastní hříchy a selhání, musíme je pokorně přiznat a
svěřit Božímu milosrdenství, protože naše síla a jistota nespočívá v naší dokonalosti, ale opírá se o Kristova Ducha,
který je prvním aktérem každého obrácení a evangelizace.
Dívat se správným pohledem na současný svět. Necítíme
se být zastrašeni situací naší doby, v níž žijeme. Náš svět je
plný protikladů a problémů, ale zůstává Božím výtvorem. Je
sice plný zla, ale je to stále svět, který Bůh miluje! Nejsme to
my, kdo vede dílo evangelizace, ale BŮH, jak to připomenul
papež Benedikt XVI.: „První slovo, skutečná iniciativa a pravá aktivita přicházejí od Boha a jedině, pokud se začleníme
do této Boží iniciativy, můžeme se i my – s Ním a v Něm –
stávat evangelizátory!“
Biskupové také zdůraznili, že od počátku hlásání evangelia nacházelo předávání víry své přirozené místo v RODINĚ.
Rodiče jsou prvními učiteli víry pro své potomky. Ani ne tolik
tím, co říkají, ale jak víru žijí!!! Život v rodině je prvním místem, kde se evangelium setkává s běžným lidským životem
a ukazuje svou schopnost a sílu proměňovat vše do atmosféry lásky, která pramení z Boha. (z 13. světové synody biskupů)

POTŘEBUJE ČESKO PAPEŽE??

„Náš bohoslovec“ Jiří Zeman z Prahy nám píše:
Milí krajané a dobrodinci ve Švýcarsku! Vážím si vytrvalé
podpory, kterou mi prokazujete a děkuji za ni. Prosím Pána,
aby mě naučil vděčnosti. To, co dostávám chci jednou předávat dál: ať už z oblasti duchovních nebo i hmotných darů.
V současné době pokračuji ve studiu 4. ročníku (druhý semestr). V pražském semináři je nás celkem 35 studentů
teologie pro všechny diecéze v Čechách. Na Moravě je
společný kněžský seminář v Olomouci.
Milí krajané, přeji Vám do dalších dnů postní doby
nezdolnou naději a důvěru v Pána dějin, který žehná
každému člověku, a o velikonocích velkou radost z Kristova
vítězství nad smrtí a zlem. Jemu totiž smíme svěřit svou
neznámou budoucnost, vždyť on je náš známý Bůh.
A dá-li Pán, příští 5. ročník mého teologického studia bude
zakončen jáhenským svěcením, což je I. stupeň svátosti
kněžství.
Za vše děkuje a vzpomíná Jiří Zeman
Dodatek–prosba: Milí krajné, pokud můžete a chcete
opět přispět na podporu našeho bohoslovce, přidejte částku
k příspěvku na misii s poznámkou „student“. Srdečný dík!

Kromě Jiřího Zemana „máme“
ještě další dva bohoslovce na
Slovensku: Richard Balek (na
horním fotu třetí zprava vpředu)
je v 1. ročníku kněžského semináře Spišské diecéze. Předtím
pracoval zde ve Švýcarsku a
měl úzké kontakty s naší misií.
Dalším je Luboš Utekal (na
fotu vlevo), který je ve 2. ročníku kněžského semináře v
Nitre. Pracoval také několik let
zde ve Švýcarsku, navštěvoval
naše nedělní večerní mše v Zürichu a vždy rád ministroval.

K čemu je papež užitečný pro českého nekřesťana a nekatolíka? – zamyšlení novináře M. Fendrycha z 27.2.2013.
(Pohled člověka žijícího mimo jakoukoliv církev!)
Ve čtvrtek 28. února 2013 ukončil svou službu nástupce
apoštola Petra papež Benedikt XVI.(Josef Ratzinger). Sloužil necelých osm let. Jeho předchůdce, cestovatel, přítel
mládeže a mediální hvězda Jan Pavel II. víc než 26 let! Brzo
se očekává jeho nástupce. Co znamená katolictví a jeho
hlava – papež – pro nás, pro Čechy? Co pro svět okolo
nás? Rozumíme papeži? Potřebujeme vůbec papeže?
Modernímu Čechovi, ale i Evropanovi, není nic vzdálenějšího, než nějaká služba papeže. Počet katolíků se za posledních padesát let ve světě sice zdvojnásobil na 1,2 miliardy, ale na starém kontinentu církev zažívá velkou krizi...
Čím je tedy papež Ratzinger důležitý pro nás? K tomu se
dá dojít odzadu, opačně, přes to, co mu svět nejvíce vyčítal.
Papež Benedikt XVI. už jako Josef Ratzinger byl považován
za silně konzervativní osobnost. Dokonce získal přezdívku
„Rotvajler boží“, byl vždy zakousnutý do obrany katolických
hodnot: v roce 1968, v době západního sexuálního uvolnění – dětí květů, ho děsilo, jak se morálka mění v NIC. V papežském úřadu také neuhnul ze svých postojů (nezmírnil
pohled na potraty, nevzal na milost homosexuální svazky,
nepovolil svěcení žen..), mluvil o tom, že byl zvolen, aby nic
neměnil. Mnohé křesťany a hlavně nekřesťany v Evropě
strašně popuzuje jeho neochota církev měnit. Jenže PRÁVĚ
TENTO POSTOJ Evropa, Amerika i jiné světy POTŘEBUJÍ!
Dnes totiž „nic není problém“, „nic není zakázáno“, „nic už
neplatí“, „všecko je dovoleno“! Díky tomu mizejí hranice mezi dobrem a zlem, ztrácí se smysl lidských činů i samotného
života. Proto papeže vyzývám: „NEBUĎTE JAKO MY!“
A v tom je právě největší hodnota papeže: v jeho konzervativismu. Katolíci by byli kupříkladu pro většinovou českou společnost (ale i v jiných zemích) mnohem přijatelnější,
kdyby stále dokola nebrojili proti potratům. Jenže ono je velmi cenné, když někdo znovu a znovu upozorňuje na to, že
jen tak zabíjíme rodící se život, jako by to byl ždibec masa.
Stejně tak ona slavná ochrana tradiční rodiny! Dnes je běžná norma, že se manželé rozvedou, a klidně vícekrát. Udělají jedno dítě, pak zase jinde třeba dvě, a jde se dál. Považujeme to za normální, nezastavujeme se, za námi propast.
PROČ neříct: „BRZDĚTE!“ Jenom proto, že to nechceme
slyšet? Když to neříká téměř nikdo, je dobře, že to vysloví
aspoň papež, že ten obranný, odmítaný, nenáviděný POSTOJ drží DÁL !
Rychle jsme přijali „víru“ ve všemocné peníze, majetek a
moc. A pekelně nás dráždí, když často i oni – křesťané, i ti
papežští katolíci – jsou jako my. Většina by ráda, aby církev
zůstala CHUDÁ a SVATÁ (aby neměla žádný majetek, aby
se věnovala pouze sycení hladových bezdomovců, aby se
starala o ženy v nouzi, aby dál propagovala adopci „na dálku“, aby v ní nepracovali pedofilové, kteří jsou i mezi námi).
Lidé církvi vyčítají konzervatismus, ale zároveň by chtěli,
aby „nebyla jako MY“!
Bude příští papež jiný? S největší pravděpodobností ne!
Ale jeho cena pro nás všechny stojící mimo jakoukoliv církev, pro celý současný svět, BUDE STEJNÁ: Bude nám
připomínat: „BRZDĚTE!“
(Redakčně zkráceno)
____________________________________________________________

INZERÁT – NABÍDKA:

Dům pro seniory „HUMANUS“ na Slovensku
v Hlohovci nabízí možnost trvalého ubytování i pro
krajany-důchodce ze zahraničí. Na zdravotním stavu
nezáleží. Mohou být ještě soběstační nebo už
odkázáni na trvalou péči. Bližší informace na:
www.humanus.sk nebo mobil: 00421 905 616 094.

PRAVIDELNÉ ČESKÉ A SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY
Zürich:
Winterthur:
Bern:
Aarau:
Luzern:

každou neděli v 19.00 hod. v kryptě kostela Herz-Jezu Wiedikon, Aemtlerstr. 49 (přátelské posezení
ve farním klubu po mši svaté každou poslední neděli v měsíci!)
každou sobotu v 18.00 hod. provizorní sál na parkovišti u kostela St.Ulricha Rosenberg, Seuzacherstr. 1
(přátelské posezení u kafé po mši svaté každou druhou sobotu v měsíci!)
každou 1. neděli v měsíci v 09.30 hod. v kryptě kostela Bruder Klaus, Segantinistr. 26
každou 3. neděli v měsíci v 10.00 hod. v sále pod kostelem St.Peter und Paul (u vlak. nádraží)
každou 4. neděli v měsíci v 10.00 hod. v kryptě kostela St.Karl u Karlsbrücke, Spitalstr. 93
(V Bernu, Aarau i Luzernu po mši svaté přátelské posezení u kafé)

Každá středa:

SETKÁNÍ MLÁDEŽE (slovenské i české) v Italské misii na Feldstr. 109 od 20.00 hodin.
Italská misie, kostel Don Bosco, Feldstr. 109, Zürich.(Končí 20.03.2013 a opět začíná 10.04.2013)

Každý čtvrtek:

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY v Italské misii na Feldstr. 109, kostel Don Bosco,
od 19.45 mše sv., po ní modlitba růžence; v postní době pobožnost „křížové cesty“,
v měsíci květnu „májové pobožnosti“. (Končí 14.03.2013 a opět začíná 11.04.2013)

První pátek v měsíci: slovenská mše sv. ve 20.00 hod. v kryptě kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36, Zürich
Slovenské mše sv.: v Zürichu: každou neděli v 09.30 hod. v kryptě kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36
v Basileji: každou 2. a 4. neděli v měsíci v 17.30 hod. v kostele Allerheiligen, Neubadstrasse 95.
v Bernu: každou 2. a 4. sobotu v měsíci v 17.30 hod. v kryptě kostela Dreifaltigkeit na Taubenstrasse
v blízkosti hlavního nádraží
v Ženevě: každou 1. a 3. neděli v měsíci v 16.30 hod. v kostele St. Julien, 3,Rue Virg. Malmati, Mayrin 2
.
v Lausann: každou 3. neděli v měsíci v 09.30 hod. v Chapelle du Servan, Chemin Eugéne-Grasset 12

Aktuální informace České i Slovenské misie najdete také na www.slovaci.ch !!!
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA se letos koná ve dnech
21. – 24.března na obvyklém místě ve Flüeli-Ranft v rodinném pensionu manželů Langových: Klausenhof. Obnovu
povede Otec Jindřich ŠRAJER, salesián, vyučující na
teologické fakultě v Českých Budějovicích
Pravidelní účastníci jsou již přihlášeni, celkem asi 35
zájemců. Další zájemci se musí už přihlásit sami přímo u
Langů: T: 041-666 37 77! Cena celého pobytu (ubytování +
celodenní strava) je letos pro jednu osobu v jednolůžkovém
pokoji 260,- sFr, ve dvoulůžkovém 200,- sFr.
POZVÁNKA od farnosti HERZ-JESU Wiedikon:

O velikonoční neděli 31. března 2013 bude po slavnostní
bohoslužbě, která začíná v 10.00 hod. a kterou slouží generální vikář Josef Annen, požehnáno obnovené farní centrum „JOHANEUM“. Následuje společný oběd. Všichni krajané jsou srdečně zváni.
V sobotu 6. dubna 2013 se koná „DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ“ obnoveného farního centra v době 10.00 – 16.00
hod.

NÁRODNÍ POUŤ DO EINSIEDELN: V letošním roce
2013 se koná v neděli 2. června, poutní mše začíná ve
12.30 hod. Účast na pouti slíbil světící biskup pražský Otec
Václav MALÝ, pověřený péči o české krajany v zahraničí!

POZVÁNKA DO ŘÍMA: Také letos je možnost prožít
společný týden v Římě v rámci konference Českého náboženského střediska VELEHRAD. Mohou přijet i nečlenové

střediska. Kdo by se z krajanů chtěl zúčastnit, ať se sám
nahlásí v českém poutním domě Velehrad, Via delle Fornaci
200, 00 165 Roma. Tel: 0039-06-636256, nebo e-mail adresa: velehrad.roma@ gmail.com Letos je pro krajany rezervován poutní dům od 5. do 12. října. Nocleh se snídaní stojí
32,- Euro v budově A a B, v budově C: 21,- Euro na osobu a
den; oběd nebo večeře á 9,- Euro. Dopravu si zařizuje
každý sám. Podrobné informace na www.velehrad.net

ZRUŠENÉ BOHOSLUŽBY: WINTERTHUR: sobotní mše
budou vynechány v těchto dnech: 23.3. (duchovní obnova
ve Flüeli); 30.3. (Bílá sobota) a 11.5.(jsem mimo Švýcarsko)
LUZERN: Mše sv. 24.4. (Duchovní obnova ve Flüeli)
POUŤ NA MARIASTEIN (slovenská) ke Dni matek se
letos koná 12. května. Mše svatá začíná ve 12.30 hod.
HOSPODAŘENÍ ČESKÉ MISIE ZA ROK 2012:

Příjmy činily celkem +34.730,- Fr (sbírky, dary a příspěvky).
Celkové výdaje: –36.050,- Fr (běžný provoz, kancelář,
časopis, cestovní náklady, charita...), schodek –1.320,- Fr.
Také v tomto prvním čísle Hlasu misie si vám dovolujeme
přiložit složenku na příspěvek pro náš časopis (roční cena
oběžníku nyní vychází na 12,- Fr) i činnost České misie ve
Švýcarsku. Za každý váš dar už předem srdečný dík!!

۩
DODATEK K ZEMŘELÝM za rok 2012:
14. Hájek Jaroslav +1.4.2012 – 88 let – Winterthur
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