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květen - září
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Oběžník České katolické misie ve Švýcarsku
Předplatné : 12,-sFr
Ročně 4x
Ročník: XLVIII
__________________________________________________________________________________

Českomoravská

NÁRODNÍ POUŤ
Einsiedeln

7. června 2020

Bohužel se letos nekoná !!!
Poutní kancelář kláštera v Einsiedeln
oznámila, že až do odvolání
jsou zatím všechny akce zrušeny!

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.Ulricha 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. (V době hlavních prázdnin se NEKONAJÍ!)

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“. (Červenec a srpen se NEKONAJÍ!)

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 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, Rue Virg.-Malnati 3, Meyrin
v Lausanne: každou 3. sobotu v měsíci v 16.30 hod. v Chapelle du Servan, Chemin E.-Grasset 12

Aktuální informace Čes. i Slov. misie najdete také na www.slovaci.ch a pouze Slov. misie na www.skmisia.ch !
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Až do odvolání se žádné veřejné bohoslužby NEKONAJÍ z důvodu Coronavirové
pandemie. Zatím nám nikdo nesdělil nějaký konkrétní nebo aspoň přibližný plán znovunastolení pravidelných akcí.
I vedení církve nevyvíjí žádnou snahu (v Česku, Slovensku, Německu, Rakousku i Španělsku už začínají veřejné
mše). Snad po 8. červnu začnou už i zde veřejné bohoslužby.... Prosím, sledujte státní zprávy nebo také naše
„Webseite“. Případné dotazy posílejte na E-mail: spacek.misie.ch@email.cz
PODĚKOVÁNÍ: Upřímný a velký dík vám všem za zaslané příspěvky na misii!!! Nyní žádné jiné příjmy nemáme!
___________________________________________________________________________________________________________________________

MARIÁNSKÝ SLOUP v PRAZE
Aspoň nějaká dobrá zpráva:

původní sochy Panny Marie z roku 1650 od významného barokního sochaře Jana Jiřího Bendla.

První etapa obnovy sloupu – stav v květnu 2020

Po mnohaletém úsilí obnovit mariánský sloup na
Staroměstském náměstí v Praze (ten byl místním
davem stržen 3. listopadu 1918) se letos na jaře
začalo stavět na původním místě. Pokračuje se i
v době epidemie. Zatím jsou dokončeny schody,
velký sokl a čtyři podpěrné sloupy, z nichž bude
vycházet hlavní sloup, na jehož vrcholu bude kopie

Druhá etapa obnovy sloupu – stav k 5.5.2020
____________________________________________________________

Hodně duševní, duchovní i tělesné síly
v tomto komplikovaném období,
k tomu nutnou Boží pomoc a ochranu.
Radost z Boha ať v našich srdcích zvítězí
nad každou chmurou i strachem!
Všem krajanům přeje a žehná – P. Antonín

