HLAS MISIE
Oběžník České katolické misie ve Švýcarsku
Předplatné: 12,- sFr
Ročně 4x

doba postní – velikonoční
2020 – 1
Ročník: XLVIII

___________________________________________________________________________________________________________________________

POSELSTVÍ papeže FRANTIŠKA
k postní době 2020
„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“
Také v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se na slavení velikého
tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života, jak osobního, tak společného.
Je třeba, abychom se v mysli i v srdci neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás měrou, jakou se necháme zapojit
do jeho duchovní dynamiky a jakou svobodně a velkodušně
na ně odpovíme.
1. Velikonoční tajemství, základ obrácení
Křesťanská radost tryská z naslouchání a přijetí radostné
zvěsti o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání! Shrnuje tajemství
lásky, která je „velmi reálná, velmi pravdivá a velmi konkrétní,
takže nám nabízí vztah upřímného a plodného dialogu“. Kdo
věří v toto poselství, ten odmítá lež, podle které jsme si darovali život sami, zatímco se ve skutečnosti rodí z Otcovy lásky,
z jeho rozhodnutí darovat život v hojnosti (Jan 10,10). Pokud
však budeme naslouchat svůdnému hlasu „otce lži – ďábla“
(Jan 8,44), riskujeme, že se propadneme do propasti, kde nic
nemá smysl, že zakusíme peklo už tady na zemi, jak to bohužel dosvědčují mnohé dramatické prožitky jednotlivců i celých
společností v naší době.
V této postní době roku 2020 bych se proto chtěl na každého křesťana obrátit slovy, která jsem napsal mladým lidem
v apoštolské exhortaci „Christus vivit“: „Pohleď na rozepjaté
paže ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když přijdeš vyznat své hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od každé viny. Rozjímej jeho
krev prolitou s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak bu-

deš moci být vždy jako znovuzrozený“ (č. 123). Ježíšova smrt
a jeho zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: mocí Ducha Svatého je stále aktuální a stále přítomná... Stačí se podívat na
Kristovo tělo v tolika trpících.
2. Naléhavost obrácení
Prospěje nám porozjímat do větší hloubky o velikonočním
tajemství, díky kterému jsme dostali Boží milosrdenství.
Milosrdenství lze zakusit totiž pouze „tváří v tvář“ ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Pánu, „protože on mě miloval a za
mě se obětoval“ (Gal 2,20). Jde o dialog od srdce k srdci,
od přítele k příteli. V postním čase je proto velice důležitá
modlitba. Více než povinnost vyjadřuje modlitba potřebu odpovědět na Boží lásku, která nás stále předchází a povzbuzuje. Křesťan se modlí s vědomím, že je nezaslouženě milován.
Modlitba může mít různou formu, ale skutečný smysl má v
Božích očích ta, která prolomí tvrdost našeho srdce, aby ho
stále intenzivněji obracela k Bohu a k jeho vůli.
V tomto příhodném čase se tedy nechme vést jako Izrael
na poušti (Ozeáš 2,16), abychom konečně zaslechli hlas našeho Přítele a s větší hloubkou a ochotou mu dali v sobě zaznít. Čím více se necháme vtáhnout do jeho slova, tím více
se nám podaří zakusit jeho nezištné milosrdenství. Nenechme tedy uplynout toto období nadarmo, kvůli namyšlené iluzi,
že snad my jsme pánem času i způsobu našeho obrácení
k Bohu.
3. Vášnivé Boží rozhodnutí vést dialog se svými dětmi
Bůh nám znovu nabízí příhodný čas k našemu obrácení.
Nemůžeme to nikdy brát jako samozřejmost. Tato nová šance by v nás měla vyvolat vděk a zbavit nás lhostejnosti.
Navzdory zlu, které je mnohdy dramaticky přítomno v našem
životě i v životě církve a světa, vyjadřuje tento čas, daný nám
pro změnu našeho života, pevné Boží rozhodnutí nepřerušit
záchranný dialog s námi.

V Ježíši ukřižovaném, se kterým Bůh „jednal kvůli nám jako
s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli ospravedlněni u Boha“ (2 Kor 5,21), toto rozhodnutí došlo až k tomu,
že na Božího Syna dopadly všechny naše hříchy, až byl postaven „Bůh proti Bohu“, jak řekl papež Benedikt XVI. Vždyť
Bůh miluje i své nepřátele (srov. Mt 5,43–48).
Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce Bůh navázat
dialog s každým člověkem. Nikoli takový, jaký se připisuje
Athéňanům, „kteří se ničím jiným nezaměstnávali než tím, co
nového by si mohli povědět nebo vyslechnout“ (Sk 17,21).
Povídání vycházející z prázdné a povrchní zvědavosti je charakteristické pro světskou tvář každé doby. V naší době se
k nám může vloudit i skrze zavádějící používání moderních
internetových komunikačních prostředků.
4. Bohatství, které je třeba sdílet, ne hromadit pro sebe
Velikonoční tajemství jako střed našeho života znamená
soucítit s Kristovými ranami, které jsou přítomné v nevinných
obětech válek, v mocichtivém zneužívání života od početí až
po stáří, v nejrůznějších formách lidského násilí, přírodních
katastrofách, v nespravedlivém rozdělení přírodního a nerostného bohatství, v jakékoli formě obchodu s lidmi, v honbě
za ziskem, která se stává formou modloslužby.
I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili
o svůj majetek s těmi, kdo nemají téměř nic, a měli tak osobní
účast na budování spravedlivějšího světa. Sdílení v rámci
křesťanské lásky činí člověka více člověkem; hromadění přináší riziko, že se uzavřeme do svého egoismu a staneme se
bezcitnými. Můžeme a máme vyjít ze svého egoismu i v rámci
ekonomické struktury. Na datum 26. až 28. března této postní
doby 2020 jsem proto svolal do Assisi mladé ekonomy a podnikatele, aby přispěli k vytvoření spravedlivější ekonomie ve
srovnání s tou současnou. Jak často zdůrazňuje učení církve:
politika je významnou podobou lásky. Stejně tak bude důležité věnovat se ekonomice v duchu evangelia, který je duchem
blahoslavenství.
5. Závěrem
Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Pannu
Marii, abychom přijali výzvu „nechat se smířit s Bohem“,
abychom zaměřili pohled svého srdce na velikonoční tajemství našeho vykoupení ze zla a hříchu a obrátili se k otevřenému a upřímnému dialogu s Bohem. Budeme se tak moci stát
tím, co Kristus říká svým učedníkům: „solí země a světlem
světa“ (srov. Mt 5,13–14).
Všem křesťanům i lidem dobré vůle papež František
____________________________________________________________

Několik jednoduchých skutků lásky také z návodu
papeže Františka
1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný!
2) Děkuj (i když nemusíš).
3) Řekni druhému, že ho máš rád.
4) Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den.
5) Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou.
6) Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě
potřebuje.
7) Povzbuď toho, kdo vypadá smutně.
8) Uznej úspěchy a kvality druhého.
9) Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému.
10) Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout.
11) Napomeň s láskou, nemlč ze strachu.
12) Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe.
13) Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma.
14) Pomoz druhému překonat jeho potíž.
15) Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého).
A jak se „moderně“ postit?
Např. co nejméně zapínat internet (jen pro nutnou práci)
Méně používat mobil (jen v nutných případech – a hlavně ne
u společného stolu, raději víc osobně mluvit s rodinou)

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2020
ve Švýcarsku
___________________________________________________________

KVĚTNÁ NEDĚLE – 5. dubna
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 4.4. NENÍ!
___________________________________________________________

ZELENÝ ČTVRTEK – 9. dubna
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 – 10. dubna
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 – 11. dubna
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. (Ve Winterthur mše sv. NENÍ!)
___________________________________________________________

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 12. dubna
10.00 Aarau, sál pod kostelem svatých
Petra a Pavla (u nádraží).
Při mši svaté budou požehnány velikonoční pokrmy a po mši
následuje společná snídaně!
ZÜRICH – večerní mše svatá NENÍ !!!
___________________________________________________________

SOBOTA VELIKONOČNÍ – 18. dubna
Mše sv. ve Winterthuru NENÍ!
___________________________________________________________

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 19. dubna
10.00 Aarau
19.00 Zürich – Herz-Jesu Wiedikon
___________________________________________________________

SOBOTA před 3. nedělí velikonoční – 25. dubna
18.15 Winterthur
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 26. dubna
10.00 Luzern
19.00 Zürich – Herz-Jesu Wiedikon (po
mši setkání ve farním klubu)
Další program už jako obvykle:
Sobota 2.5. – Winterthur
Neděle 3.5. – Aarau a Zürich
____________________________________________________________

SVÁTOST SMÍŘENÍ – před každou bohoslužbou nebo
po předchozí domluvě!!!
Radostné prožití svátků vzkříšení Krista,
hojnost jeho síly a požehnání
přeje všem krajanům váš misionář

PŮSOBIVÉ ZNAMENÍ
Interier Notre Dame v Paříži po požáru (15.4.2019)
Pieta se zlatým křížem – neporušená

3. Čekám, Pane, že mi sílu dáš,
ty však říkáš: Sílu v kříži máš,
jenom křížem život naplníš,
a proto ti nabízím svůj kříž.
4. Já jsem jenom proto z mrtvých vstal,
že jsem napřed kříž na sebe vzal,
věčný život jinak nespatříš,
a proto ti nabízím svůj kříž.
Ze zpěvníku rytmických písní
____________________________________________________________

SOUČASNÝ STAV ZÁPADNÍ SPOLEČNOSTI

VÍTEZSTVÍ KRISTOVA KŘÍŽE
Viděls to úžasné vítězství? To slavné dílo kříže? A mám ti
povědět, co je ještě podivuhodnější? Všimni si tedy, jakým
způsobem k tomu vítězství došlo, a užasneš ještě víc.
Pomocí čeho totiž ďábel kdysi zvítězil, toho použil Kristus,
aby ho přemohl; porazil ďábla jeho vlastními zbraněmi. A poslyš, jak se to stalo:
Čím ďábel kdysi zvítězil, tím byl také poražen. Z rajského
stromu porazil ďábel Adama, z kříže přemohl Kristus ďábla.
Jedno dřevo sráželo do propasti smrti, druhé naopak přivádí
zpět k životu
Chápeš toto vítězství? Chápeš už, jak k němu došlo? Nuže,
nyní si také uvědom, jak se toto vítězství zrodilo bez jakékoli
naší námahy a jakéhokoli našeho potu. Nepotřísnili jsme své
zbraně žádnou krví, ani jsme se nemuseli postavit do žádného bitevního šiku, ani jsme neutržili žádnou ránu, dokonce
jsme ani nebyli očitými svědky toho boje, a přece jsme dosáhli vítězství. Bojoval sám Ježíš, ale vítězství je naše.
Všechno toto slavné dílo naší spásy vzešlo z kříže. Kříž je
znamení triumfu nad démony. Kříž je meč tasený proti hříchu,
meč, kterým Kristus probodl hada-Ďábla. Kříž je vůle nebeského Otce, sláva jeho jednorozeného Syna, radost svatého
Ducha. Kříž je světlo celého světa. Kristův kříž je absolutní
VÍTĚZ. V tom znamení také zvítězíš!!!
Svatý Jan Zlatoústý († 407)
____________________________________________________________

KŘÍŽ JE ZNAKEM SPÁSY
R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám,
ten kříž je nás všech nadějí.
Až na kříž já půjdu z lásky k vám,
můj kříž tvůj život promění.
1. Neklid, smutek, bolest dobře znám,
často bývám opuštěn a sám.
Ty to všechno, Pane, dobře víš,
a proto mně nabízíš svůj kříž.
2. O svém hříchu proti tobě vím,
zbavit se ho stále neumím.
Zdá se mně, že klesám pořád níž,
a proto mně nabízíš svůj kříž.

Pohledem kněze a psychiatra Maxe Kašparů
Změnil se celý hodnotový systém západního světa. Celé
minulé generace znaly „Sedmero hlavních hříchů“ – zlých
skutků: Pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost
a lenost. Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní
podoby:
Pýcha se vydává za zdravé sebevědomí, lakomství je zákonem ekonomiky, nestřídmost se povýšila na vyšší životní
úroveň, závist se nazývá bojem o spravedlnost, hněv je
zdravá reakce na jednání druhých, smilstvo se bere jako
prevence proti neurózám, lenost se proměnila v pouhé
odkládání plnění úkolů... Co dříve bylo vážným hříchem (zlým
skutkem), dnes je dobrem. Ze společnosti se rychle vytratila
schopnost rozlišovat mezi krásou a ošklivostí, mezi dobrem
a zlem, mezi pravdou a lží.
Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro
archaické pojmy jako hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu, okrádání definované jako svobodný trh, zanedbanou výchovu dětí jakožto tvorbu vlastního názoru nové
generace, neúctu k tradici a likvidaci pozitivních hodnot
jakožto zbavení se předsudků, nacházíme se v aktuálně nám
známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám, že svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost v povinnost přijmout právě
vnucovaný názor.
A kde je příčina tohoto stavu? Postupný odklon od tradičních všeobecně uznávaných lidských (křesťanských) hodnot.
Ztráta zdravého „selského“ rozumu, potlačení vlastního svědomí. Když se ztratí nějaký předmět, je to otázka okamžiku.
Otupování svědomí, mizení tradičních hodnot – je proces
dlouhodobý a postupný... A až si to uvědomíme, je už často
katastrofa. Výchovu a formování svědomí nahrazují nejrůznější poradny: pedagogicko-psychologické, předmanželské a
manželské, začínají už i předrozvodové, rozvodové a porozvodové... Proč to nepotřebovaly generace našich předků? Ty
měly totiž od malička formované svědomí a zdravý selský
rozum.
Většině mých klientů v ordinaci doporučím, aby se nejprve
poradili se svým svědomím. Ale dostal jsem od jednoho arogantního mladíka i takovou odpověď: Moje svědomí je čisté,
protože jsem ho ještě nikdy v životě nepoužil!
Naše evropská civilizace se v duchu korektnosti dobrovolně
zřekla hodnot, na kterých byla postavena, a nemá se tedy o
co pevného opřít. Ztratili jsme vertikálu (vztah ke Stvořiteli).
Ve vesmíru všechno souvisí se vším. Také i na naší planetě
Zemi a v každém lidském životě.
A jaké je východisko z tohoto stavu? Bude to dlouhý proces. Německý sociolog R. Dahrendorf (+2009) dělí transformaci společnosti na tři etapy: 6 měsíců – stačí k napsání nové ústavy, to je čas právníků. 6 let – k zavedení nového politického systému a pravidel trhu, to je čas politiků. 60 let – potřebujeme k přijetí nové nabídky trvalých hodnot, to je čas
občana.
Teprve znovu přijetí osvědčených trvalých hodnot (křesťanských zásad života a soužití lidské společnosti), dá naději na
změnu současného stavu. Ne nadarmo vodil Mojžíš své krajany čtyřicet let Sinajskou pouští, než se z nich stali jiní lidé!

PRAVIDELNÉ ČESKÉ A SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY
Zürich:
Winterthur:
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 18.15 hod. v kapli Panny Marie u kostela St.Ulrich Rosenberg, Seuzacherstr. 1
(přátelské posezení u kafé po mši svaté každou druhou sobotu v měsíci!)
každou 1. a 3. neděli v měsíci v 10.00 h. 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 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

Každý čtvrtek:

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY v Italské misii na Feldstr. 109, kostel Don Bosco, od 19.00 mše sv.,
po ní modlitba růžence; v postní době pobožnost „křížové cesty“, v měsíci květnu „májové pobožnosti“.
(Končí 26.3.2020 a opět začíná 23.4.2020)

První pátek v měsíci: slovenská mše sv. v 19.30 hod. v kryptě kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36, Zürich
(Od 18.45 hod. – ADORACE)
Slovenské mše sv.: v Zürichu: každou neděli v 09.30 hod. v kryptě kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36
v Basileji: každou 1. a 3. 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 2. a 4. neděli v měsíci v 16.30 hod. v kostele St. Julien, Rue Virg.-Malnati 3, Meyrin
v Lausanne: každou 2. neděli v měsíci v 10.30 hod. v Chapelle du Servan, Chemin E.-Grasset 12
v St. Gallen: jedenkrát za měsíc – nepravidelně, informace u paní Márie: mari.renshaw@gmail.com

Aktuální informace České misie najdete také na www.slovaci.ch a Slovenské misie na www.skmisia.ch !

MIMOŘÁDNÁ OZNÁMENÍ
POSTNÍ DOBA v roce 2020 začala Popeleční středou
26. února. Udílení popelce při mši sv.: ve středu od 19.30
hod. slovenská v hlavní lodi kostela Liebfrauen a ve čtvrtek
27.února od 19.00 hod. česká v Italské misii v Zürichu.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA v roce 2020 bude
(jako obvykle) ve Flüeli-Ranft v pensionu Klausenhof ve
dnech 2.–5.4. Kdo by měl ještě zájem, můžete se přihlásit
přímo v pensionu – T: 041-666 37 77 a oznámit to také naší
sekretářce paní Jobové, T:055-240 52 22.
Obnovu povede P. Jiří ZEMAN, z pražské arcidiecéze.
Několikrát u nás byl už jako bohoslovec a diákon, byl nám
udělit i své novokněžské požehnání.

POUŤ na MARIASTEIN se v roce 2020 koná třetí
neděli v máji: 17.5., začátek mše sv. ve 12.30 h.

NÁRODNÍ POUŤ DO EINSIEDELN v roce 2020 se
koná v neděli 7. června, poutní mše začíná ve 12.30 h.
Na pouť je pozván a účast slíbil Otec biskup Pavel
POSÁD. Bude křest dospělých, biřmování i 1. sv. přijímání.
Prosím krajany: REZERVUJTE si včas tento TERMÍN !!!!
O tomto víkendu se žádné jiné české mše NEKONAJÍ !

ZRUŠENÉ BOHOSLUŽBY: WINTERTHUR: sobotní
mše budou vynechány v těchto dnech: 4.4. (duchovní
obnova ve Flüeli-Ranft); 11.4. (Bílá sobota), a 18.4.; dále v

AARAU: 5.4. (duchovní obnova ve Flüeli-Ranft); ZÜRICH:
12.4. (neděle velikonoční)

SETKÁNÍ KRAJANŮ v ŘÍMĚ: 13. října 2020 se koná
v Římě Valná hromada členů Českého náboženského
střediska Velehrad. Kromě členů mohou přijet i další zájemci o poutní pobyt v Římě, a to ve dnech 10.–16.10.2020.
V tomto týdnu se pořádají různé společné akce, možnost
audience se Svatým Otcem, ale také individuální program.
Ubytování je v našem poutním domě Velehrad na Via
delle Fornaci 200 v blízkosti Vaticanu. Dům je po generální
rekostrukci (celkem 63 lůžek), velmi příjemné a kvalitní prostředí. O bližší informace můžete požádat misionáře Otce
Antonína nebo si je sami zjistit na www.velehrad.it.

HOSPODAŘENÍ ČESKÉ MISIE ZA ROK 2019:
Příjmy činily celkem +33.014,- Fr (sbírky, dary a příspěvky). Celkové výdaje: -36.777,- Fr (běžný provoz, kancelář,
časopis, cestovní náklady, charita...), Rozdíl: -3.763,- Fr.
Schodek je uhrazen z přebytku minulých let.
(Sbírka na Indii se do hospodaření naší misie nepočítá,
celkem se vybralo 6.074,- Fr)
Také v tomto prvním čísle Hlasu misie si vám dovolujeme přiložit složenku na příspěvek pro náš časopis (roční
činí 12,- Fr) i na činnost České misie ve Švýcarsku. Za
každý váš dar už předem srdečný dík!

___________________________________________________________________________________________________________________________

HLAS MISIE

Oběžník České katolické misie ve Švýcarsku. Vydává: P. Špaček Antonín,
Brauerstrasse 99, 8004 Zürich. Telefon: 044 –241 50 25; E-mail Adresse: spacek.misie.ch@email.cz
Tisk: Offset Holend AG - Töpferstrasse. 26, 8045 Zürich , T: 044 - 272 52 76; offholend@swissonline.ch

