
JAKÁ JE NADĚJE KŘESŤANSKÉ EVROPY ? 
„Evropa umírá na blahobyt“ – říká salcburský pomocný biskup Andreas Laun 

 
Už několik let např. v České republice připadá 1,2 dítěte na jednu ženu (to znamená, že za necelých čtyři-
cet let se počet Čechů sníží na polovinu!). A o moc lépe na tom v porodnosti nejsou ani ostatní tradičně 
křesťanské země Evropy. O to víc však přibývá v Evropě migrantů z islámských zemí, kteří se odmítají 
plně integrovat. 
Pan biskup Laun ze Salcburku říká: „Při pravidelné biskupské cestě jsem navštívil jednu malebnou hor-
skou vesnici – skutečný ráj pro turisty. Hned na první pohled je jasné, že se tu lidem žije velmi dobře. Při 
rozhovoru s obyvateli se ptám pana starosty: Kolik dětí se tu musí letos narodit, abyste v nejbližších dese-
tiletích nevymřeli? A dodávám k tomu smutná čísla ze statistiky porodnosti. Starosti říká: Máte pravdu, 
pane biskupe, ale my si víc dětí nemůžeme dovolit. – Já na to říkám: Dříve tu lidé tu lidé žili velmi chudě, 
ale postarali se o to, aby jejich vesnice nevymřela. Dneska říkají, že si nemohou dovolit budoucnost. A 
nejhorší je, že to ani většinu obyvatel Evropy netrápí... 
Jaká je tedy vyhlídka Evropy do nejbližší budoucnosti? Pan biskup Laun uvádí tři možné scénáře: 
1. Křesťanský: Evropští křesťané by to rádi viděli takto: Muslimové se naučí respektovat náš právní a 
hodnotový řád. Vzájemnost muslimů a křesťanů bude fungovat díky intenzívnímu mezináboženskému 
dialogu, jak si to přeje i celá církev. Dokonce mnozí muslimové se nechají i pokřtít, protože byli zasaže-
ni ušlechtilostí a krásou Kristova evangelia. Na politické scéně se muslimové i křesťané spojí proti evrop-
ským ateistům a společně prosadí zákaz pornografie, ochranu nenarozeného života, zákaz potratů a také 
zákaz sňatku osob stejného pohlaví. 
2. Liberální: Evropští liberálové by to zase rádi viděli takto: Islám je právě tak soukromou  a nezávežnou 
věcí jako křesťanství. Jen nesmí rušit určitými náboženskými výstřednostmi. Muslimové mohou přijít, 
řádně pracovat, chovat se nenápadně a neobtěžovat. Jinými slovy, mají se stát tím, čím se stali vlažní kře-
sťané: jejich náboženství už přece také nikoho neruší. 
3. Muslimský: Uvědomělí muslimové to vidí takto: Před tisícem let se stal tehdy křesťanský Cařihrad 
muslimským, nyní je na řadě Řím (to není sci-fi, to řekl nedávno jeden významný představitel islámu 
v Itálii). Evropa má být prostě islamizována. Islám však nedělá rozdíl mezi státem a náboženstvím. A jak 
to bude vypadat v praxi? Co to přinese křesťanům a židům, ženám a skupinám pro islám nežádoucím? 
Snad by se měli už dnes příští prarodiče připravovat na to, že jejich vnučky budou nosit kolem hlavy 
šátek nebo donkonce burku? Nikdo nemůže předem vyloučit, že se i v Evropě ujmou moci radikální síly 
talibanského ražení. Jak se pak bude dařit křesťanům a židům? V lepším případě by se stali občany druhé 
kategorie, v nejhorším otroky nebo psanci.“ 
Je to pouhá iluze nebo varovný prorocký hlas jednoho méně známého biskupa?...Demografové to mají 
jasně spočítáno: Ani dvě děti v rodině nezajišťují budoucnost národa. Teprve tři a více děti je předpokla-
dem, že ani rod ani národ nevymře. Doposud však Evropa rychlým tempem stárne a staří umírají...A my 
stále dokola opakujeme: Všechno si můžeme dovolit...kromě dětí! A kdo za to může? Samozřejmě my 
všichni, a tedy i my křesťané! Jeden francouzský generál se ptal Brnadety Soubirous (které se zjevila P. 
Maria v Lurdech), zda má strach o Francii, do níž se právě valila německá vojska (rok 1871). Odpovědě-
la: „Nemám strach z ničeho, jen ze špatných křesťanů!“ 
Každý rok koncem září český národ oslavuje svého knížete svatého VÁCLAVA a moc rádi zpíváme: 
„Nedej zahynouti nám ni budoucím...“ Ale bude mít ještě za padesát let ve svém „knížecím dědictví“ 
komu pomáhat? O Kristovu církev se nemusíme obávat, ta tu na světě bude až dokonce. Ale zda bude 
křesťanství existovat i za sto let v Evropě, o to bychom se obávat měli, a je to náš úkol DNES... 
 
 
 
 
 
 
 
 



VZNIK VLAJKY EVROPSKÉ UNIE 
 5. května 1949 byla v Londýně založena rada Evropy a Paul Lévi (původem žid, který stal po válce 
katolíkem) byl jmenován vedoucím jejího kulturního oddělení. Šest let po té, v roce 1955, diskutovali 
zástupci v Radě Evropy o společné vlajci vznikající Evropské unie. Všechny návrhy obsahovaly kříž. 
Socialisté je odmítli jako příliš vázané na ideologii, příliš křesťanské. 
 Jednou na procházce spatřil Lévi sochu Panny Marie s věncem zlatých hvězd kolem hlavy. 
V slunečním světle nádherně zářily na pozadí modré oblohy. Tento obraz byl inspirací pro jeho návrh 
evropské vlajky. Vyhledal hraběte Benvenutiho, křesťanského demokrata z Benátek, který byl tehdy 
generálním tajemníkem Rady Evropy. Jako motiv evropské vlajky mu navrhl dvanáct zlatých hvězd (jako 
symbol dvanácti států zakládajících Evropskou unii) na modrém pozadí. Benvenuti byl tímto návrhem 
nadšen, předložil ho při dalším jednání Rady Evropy a bez jakéhokoliv odporu byl návrh schválen. 
Tak vznikla nádherná vlajka Sjednocující se Evropy, aniž by kdo tušil její původ...(Poprvé zveřejněno 
26.srpna 1998 v časopise Die Welt) 
Snad právě tento symbol evropské vlajky dává naší Evropě určitou naději na přežití, ovšem s podmínkou, 
že se také Matkou Boží Marií necháme znovu přivést ke Kristu, jejímu Synu a jedinému Spasiteli světa. 
Můžeme letos využít růžencového měsíce října, abychom za to společně prosili. 
 
 
PODĚKOVÁNÍ z Říma 
Komunita salesiánů, která se stará o český poutní dům Velehrad v Římě, děkuje za finanční příspěvek 
všem krajanům ve Švýcarsku. Příspěvek bude použit na nové vydání českého průvodce pro poutníky 
v Římě:  Řím – přítomný a minulý.  Příspěvek tvoří naše sbírka o národní pouti v Einsideln 6.6.2004. 
Bylo celkem vybráno a na konto Velehradu zasláno 1.017,- ChFr, což je 669,- Euro. Celý tým Velehradu 
v Římě nás srdečně zdraví a zahrnují nás do svých modliteb. (Došlo 5.7.2004) 
 
 
 
GRATULACE 
Náš bývalý krajanský biskup Jaroslav ŠKARVADA slaví v měsící září kulaté životní jubileum:  80 let. 
Za dar života, víry i kněžského povolání poděkuje Bohu v kruhu svých spolubratří v kněžské a biskupské 
službě 18. září 2004 v 10.00 hod. v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Všichni krajané jsou také 
srdečně zváni (nebo aspoň ti, kteří budou v té době v Čechách). 
Za Českou misii ve Švýcarsku mu přejeme od Boha vše dobré, hojnost Boží pomoci a mnoho radostných 
dnů v další službě. 
 
V měsíci srpnu oslavila zvláštní jubileum  99 LET paní Anička Šmídová, členka České misie ve Winter-
thuru. Také jí přejeme stálou radost ze života, Boží pomoc a požehnání a doufáme, že za rok spolu s ní 
budeme moci oslavit rovnou 100. Kéž jí a také nám to Bůh dopřeje! 
 
V sobotu 23. října 2004 při mši svaté v 11.00 hodin v kostele D.Boska v Italské misii na Feldstrasse 109 
v Zürichu oslaví 50 LET společného života manželé OTTOVI z Forchu. Také jim přejeme ještě hodně 
radostných a spokojených dnů v dalším společném životě, k tomu Boží sílu a pomoc k naplňování man-
želského slibu až do konce. Po mši sv. bude v sále Italské misie malé aperó.  
 
 
ZMĚNA V PASTORAČNÍ RADĚ 
Řádně zvolený člen Pastorační rady České misie ve Švýcarsku za Winterthur, pan Šrom Bohumil, se 
z důvodu nemoci vzdal své funkce. Při volbách v roce 2003 získal 79 hlasů. Další člen za Winterthur, pan 
Kraus Jiří s 66 hlasy zůstává, p. Šroma nahradí paní Trunec Zdena, která byla na třetím místě s 61 hlasy. 
Panu Šromovi děkujeme za ochotu a také věrnou službu při přípravě bohoslužeb ve Winterthuru, kde se 
snad ještě dlouho budeme potkávat.  
Jinak doufám, že se zase při výročním setkání Pastorační rady na konci roku sejdeme v Zürichu. 



Pravidelné české bohoslužby - viz jako v čísle 2004 – 2 
 
DOPLNIT: (před každý čtvrtek)  
 
Každá středa :        SETKÁNÍ MLÁDEŽE (slovenské i české) v Italské misii na Feldstr. 109, Zürich. 
 Od 20.00 h. v kostele mše sv., po ní do 23.00 přátelské posezení a společenské hry      
 ve velkém sále pod kostelem. Pořádá Slovenská misie a všichni mladí i starší Slováci  
 a Češi jsou zvání. (začínáme od 1. týdne v říjnu!) 
  
 
 
VYJÍMKY A MIMOŘÁDNÉ AKCE 
 
Svátek sv. VÁCLAVA, hlavního ochránce české země, si letos připomeneme při bohoslužbách v sobotu 
25. září ve Winterthuru a v neděli 26.9. v Luzernu a v Zürichu. 
 
Podzimní tábor pro rodiče s dětmi se letos pro malý zájem nekoná! Ve druhém týdnu říjnových prázdnin 
jedou do sv. Martina v Jižních Tirolích dvě rodiny, kdo by měl zájem, může se přidat. 
 
1.11. – Slavnost VŠECH SVATÝCH – mše sv. v Zürichu v kryptě kostela Herz-Jesu v 19.00 hodin. 
 
Na naše zemřelé budeme společně vzpomínat na všech místech konání čes. bohoslužeb po celý měsíc 
listopad. 
 
14.11. (2.neděle v měsíci) – BERN – 10.00 – společná mše všech národnostních skupin, které se 
pravidelně scházejí na svých bohoslužbách ve farnosti Bratra Klause. 
 
21.11. – Slavnost KRISTA KRÁLE – končí církevní rok 
 
28.11. – 1. neděle ADVENTNÍ – začíná nový církevní rok 
 
 
12.12. – neděle – Vánoční besídka pro rodiče s dětmi, začátek v 15.00 h. v sále Italské misie, 1.poschodí 
v hlavní budově, Feldstr. 109, Zürich. Hlásit se můžete od konce listopadu u Job Jana, T: 055-240 52 22. 
 
 
Českomoravská NÁRODNÍ POUŤ do Einsiedeln v roce 2005 se bude konat v neděli 29. května ve 
14.30 hod. 
 
 
Kateřinská zábava  ?? 
 
Taneční kursy pro mládež a dospělé ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÁVŠTĚVA O. biskupa ESTERKY 
 
Ve dnech 25.-28.června tohoto roku (poslední víkend v červnu) navštívil Švýcarsko náš krajanský biskup 
Mons. Petr Esterka. Předtím v týdnu pobýval v sousedním Německu a od nás odjížděl na Moravu. Jeho 
návštěva v České misii ve Švýcarsku měla především pastorační poslání. Během víkendu slavil mši 
svatou ve Winterthuru, Luzernu a Zürichu. Všude také po bohoslužbách bylo neformální setkání krajanů 
s Otcem biskupem. 
Otci biskupovi Petrovi se u nás moc líbilo, děkuje za srdečné přijetí i pohoštění. A my mu děkujeme za 
jeho návštěvu a doufáme, že nebyla poslední. 

 
 

F O T O 
Účastníci bohoslužeb v Luzernu v neděli 27.6.2004 s O.biskupem Esterkou – před kryptou kostela sv. Karla 


