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Českomoravská 

NÁRODNÍ  POUŤ 
Einsiedeln                        29. května 2005 

 
 13.00 – 14.15 Příležitost k přijetí svátosti smíření ve zpovědní místnosti. 
 Vchod z baziliky vpředu vlevo. Zpovídá více kněží. 
 
 

 14.15                  Sraz poutníků před bazilikou a průvod do kostela. 
 Národní kroje jsou vítány! (Prostory k převlékání jsou vlevo od baziliky           
 v budově gymnasia.) 
 
 

 14.30                  POUTNÍ MŠE SVATÁ 
 Hlavní celebrant je Otec Prokop Petr Siostrzonek, představený kláštera 
  benediktínů v Praze – Břevnově. 
  
 

 Zakončení pouti hned po mši svaté 
   Modlitba litanií k Panně Marii a požehnání. 

 
 _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 MOŽNOST  SPOLEČNÉHO  OBĚDA od  12.00  hod.  v  restauraci  „Drei Könige“  na náměstí před             
 bazilikou. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Upozornění:  Sobotní  bohoslužby ve  Winterthuru  28.5.  a  v neděli  29.5.  v  Zürichu   SE  NEKONAJÍ! 



 
 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 
s papežem 

JANEM   PAVLEM  II. 
 

Milosrdný Bože, 
shlédni na svého zemřelého služebníka Jana Pavla II., 

který byl podle tvé vůle viditelnou hlavou tvé církve 
a zástupcem tvého Syna na zemi. 

Ve tvé církvi byl svorníkem jednoty a lásky 
a viditelným znamením tvého milosrdenství a dobroty. 

Odplať mu je ho péči o církev i každého člověka 
věčnou radostí v nebeském domově. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen! 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ze závěti Svatého Otce JANA PAVLA 
(Sepisovaná postupně od r. 1979 r. 2000) 
„Bděte, protože nevíte, kdy váš Pán 
přijde“. Tato slova mi připomínají posled-
ní povolání, které nadejde, až bude Pán 
chtít...Nevím, kdy nadejde, ale jako 
všechno, také tuto chvíli kladu do rukou 
Matky svého Mistra: Totus Tuus. 
Nezanechávám po sobě žádný majetek, 
o němž by bylo nutno rozhodovat. Co se 
týká věcí denního užívání, žádám, aby 
se rozdaly, jak se bude zdát vhodné. O-
sobní poznámky ať jsou spáleny. Žá-
dám, aby nad tím bděl P.Stanislav 
(osobní tajemník Svatého Otce)... 
Co se týká pohřbu, opakuji tytéž pokyny, 
které dal Svatý Otec Pavel VI., + po-
známka na okraji: pohřbít do země, žád-
ný sarkofág!...(6.3.1979) 
Vyjadřuji hlubokou důvěru, že navzdory 
vší mé slabosti mi Pán udělí všechny mi-
losti nutné k tomu, abych vykonal podle 
jeho vůle jakýkoliv úkol, zkoušku i utrpe-
ní, kterou bude žádat po svém služební-
kovi během života. Doufám také, že ni-
kdy nedopustí, abych ve svém postoji: 
slovech, skutcích nebo opomenutích, 
mohl zradit své povinnosti v tomto sva-
tém Petrově úřadě. (bez data) 
S možností smrti musí vždy každý počí-
tat. A vždy musí být připraven na to, že 
předstoupí před Pána a Soudce – a 
zároveň Vykupitele a Otce. Chci se ještě 
jednou svěřit vůli Pána. On sám rozhod-
ne, jak má skončit můj pozemský život a 
má pastýřská služba. V životě i ve smrti 
Totus tuus skrze Neposkvrněnou Marii. 
Již dnes přijímám tuto smrt, doufám, že 
mi Kristus dá milost pro poslední pře-
chod – tedy mou Paschu. Doufám také, 
že ji učiní užitečnou pro mnohem důleži-
tější věc, které se snažím sloužit: pro 
spásu lidí, pro záchranu lidské rodiny a 
v ní všech národů...(24.2.-1.3.1980) 
Atentát a můj život 13.5.1981 jistým způ-
sobem potvrdil oprávněnost mých slov 
z r.1980. Tím hlouběji pociťuji, že jsem 
zcela v Božích rukou – stále zůstávám 
k dispozici svému Pánu, a zcela se svě-
řuji Jemu a jeho Matce. (5.3.1982)  

Poslední doplněk ke své závěti připojil Jan Pavel II. v jubilejním roce 2000:  
(Z něho vyjímáme následující pasáž): 
4. Na prahu třetího tisíciletí chci ještě jednou vyjádřit vděčnost Duchu sv. za 
velký dar 2. vatikánského koncilu...Jsem přesvědčen, že ještě dlouho bude dáno 
novým generacím čerpat z bohatství, které nám dal tento koncil 20. století. Jako 
biskup, který se podílel na koncilním dění od prvního do posledního dne, chci 
svěřit toto velké bohatství všem, kteří jsou a budou v budoucnosti povoláni, aby 
jej uskutečňovali... 
Všem chci nakonec říci jedinou věc: „Bůh vám zaplať“.  
„Do tvých rukou, Pane, poroučím ducha svého“.    (L.P. 17.3.2000, Jan Pavel II., papež) 
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FOTO  z  papežova  POHŘBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Z  promluvy  kardinála  Ratzingera při pohřební mši svaté v Římě za Jana Pavla II.  8.4.2005: 
„Následuj mě!“ – říká vzkříšený Ježíš Petrovi jako své poslední slovo, aby pásl 
jeho ovce. 
Totéž lapidární Kristovo slovo slyšel ve svém životě náš zesnulý a milovaný 
papež Jan Pavel II., jehož tělesné pozůstatky ukládáme dnes do země jako 
semeno nesmrtelnosti. Srdce je plné smutku, ale také radostné naděje a 
hluboké vděčnosti... 
(Životní cesta Karola Wojtyly má tyto milníky: 1920 – narozen a pokřtěn; 1946 – 
se stává knězem; 1958 – biskupem; 1967 – kardinálem; 1978 – papežem.) 
Láska ke Kristu byla hlavní silou našeho milovaného Sv. Otce: kdo ho viděl mo-
dlit se, kdo ho slyšel kázat, ten to ví. A tak díky tomuto hlubokému zakořenění 
do Krista mohl nést tíži, jež přesahuje čistě lidské síly: Být pastýřem Kristova 
stádce, jeho všeobecné církve... 
Na velikonoční neděli se Sv. Otec, poznamenaný bolestným utrpením, naposled 
vyklonil z okna svého bytu a naposled (už beze slov) udělil požehnání „Urbi et 
orbi – Městu a světu“. A my si můžeme být jisti, že náš milovaný papež nyní stojí 
v okně Otcova domu, vidí nás a žehná nám! (Vše převzato z Radia Vaticana ceca) 



„Santo  subito – Svatým ihned“ 
přání mnoha věřících 

 
Svatým může být člověk prohlášen vždy až po smrti, a to po 
náročném a zdlouhavém, velmi přísném zkoumání jeho 
života, postojů, skutků. Vyžadují se také aspoň dva 
prověřené a potvrzené zázraky na jeho přímluvu. A církev 
nespěchá...(Anežka Česká na ten okamžik čekala 700 let, 
P.Pio 30 let, Matka Tereza z Kalkuty 10 let.) A jak to bude 
v případě papeže Jana Pavla II.?!? 
Zdá se, že na zázraky, které se v jeho blízkosti udály, čekat 
nemusíme, svědkové se už hlásí sami. A tak zatím jedno 
svědectví za všechny od člověka nejpovolanějšího: 
Mons. Stanislaw Dziwisz, osobní sekretář Jana Pavla II., 
vypráví tuto událost, kterou zaznamenal italský novinář 
Andrea Tornielli. 
15. června 2002 jsme byli uvedeni s kolegou do hovorny ve 
3.poschodí papežského paláce. Vzápětí přišel Mons. Dziwisz 
– Don Stanislaw, jak mu říkají v Itálii, a začal hovor, který se 
brzo stáčí na Eucharistii. Papežův sekretář udělá s úsměvem 
pomlku a říká: „Chtěl bych vám vyprávět, co se stalo před 
několika lety, v srpnu 1998. Jeden můj známý mě žádal, 
abych umožnil jednomu jeho příteli z Ameriky být na mši 
Svatého Otce. Bylo mi řečeno, že je těžce nemocný – nádor 
na mozku – a má tři přání: Setkat se s Janem Pavlem II., 
vykonat pouť do Jeruzaléma a pak se vrátit domů do 
Ameriky, a umřít... Je to velmi bohatý muž, cestuje 
v doprovodu lékaře a ošetřovatele.“ Mons. Dziwisz nechce 
uvést jeho jméno, je asi příliš známé, ale pokračuje ve vy-
právění: „Vzpomínám si na to dobře. Jeho tvář byla pozna-
menána nemocí, vlasy už vypadaly v důsledku chemotera-
pie. 
Pozval jsem ho tedy do Castelgandolfa na ranní mši sv. o 7. 
hodině, kterou pravidelně slouží Svatý Otec. Tenkrát mohl 
ještě chodit a byl už v kapli ponořen do modlitby, když jsem 
s hosty vešel dovnitř. Americký host viditelně trpí, ale je 
uchvácen. Plní se jeden z jeho snů. Když začal Svatý Otec 
rozdávat Tělo Páně – pokračuje Don Stanisalw – vstal i on 
z lavice, kde klečel, a trochu vrávoravě se přiblížil k oltáři, 
aby přijal Tělo Páně z rukou Svatého Otce.“ V té chvíli ještě 
Mons. Dziwisz nevěděl, že americký host není katolík, ani 
křesťan, nýbrž židovského původu, a spíše ateista. To vše se 
ujasnilo až po mši sv., kdy mu to známý teprve sdělil. Don 
Stanislaw dodává: „Jemně jsem to svému známému vytkl a 
vysvětlil mu, že příslušníci jiných náboženství nemohou 
přijímat Eucharistii“. Po mši svaté – jak to bývalo pravidelným 
zvykem – Jan Pavel II. všechny osobně pozdravil, a tak 
došlo i ke krátkému rozhovoru s oním nemocným a ke 
stisknutí ruky; přitom mu Svatý Otec ještě levou rukou 
pohladil hřbet ruky. Byl to jen jemný dotyk, ale nemocný se 
úchvatně rozzářil. 
Po několika týdnech mi onem můj známý telefonoval, Ne-
mohl skrýt nadšení, když mi sděloval: „Během několika ho-
din po setkání s papežem Janem Pavlem II. ten nebezpečný 
rakovinový nádor na mozku mého amerického přítele úplně 
zmizel. Pacienta, který se už připravoval na blízkou smrt, 
zaplavila taková radost, že se ihned vrátil do Ameriky, aby 
spolu s rodinou oslavil své uzdravení.“ Stal se pak velkým 
dobrodincem Nadace Jana Pavla II. pro Sahel (na pomoc 
podsaharským zemím trpícím suchem a chudobou).“ 
A Mons. Dziwisz dodává: „Je to znamení, jak Boží moc pře-
konává jakékoliv lidské schéma...“ Považuje to za Boží zá-
zrak, který způsobil skrze Eucharistii. A hned dodává, aby-
chom to zatím nezveřejňovali. A tak nyní, když už papež 
Wojtyla není mezi námi a mnoho mladých i dospělých se 
dožaduje rychlého svatořečení Jana Pavla II., a přicházejí 
různá svědectví o podivuhodných událostech, k nimž došlo 
na jeho přímluvu, jsme mohli zveřejnit i tuto událost. Ono 
přijímání,  které  podle  církevního  práva a liturgických  před- 

pisů, nemělo být podáno, se stalo prostředkem mimořádné 
milosti, a to právě v přítomnosti Jana Pavla II. 
(Radio Vaticana ceca 12.4.2005) 

♣     ♣     ♣   
 

 
Nový  papež  BENEDIKT  XVI.    (Josef kardinál Ratzinger) 

 
Nástupce Jana Pavla II. – Benedikt XVI. – byl zvolen ve 
velmi krátkém konkláve, již ve 4. kole (za pouhých 26 hodin). 
Volilo jej 115 kardinálů-voličů, z nichž 113 jmenoval sám Jan 
Pavel II.Jejich průměrný věk je 71 let. Nový papež má 78 let.  

 
Stručný životopis nového papeže Benedikta  XVI. 

 
1927 – 16.dubna se narodil v bavorském městečku Marktl 
am Inn, kde byl otec policajtem. 
1937 se rodina stěhuje do Traunsteinu. Zde v Arcibiskup-
ském malém semináři studuje reálné gymnasium. 
1943 musel nastoupit do ramády, z níž v květnu 1945 dezer-
toval, vrátil se do Traunsteinu, kde dokončil gymnasium. 
1946 začal studovat teologii. 
1951 byl vysvěcen na kněze. 
1952 začal vyučovat na teologických fakultách. 
1962-1965 se aktivně účastnil II.vatikánského koncilu jako 
poradce arcibiskupa Josefa Fringse, který patřil k nejradikál-
nějším reformistům. 
1977 se stal v březnu mnichovským arcibiskupem. 
1977 se stal v červnu kardinálem – jmenoval jej Pavel VI. 
1981 se stal prefektem hlavní vatikánské Kongregace pro 
nauku víry. 
2002 se stal děkanem kardinálského sboru. 
2005 – 19.dubna zvolen 265. nástupcem sv. Petra. 
 

 
ŘEČ ČÍSEL (o Češích ve Švýcarsku): 
 
Statistika, kterou vydává každý rok migratio, komise Švý-
carské biskupské konference pro migraci,uvádí za rok 2004 
o Češích ve Švýcarsku tyto počty: 
 
Českých katolíků ve Švýcarsku je celkem:  3779. 
  
V diecézi Basel žije 1575 (Kantony: AG,BE,BL,BS,JU,LU, 
SH,SO,TG,ZG). 
V diecézi St. Gallen: 265 (SG,AI,AR). 
V diecézi Sitten: 26 (VS).  
V diecézi Chur: 1291 (GR,ZH,NW,OW,SZ,GL,UR).  
V diecézi Lausanne, Genf, Freiburg: 568 (FR,GE,NE,VD).  
V diecézi Lugano: 54 (TI) 



 
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  09.30 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 22.06.05  a opět začíná  07.09.05) 
Každý čtvrtek :      SPOLEČENSTVÍ MODLITBY:  v 19,45 hod.  mše svatá,  po  ní  modlitba  růžence. 
 Italská misie, kostel Dona Bosca  - Feldstr. 109, Zürich. 
 (Končí 23.06.05 a opět začíná 01.09.05) 
První pátek  v měsíci mše sv. v 19.30 hod v kapli kostela Herz Jezu,  Aemtlerstr. 49, Zürich (Nekoná se v měsíci srpnu) 
  
Každá poslední neděle v měsíci – setkání po mši svaté v Zürichu v novém farním klubu asi do 21.30 hod.(Pouze v květnu 
 a červenci nebude) 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 
 

  
UPOZORNĚNÍ (pro účastníky bohoslužeb 
v BERNU ): 
Od první neděle v červnu (05.06.2005) bude 
začátek bohoslužeb konečně už v 9.30 hodin!!!  

 
VYJÍMKY  A  MIMOŘÁDNÉ  AKCE 

 
26. května – čtvrtek – 20.00 hod. – Slavnost TĚLA  
a  KRVE  Páně – oslavíme společně s Italskou misií 
v kostele Dona Boska, Feldstr. 109, Zürich 
 

í 
 

Pravidelné bohoslužby v kostele Dona Boska ve 
středu (slovenská) pro mládež a ve čtvrtek (česká) 
spojená s modlitbou růžence během měsíce 
července a srpna  SE NEKONAJÍ!! (Poslední tedy 
22. a 23. června; opět začínají 1. a 7. září) 
 

í 
 

České nedělní bohoslužby ve Švýcarsku končí o 
víkendu 9. a 10. července; opět začínají 20. srpna 
v 18.00 h. ve Winterthuru a 21. srpna  v 10.00 hod. 
v Aarau  a v 19.00 hod. v Zürichu. Během letních 
prázdnin je Česká misie ve Švýcarsku  mimo provoz! 
 

í 
 
PODZIMNÍ   DUCHOVNÍ  OBNOVA  je naplánovaná  
na 22. – 25. září. Je třídenní a koná se 
v Morschachu, Antoniushaus Mattli (jak jsme si to 
loni   na   podzim   odhlasovali).   Pravidelní  účastníci  

dostávají v tomto čísle pozvánku s přihláškou. Noví 
zájemci se mohou přihlásit telefonem na misii nebo u 
paní sekretářky Jobové: T: 055-240 52 22.  
Vedení duchovní obnovy slíbil P. Jan Komárek, do 
ledna 2005 provinciál českých salesiánů. 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ: Závazné přihlášky mu-
síme dostat do 10. července!! a není možné se 
později odhlásit bez storno poplatků (do měsíce před 
začátkem obnovy je to 60%, do 16 dnů 80% a během 
dvou týdnů už 100%). Tato pravidla platí ve všech 
školících a duchovních střediscích a nově už také v 
Quartenu (kromě soukromého penziónu u Langů ve 
Flüeli). 

í 
 

Poděkování: Srdečné díky Vám všem, kteří jste 
přispěli na sbírku pro Otce Meda v Indii a také na 
naši Českou misii ve Švýcarsku. Potřebná suma 
8.000,- ChFr, kterou jsme Otci Medovi před vánoci 
poslali, se snad dá dohromady. Kéž Vaši štědrost 
odmění sám nebeský Otec! 
 

í 
 

JEŠTĚ JEDNO PODĚKOVÁNÍ: 
Paní Jožka Sýkorová z Winterthuru ukončila svou 
dlouholetou službu v Českém klubu sv. Václava při 
kostele St. Ulrich, Winterthur-Rosenberg. Za její obě-
tavou péči o pěkné prostředí v klubovně, za její 
ochotnou službu pro druhé a také trpělivost, jí 
jménem celé misie a zvláště jménem naší skupiny ve 
Winterthuru upřímně děkuji.  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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