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Vánoční bohoslužby  2004-05 

 
24.12.04 – pátek – Štědrý večer 
 21.00 – Winterthur  
 23.00 – Zürich  
____________________________________________________ 
 
25.12.04 – sobota – Slavnost Narození Páně 
 10.00 – Aarau 
 15.00 – Bern  
____________________________________________________ 
 
26.12.04 – neděle – Svátek sv. Štěpána a sv. Rodiny 
 10.00 – Luzern 
 19.00 – Zürich (Po bohoslužbě přátelské pose-  
 zení ve farním klubu) 
____________________________________________________ 
 
31.12.04 – pátek – Poslední den občanského roku 
 sv. Silvestra 
 16.00 – Zürich (Děkovná a novoroč. bohoslužba) 
 18.00 – Winterthur (Děkovná bohoslužba – po ní 
 silvestrovské posezení v českém farním 
  klubu) 
____________________________________________________ 
 
1.1.2005 – sobota – NOVÝ ROK – Slavnost Matky Boží 
 Panny Marie 
 18.00  - Winterthur 
____________________________________________________ 
 
2.1.2005 – neděle – 2. neděle vánoční 
 11.00 – Bern 
 19.00 – Zürich  
____________________________________________________ 
 
6.1.2005 – čtvrtek – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – Tří Králů 
 19.45 – Zürich, kostel Dona Boska, Italská  
 misie, Feldstrasse  109) 
____________________________________________________ 
 
7.1.2005 – pátek – První pátek v měsíci lednu 
 19.30 – Zürich, kostel Herz-Jesu, kaple P.Marie 
____________________________________________________ 
 
8.1.2005 – sobota – vigilie svátku Křtu Páně 
 18.00 – Winterthur 
____________________________________________________ 
 
9.1.2005 – neděle – Svátek KŘTU PÁNĚ 
 19.00 – Zürich  
  Končí doba vánoční! 
____________________________________________________ 
 
SVÁTOST SMÍŘENÍ (zpověď) je možné přijmout před 
každou mší svatou nebo na požádání. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S  POKOJEM  V  DUŠÍCH 
Antonín  Reček 

 
 Čas trhl oponou 
 a lidstvu na úsvitě 
 v Betlémě v jeslích zrodilo se Dítě 
 s Velikou zvěstí pro rozháraný svět 
 
 A prošla staletí... 
 Koráb až na lunu teď doletí 
 však tajuplná síla svírá i zrádnou pěst 
 Mizí nám láska, ztrácí se čest 
 Hledáme kompas na rozhraní cest 
 
 V betlémské hvězdě svítá všem naděje! 
 Až v dnešní půlnoci anděl zas zapěje 
 své slavné Gloria 
 mysl nám s pastýři k jesličkám zamíří 
 
 a v tiché modlitbě zašeptá náš ret: 
 „S pokojem v duších ať vejdem v nový věk...“ 

 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 
Radostné vánoce, prožité v blízkosti našeho 
Spasitele i svých nejbližších, a požehnaný nový rok 
s nadějí a pokojem v srdci přeje všem krajanům ve 
Švýcarsku 
Váš misionář se svými spolupracovníky 

 



MLADÍ  LIDÉ  DNES 
V minulém čísle Hlasu misie jsme se zamýšleli nad 
budoucností Evropy v důsledku velmi nízké 
porodnosti. Tentokrát bych chtěl nabídnout několik 
postřehů ze života současné mladé generace, jak je 
zaznamenal jeden český salesián, jehož specializací 
je právě pastorační péče o mladé lidi.  
Mít dobrý výchovný vliv na děti a mládež, znamená 
nejprve znát prostředí a dobu, ve které současná 
mládež žije, a také vědět, jaké mají potřeby, záliby a 
zájmy. Jinými slovy: nejprve mladým naslouchat a 
potom teprve udílet rady. 
Domnívat se, že můžeme (jako rodiče, učitelé nebo 
vychovatelé i kněží) používat stejné metody přístupu 
k mladým, jako třeba před dvaceti nebo ještě více 
lety, je naprosto zcestné. Každý rodič i správný vy-
chovatel, který bere výchovu dětí vážně, musí se 
zajímat o to, co se dnes dětem líbí a snažit se také po-
chopit proč. Jakou hudbu dnes mladí poslouchají a 
proč. Jaká móda se jim líbí a proč. Proč třeba 
odmítnou chodit do nějaké křesťanské skupiny a 
raději zmizí ve své partě na ulici... Don Bosko, dosud 
nepřekonaný vychovatel mládeže, měl tuto zásadu: 
Abyste mládež zaujali a přitáhli, „mějte rádi, co má 
ráda mládež!“ 
Celá současná společnost v „aktivním věku“ je 
zaměřena na individuální svobodu. Každý si musí 
sám zvolit, co se mu líbí a co ne, co bude dělat nebo 
nebude dělat, co je dobré a co je špatné, a hlavně se 
všude vyžaduje VÝKONNOST (pokud možno, aby 
všichni byli NEJ...) Neříkám, že s tímto postojem 
máme souhlasit, ale je třeba jasně vědět, že v takto 
smýšlejícím prostředí naše mládež žije – samozřejmě 
i křesťanská. 
Křesťané nežijí a ani nemají žít v nějakém „gétu“, to 
si ani Kristus nepřál: ...Neprosím, abys je(učedníky) 
vzal ze světa, ale abys je, Otče, zachoval od zlého.- 
Evang. sv. Jana. Dělit se na věřící a nevěřící, na ty, 
co chodí každou neděli do kostela a na ty ostatní... To 
je naprosto chybný postoj. Copak věřící=vždy dobrý? 
a nevěří (ne-kostelový) je vždy špatný?  Copak lidé, 
kteří nemají pravidelný kontakt s církvi nebo stojí i 
úplně mimo, nemohou být také dobří? Přece každý 
člověk je náš bližní, bratr a sestra. Přece křesťan má 
mít v úctě každého člověka, a to platí i ve vztahu 
k mladým!           
Chceme-li tedy mladým lidem účinně pomáhat (a 
nejen stále naříkat nad špatností současné mládeže) je 
třeba na prvním místě mít mladé rád, a to takové, jací 
jsou a ne, jaké bychom je chtěli okamžitě mít. Znát 
dobře prostředí, ve kterém denně žijí, co je ovlivňuje 
a co je zajímá, a teprve potom udílet rady. 
Neznamená to vždy se vším souhlasit a všechno 
mladým schvalovat, ale vést diskuzi, abychom 
zjistili, proč se tak zachovali, proč tak jednali. A snad 

nemusíme zdůrazňovat, že musí být také rozdílný  
přístup  k  předškolním  dětem,  k mladším školákům, 
starším školákům a dospívajícím a k mladým 
dospělým.  A to zase platí jak pro různá výchovná 
zařízení (skaut, tábory mládeže, oratoře, církevní 
střediska mládež apod.), tak i pro každou rodinu.    
A nesmíme zapomenout, že i sebelepší rada zůstane 
pouze radou, pokud se jí my vychovatelé sami neřídí-
me. A pokud se nám jedná i o křesťanskou výchovu, 
tak to platí ještě dvojnásob: víra a křesťanský způsob 
života se nedá předat jinak, než osobním svědectvím 
o vlastní víře – tedy DOBRÝM PŘÍKLADEM!!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SVATOŘEČENÍ  ANEŽKY  ČESKÉ 
Řím 12.11.1989 

15  LET  SVOBODY  ČECHÁCH 
 
Událost, na kterou se nedá zapomenout! Ať už jsme ji 
prožívali kdekoliv (doma ve vlasti, či přímo v Římě nebo 
v emigraci). Prvním velkým zázrakem Anežky České 
k jejímu svatořečení byla možnost osobní účasti více než 
deseti tisíc poutníků z tehdy ještě komunistického 
Československa přímo v Římě. 
Od r.1987 bylo kardinálem Tomáškem vyhlášeno 
DESETILETÍ DUCHOVNÍ OBNOVY NÁRODA, jako příprava 
na milénium sv. Vojtěcha (+997). Každý rok měl své 
vlastní téma (rodina, zdravotnictví, výchova...) a svého 
patrona z řad českých světců. A hned jeden z prvních 
roků byl věnován právě nemocným a trpícím pod 
ochranou Anežky České – i jako příprava na její 
svatořečení. Tehdy byla také jedna úvaha: proč musela 
Anežka Přemyslovna čekat na své svatořečení 700 let? Co 
nám to asi přinese?  Dnes už to víme: přineslo nám velký 
dar SVOBODY – politické i nábo-ženské!  Zatím jsme ji 
však zřejmě moc dobře nevyužili. 
P.Jan Bárta (*1956) uvažuje takto: „Dílo svaté Anežky a 
její svatořečení mělo hluboký smysl. Šlo o velký vklad do 
budoucnosti českého národa, která je teprve před námi. 
Nic však nefunguje automaticky, a u Boha obzvlášť. A 
hlavně: Bůh se nikdy nevnucuje: čeká, že si náš národ 
všechno uvědomí svobodně. Nevíme, jakým zkouškám 
budou vystaveny následující generace. Nejen u nás, ale i 
v celé Evropě. V konfrontaci různých civilizací možná 
nastanou události, které nás přinutí lépe se rozpomenout 
na naše duchovní kořeny.“ 

 
 

Vánoce, kdy jsem půjčila svého syna 
 



Nespokojujme se s tím, že jenom dáme 
peníze. Peníze nestačí, peníze se dají 
sehnat, lidé však potřebují vaše srdce, 
které by jim dalo lásku. Rozdávejte proto 
lásku všude, kam vstoupíte, za prvé 
doma. Dávejte ji svým dětem, manželce, 
manželovi, sousedům. 

Matka Tereza 
 
 
 
Existuje někdo, kdo by nám půjčil na 
vánoce tří až čtyřletého chlapce?  Máme 
hezký dům, skvěle se o chlapce 
postaráme a vrátíme ho v naprostém 
pořádku. Měli jsme také synka, ale 
odešel a my ho zvlášť o vánocích velice 
postrádáme.  

N.Müller 
 
 
 
Přečetla jsem si v místních novinách tuto 
výzvu a cosi se ve mně událo. Poprvé od 
smrti svého muže jsem si uvědomila, že také 
někdo jiný než já může prožívat hlubokou 
bolest. Četla jsem výzvu pořád dokola. 
 Několik měsíců před tím jsem dostala 
z Washingtonu zprávu, že můj manžel byl 
zabit v cizině při plnění služebních 
povinností. Zdrtilo mě to. Vzala jsem našeho 
malého synka a odstěhovala se zpátky do 
rodné vesničky. 
 Začala jsem pracovat, abych uživila sebe i 
syna, a čas zahojil některé rány v mém srdci. 
Přicházely však chvíle jako narozeniny, 
výročí svatby nebo svátky, a pak se bolest 
znovu vracela a samota tížila. 
 O vánocích jsem bolest opět pocítila při 
čtení výzvy v novinách. 
 I já jsem dobře věděla, co je to postrádat 
někoho. Měla jsem však svého synáčka. 
Věděla jsem, jak prázdné se mohou vánoce 
zdát bez jiskřiček v dětských očích. 
 Odpověděla jsem na výzvu. Napsal ji 
ovdovělý muž, který žil se svou matkou. 
Přišel během jednoho roku o ženu i o synka. 
 Toho roku jsme strávili se synem veselé 
vánoce u pana Müllera a jeho maminky. 
Společně se nám podařilo znovu najít štěstí, 
v jaké jsme už nedoufali. 
 Nejlepší na celém zážitku bylo, že mi to 
štěstí vydrželo mnoho dalších let a svátků, 
protože muž, který psal onu výzvu do novin, 
se po několika měsících stal mým 
manželem. 

N.H.Müllerová 
♥ ♥ ♥ 

 
Prosba – výzva k zamyšlení:  Milí 
krajané! Každý rok musím podávat 
zprávu o činnosti České misie ve 

Švýcarsku. Ta putuje na všechna biskupství, ve kterých slavíme 
bohoslužby. Zároveň si páni kostelníci dobře všímají, kolik nás na 
bohoslužby chodí. Myslím, že to sami dobře víte, jak jsou Švýcaři 
důslední. A čím chceme lépe dokázat, že o svou Českou misii ještě 
stále stojíme, než právě svou účastí na bohoslužbách, kde je to 
nejvíce vidět? A tož vás prosím, abyste při osobním a rodinném 
plánování vždy pamatovali na českou mši sv., ať už je v sobotu 
nebo v neděli, ať je to v kteroukoliv hodinu, ať je každý týden nebo 
jen jednou v měsíci (a zvláště v tomto případě).  

♥ 
 
Sbírka na Indii. Tak jako již po mnoho let, dovolujeme si i letos 
do tohoto vánočního čísla přiložit peněžní poukázku na Váš 
příspěvek pro dílo Otce Meda do Indie. Pastorační rada 
odsouhlasila, že obvyklou částku 8.000,-sFr můžeme poslat 
O.Medovi ihned z fondu naší misie, a doufáme, že tak, jako loni, i 
letos se tato částka nasbírá a do fondu zpátky vrátí. Za každý 
sebemenší dar srdečné díky! 
(Zprávu o hospodaření České misie uveřejníme v prvním čísle 
následujícího roku). 

♥ 
 
Zasedání pastorační rady, které se konalo v pondělí 22.11. 2004 
v sídle České misie v Zürichu. Pastorační rada se sešla v plném 
počtu (omluvila se pouze paní Fischer Marie z Bernu) ke svému 
výročnímu jednání, na kterém se zhodnotila činnost misie za 
uplynulý rok (od konce listopadu 2003). Žádné mimořádné 
problémy díky Bohu nenastaly. Konečně se nám podařilo získat 
nový sál ve farní budově u Herz Jesu v Zürichu, kde se můžeme 
jednou za měsíc po mši sv. sejít k přátelské besedě a k oslavám 
různých výročí, ať už církevních nebo i osobních. Loni navržená 
pouť na Maria-Stein u Basileje se neuskutečnila z důvodu 
nedostatku vhodného termínu. Pro příští rok byl navržen termín 
konec srpna nebo začátek září. Snad se v příštím roce znovu 
podaří uskutečnit podzimní tábor pro školní děti s rodiči. Díky 
všem členům pastorační rady za zájem o dění v České misii. 

♥ 
 
Nabídka: Křesťanská akademie Řím-Praha vydala knihu básní našeho 
krajana Vladislava Křepelky, žijícího v Basileji: V peřejích věků, o níž 
pan Vladimír Vlasatý napsal: „Když listuji touto knihou básní, vracím se 
do časů mého mládí… Básně pana Křepelky jsou srozumitelné, psané 
v líbivém verši. A vše v plné víře v Boha a v lepší čas budoucí. Knihu 
možno objednat telefonicky (večer) 061-2713273. Cena: 8,-sFr včetně 
poštovného. Výtěžek je určen na obnovu kostela sv.Martina v Holicích 
v Čechách. 

♥ 
 
Poděkování: S blízkým koncem dalšího roku chci poděkovat 
všem spolupracovníkům České misie ve Švýcarsku (ať už je to paní 
sekretářka misie, varhaníci, pastorační rada misie, lektoři, 
ministranti a další, kteří pracují ve skrytosti, ale bez nichž by 
mnoho věcí nefungovalo). Naše vděčnost však patří také všem 
švýcarským hostitelským farnostem za ochotný a bezplatný 
pronájem kaplí a jiných farních prostor. 

♥ ♥ ♥



 
 

VÝJIMKY A MIMOŘÁDNÉ AKCE 
 

Vánoční besídka – POZOR: změna termínu: 
19.12. 2004, začátek v 15.00 hod., sál italské misie,hlavní 
budova, I.poschodí, Zürich, Feldstr. 109. 
Hlaste se u paní Jany Jobové, T.: O55-2405222 
 
 
Popeleční středa – začátek postní doby – 09.02.2005 
Mše svatá s udílením popelce v kryptě kostela Herz Jesu 
v 19.30 hod. 
 
 
Duchovní obnovy v roce 2005: 
 
Jarní: se koná 17. – 20.března ve Flüeli-Klausenhof. 
Obnovu povede P.Čupr, jezuita z Kolína. 
Podzimní: se koná 22.- 25.září v Morschach (za 
Brunnen), Antoniushaus Mattli. Bude také třídenní. 
Vedení obnovy přislíbil P.Komárek, provinciál českých 
salesiánů. 
 
Národní pouť do Einsiedeln: neděle 29. května 2005.  
Účast přislíbil P.Prokop Petr Siostrzonek, představený 
kláštera benediktínů v Praze-Břevnově. 
 
 

 
 
Svátost manželství v roce 2004 přijali: 
 Kateřina Válková + Alexander Sauterel – Zürich 
 Kateřina Czepczorova + Thomas Wyss – Zürich    

 ♥  
Svátost křtu přijali : 
 Jáchym Mazáček – únor – Luzern  
 Gabriela Dufek – červen – Zürich  
 Lyo Sedmík – srpen  – Wil 
 Elias Cyril Kukal – září – Zürich  
 Davide Alessandro Nezel – prosinec – Zürich  

♥  
Do věčnosti byli odvoláni: 
 Pantůček Tomáš        69 let        + 14.12.2003 
 Kerssenbrock  Marie   80 let    + 09.01.2004 
 Urban Marie                92 let       + 12.01.2004 
 Maruška Miroslav       76 let       + 15.03.2004 
 Pelikán Marie                              + 24.03.2004 
 Andreska Stanislav 75 let        + 01.04.2004 
 Šviha Salvátor             80 let       + 02.06.2004 
 Folprecht Jiří               98 let       + 05.06.2004 
 Nezel Lukáš                31 let        + 03.07.2004 
 Rezek Jaroslav            83 let        + 30.08.2004 
 Havránek Václav        78 let      +           2004 
 Sekyra Josef                                 +           2004 
 Tichý František          75 let         + 07.09.2004 
 Dvořáček Eva             71 let        + 07.11.2004 
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Pravidelné  české bohoslužby 

   
Zürich:          každou neděli v 19.00 hod.  v kryptě kostela Herz Jezu,  Aemtlerstr. 49 
Winterthur:           každou sobotu v 18.00 hod. v kapli  u kostela Sv. Ulricha , Rosenberg 
Bern:  každou  1. neděli v měsíci v 11.00 hod.  v kryptě  kostela Bruder Klaus,  Segantinistr. 26 
Aarau:  každou  3. neděli v měsíci v 10.00 hod.  v sále pod kostelem sv. Petra a Pavla 
Luzern:                  každou  4. neděli v měsíci v 10.00 hod.  v kryptě  kostela sv.Karla u Karlsbrücke 
 
Každá středa:        SETKÁNÍ MLÁDEŽE (slovenské i české) v Italské misii na Feldstr. 109. Od 20.00 hod. v kostele 
 mše  sv.,   po ní do  23.00 hod.   přátelské  posezení a  společenské  hry  ve  velkém  sále                            
  pod kostelem. Pořádá slovenská misie a všichni mladí i starší, Slováci a Češi jsou zváni. 
 ( Končí  15.12. 2004, znovu začíná 12.1.2005) 
Každý čtvrtek :      SPOLEČENSTVÍ MODLITBY:  v 19,45 hod.  mše svatá,  po  ní  modlitba  růžence. 
 Italská misie, kostel Dona Bosca  - Feldstr. 109, Zürich. 
 ( Končí  16.12. 2004, znovu začíná  06.01.2005) 
První pátek  v měsíci mše sv. v 19.30 hod v kapli kostela Herz Jezu,  Aemtlerstr. 49, Zürich  
  
Každá poslední neděle v měsíci – setkání po mši svaté v Zürichu v novém farním klubu asi do 21.30 hod. 
 Nápoje zajišťuje misie, malé občerstvení každý sám. Všichni jsou zváni a vítáni! 
  
Slovenská mše sv.  v Luzernu: každou první a třetí neděli v měsíci v 17.30 hod. v St.Peters-kapelle 
 v Basileji: každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 18.00 hod. v kostele Allerheiligen, 
  Neubadenstrasse  95. 
 Na obou místech slouží slovenský misionář z Zürichu P.František Polák 
  


