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Vánoční bohoslužby  2005-06 
 
24.12.05 – sobota – Štědrý večer 
 21.00 – Winterthur  
 23.00 – Zürich  
____________________________________________________ 
 
25.12.05 – neděle – Slavnost Narození Páně 
 10.00 – Aarau 
 15.00 – Bern  
____________________________________________________ 
 
26.12.05 – pondělí – Svátek sv. Štěpána  
  10.00 – Luzern 
____________________________________________________ 
 
31.12.05 – sobota – Poslední den občanského roku 
 sv. Silvestra 
 16.00 – Zürich (Děkovná bohoslužba) 
 18.00 – Winterthur (Děkovná a novoroční   
 bohoslužba – po ní silvestrovské   
 posezení v českém farním klubu) 
____________________________________________________ 
 
1.1.2006 – neděle – NOVÝ ROK – Slavnost Matky Boží 
 Panny Marie 
 9.30 – Bern  
 19.00 – Zürich  
____________________________________________________ 
 
6.1.2006 – pátek – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – Tří Králů 
 19.30 – Zürich (Herz-Jesu, kaple P.Marie) 
____________________________________________________ 
 
7.1.2006 – sobota – vigilie svátku Křtu Páně 
 18.00 – Winterthur 
____________________________________________________ 
 
8.1.2006 – neděle – Svátek KŘTU PÁNĚ 
  19.00 – Zürich  
 Končí doba vánoční! 
____________________________________________________ 
 
SVÁTOST SMÍŘENÍ (zpověď) je možné přijmout před 
každou mší svatou nebo na požádání. 
 

 
Radostné a pokojné prožití svátků Kristova narození, 
hojnost Božích darů v celém novém roce 2006 a 
k tomu stálé zdraví duše i těla přeje všem krajanům ve 
Švýcarsku 
Váš misionář se svými spolupracovníky        

         

 

  
  Ježíšek Panně v náručí 
 má vlásky plné světla.  
 Ach, jak je znaven, znaven svět 
 zde však je tolik tepla! 

 
 Ježíšek Panně u prsou 
 má vlásky plné hvězd. 
  Ach, krutí, zlí jsou králové, 
 zde však láska chrání dnes. 

 
 Ježíšek Panně na srdci 
 má vlásky plné ohně. 
 Ach, jak je znaven, znaven svět, 
 zde však má spásy hojně. 

 
 Ježíšek Panně na klíně 
 má z vlásků aureolu 
 a všechny kvítky hledí výš 
 a všechny hvězdy dolů.  

  
(G.K. Chesterton) 

 



 Ježíšku, přijď ! 

 (Událost zapsala spisovatelka Marie Winowská)  

V 2.polovině 20. století v jednom státě východoevropského 
bloku se stal následující příběh. Do vesnice s pěti tisíci 
obyvateli přišla ateistická učitelka. Farář této obce se 
navzdory těžké politické situaci snažil povzbuzovat věřící 
otcovským slovem, posiloval je svou modlitbou a vyzýval k 
přijímání  svátostí. Svět víry a nevěry se však střetával na 
bedrech dětí. Šestým smyslem nebo prostřednictvím 
donašečů učitelka vždy věděla, které děti přistupují ke 
svátostem, a těm pak připravovala krušné chvíle.  

Farář z této obce vypráví: „Jednoho dne přišla za mnou 
Angela, nejlepší žačka čtvrté třídy, a prosila mě, aby mohla 
denně přistupovat ke svatému přijímání. Její srdce  velice 
toužilo po této nebeské stravě.  Upozornil jsem ji,  že toto 
rozhodnutí se  může  dostat  k uším učitelky a ta jí to pak dá 
pocítit. Ale Angela odpověděla: “Budu se ještě více učit.”     
S radostí jsem splnil její přání.”  

Od té doby se však situace ve třídě změnila v “malé peklo”. 
Učitelka Angelu nepřetržitě šikanovala, a to i navzdory 
jejímu vynikajícímu prospěchu. Dítě je stále bledší, avšak 
nikdy nevzdoruje.  Spolužačky se  slzami  v očích vyprávěly 
panu faráři o útocích učitelky, jak překračuje rámec učební 
látky a napadá Angelu ateistickými teoriemi, aby ji 
přesvědčila o bezvýznamnosti křesťanské víry. Celá vesnice 
již hovoří o tomto souboji učitelky a žačky Angely. „Já slovy 
ani jinak zasáhnout nemohu, a tak mi zbývá jen modlitba,“ 
odpovídá duchovní pastýř.  

17. prosince uprostřed adventu si vymyslela učitelka 
Sabinová hroznou hru. Zavedla s Angelou dialog: „Co 
uděláš, když tě tvoji rodiče zavolají?“ „Přijdu,“ odpovědělo 
děvče trochu plaše. „Výborně. A co se stane, když tvoji 
rodiče zavolají kominíka?“ „Samozřejmě přijde.“ Angela tuší 
past, protože cítí, jak jí prudce buší srdce. Triumfujícím 
hlasem učitelka pokračuje: „Dobře! A řekněme, že tvoji 
rodiče zavolají tvoji zemřelou babičku. Přijde?“ „Myslím, že 
ne,“ odpovídá Angela. „A když tvoji rodiče zavolají Červenou 
Karkulku?“ „Nepřijde, je to jen pohádka.“ „Vidíte, děti, 
přicházejí jen živí, když je voláme. Kdo nepřijde, buďto 
neexistuje, nebo už zemřel. Teď si chceme něco vyzkoušet.“ 
Učitelka Sabinová poslala Angelu za dveře a ostatním 
žákům  řekla, aby zavolali jméno Angela. Děvče samo-
zřejmě vešlo dovnitř. Učitelka vysvětluje: „Angela žije, 
přichází dovnitř, když ji zavoláte... Představte si teď, že 
zavoláte Ježíška. Věříte, že Ježíšek existuje a že žije?“ 
Zavládne hrobové ticho. Některé děti tiše přijímají otázku. 
Učitelka se obrací na Angelu: „Věříš, že tě Ježíšek uslyší, 
když ho zavoláš?“ „Ano, věřím, že mě uslyší!“ „Výborně. Tak 
si něco vyzkoušíme. Na můj povel všichni začnou volat: 
„Ježíšku, přijď!“ „Raz… dva... tři…“ Žádné z dětí se 
neodvážilo zavolat. Učitelka se vysmívá. „Vidíte, netroufáte 
si, protože přesně víte, že by nepřišel – váš Ježíšek. Ani vás 
neslyší, protože žádný Ježíšek neexistuje, tak jako 
neexistuje Červená Karkulka.“ Někteří žáci jsou zmatení. 
Důkazy jsou jasné. Vítězoslavně učitelka žádá: „Zahoďte 
svou víru!“  

A tu se stane něco nečekaného. Angela vstane. „Chceme 
Ho přece jen zavolat. Všichni najednou!“ Děti se postaví, 
sepnou ruce a volají: „Ježíšku, přijď!“ Následuje strachem 
vyplněné ticho. „Ještě jednou!“ A děti volají s dvojnásobnou 
vroucností,  do jaké je mohla přivést jen tato situace.   

 

A pak se to stalo. Dveře se tiše otevírají. Celé denní 
světlo se jakoby soustřeďuje ke dveřím. Světlo je stále 
silnější a nabývá podoby ohnivé koule. Všechno se děje 
velice rychle. Koule se rozevírá a v ní se zjevuje dítě. Má 
na sobě bíle šatičky a vyzařuje světlo. Usmívá se bez 
jediného slova. Denní světlo je proti němu tmou. Po 
určitém čase dítě mizí ve světelné kouli. Koule se pomalu 
vzdaluje a dveře se tiše samy zavírají. Děti nemohou 
vydat ze sebe radostí ani slovo. Toto ticho přeruší 
pronikavý výkřik. Zcela vyděšená učitelka s očima 
vytřeštěnýma křičí: „Přišel! On přišel!“ Okamžitě opouští 
třídu a zabouchne za sebou dveře. Děti spontánně 
poklekají a děkují Ježíškovi.  

 

Každé z dětí bylo kvůli této události samostatně 
vyslýcháno. Výpovědi se ve všem shodovaly. Lišil se jen 
odhad doby, jak dlouho byl Ježíšek ve třídě přítomen. 
Učitelku umístili do psychiatrické léčebny. Stále jen 
vykřikovala:„Přišel!  On přišel!“ Podle Víťazstvo Srdca 
4/1997 (Vydáno na Slovensku) 

 
Sbírka pro Otce Jana Meda do INDIE: 
 Také letos si dovolujeme přiložit do tohoto vánočního čísla 
našeho Hlasu misie složenky na podporu díla Otce Meda v 
Indii. Pastorační rada naší misie při svém výročním zasedání 
8. listopadu 2005 souhlasila, aby se Otci Medovi už nyní 
před vánoci poslalo opět 8.000,- ChFr, tak jako v minulých 
letech, protože se vždy asi tolik vybralo. Pouze minulé 
vánoce to bylo asi jen 7.000,- ChFr. Věřím však ve Vaší 
štědrost a doufám, že se nám odeslaná částka vrátí. Buďme 
si jisti, že podporujeme dobré dílo! Všem ochotným dárcům 
vyslovuji upřímné díky! 
 Otec Med nám potvrdil, že loňskou naší sbírku dostal v 
pořádku 17.12.2004, v přepočtu na indickou měnu to bylo 
přes tři milióny Rupií. Doslova píše: “Děkuji za Vaši dobrotu 
a tak štědrou pomoc. Moc to potřebujeme a doufám, že si 
zase na nás vzpomenete. Mám na starosti kolem 500 dětí 
na venkovských farách, na které doplácím, aby dostali 
vzdělání a křesťanskou výchovu. I s Vaší pomocí se všecko 
dobře vyvijí a Bůh je s námi... Prosím také o modlitbu. V 
dubnu 2006 mi bude (jestli se toho dožiju) 90 let.” 
 Váš v Kristu Pánu J.Med, salesián 
 



 

Malé vánoční zamyšlení 
 
S pastýři do Betlémské jeskyně přišel také osmiletý Jonathan. 
Podíval se na dítě a dítě na něj. V tom se v Jonathanových 
očích objevily slzy. 
“Proč pláčeš?” ptá se Ježíš. “Protože jsem ti nic nepřinesl.“ 
„Přesto mi můžeš něco darovat“ říká Ježíš. 
Jonathan radostí zčervenal a říká: „Rád bych ti dal to 
nejkrásnější, co mám.” 
“Dobře. Tři věci bych chtěl mít od tebe” říká Ježíš. Jonathan 
ihned navrhuje: “Moji bundu, moji elektrickou dráhu a moji 
nekrásnější obrázkovou knihu.” 
“Ne” říká Ježíš. “To všechno nepotřebuji. Proto jsem nepřišel 
na svět. Chtěl bych od tebe zcela něco jiného.“ „Co tedy?“ ptá 
se udiveně Jonathan. 
“Daruj mi svou poslední školní písemku” říká zcela tiše Ježíš, 
aby to nikdo jiný neslyšel. Jonathan je překvapen. „Ježíši,“ 
zašeptá a přichází zcela blízko k jesličkám „učitel přece pod ní 
připsal: NEDOSTATEČNÁ!“ 
„Právě proto ji chci mít!“ „Ale nač?“ ptá se Jonathan. “Můžeš 
mi přinést vždy to, co je ve tvém životě nedostačné, nepoda-
řené. Slibuješ mi to?”   “Ano, rád,” odpovídá Jonathan. 
“A chtěl bych od tebe ještě druhý dárek” říká dál Ježíš. “Tvou 
sklenici na mléko.” “Ale tu jsem právě dnes ráno rozbil.” 
“Přines mi vždy všechno, co se ve tvém životě rozbije. Já to 
chci dát zase dohromady a všechna tvá zranění zahojit. Dáš mi 
to tedy?” “Ano, když si to přeješ.” 
“A nyní ještě mé třetí přání” řekl Ježíš. “Přines mi také 
odpověď, kterou jsi dal své matce, když se tě ptala, jak se 
sklenice rozbila.“ 
Jonathan položil své čelo na okraj jesliček a hořce se rozplakal.  
“Já, ...já,...já...” obtížně vyráží ze sebe. “Řekl jsem, že spadla 
se stolu. Ale ve skutečnosti jsem ji ve zlosti smetl se stolu.” 
“Přines mi všechny své lži, vzdory, zlé skutky, všechno, co jsi 
pokazil” řekl Ježíš. “A když s tím vším ke mě přijdeš, 
odpustím ti a pomohu ti se toho zbavit. Chci tě přijmout i s 
tvou slabostí a osvobodit tě od každého zla. Přijímáš tuto mou 
nabídku?” 
A Jonathan poslechl a nabídku přijal. Hluboce se dítěti Ježíši 
poklonil. A jeho srdce se naplnilo velikou radostí. 
 
Neznámý autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRAVIDELNÉ  ČESKÉ A SLOVENSKÉ  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 (u nádraží) 
Luzern:                  každou  4. neděli v měsíci v 10.00 hod.  v kryptě  kostela sv.Karla u Karlsbrücke, Spitalstrasse 93 
 
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 14.12.2005 a znovu  
 začíná 11.01.2006) 
   
Každý čtvrtek :     SPOLEČENSTVÍ MODLITBY:  v 19,45 hod.  mše svatá,  po  ní  modlitba  růžence. 
 Italská misie, kostel Dona Bosca - Feldstr. 109, Zürich.(Končí 15.12.2005 a znovu začíná 19.01.2006) 
  
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! 
   
Slovenské 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. 
 v Bernu: každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci v 17.30 hod. v kostele Dreifaltigkeit  
  na Taubenstrasse u hlavního nádraží            
 Na všech místech slouží slovenský misionář z Zürichu P.František Polák, SDB  
 

 
Vánoční besídka pro děti s rodiči se koná v neděli 
18. prosince 2005 v 15.00 hodin v sále Italské misie, 
hlavní budova, I. patro, Zürich, Feldstrasse 109. Par-
kování je možné zdarma ve dvoře misie, vjezd 
z Hohlstrasse vedle Tankstelle AVIA. Zájemci ať se 
předem přihlásí u paní Jobové. T: 055-240 52 22! 
 

☻   ☻   ☻ 
 

Postní doba v roce 2006 začíná Popeleční středou 
1.března 2006. 
 

☻   ☻   ☻ 
 

Duchovní obnova – jarní – se koná 6.-9.dubna 2006 
na obvyklém místě ve Flüeli-Ranft v rodiném pensio-
nu manželů Langových Klausenhof. Pozvánky a 
přihlášky dostanete začátkem nového roku. Můžete se 
hlásit už i nyní u paní Jobové, T: 055-240 52 22! 
 
Podzimní duchovní obnova se v  roce 2005 NEKO-
NALA z důvodu malého počtu přihlášených, přestože 
jsme si termín i místo rok dopředu odhlasovali!! Je 
zde však návrh, aby se podzimní duchovní obnova 
konala později (až třeba v říjnu) anebo aspoň jedno-
denní v Zürichu. 
 

☻   ☻   ☻ 

Národní pouť do Einsiedeln: V roce 2006 se bude 
konat poslední neděli v květnu. Poznamenejte si tedy 
datum: 28.05.2006, poutní mše svatá ve 14.30 hodin. 
Pozván je nový litoměřický biskup Pavel POSÁD, 
zatím svou účast potvrdil jen ústně. 
 

☻   ☻   ☻ 
 
Svátost křtu v roce 2005 přijali: 

Adámek Samuel – červen – Luzern 
 

Do věčnosti byli odvoláni: 
Mons. Vrána Karel – 79 let – 12.12.2004 
Polínek Jan             – 83 let – 14.01.2005 
Kout Erich              – 69 let – 16.01.2005 
Gerábková Jitka     – 50 let – 01.2005      
Strádalová Zdena   – 93 let – 02.02.2005 
Krucová Alžběta    – 64 let – 23.02.2005 

 Štěrba Miroslav      – 75 let – 03.2005 
Čemus Miloslav     – 79 let – 15.03.2005 
Husáková Helena   – 82 let – 28.03.2005 
Králová Alice         – 82 let – 23.04.2005 
Leixnerová Wanda                           2005 

 
Odpočinutí lehké, dej jim, Pane, 

a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. 
Amen! 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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