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„BUDOU HLEDĚT NA TOHO, KTERÉHO 

PROBODLI“ 
 

(Postní zamyšlení papeže Benedikta XVI) 
 

 

Budou hledět na toho, kterého 
probodli" (Jan 19,37). Toto bi-
blické téma bude jádrem naší 
postní úvahy. Půst je vhodnou 
dobou k tomu, abychom se na-
učili stát spolu s Pannou Marií 
a milovaným učedníkem Janem 
vedle Toho, který na kříži do-
konává oběť svého života za 
celé lidstvo. Obraťme tedy 
v tomto období zaměřeném na 
pokání a modlitbu svůj pohled 
s živější spoluúčastí na ukřižo-
vaného  Krista,  který  umírá na  

Kalvárii a plně nám zjevuje Boží lásku. U tématu lásky 
jsem se zastavil v encyklice Deus caritas est, kde jsem 
ukázal její dvě základní formy: agapé a erós. 
   Boží láska: agapé a erós 
   Termín agapé, který se v Novém zákoně vyskytuje 
mnohokrát, vyjadřuje darující lásku někoho, kdo usiluje 
výhradně o dobro druhého. Naproti tomu výraz erós 
označuje lásku toho, kdo si přeje mít, co mu chybí, a 
usiluje o spojení s milovaným. Láska, kterou nás zahr-
nuje Bůh, je nepochybně agapé. Cožpak člověk může 
dát Bohu něco dobrého, co by Bůh už nevlastnil? 
Všechno, čím lidský tvor je a co má, je Božím darem; 
lidský tvor potřebuje Boha ve všem. Ale Boží láska je 
také erós. Ve Starém zákoně ukazuje Stvořitel vesmíru 
vyvolenému národu takovou přízeň, která překračuje 
veškerou lidskou motivaci. Prorok Ozeáš vyjadřuje Bo-
ží náklonnost odvážnými obrazy, jako je láska muže 
k cizoložné ženě (srov. Oz 3,1-3). Ani Ezechiel, když 
hovoří o vztahu Boha k izraelskému národu, se nebojí 
používat zaníceného a vášnivého jazyka. Tyto biblické 
texty ukazují, že erós je součástí samotného Božího 
srdce. Všemohoucí očekává od svých tvorů jejich 
"ano", tak jako ženich očekává „ano“ od své nevěsty. 
Bohužel už od počátku se lidstvo svedené klamy Zlého 
ducha uzavíralo před Boží láskou do iluze soběstačno-
sti, která je však nemožná (srov. Gn 3,1-7). Adam, spo-
léhající se sám na sebe, se vzdálil od zdroje života, jímž 
je Bůh sám, a stal se prvním z těch, "kteří byli po celý 
život drženi v otroctví strachem před smrtí" (Žid 2,15). 
Bůh se ale nenechal překonat. "Ne" vyřčené člověkem 
se pro něj dokonce stalo rozhodujícím popudem k to-
mu, aby prokázal svou lásku v celé její spasitelné síle. 

   Kříž ukazuje plnost Boží lásky 
   V tajemství kříže se plně odhaluje nepotlačitelná moc 
milosrdenství nebeského Otce. Aby znovu získal lásku 
svého stvoření, byl ochoten dát tu nejvyšší cenu – krev 
svého jednorozeného Syna. Smrt, která byla pro první-
ho Adama znamením největší samoty a bezmoci, se tak 
proměnila v nejvyšší skutek lásky a svobody nového 
Adama. Můžeme tedy potvrdit slova svatého Maxima 
Vyznavače: „Kristus zemřel, lze-li to tak říci, způso-
bem božským, protože zemřel svobodně". Na kříži se 
projevuje Boží erós k nám. Jak to vyjadřuje Pseudo-
Dionysius, erós je silou, "která nedovoluje milujícímu, 
aby zůstal sám v sobě, ale vede ho k tomu, aby se spojil 
s milovaným". Jaký může být "bláznivější erós" než 
ten, který dovedl Božího Syna ke spojení s námi až do 
té míry, že důsledky našich provinění vytrpěl jako svoje 
vlastní? 
   „Ten, kterého probodli“  
   Drazí bratři a sestry, pohleďme na Krista probodené-
ho na kříži! On je tím nejpřevratnějším zjevením Boží 
lásky; lásky, v níž erós a agapé jsou vzdáleny tomu, že 
by stály proti sobě, ale navzájem se osvěcují. Na kříži 
je to sám Bůh, kdo žebrá o lásku svého tvora; On žízní 
po lásce každého z nás. Apoštol Tomáš poznal Ježíše 
jako „Pána a Boha“, když vložil ruku do rány v jeho 
boku. Nepřekvapuje nás, že mnozí světci našli v Ježíšo-
vě srdci nejdojemnější výraz tajemství lásky. Mohli by-
chom dokonce říci, že projevení se Božího erósu vůči 
člověku je ve skutečnosti nejvyšším výrazem jeho aga-
pé. Jen láska, v níž se spojuje zdarma poskytovaný dar 
sebe sama a vášnivá touha po vzájemnosti, vzbuzuje 
opojení, které ulehčuje i ty nejtěžší oběti. Ježíš řekl: 
„Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě" 
(Jan 12,32). Odpověď, kterou od nás Pán vroucně žádá, 
spočívá především v tom, že přijmeme jeho lásku a ne-
cháme se jím přitáhnout. Avšak nestačí jeho lásku při-
jmout. Je třeba na tuto lásku odpovědět a potom se 
snažit předávat ji ostatním. Kristus "mě přitahuje k so-
bě", aby se se mnou spojil a já abych se naučil milovat 
bratry a sestry jeho láskou. 
   Krev a voda 
   „Budou hledět na toho, kterého probodli“. Pohleďme 
s důvěrou na Ježíšův probodnutý bok, z něhož vytry-
skly "krev a voda" (Jan 19,34)! Církevní otcové pova-
žovali tyto prvky za symboly svátostí křtu a eucharistie. 
Díky působení Ducha Svatého se nám s křestní vodou 
otevírá intimita lásky Boží Trojice. Na postní cestě 
jsme nabádáni, pamětliví svého křtu, abychom vychá-
zeli ze sebe a v důvěrné odevzdanosti se otevírali milo-
srdnému Otcovu objetí. Krev, symbol lásky Dobrého 
Pastýře, nám poukazuje zvláště na eucharistické tajem-



ství: „Eucharistie nás vtahuje do Ježíšova obětního 
úkonu... jsme zahrnuti do dynamismu jeho sebedaro-
vání.“ Prožívejme tedy půst jako ‚eucharistické‘ obdo-
bí, v němž budeme přijímat Ježíšovu lásku a naučíme 
se ji šířit okolo sebe každým gestem a slovem. Pohled 
na  "toho, kterého probodli", nás povede k tomu, aby-
chom otevírali svá srdce ostatním a poznávali rány za-
sazené důstojnosti lidských bytostí. Vybídne nás zvlá-
ště k tomu, abychom bojovali s každou formou pohrdá-
ní lidským životem a vykořisťování člověka a ulehčo-
vali dramatům samoty a opuštěnosti mnoha lidí. Ať je 
půst pro každého křesťana obnovenou zkušeností Boží 
lásky, kterou nám dal v Kristu; lásky, kterou svým ži-
votem máme každý den "dávat dál" bližnímu, přede-
vším tomu, kdo nejvíce trpí a je v nouzi. Jen tak bude-
me moci mít plnou účast na velikonoční radosti. Kéž 
Panna Maria, Matka krásného milování, nás vede bě-
hem této postní cesty k opravdové konverzi ke Kristově 
lásce.  
   Drazí bratři a sestry, přeji vám duchovně plodnou 
postní pouť a s láskou vám všem posílám zvláštní 
apoštolské požehnání!                            pp. Benedikt XVI. 
___________________________________________________________________ 
 
Modlitba, půst a milosrdenství 
(Z postního kázání sv. Petra Chryzologa, biskupa, +3.12. r.450) 
   Jsou tři věci, na nichž stojí víra, spočívá zbožnost a 
trvá ctnost: Modlitba, půst a milosrdenství. Kvůli čemu 
modlitba klepe na nebeskou bránu, to půst vyprošuje a 
milosrdenství dostává. To je trojice tvořící jednotu a 
dávající si navzájem život. 
   Duší modlitby je odříkání a životem odříkání je sli-
tovnost. Kdo má jen jedno z nich a nemá zároveň i 
ostatní, nemá vlastně nic! Takže ten, kdo se modlí, ať 
se i postí. Kdo se postí, ať se i slitovává. Ať slyší pro-
sebníka, kdo sám chce být vyslyšen. 
   Kdo se postí, měl by vědět, co všechno to vlastně 
znamená: že má mít soucit s hladovým, když chce, aby 
Bůh cítil s jeho vlastním hladem. Že se má slitovávat, 
kdo doufá ve slitování. Kdo hledá pro sebe spravedl-
nost, že ji má sám činit. Kdo chce, aby mu bylo dáno, 
že sám má dávat.  
   Člověče, tvé milosrdenství by se mělo řídit následují-
cím pravidlem: Jakým způsobem, nakolik a jak rychle 
chceš ty sám dosáhnout milosrdenství, tak rychle, tolik 
a takovým způsobem se ty slitovávej nad druhými.  
   Nuže tedy, modlitba, milosrdenství a půst ať jsou 
naší jedinou záštitou u Boha, naší jedinou obhajobou i 
naší jedinou modlitbou v trojí podobě. 
   A tak, co jsme nedbalostí ztratili, získávejme zpět 
postem a odříkáním. Obětujme Bohu sami sebe, jak to 
bylo doporučeno už v knize Žalmů: Obětí Bohu příjem-
nou je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným 
srdcem Bůh nepohrdne. 
   Aby však tato osobní oběť byla přijata, musí být spo-
jena s milosrdenstvím: půst nevydá plody, není-li za-
vlažován milosrdenstvím. Co je déšť pro půdu, to je mi-
losrdenství pro půst. Hleď tedy, abys neztrácel tím, že 
schraňuješ, ale shromažďuj si tím, že rozdáváš. Věz, 
že když dáváš potřebným, dáváš sobě. Protože co ne-
rozdáš druhému, sám nebudeš mít! 

 

VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY 
2008 

____________________________________________________________ 
 

                                        KVĚTNÁ NEDĚLE  –  16.března 
                                        10.30  Klausenhof,    Flüeli-Ranft 
                                                   Zakončení  exercicií 
                                        19.00  Zürich,   Krypta Herz-Jesu 
 
 Dnes se žehnají zelené ratolesti a při bohoslužbě se čtou pašije. 
 Mše svatá v sobotu  15.03.  ve  Winterthuru  a  v  neděli  16.03.   
 v Aarau  NENÍ ! 
_____________________________________________________ 
 
 ZELENÝ ČTVRTEK – 20.března 
 19.30   Krypta kostela Herz-Jesu 
 
 Bohoslužba se slaví na  památku po- 
 slední večeře Pána Ježíše na rozlou- 
 čenou  s  apoštoly,  při níž  ustanovil  
 svátost kněžství a svátost oltářní. 
_____________________________________________________ 

 
                                          VELKÝ  PÁTEK   –    21. března 

                                        17.00   Zürich, Krypta Herz-Jesu 
                                        DEN přísného postu (je možno  

                                         pouze 1x za den dosyta se najíst 
                         bez masitých pokrmů).  

  
 Velkopáteční obřady připomínají Kristovo utrpení pro spásu celé-     
 ho světa. 
___________________________________________________________ 

 
 BÍLÁ  SOBOTA   –   22. března 
 21.00  Zürich, Krypta Herz-Jesu 
 Bohoslužbu Bílé soboty začíná- 
 me  na  nádvoří  před  vchodem  
 do krypty žehnáním ohně!  
 
 Pak  pokračujeme světelným průvodem do krypty. Při mši sv. bu-       
 de   obnova   křestních   slibů.   Na   konci   budou   požehnány     
 velikonoční pokrmy. 
_____________________________________________________ 
 
 NEDĚLE   ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ    –    23. března 
                                          8.30   Winterthur  –  kaple u ko- 
                                          stela sv. Ulricha,  Rosenberg. 
                                          Při mši  budou požehnány  ve-                        
                                          likonoční pokrmy; po mši spo-  
                                          lečná snídaně v Českém klubu. 
 

                                          V Zürichu večer mše svatá NENÍ!   
____________________________________________________________ 
 
 PONDĚLÍ  VELIKONOČNÍ    –   24. března 
 10.00  Aarau, sál pod kostelem sv. Petra a Pavla u nádraží 
____________________________________________________________ 
 
 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   –  30. března  
 18.00 Winterthur-Rosenberg (sobota 29.03.) 
 10.00 Luzern, Krypta kostela St. Karl 
 19.00 Zürich, Krypta kostela Herz-Jesu 
 
 
Svátost   smíření   je   možné   přijmout   
před každou  mší sv. nebo na  požádání   
 
 
Radostné prožití svátku našeho vykoupení 
a novou sílu od vzkříšeného Pána přeje 
všem krajanům váš misionář   



VYMÉST  STRACH 
 
Ve vlahé půdě ležela vedle sebe dvě 
zasetá semínka: První povídá: „Chci 
růst. Chci zapustit své kořínky hluboko 
do půdy a svými výhonky dosáhnout až 
nad horní vrstvu země, co je nade 
mnou... pak z pupenů rozvinout zelené 
lístky, aby všichni viděli, že je 
jaro...Chci cítit, jak mě bude hřát slunce 
a jak mé květy bude svlažovat rosa...“ 
A tak rostlo. 
   Druhé semínko si říká: „Já mám 
strach! Když pošlu kořínky do země, 
nevím, co tam na ně v té tmě bude 
čekat. Když se budu tlačit tvrdou půdou 
nahoru, mohu si zranit své jemné 
výhonky...  A co když se do mých 
odkrytých pupenů pustí slimáci...? A 
když se nakonec rozvinu, co když mě 
někdo utrhne...? Kdepak, bude líp, 
když počkám, až bude bezpečno.“ A 
tak čekalo...Slepice, která prohrabávala 
změklou jarní půdu, našla čekající se-
mínko a s radostí ho sezobla. 
   Ti z nás, kdo odmítají zdravě ri-
skovat a růst, jsou pohlceni životem. 
Zkuste si udělat sami takový pokus: 
přejděte z jedné strany na druhou po 
lavičce, která stojí u vás doma v za-
hradě nebo někde v parku. Žádný 
problém? Jistě. Ale zkuste tutéž lavici 
pověsit do pěti-metrové výšky. A nyní 
přejděte! Že to nejde? Ale vždyť se 
jedná o stejný výkon. Víte, proč to 
nejde? Vaše jednání ochromil strach! 
   Blíží se velikonoce, před nimiž 
pravověrní Židé vymetají ze svých 
domovů všechno kvašené. Já si my-
slím, že v každém z nás kvasí nějaký 
strach. Je čas ho vymést. A jak? 
Říkej si: Dokážu to! Nic není předem 
prohrané a cesta ke hvězdám vede 
přes překážky. V  každém se skrývá 
schopnost přeskočit sám sebe!    
 

 
Setkání apoštola Tomáše se vzkříšeným Kristem 
 
   Přestaňme se vyhýbat tomu a těm, 
z čehož a z nichž máme strach. Někdy 
se strach z lidí balí do nenávisti. Jen ty    
lidi nenávidíme, jichž se bojíme. 

   Představujme si, jak to bude krásné, 
a dokážeme to. I na mnohé příjemné 
věci si člověk musí zvykat, nejprve 
v myšlenkách. Ale i sny lze naplnit, 
záleží-li nám na tom. 
   Také prohra je příležitost, jak se 
poučit. I chybami se člověk učí! 
Zkusme vymést strach, abychom veli-
konoce slavili skutečně s čistým, posí-
leným a odvážným srdcem. Stále přece 
platí výzva vzkříšeného Krista: „Neboj-
te se, jsem to já... Já jsem přemohl 
svět!“ 
(Z myšlenek P.Prokopa Petra Siostrzonka, 
převora Břevnovského  kláštera v Praze)   
__________________________________ 
 
„Zaradoval jsem se, 
když mi řekli:  
do domu Hospodi-
nova půjdeme!“ 

Žalm 122 
 
5. prosince  2007 
zemřel  v  Ostravě 
P. Alois Frydrych, 
salesián, který přes 
20 let působil 
v českém středisku pro mládež v St. 
Martin in Casies, Südtirol (do r. 2005). 
Radostná ochota a věrnost v oddané 
kněžské službě vyzařovala z celého je-
ho života. Vykonal mnoho dobrého ze-
jména pro děti a mládež. Byl ztělesně-
ním pravé salesiánské radosti. I ve stáří 
a nemoci se projevoval jako muž plný 
dobroty a lásky. 
   Také mnoho našich krajanů ze Švý-
carska, zvláště mladších, Otce Aloise 
dobře znala. Můžeme mu věnovat 
vděčnou vzpomínku v modlitbě! 
___________________________________________ 
 
Hospodaření  České  misie v  r. 2007 
Veškeré příjmy (sbírky při bohosluž-
bách, příspěvky krajanů, příspěvky od 
ekonomické komise diecéze, různé da-
ry...) činily celkem: +31.409,- ChFr. 
Veškeré výdaje (provoz misie, kance-
láře, tisk Hlasu misie, pojistky, cestovní 
náklady, příspěvky na charitativní sbír-
ky...) činily: –32.216,- ChFr. Schodek 
807,- Fr byl vyrovnán z loňského pře-
bytku. 
 
Vánoční sbírka pro Otce Meda do 
Indie se eviduje zvlášť. Koncem listo-
padu 2007 jsme odeslali opět 8.000,- 
Fr. Otec Med je už v prosinci dostal, 
což potvrdil dopisem z 15.12.2007. 
Upřímně děkuje za Vaší každoroční 
štědrost: letos za naši pomoc mohl za-
platit školné skoro pro 900 dětí. Ujišťu-
je nás svou modlitbou s přáním Boží 
milosti pro celý nový rok 2008.  
Do ledna jsme už vybrali přes 6.000,- 
Fr, takže jsem přesvědčen, že i letos 
se celý obnos osm tisíc dá opět dohro-
mady.  
Srdečné díky  vám všem  krajanům ve  

Švýcarsku, že nezapomínáte svými fi-
nančními příspěvky podpořit toto dobré 
dílo a také činnost naší České misie. 
S důvěrou si dovolujeme i letos, tak ja-
ko každý rok, do tohoto prvního čísla 
vložit složenky naší misie s prosbou 
o úhradu Hlasu misie a poprosit záro-
veň o nějaký ten příspěvek navíc. Kéž 
vaší štědrost odmění sám Bůh svým 
požehnáním a pomocí! 
_______________________________________ 
 
POCITY  VINY – CO S TÍM ? 
   Každý to zná. Každý v životě občas 
zklamal, zhřešil. A pak to přijde: pocit 
viny. Jak s tím zacházet? 
   Pocity viny nás mohou zcela ochro-
mit a rozcupovat na kousky. Skrývá se 
v nich ale také nová šance. Podíváme-
li se na ně, aniž bychom se hned začali 
obviňovat z toho, že jsme všecko zka-
zili, ale také aniž bychom se ospravedl-
ňovali, jako bychom byli čistí jak lilie, 
mohou se pocity viny kousek po kou-
sku proměňovat. Ukazují nám, že je 
nemožné chtít projít životem, a nikdy si 
neušpinit sněhobílé manžety. Znovu a 
znovu budeme hřešit, ať už chceme 
nebo ne. Když se ale s pocity viny smí-
říme, poznáme, jak velice relativní je 
naše vůle hledat Boha a sloužit mu – 
ať už ve světě nebo v klášteře. O tom, 
zda naplníme Boží vůli nerozhoduje 
žádná vnější forma života, protože mí-
stem, v němž se Bohu otevíráme nebo 
naopak uzavíráme, je naše srdce. 
   Žádná životní forma nám nemůže po-
skytnout záruku, že naše srdce bude 
připraveno pro Boha. Srdce je třeba mu 
každodenně nabízet, aby v něm mohl 
přebývat a proměnit je. 
   Pocity viny nám mohou poukázat na 
jeden důležitý aspekt duchovního živo-
ta. Jde o každodenní obrácení, nikoli o 
jistotu, že se člověk chová správně. Ni-
kdy nejsme “v pořádku“. Znovu a znovu 
se musíme zaměřovat k Bohu, ale ne-
máme se čím pochlubit. Ani padesát let 
věrného manželství nebo vytrvání 
v klášteře nelze Bohu předvádět jako 
nějaký výkon. Jemu jde o srdce 
člověka! 
   Není cesty, jak zcela překonat pocity 
viny. Je třeba připustit, že se znovu tu 
a tam budou objevovat. Je však rozho-
dující, nedat se jimi uchvátit, ani si je 
nezakazovat, ani se v nich do nekoneč-
na neprobírat. Spíše by nám měly být 
připomínkou, že je třeba se každoden-
ně obracet k Bohu a jemu neustále 
předkládat své prázdné srdce. Tehdy 
nás přestanou pocity provinění ochro-
movat a místo toho nás budou udržo-
vat v pohybu na cestě k Pánu. Neustá-
le totiž lámou naše sebejisté srdce, aby 
do něj mohl vstoupit Bůh. Čím lépe se 
s pocity viny naučíme žít, místo aby-
chom proti nim bojovali, tím více nás 
budou proměňovat! 

(Z knihy A.Grüna a R.Robbenové ) 



 
PRAVIDELNÉ  ČESKÉ  A  SLOVENSKÉ  BOHOSLUŽBY 

 
Zürich:                   každou neděli v 19.00 hod. v kryptě kostela Herz-Jesu Wiedikon, Aemtlerstr. 49 
Winterthur:           každou sobotu v 18.00 hod. v kapli P.Marie u kostela St.Ulrich Rosenberg, Suezacherstr. 1 
Bern:                      každou 1. neděli v měsíci v 9.30 hod. v kryptě kostela Bruder Klaus, Segantinistr. 26 
Aarau:                    každou 3. neděli v měsíci v 10.00 hod. v sále pod kostelem St.Peter und Paul (u vlak.nádraží) 
Luzern:                  každou 4. neděli v měsíci v 10.00 hod. v kryptě kostela St.Karl u Karlsbrücke, Spitalstr. 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. 
                                Všichni mladí i starší, Slováci i Češi jsou zváni! (Končí 12.03.2008 a znovu začínají 09.04.2008) 
 
Každý čtvrtek:      SPOLEČENSTVÍ MODLITBY: v 19.45 hod. mše sv., po ní modlitba růžence. 
                                Italská misie, kostel Don Bosco, Feldstr.109, Zürich (Končí 06.03.2008 a znovu začínají 10.04.2008) 
 
První pátek v měsíci mše sv. v 19.30 hod. v kapli P.Marie v kostele Herz-Jesu Wiedikon, Aemtlerstr.45, Zürich 
 
Každá poslední neděle v měsíci – setkání po mši svaté v Zürichu ve 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 1. a  3. neděli v měsíci v 17.30 hod. v St.Peters-kapelle 
                                 v Basileji: každou 2. a  4. neděli v měsíci v 18.00 hod. v kostele Allerheiligen, Neubadstrasse  95 
                                 v Bernu: každou 2. a  4. sobotu v měsíci v 17.30 hod. v kapli Francouzské misie, Rainmattstrasse 20, 
                                 v blízkosti hlavního nádraží 
                                 v Ženevě: každou 1. sobotu v měsíci v 16.00 hod. v kapli sv. Terezie, 14, Avenue Peschier   
                                 v Lausanne: každou 3.  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, salesián  
Aktuální  informace  České  i  Slovenské  misie najdete také na  www.slovaci.ch  nebo na  www.krajane.ch  !!! 
 
 

MIMOŘÁDNÉ  AKCE  A  VYJÍMKY 
 

PODĚKOVÁNÍ  za vánoční besídku, která se konala 
v Italské misii v Zürichu jako obvykle 3. neděli adventní. 
Zvláštní dík patří paní Hance Mazáčkové, která si připra-
vila velmi pěkný program pro děti, a také paní Daně Ná-
pravníkové za doprovod zpěvu českých koled. Opět jsme 
měli možnost poznat další nové české rodiny žijící ve 
Švýcarsku. Bohužel chybělo mnoho křesťanských rodin, 
které byly ještě nedávno do dění České misie zapojeny, 
přesto že termín besídky je stále stejný a vždy včas 
oznámen! 

☻   ☻   ☻ 
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA se letos koná od 13. do 
16. března na obvyklém místě ve Flüeli-Ranft v rodinném 
pensionu manželů Langových: Klausenhof. Obnovu po-
vede Otec Ing. Miloslav  FIALA, člen řádů premonstrátů 
z Prahy, dřívější mluvčí České biskupské konference. 
Pravidelní účastníci už máte pozvánky doma; neza-
pomeňte včas poslat přihlášku (letos jsou velikonoce 
velmi brzy!!!), nebo aspoň telefonicky  u paní Jobové,     
T: 055-240 52 22 do 10.února; nebo i přímo u Langů,   
T: 041-666 37 77! Cena celého pobytu (ubytování + ce-
lodenní strava) pro jednu osobu v jednolůžkovém pokoji 
je 230,- ChFr, ve dvoulůžkovém 200,- ChFr. 

☻   ☻   ☻ 
 

NÁRODNÍ  POUŤ  DO  EINSIEDELN: V letošním roce 
2008 se koná v neděli  25.května ve 12.30 hod. Účast na  

naši pouti slíbil Otec Michal Josef POJEZDNÝ, opat 
premonstrátského kláštera v Praze na Strahově. Prosím 
krajany, abyste si na tento termín neplánovali žádné ji-
né akce, abychom se aspoň jednou za rok mohli sejít 
v hojném počtu!!!  Mše sv. začne ve 12.30 hodin! 

☻   ☻   ☻ 
 

POZVÁNKA DO ŘÍMA: Každý rok začátkem prosince se 
koná v  Římě konference Náboženského sdružení kra-
janů VELEHRAD. Mohou však přijet i nečlenové sdružení 
a strávit společně týden ve „Věčném městě“. Konference 
trvá pouze jeden den, jinak se konají prohlídky Říma, ná-
vštěvy poutních bazilik, audience se Sv. Otcem, a také 
celodenní výlet do okolí zakončený ve Frascatti u dobré-
ho vína. Kdo by se z krajanů chtěl zúčastnit, ať se sám 
nahlásí v českém poutním domě Velehrad, 100 165 
Roma, Via delle Fornaci 200. T: 0039-06-636 256, nebo 
e-mail adresa: velehrad@libero.it ! Letos je pro krajany 
rezervován poutní dům od 30.11. do 7.12. 2008. Pobyt 
(nocleh + celodenní strava) stojí 30,-Euro na osobu a 
den, ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích. Dopravu letad-
lem nebo vlakem si zařizuje každý sám. Včas objednaná 
letenka stojí asi 200,-ChFr. 
 

☻   ☻   ☻ 
 

WINTERTHUR: sobotní mše sv. budou vynechány 
v následujícím čtvrtletí v těchto dnech: 15.3.; 22.3. a 5.4.!  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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