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Českomoravská 

NÁRODNÍ  POUŤ 
Einsiedeln                        3. června 2007 

 
 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 Mons. František Lobkovicz, biskup ostravsko-opavský  
  
                                    
 

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

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

bazilikou. 
   _________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Upozornění:  Bohoslužby v sobotu  ve  Winterthuru  2.6.  a  v neděli 3.6. v Bernu a Zürichu   SE  NEKONAJÍ! 



 
 
Panna Maria Svatokopecká – poutní místo 

u Olomouce 
 

Mariánský měsíc – máj – si připome-
neme svědectvím jedné mladé maminky 
z Olomouckého kraje: 
   „Na den, kdy se už staneme skutečnou 
rodinou, jsme se velmi těšili. Já i můj 
manžel Honza. Čím více se blížil termín 
porodu, tím jsme byli šťastnější i nervó-
znější. 
   V sobotu 19. srpna 2006 jsme s Hon-
zou vyšli na Svatý Kopeček, kde jsou 
v tu dobu každoročně zpřístupněny i 
prostory, jinak veřejnosti nepřístupné. U 
vstupu do kasemat nás přivítala velmi 
milá paní. Když viděla můj požehnaný 
stav, a já jí řekla, že miminko čekáme 
dnes, popřála mi hodně štěstí, udělala 
křížek na čelo a do ruky mi vtiskla 
obrázek Panny Marie Svatokopecké, ať 
nás oba ochraňuje. Poděkovali jsme a o-
dešli. Obrázek jsem dala do těhotenské 
průkazky a víc na to nemyslela. Tady 
musím poznamenat, že jsem byla vycho-
vávána jako ateistka. 
   Pak ubíhaly další dny, miminko se 
občas přihlásilo, ale nic zvláštního se ne-
dělo. V pondělí 28. srpna jsem byla pří-
mo po kontrole u lékaře odeslána do po-
rodnice. Měla jsem porodní stahy, které 
vůbec nebolely. Ale co bylo horší, mi-
minku se už nedařilo dobře. Začala mu 
klesat tepová frekvence z  normálních 
130 tepů na 90. Napojili mě tedy na pří-
stroj měřící tepovou frekvenci a ozvy 
plodu. A čekali, jak se porod rozvine. 
Tep miminku střídavě klesal a rostl. Lé-
kaři mě informovali, že dítě budou mu-
set porodit císařským řezem. V té chvíli 
jsem si vzpomněla na obrázek v těhoten-
ském průkazu. Honza ho vytáhl a položil 
mi ho na břicho. Tep miminka vystoupil 
na 120 tepů a ustálil se. Lékaři čekali asi  

půl hodiny, jestli neklesne, ale zůstal stej-
ný. Začal normální porod a já jsem vůbec 
necítila bolesti. Pořád jsem čekala, kdy to 
přijde. Když už jsem musela zatlačit, na 
chvíli jsem sundala ruku s obrázkem 
z břicha, a tep miminka náhle klesl až na 
60 tepů. Lékaři začali být nervózní, císař-
ský řez už nebyl možný. Porodní asistent-
ka mi vzala ruku, podívala se, co v ní 
mám, a přitiskla ji zpět na břicho. Tep se 
opět zvýšil. a chvíli manžel hlásil, že vidí 
hlavičku a za chvíli jsem už i já viděla 
našeho Honzíčka. Byl tak bezbranný. 
Trochu mu trvalo, než se poprvé nadechl, 
měl totiž puční šňůru omotanou dvakrát 
kolem krku. Když lékaři ošetřili po poro-
du i mě, Honzíček se poprvé napil a v sá-
lu vše utichlo. Zůstala jsem sama, a 
teprve tehdy jsem se odvážila zvednout 
ruku s trochu pomačkaným obrázkem a 
na zadní straně jsem četla: 

„Když ty mě podpíráš, nepadám. 
Když ty mě chráníš, nebojím se ničeho. 

Když ty mě vedeš, neunavím se“ 
   Čtyři měsíce po porodu byl Honzík na 
Sv. Kopečku pokřtěn a jeho maminka 
Kateřina (která napsala toto svědectví) se 
stala křesťankou o následujících Veliko-
nocích.                 (Příloha Fermenta č. 4/2007) 
 
______________________________________________ 
   
                                                               

 
 

Ikona Matky Boží – Hodégetria 
(Průvodkyně na cestu) 

 
MĚSÍC  KVĚTEN  JE  HEZKÝ 

 
Z myšlenek P.Jiřího Reinsberga – 

mnohaletého faráře v Týnském chrámu 
 

   Příroda, která se opět probudila, pomalu 
nese svou krásu. I večer se dá někam jít... 
   Vyvinuly se z toho kdysi krásné májové 
pobožnosti, kdy si  lidé  na  ideálu matky,  
kterým je Panna Maria,  začali  uvědomo- 

vat všechny skutečnosti svého života. 
   Člověk si někdy opravdu rád v klidu 
popovídá se svou maminkou... Jsou 
určité životní úseky, kdy jsme rádi 
zrovna s matkou... Když nás, jako děti, 
rozbolí břicho, jdeme k mamince...A 
když rozbolí břicho duchovně, začne-
me volat : Maria, Matko Boží! 
   V normálním lidském životním dění, 
ve fungující rodině, spolehlivým du-
chovním prostorem je prostor kolem 
matky. Proto v Čechách a na Moravě i 
celé Evropě vznikla spousta poutních 
míst. Tam se putuje. Co je to ale „pu-
tovat“? – Znamená to vycházet ze své-
ho „špatného“ JÁ a ještě ho táhnout 
kus cesty  s sebou. A nakonec, když se 
dospěje na určité místo, tam to složí-
me. Složit, předat a svěřit Matce Boží 
a jejímu Synu asi tak, jak jsme byli 
zvyklí v dětství doma:  
   Když jsme si rozbili kolena, přiběhli 
jsme k mamince do náruče. Když jsme 
si pořezali ruku, přiběhli jsme...Když 
jsme se o něco spálili nebo v někom 
zklamali nebo něco ztratili, přiběhli 
jsme k mamince do náruče a bolest 
byla hned menší... 
   A tak to bylo i v dějinách našeho 
národa, když prožíval těžké chvíle. 
Obracel se k  Matce Ježíše Krista. A 
tak by to mělo být i v našem dospělém 
osobním životě. Obracet se k Marii, 
která je naší Pomocnicí a Průvodkyní 
na cestu.(Všimněme si na ikoně její pravé 
ruky, která jasně ukazuje na Krista!) 
   Nádherným způsobem o tom mluví 
Gertruda von le Fort, potomkyně 
Hugenotů, doktorka teologie a spiso-
vatelka ve svém skvělém románu 
Magdeburská svatba, kde píše, že 
Panna Maria nevítězí s mečem v ruce, 
ale s mečem v srdci! 
 
___________________________________________ 
 
 

V  náručí   Matky 
 

Je vždycky dobře 
 v náručí Matky 
 a když můj krok 
 je nejistý a vratký 
 ruku svou položím 
 do její dlaně 
 aby mne vedla vždy 
 po cestách Páně 
 a před zlem 
 chránila mne 
 pláštěm svým  
 

(Autor:  Josef  Veselý,  farář a děkan v Opavě) 



 
 
Svatý Otec,  papež  Benedikt XVI.,  oslavil 16. dubna 2007 
80 let života. Nejlepším naším přáním může být modlitba: 
 
„Bože, dej papeži Benediktu XVI. sílu, aby nás i celý svět vedl 
k pokoji a míru a stal se věrohodným zvěstovatelem tvé pravdy!“  
 
Přednáška Benedikta XVI. o laicismu (na kongresu ital-
ských katolických právníků v prosinci r.2006) 
 
   Chtěl bych se zamyslet nad pojmy laicita – laický  a posu-
nem jejich významu v průběhu několika staletí. 
   Původně se týkaly těch, kdo nejsou kleriky (tedy kněžími). 
Později označovaly nositele světské moci (na rozdíl od nosi-
telů duchovní moci v církvi). Šlo o oddělení institucí státu a 
církve. Nejnověji se laicitou rozumí vyloučení náboženství a 
jeho symbolů z veřejného života vůbec (např. zápas o kříže ve 
školách a veřejných budovách: Itálie, Rakousko...V Čechách jsme 
kříže z veřejných budov odstranili už dávno). 
   Mluví-li se o laickém myšlení, morálce, vědě, politice, míní 
se tím nenáboženský pohled na život., tedy přesvědčení, že 
stvořený svět nezávisí na Bohu a že jím člověk může dispo-
novat bez ohledu na svého Stvořitele. Toto je však falešné 
pojetí laicity, které je v rozporu s laicitou „zdravou“. Ta re-
spektuje legitimní autonomii věcí stvořených. Uznává, že se 
církevní autorita nemá vměšovat do utváření poměrů tohoto 
světa. To ale neznamená, že má být při tom ignorován Bůh 
a jeho mravní zákon! 
   „Zdravá laicita“ – oproti ideologickému laicismu – znamená, 
že stát nepokládá náboženství za pouhý osobní pocit, který 
má být uzavřen do soukromí. Naopak, náboženství, které je 
organizováno do viditelných struktur (např. církve), je uzná-
váno jako společenská danost. To znamená, že každému 
vyznání – pokud neprotiřečí morálce a neohrožuje veřejný 
pořádek – je zaručena svoboda aktivit bohoslužebných, du-
chovních, kulturních, výchovných a charitativních... „Zdravé 
laicitě“ neodpovídá, je-li křesťanskému společenství a jeho 
oprávněným zástupcům upíráno právo vyjadřovat se k mo-
rálním otázkám. To není neoprávněné vměšování se do 
zákonodárné kompetence státu, ale obrana významných 
hodnot, které dávají lidskému životu smysl a důstojnost. Jsou 
to hodnoty především lidské, a pak teprve křesťanské. 
Připomínat je a bránit je povinností každého křesťana!                     
                                               (Výňatek z přednášky Benedikta XVI.) 
Dodatek: Bohužel v celé kdysi křesťanské Evropě se víc a 
víc šíří názor, že náboženství je soukromou věcí “nábožen-
sky založených“ lidí a že do veřejných záležitostí nemají 
církve co mluvit. Je smutné, že se i mnozí křesťané s tímto 
názorem smiřují nebo dokonce ztotožňují. Papež nám však 
připomíná, že lidé se nedělí na nábožensky „založené“ a „ne-
založené“, protože jsou všichni „založeni“ stejně. Jsou jen 
různě vnímaví pro náboženské a morální hodnoty a různě 
ochotni je přijímat a jimi se ve svém životě řídit! 

KOMU  PATŘÍ  NÁŠ  ČAS?  
 
   Vládce podsvětí – Satan – svolal světové shromáždění 
démonů. V zahajovacím projevu řekl: „Nemůžeme zabránit 
křesťanům, aby chodili do kostelů. Nemůžeme jim vzít Bibli 
a bránit v poznávání pravdy, ale musíme udělat něco jiného: 
musíme jim zabránit, aby si vytvářeli důvěrný vztah 
s Kristem! Když s ním navážou spojení, naše moc nad nimi 
je zlomena. Proto je klidně nechme chodit do kostela, 
neberme jim jejich konzervativní životní styl. Zaměřme se 
na jejich ČAS!“  
   „Co máme tedy dělat?“ volali démoni. 
   „Lákejte je utrácet, utrácet, utrácet a potom si půjčovat, 
půjčovat, půjčovat. Zaplavte jim poštovní schránky reklamní-
mi letáky, katalogy a nabídkami levného zboží a dárky navíc, 
nabízejte služby a falešné naděje. Ať jsou v jejich životě 
peníze vždy na prvním místě! Přesvědčte ženy, aby neměly 
děti, aby chodily do zaměstnání, aby kariéra byla důležitější 
než rodina. Braňte rodičům trávit společný čas s dětmi. Jejich 
rodiny se začnou brzy rozpadat. 
   Přesvědčte lidi, že mají mít stále zapnutou televizi, video 
nebo počítač. Ať sledují nekonečné seriály. Nezapomeňte za-
plnit jejich noční stolky časopisy a novinami, bombardujte 
jejich mozky zprávami celých 24 hodin denně. Drážděte je-
jich smyslnost. Vnuťte jim do mysli nepřeberné množství 
dobrých důvodů nemít čas na modlitbu a ztišení. Ať nedo-
kážou odpustit a stále dokola si připomínají, čím jim druzí 
ublížili. Seberte  jim  jejich  čas...!“  
(Opsáno z kostelní vývěsky jednoho moravského kostela. 
Může i nám posloužit ke zpytování svědomí!!!) 
____________________________________________________________ 
 
PODĚKOVÁNÍ!!  Také touto cestou bych rád poděkoval 
Vám krajanům, kteří jste se zúčastnili, a také připravovali 
oslavu mé „padesátky“, a to nejen v Zürichu, ale i na všech 
místech, kde se pravidelně slaví české bohoslužby. Pán Bůh 
zaplať i za Vaše štědré finanční příspěvky, za které jsem 
dostal velmi vhodný dar: navigační systém do misijního auta, 
abych vás mohl snadněji a ještě častěji dostihnout tam, kde 
bydlíte. Kromě toho jsem ještě dostal Abonnement do 
Thermalbad v Zurcachu, abych nezapomněl ani na svého 
„bratra osla“, jak rád nazýval sv. František z Assisi svou 
tělesnou schránku. A ještě zbylo dost na to, abych si 
v případě nutnosti pořídil nové rádio s CD přehrávačem a 
magnetofonem. To po Otci Šimčíkovi asi už dosloužilo 
(opravy bývají dražší než nové výrobky). Srdečné díky za 
tyto dary a ještě více za vaše projevy přízně a přátelství... 
                                                                Váš vděčný misionář  

                                                                     
 
Příspěvek na Hlas misie 2007. Milí krajané, do minu-
lého čísla (2007 – 1), tak jako vždy do prvního čísla 
nového ročníku Hlasu misie, jsme si dovolili vložit Vám 
složenku pro příspěvek na náš časopis i na činnost 
naší misie ve Švýcarsku. Prosím, abyste i letos podle 
svých možností naší misii finančně podpořili – a mnozí 
jste už tak učinili. Za každý příspěvek srdečné díky! 
K tomu ještě jedna prosba, či výzva: prosím, 
posílejte své příspěvky příkazem přes své konto – 
jedině tato forma je nejlevnější. Stačí poslat naší 
vyplněnou složenku na správu Vašeho konta! Při 
zasílání přes poštu sice nepřipočítají nic Vám za 
poštovné, ale dosti velký poplatek strhnou příjemci. Za 
rok  tak platíme větší poplatky za  poštovní služby, než 
jsou úroky z misijního konta. Díky za pochopení. 



 
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 P.Marie 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 27.06.2007 a znovu 
                                začíná 05.09.2007) 
                               
Každý čtvrtek :     SPOLEČENSTVÍ MODLITBY:  v 19,45 hod.  mše svatá,  po  ní  modlitba  růžence. 
                                Italská misie, kostel Dona Bosca - Feldstr. 109, Zürich.(Končí 28.06.2007 a znovu začíná 06.09.2007) 
                                  
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 Zürichu: každou neděli v 09.30 hod. v kryptě kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36 
                                 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, 
                                 Neubadstrasse  95. 
                                 v Bernu: každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci v 17.30 hod. v kapli Francouzské misie,  
                                 Rainmattstrasse 20, v blízkosti hlavního nádraží  
                                 v Ženevě: každou první sobotu v měsíci v 16.00 hod. v kapli sv. Terezie, 14, Avenue Peschier   
                                 v Lausann: každou třetí sobotu v měsíci v 16.00 hod. v Chapelle du Servan, 12, Ch. Eugéne-Grasset        
                                 Na všech místech slouží slovenský misionář z Zürichu P.František Polák, SDB  
 
Aktuální informace České i Slovenské misie najdete také (kdo máte computer a internet) na  www.slovaci.ch !!  
 
 

MIMOŘÁDNÉ  AKCE  A  VYJÍMKY 
 
26. dubna uplynulo 5 let od úmrtí mého předchůdce 
Otce Josefa Šimčíka. Prosím, projevte mu svou 
vděčnost aspoň krátkou vzpomínkou v modlitbě. 
 

í 
 

5. května ve Franciskaner Kirche v LUZERNU při 
děkovné bohoslužbě oslavili diamantovou svatbu 
(60 let manželství) naši milí krajané Božena a Josef 
Schneiderovi. Rádi jim přejeme stálou Boží pomoc a 
ještě mnoho radostných společných dnů. (Bohužel 
zdravotní potíže už jim nedovolují zúčastňovat se našich 
pravidelných bohoslužeb. Přesto o dění v České misii mají 
stálý zájem.) 

í 
 
13. května – neděle – DEN MATEK – Slovenská pouť 
do MARIASTEIN (blízko Basel) Mše sv. ve 12.30 hod. 
 

í 
 

17. května – čtvrtek –  Slavnost  NANEBEVSTOU-
PENÍ  PÁNĚ – česká mše svatá v 19.45 hod.v Italské 
misii,  Feldstr. 109,  Zürich 
 

 
07. června – čtvrtek – Slavnost  TĚLA  a  KRVE  
Páně – česká mše svatá v 19.45 hod. v Italské misii, 
Feldstr. 109, Zürich         

í 
 

16. června – sobota – ve Winterthuru česká mše sv. 
NENÍ!!  

í 
 
České nedělní bohoslužby ve Švýcarsku končí o 
víkendu 7. a 8. července; opět začínají 18. srpna 
v 18.00 h. ve Winterthuru a 19. srpna  v 10.00 hod.   
v Aarau a  v  19.00 hod. v Zürichu. Během letních 
prázdnin je Česká misie ve Švýcarsku  mimo provoz! 
Této doby využiji k  řádné dovolené, návštěvě sale-
siánů v České republice a také se zúčastním duchov-
ních  cvičení pro salesiány na moravském poutním 
místě Svatý Hostýn. 

í 
 

Slovenská národní pouť do Einsiedeln ke cti 
Panny Marie Sedmibolestné, hlavní patronky 
Slovenska, se letos koná 9. září. Poutní mše sv. ve 
12.15 hod. Po skončení mše společný oběd 
v restauraci St. Georg na hlavní ulici proti Bazilice.  
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