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ROK  SVATÉHO  PAVLA

Sv. Pavel – apo!tol národ" – #ímská mozaika

Pavel  z  Tarsu,  apo!tol  národ",  té"
Saul (hebrejsky  $aul,  'esky  v!t(inou
p&ekládáno  jako  $avel),  byl  ran!  k&e-
s)ansk%  teolog,  autor  v!t(í  'ásti  list*
Nového zákona.
Mládí
   Saul se narodil mezi léty 8-10 na(eho
letopo'tu ve m!st!  Tarsos, které bylo z
obchodního  hlediska  v%znamn%m  st&e-
diskem.  To  Pavlovi  umo"nilo  studovat
u  rabbiho Gamaliela,  jen"  vyu'oval
v Jeruzalém!. Získal  tak  velmi  dobré
vzd!lání  a  vládl  dobrou  &e'tinou,  jak
ukazují  jeho  listy.  Pavel  se  narodil  do
%idovské rodiny, ale ji" od narození byl
#ímsk&m ob'anem.  Ob'anství  pravd!-
podobn!  získal  jeho  otec  'i  d!d  jako
odm!nu za zásluhy pro Tarsos. Skute'-
nost, "e byl &ímsk%m ob'anem, mu ta-ké
nejednou  usnadnila  situaci,  n!kdy
dokonce  i  zachránila  "ivot.  Pavlovo
&ímské ob'anství m*"e té"  vysv!tlovat,
pro'  pou"íval  jak  hebrejskou,  tak
latinskou  podobu  svého  jména  (Saul,
resp. Paulus). 
   Od mali'ka byl vychováván v &ec-
ké kultu&e, av(ak ve ví&e otc*, to je
v "idovství.  Jeho  rodina  pat&ila  do
skupiny farize*.
Obráceni ke k!es"asntví
   Kdy" se první k&es)ané po ukame-
nování jáhna $t!pána, u kterého byl

Saul p&ítomen, rozprchli do Judska a
Sama&í,  proto"e se  v  Jeruzalém!
necítili bezpe'n!, za'al i Saul jezdit
po  Judsku  a  pronásledoval  v(echny
stoupence tohoto hnutí. Kdy" byl na
cest!  do  Dama(ku,  kam jel  zat%kat
tam!j(í k&es)any, byl cestou zasa-"en
sv!tlem  z  nebe  a  usly(el  záhad-n%
hlas:  "$avle,  $avle,  pro'  m!  pro-
následuje(?" Tento okam"ik  zname-
nal zlom v celém jeho "ivot! i v d!-
jinách  k&es)anství.  Pavel  p&ijal  k&e-
s)anskou  víru,  kterou  do  té  doby
pronásledoval.  Nejprve  se  stáhl  do
ústraní,  n!kolik  let  "il  v Dama(ku,
posléze se p&ipojil k misijním skupi-
nám  a  hlásal  Je"í(ovo  evangelium.
Nakonec  p*sobil  pouze  mezi  poha-
ny  v  k&es)anstvím dosud  nezasa"e-
n%ch  územích  tehdej(ího  sv!ta.
Podnikl  n!kolik  velk%ch  misijních
cest  (celkem  se  uvád!jí  t&i):  na-
v(tívil  Malou  Asií,  +ecko,  mo"ná
Il%rií  a  +ím. V jeho plánech byla i
náv(t!va  Hispánie  ($pan!lska),  ale
odborníci se neshodují v názoru, zda
se  tam  nakonec  dostal,  'i  nikoli.
V!t(ina  se  v(ak  shoduje  v  tom,  "e
zem&el v +ím!, kde byl kolem r. 67
s)at me'em. Jako místo jeho smrti se
udává  dne(ní  kostel  sv.  Pavla  p&i
trapistickém klá(te&e Tre Fontane na
jihu +íma. Jeho hrob se nachází pod
&ímskou bazilikou svatého Pavla  za
hradbami.
   Pavel  je  jedin%m  z  „apo(tol*“,
kter%  p&ímo  nepat&il  k  Je"í(ov%m
„dvanácti“ a nikdy se s  Je"í(em o-
sobn! nesetkal. Z jeho vlastních lis-
t*  také  víme,  "e  mezi  ním  a  n!-
kter%mi ostatními apo(toly panova-lo
ur'ité  nap!tí.  Pavel  nap&íklad  o-
tev&en!  kritizoval  dokonce  apo(tola
Petra.
   Z  list*  (dopis*)  obsa"en%ch  v
Novém zákon!  mu tradice p&ipisuje
celkem 13, resp. 14, pokud do nich
zapo'ítáme i list ,id*m. Jsou to: list
+íman*m,  první a druh%  list Korin-
)an*m,  list  Gala)an*m,  list  Efeza-
n*m,  list  Filipan*m,  list  Kolosa-

n*m, první a druh%  list Solu-an*m,
první  a  druh%  list  Timotejovi,  list
Titovi a list Filemonovi. 
   Z  t!chto  list*  se  za  autenticky
Pavlovy pova"uje obvykle sedm, a to
+íman*m,  oba  Korin)an*m,  Ga-
la)an*m,  Filipan*m,  první  Solu-a-
n*m  a  druh%  Timotejovi.  Ostatní
byly  pravd!podobn!  napsány  po-
zd!ji jeho jménem. 
   Pavlovy  listy  odrá"ejí  konkrétní
situace  a  problémy místních  církví,
které ve v!t(in! p&ípad* sám zalo"il
a o které se i nadále staral  formou
psan%ch dopis*  -  list*.  Odrá"í  se  v
nich situace prvotní církve, Pavlovo
u'ení  a ka"dodenní  problémy prvo-
k&es)ansk%ch  spole'enství.  Jeho
jednotlivé  názory  a  teologická  hle-
diska  se  stala  základem  k&es)an-
ského u'ení - nap&íklad my(lenka, "e
'lov!k  není  ospravedln!n  sv%mi
skutky,  ale  darem Bo"í  milostí.  Pa-
vel také vynalo"il  velké úsilí  na zí-
skání sv%ch krajan*  – "id* pro k&e-
s)anskou  víru,  ale  moc  se  mu  to
neda&ilo.
   Naopak  mezi  pohany  získával
mnoho  lidí  pro  víru  v Krista,  jako
univerzálního Spasitele v(ech lidí, a
také mnoho ob!tav%ch spolupracov-
ník*. Kdy" kon'il t&etí misijní cestu,
(kolem r. 58), byl varován, aby ne(el
do  Jeruzaléma.  On  v(ak  byl
p&esv!d'en, "e je to v Bo"ím plánu.
A skute'n! tam byl zat'en a po jeho
odvolání  k císa&skému  sou-du  byl
v roce  61  eskortován  do  +í-ma.
Av(ak  i  v  „poutech“  hlásal
evangelium  a  m!l  mnoho  kontakt*
s k&es)any.  Po  propu(t!ní  vykonal
je(t!  cestu  do  +ecka  a  na  Krétu.
Druhé  &ímské  v!zení  v(ak  u"  bylo
velmi t!"ké – byl  to  za'átek Nero-
nova  pronásledování  –  a  skon'ilo
Pavlovou mu'ednickou smrtí.
   Pape" Benedikt XVI. vyhlásil Rok
sv.  Pavla v dob!  od  28.6.2008  do
29.6.2009 –  jako památku  2000 let
od  Pavlova  narození.  P&áním
Svatého   Otce   je,   abychom  i  my



v  sob!  probudili  zájem  o  lep(í
poznání Krista, a nad(ení pro (í&ení
Dobré zprávy (evangelia) tak, jak to
vidíme na „apo(tolu národ*“ – sva-
tém Pavlu.  

Pravd'podobn&  vzhled  Pavla  z  Tarsu,

vytvo#en&  pomocí  moderní  techniky

Hlásání evangelia dnes
   „Celá církev je misijní“ – prohlá-
sil  p&ed 40 lety  pape"  Pavel  VI.  A
kardinál  Claudio  Hummes  (p&edse-
da  Kongregace  pro  kn!ze)  napsal
v 'ervenci  leto(ního  roku:  „Církev
dnes dob&e ví, "e nemá jen poslání jít
k národ*m,  které  je(t!  o  Kristu
nesly(ely, ale také k lidem, "ijícím v 
oblastech, kde d&íve k&es)anská víra
byla  siln!  zako&en!ná,  ale  nyní
ochabla nebo i zcela vymizela.
   Kristus &íká: „Jeden rozséva( vy-

!el rozsévat...“  (Mt 13,3)  Rozséva' se
neomezuje  jen  na  to,  aby házel  se-
meno  z okna,  ale  vychází  z domu.
Církev nem*"e z*stat  ne'inná nebo
se omezit jen na p&ijímání t!ch, kdo
je(t!  p&icházejí  do  kostel*  nebo  na
r*zná  setkání  v!&ících.  Je  nutné
vstát a jít do míst, kde lidé a rodiny
bydlí,  #ijí  a  pracují! Musíme jít  ke
ka"dému  'lov!ku:  k organizacím,
institucím a  r*zn%m vrstvám lidské
spole'nosti.  K tomuto  poslání  (úko-
lu) je povolán  ka#d$ %len církevní-
ho  spole%enství:  duchovní  past%&i,
&eholníci i laici – ka#d$ pok&t'n$!“
   K úsilí a ochot! hlásat Krista nás
má  vyburcovat  a  povzbudit  práv!
Rok svatého Pavla,  kter% také kdysi
napsal: „Co na tom, %e jsem slab& a
bezmocn&,  dokonce  v   poutech,

hlavn',  %e  se  Kristus  hlásá  v!emi

mo%n&mi zp"soby...“  V"dy)  také  od
Krista  sly(el  jasnou  odpov!.:
„Nevadí,  %e  jsi  slab&.  Sta(í  ti  moje

milost,  proto%e  síla  se  tím  z#ejm'ji
projeví ve slabosti.“ B*h toti" doká-
"e  p*sobit  i  prost&ednictvím  na(í
slabosti, jen kdy" se mu dáme zcela
k dispozici  podle  doporu'ení  sv.
Pavla: „Mne uchvátil Kristus!“ nebo
„Vím, komu jsem uv'#il!“
   A nezapome-me,  "e  podstatnou
sou'ástí  hlásání  evangelia  v   ka"dé
dob!,  je shoda na!eho #ivota s tím,
co hlásáme!

(Vybráno z my(lenek a 'lánk* r*zn%ch autor*)

V!CHOVA  KE  "T#STÍ

Na anglick!ch "kolách zavedli po dlou-
h!ch celonárodních diskuzích vedle ro-
dinné a sexuální  v!chovy také  v!cho-
vu ke "t#stí. Odborníci  toti#  zjistili,  #e
p$esto#e se lidé mají stále lépe, jsou víc
a  víc  ne"%astní.  Moje  babi&ka,  bez
jakéhokoliv  akademického  titulu,  by
$ekla:  #e je  pálí  dobré bydlo,  jsou „ro-
ze#raní“, &i  nev'dí roupama, co by d'-
lali.  Sou&asná  spole&nost  v"ak  s takto
nev'deck!m konstatováním nem(#e #ít.

!tastn"  bratr Roger  Schutz se  #$astn"mi  d%tmi

   Pokusy o definování "t'stí v"ak v ce-
l!ch  lidsk!ch  d'jinách  #alostn'  selhá-
vají.  Snad nejvysti#n'j"í  je  ta z pam't-
nického filmu, kde p$ísn! profesor reci-
tuje: „!t%stí! Co je #t%stí?  Mu#ka jenom
zlatá...“  Odborník(m  v"ak  ani  tato
definice nesta&í. Sna#í se proto vymezit
pojem  "t'stí  jeho  opakem:  tedy  ne-
"t'stím.  Psycholog  Watzlawik  ve  své
vtipné  knize:  “Úvod  do  ne-"t'stí“
p$ibli#uje  pojem  "t'stí  na  #idovské
anekdot':  Syn  tvrdí  otci,  #e  si  sle&nu
Helenu musí prost' vzít, proto#e jen s ní
bude "%astn!.  Otec se chvíli  zamyslí  a
zeptá:  „A  co  z toho  bude"  mít,  kdy#
bude" "%astn!?“
   Jak vidno, daleko sna#"í a jednodu"-"í
je  b!t  ne"%astn!m  ne#  "%astn!m.  Se
snahou po "t'stí  je  jen zbyte&né lopo-
cení a trápení. Je lep"í b!t ne"%astn! a

#ehrat  na  cel!  sv't,  nep$ející  osud,
hloupé  spoluob&any  a  lidskou  zka#e-
nost v"eobecn'.  B!t  "%astn!  a v'd't  o
tom a u#ívat si to – to je v'ru t'#ká prá-
ce  a  vy#aduje  namáhavé  u&ení,  co#
práv' objevili v Anglii.
   Není to ov"em nic nového pod slun-
cem,  toto  u#  poznal  a  zapsal  biblick!
autor starozákonní knihy Kazatel. A Je-
#í"  z Nazareta  dokonce  ve  svém  tzv.
Horském  kázání  p$esn'  vyjmenoval
zdroje skute&ného "t'stí, tedy bla#eno-
sti:  #ít  v pokoji,  hled't  na pot$eby dru-
h!ch, um't sná"et i nep$íze) lidí a osu-
du,  b!t  skromn!  a  podobn'.  Kdyby-
chom cht'li  najít  n'jakého  spole&ného
jmenovatele  Je#í"ov!ch  v!rok(,  mohli
bychom modernímu &lov'ku stru&n'  $í-
ci: #$astn" je ten, kdo &ije smyslupln%! A
to  se  dá  i  bez  velkého  majetku,  poli-
tick!ch funkcí a v'deck!ch titul(. A# na
to Angli&ané p$ijdou,  za$adí po celoná-
rodní  diskuzi  do  "kolních  osnov  kurz
„Nacházení  smyslu  #ivota“.  Ti  byst$ej"í
si  uv'domí, #e to u#  jejich "%astní pra-
rodi&e dávno ve  "kole  m'li.  Jen  se to
jmenovalo nábo$enství.

(Milan Badal, Kat. t!deník, &erven 2008)

JEDIN(  ÚKON  LÁSKY
Jednou do Karlína na faru – vzpomíná P.
Karel  Pilík –  p&i(la  sle'na,  "e  by  si
cht!la  popovídat.  +ekla  mi  velmi
vá"nou  v!c:  trpí  my(lenkou,  "e  je
prokletá.  Vypo'ítávala  mi  v(echny  d*-
vody,  které  ji  v tom  p&esv!d'ení  utvr-
zují. V jednu chvíli m!  po"ádala o tro-
chu  'aje.  Hned  m!  v(ak  napadlo:
„V"dy) já bych m!l u" jít do kostela a
ona si vymyslí 'aj...“
   Za'al jsem 'aj va&it, ale s ur'itou ne-
chutí.  V'as  jsem  se  zarazil:  „Po'kej.
Takhle to nem*"e( d!lat. Musí( ho va&it
s láskou!“  Vzpomn!l  jsem si,  "e  mám
od maminky láhev s rybízovou ()ávou.
Osladím  té  sle'n!  'aj  mamin-'inou
()ávou. Povytáhl jsem (punt, ale bylo to
pod tlakem, trochu nakva(ené,  a  ()áva
z láhve  doslova  vybouchla.  Ud!lala  po
zdi 'erven%  oblouk p&es celou kuchy-.
Vzal  jsem  vlhk%  hadr  a  za'al  st!nu
otírat.
   Sle'n!  ve  vedlej(ím  pokoji  p&i(lo
divné,  "e  tak  dlouho  nejdu,  ve(la  za
mnou do kuchyn!  a uvid!la tu spou():
„Ne&íkala jsem vám, "e jsem prokle-tá?“
„Sle'no,“  povídám  je(t!  s  hadrem
v ruce,  „jestli  to  v!echno  p#ijmeme

s láskou, tak poznáte, %e proti jedinému

úkonu lásky je celé peklo bezmocné!“
   A práv! tuto v!tu pot&ebovala  sly(et. 
Vypila 'aj a ode(la spokojená! Je(t!
n!jakou  dobu  mi  pak  psala,  jak  je
vd!'ná,  "e ji  tato situace osvobodi-
la. Bez této pohromy bych to ne&ekl.



Svat$ Václav a sov%tsk$ tank 
PRAHA, Václavské nám'stí 21.srpna 1968 – konec „Pra%ského jara“

PRA)SKÉ   JARO
ve vzpomínkách MUDr. Jana $t'pánka z Zeiningen (Basel),

p&edseda Klubu anga"ovan%ch nestraník*  (KAN) v roce 1968
Po  mocenském  p&evratu  v únoru  1948  komunisté
absolutn!  ovládli  #eskoslovenskou  republiku.  V ka"-
dém  podniku  v'etn!  policie  a  armády  existovaly  zá-
kladní organizace KS#, které o v(em rozhodovaly a na
v(e  dohlí"ely.  Národ  se  ocitl  v mocenské  pasti  KS#.
Nastal teror padesát%ch let...
   V roce 1967 ve vedení KS# za'al rozkol mezi starou a
mlad(í  generací  soudruh*.  První  tajemník  a  prezident
republiky  A.  Novotn%  zam%(lel  p&ipraven%mi  zatyka'i
v &íjnu  a  listopadu  vnitrostranickou  opozici  likvidovat.
Neud!lal  to  dost  rychle  a  byl  nucen  odstoupit.  Místo
prvního tajemníka dostal A. Dub'ek, kterého,  pova"o-
vali  za  neschopného  slabocha  (tak  si  to  myslel  i
Z.Mlyná& a snad i L.Bre"n!v, jak vypov!d!l J.Smrkov-
sk%).  Stará mocenská skupina konzervativc*,  za kterou
stály  lidové  milice,  se  v(ak  nevzdala  a  obrátlila  se
s tajnou "ádostí na Moskvu s prosbou o vojensk% zásah.
Moskva n!kolik m!síc* váhala a teprve 20. srpna 1968
vyhov!la.
   Do  mlad(í  skupiny  „rebelujících“  soudruh*  pat&ili:
Z.Mlyná&,  C.Císa&,  O.$ik  a  B.$imon.  I  oni  pova"ovali
Dub'eka  za  p&echodné  &e(ení.  Nebyli  v(ak  jednotní  a
panovala mezi nimi velká ned*v!ra. Zvlá(tní postavení
m!l  J.Smrkovsk%.  Navenek  podporoval  Dub'eka,  ale
srdcem  byl  tvrd%  konzervativec.  Na  samém  po'átku
Pra"ského jara organizoval represivní opat&ení v*'i t!m,
kdo  cht!li  trochu  více  svobody.  S pomocí  lido-v%ch
milicí  p&ekazil  plánovanou  manifestaci  student*  za
vystoupení #eskoslovenska z Var(avského paktu. Pozd!ji
m!  (Dr.$t!pánkovi)  jako  p&edsedovi  KAN  (Klub
anga"ovan%ch  nestraník*)  jasn!  &ekl:  „V(echny
problémy musí &e(it jen a jen komunistická strana!“  A
nikdo jin%!!!
   11.'ervna  1968  vy(lo  prohlá(ení  „Manifest  Klubu
anga"ovan%ch nestraník*“,  kter%  podepsalo mnoho v%-
znamn%ch osobností té doby: nap&. akademici O.Jíro-vec,
F.B!hounek,  C.Blatn%,  O.Wichterle  a  um!lci  jako

K.Höger,  R.Hru(ínsk%,  J.Seifert  („komunist*  se  bojím,
ale  podepí(u“),  A.Radok,  K.Gott,  J.Such%,  J.$litr,
J.$kvoreck%, E.Haken, V.Voska, J.Zrzav%, K.Svolinsk% a
dal(í. Byl to akt ob'anské state'nosti, na kter% není dobré
zapomenout! Brzy na to vy(el i manifest 2000 slov, jeho"
iniciátorem byl léka&  prof. Jan Brod a literární podobu
mu  vt!lil  spisovatel  L.Vaculík.  Manifest  byl  oti(t!n
v Literárních novinách 27. 'ervna 1968. Natolik rozzu&il
Smrkovského,  "e  hrozil  vlád!,  pokud  proti  n!mu
nevystoupí, bude vym!n!na.
   Jedin%m,  ale  d*le"it%m  ústupkem  tehdej(í  komini-
stické moci bylo to, "e povolili tzv. 'innost „p&ípravné-ho
v%boru“ KAN. Klub se stal rychle základnou mno-ha lidí
s vizí  nastolit  demokracii  a  svobodu  projevu.  Velmi
rychle vznikaly dal(í a dal(í p&ípravné organiza-ce KAN
v obcích,  továrnách  a  dokonce  i  v #eskoslo-venské
armád!! 
   Av(ak rozhodování, co se vytiskne v novinách nebo co
se pustí  do rádia a televize,  po celou dobu Pra"ské-ho
jara záviselo v%hradn! na komunistech. Tak byla 'innost
KAN stále blokována a omezována. Oti(t!ní stanovisek
KAN  v novinách  v!t(inou  nebylo:  Redakto-&i  mn!
sd!lili, "e dostali p&íkaz od Z.Mlyná&e: „Nic neuve&ejnit,
nic nepustit“.
   P&esto se komunist*m nepoda&ilo v(e zablokovat. KAN
dominoval  na  prvomájové  manifestaci  v Praze.  Tolik
ú'astník*  a  tolik  sympatií  pro  KAN jsme  ne'e-kali.  I
ohlas v zahrani'í p&ed'il o'ekávání. 
   Politické  rozhovory  zástupc*  KAN  s  Mlyná&em,
Krieglem,  Erbanem,  $imonem,  Smrkovsk%m  a  jin%mi
m!ly  spole'ného  jmenovatele:  uznání  vedoucí  úlohy
KS# a vstup do Národní fronty. To by v(ak znamenalo
vlastní  sebepop&ení  KAN  a  bylo  tedy  nesplnitelné!
Komunisté KAN necht!li povolit, ale netroufali si ho ani
zakázat.  Ve&ejnost  a  hlavn!  studenti  by  rychle  ztratili
iluze  o  socialismu  „s  lidskou  tvá&í“.  Komunisté
zd*raz-ovali   demokratizaci nikoli  demokracii.  Dub'ek
ve&ejn!  prohlásil,  "e  on  o  KAN  nic  neví.  Mn!  jako
p&edsedu KAN nikdy nep&ijal na sch*zku.
   S postupujícím létem 1968 za'alo p&ituhovat a infor-
movan%m kruh*m bylo jasné,  "e n!jak%  zásah Var(av-
ské  smlouvy  musí  p&ijít.  Sov!ti  ledabyle  inscenovali
v Sokolov!  skr%(e  se  zbran!mi,  o(et&ené  sov!tskou
armádní vazelínou, a na míst! zapomn!li vaky popsané
azbukou, a to v(e jako d*kaz kontrarevoluce.
   L.Bre"n!v se n!kolikrát se(el s vedením KS#. #e(tí a
sloven(tí soudruzi v(ak byli nejednotní, p&i jednáních si
proti&e'ili a vzájemn! se pomlouvali. Ni'eho se nedosá-
hlo  ani  p&i  posledním jednání  ve  vlakov%ch  vagónech
v #ierné nad Tisou (hrani'ní  p&echod ze Slovenska do
tehdej(ího Sov!tského svazu).  Tam sov!tská strana ka-
tegoricky po"adovala zákaz KAN (Bre"n!v v Moskv! o
KAN v!d!l, Dub'ek v Praze ne!). A 21.srpna 1968 p&i-
(ly „spojenecké armády“ pod vedením sov!t* ud!lat do
#eskoslovenska po&ádek...
   A pro tisíce lidí  tou"ících po svobod!  nastala  doba
exilu,  jako jedin%  mo"n%  únik p&ed zat'ením a t&eba i
mnohalet%m "alá&em...



PRAVIDELNÉ  &ESKÉ  A  SLOVENSKÉ  BOHOSLU'BY

Zürich:                   ka"dou ned!li v 19.00 hod. v krypt! kostela Herz-Jesu Wiedikon, Aemtlerstr. 49
Winterthur:           ka"dou sobotu v 18.00 hod. v kapli P.Marie u kostela St.Ulrich Rosenberg, Suezacherstr. 1
Bern:                      ka"dou 1. ned!li v m!síci v 9.30 hod. v krypt! kostela Bruder Klaus, Segantinistr. 26
Aarau:                    ka"dou 3. ned!li v m!síci v 10.00 hod. v sále pod kostelem St.Peter und Paul (u vlak.nádra"í)
Luzern:                  ka"dou 4. ned!li v m!síci v 10.00 hod. v krypt! kostela St.Karl u Karlsbrücke, Spitalstr. 93       

Ka#dá st&eda:        SETKÁNÍ MLÁDE,E (slovenské i 'eské) v Italské misii na Feldstr.109. Od 20.00 hodin.
                                V(ichni mladí i star(í, Slováci i &e(i jsou zváni!
                                
Ka#d$ %tvrtek:      SPOLE#ENSTVÍ MODLITBY: v 19.45 hod. m(e sv., po ní modlitba r*"ence.
                                Italská misie, kostel Don Bosco, Feldstr.109, Zürich 

První pátek v m!síci m(e sv. v 19.30 hod. v kapli P.Marie v kostele Herz-Jesu Wiedikon, Aemtlerstr.45, Zürich

Ka#dá poslední ned'le v m'síci – setkání po m(i svaté v Zürichu ve farním klubu asi do 21.30 hod.
                                Nápoje zaji()uje misie, malé ob'erstvení ka"d% sám. V(ichni jsou zváni a vítáni!

Slovenské m!e sv.: v Zürichu: ka"dou ned!li v 09.30 hod. v krypt! kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36
                                 v Luzernu: ka"dou 1. a  3. ned!li v m!síci v 17.30 hod. v St.Peters-kapelle
                                 v Basileji: ka"dou 2. a  4. ned!li v m!síci v 18.00 hod. v kostele Allerheiligen, Neubadstrasse  95
                                 v Bernu: ka"dou 2. a  4. sobotu v m!síci v 17.30 hod. v kostele Dreifaltigkeit v blízkosti hl.nádra"í 
                                 v )enev': ka"dou 1. sobotu v m!síci v 16.00 hod. v kapli sv. Terezie, 14, Avenue Peschier  
                                 v Lausanne: ka"dou 3.  sobotu v m!síci v 16.00 hod. v Chapelle du Servan, 12, Ch. Eugéne-Grasset
                                 Na v!ech místech slou%í slovensk& misioná# z Zürichu P.Franti!ek Polák, salesián 

Aktuální  informace  &eské  i  Slovenské  misie najdete také na  www.slovaci.ch  nebo na  www.krajane.ch !

    MIMO*ÁDNÉ  AKCE  A VYJÍMKY

SETKÁNÍ  KRAJANSK!CH  MISIONÁ$%  –  v první
polovin' zá$í 2008 se zú&astním setkání kn'#í, p(sobících
mezi  krajany  v  Západní  Evrop',  Kanad',  Americe  i
Austrálii.  Setkání  se  koná  v  USA.  Zastupovat  m'  bude
P.Jan Komárek, salesián z Moravy.

!

Svátek SV. VÁCLAVA – hlavního patrona &eské zem' – a
letos i pod'kování Bohu za mo#nost 40tiletého pobytu ve
svobod& v nové vlasti – oslavíme p$i bohoslu#bách 27.–
28.zá%í 2008 (Winterthur,  Luzern  a Zürich).  Bohoslu#bám
bude p$edsedat Otec prelát Pavel KU'ERA z Norimberka.
Po ka#dé bohoslu#b' bude posezení a malé poho"t'ní ve
farních klubech!

!

Slavnost  V&ECH SVAT'CH  a Památka zem(el)ch letos
p$ipadá  na  víkend  1.  –  2.  listopadu.(M"e  sv.  podle
m'sí&ního plánu) 
Na na*e zem(elé budeme spole&n'  vzpomínat na v"ech
místech konání bohoslu#eb po cel! m'síc listopad.   

23.11.  –  ned#le  –  Slavnost   KRISTA KRÁLE – kon&í
církevní rok.

30.11. – 1. NED(LE ADVENTNÍ – za&íná nov! církevní rok
a p$íprava na vánoce.

KATE$INSKÁ ZÁBAVA se letos koná v sobotu  29.  li-
stopadu  ve Winterthuru ve velkém sále farního centra p$i
kostele  sv.  Ulricha,  WTH-Rosenberg.  Za&átek v  18.00 h.
m"í svatou v kapli P.Marie u kostela sv. Ulricha. Otev$ení
sálu  v 19.00 h.,  za&átek zábavy v 19.30 h.  Vstupné  15,-
ChFr. Nápoje a mal! bufet bude p$ipraven; jinak mo#nost
vlastních zdroj(. T'"íme se na va"i náv"t'vu!

!

01.–  06.12.2008  V!ro&ní  konference  *eského nábo#en-
ského st$ediska v $ím&. 

!

VÁNO'NÍ BESÍDKA pro rodi+e s d&tmi  je naplánována
na ned'li  21. prosince  2008, za&átek v 15.00  hod. v sále
Italské  misie,  1.  poschodí  hlavní  budovy  na  Feldstrasse
109,  Zürich.  Mo#nost  parkování  ve  dvo$e  misie  zdarma
(vjezd mezi kostelem a Tankstelle AVIA z Hohlstrasse). Od
hlavního  nádra#í  BUS  &.  31  sm'r  Schlieren,  zastávka
Bäckeranlage. Hlásit se m(#ete od 7.12. u sekretá$ky misie
paní Jany Jobové,  T:O55-2405222   

!

"""""""""""

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA  v  roce  2009  bude (jako
obvykle) ve Flüeli-Ranft v pensionu Klausenhof  ve dnech
02. – 05. dubna.  Prosím,  pozna)te si u$  te*  termín!!!
Obnovu povede  P.Stanislav  PACNER, profesor Nového
zákona na Teologické fakult' v Olomouci
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