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Kdy!  se  "ekne  Advent

   Ka"d%  k&es(an  by  m!l  v!d!t,  co  znamená  slovo
Advent  (z latinského slova  advenire  –  p!icházet,  tedy
Adventus – p!íchod). Proto"e v)ak u" dávno není celá
Evropa  k&es(anská,  m*"eme  sly)et  i  jiná  vysv!tlení,
jako nap&. jedna paní u'itelka v #esku, kdy"  se na to
ptala  sv%ch  "ák*  v hodin!  'e)tiny:  co  je  to  advent?,
dostala i takovouto odpov!+: pr% je to asi zkratka slova
adventura,  co"  je   po'e)t!n%  anglick%  název  dobro-
brodru!n"ch po#íta#ov"ch her.

Na  první  pohled  je  to  smutné  zji-
)t!ní, co nosí v hlav! na)e mladá ge-
nerace.  Na  druh%  pohled  nás  v)ak
m*"e napadnout a" zará"ející souvi-
slost adventu a adventury! Co je ty-
pické pro tuto dobrodru"nou po'íta-
'ovou  hru?  Stru'n!  &e'eno,  úkol
spo'ívá  v tom,  abychom  se  n!kam
dostali, p&i'em" nevíme p&esn!, kam

Cestou  do  neznámého  cíle  musíme  nalézat  u"ite'né
p&edm!ty a nau'it se je vhodn! pou"ívat. P&itom je t&e-
ba také dávat pozor na nástrahy: odstra,ovat nep&átele
a p&í)ery z cesty. Obecn! &e'eno: podstatou dobrodru"-
ství je o'ekávání toho, co p&ijde, a zárove, ur'itá oba-
va, aby 'lov!k v'as zareagoval a neselhal. P&i dobro-
dru"ství se prost! bojíme, ale zárove, takov% druh stra-
chu máme rádi.
   Toto vysv!tlení docela dob&e shrnuje i odpov!+ na to,
co  je  to  advent.  Je  to  nejen  o"ekávání,  ale  i  dobro-

dru#ství!  P&ipome,me  si,  "e  k&es(ansk%  p&edváno'ní
m!síc,  kterému  &íkáme  „doba  adventní“,  má  n!kolik
vrstev: Historicky je to p&ipomínka "idovského o"eká-

vání Mesiá)e. V tu dobu byly p&edstavy o Mesiá)i vel-
mi  rozmanité  a  existoval  i  ur'it%  strach  z neznámé
budoucnosti. Pak Mesiá) skute'n! p&i)el a ukázalo se,
"e  obava,  zda  lidé  správn!  zareagují,  byla  na  míst!.
Mnozí z vyvoleného národa správn! nezareagovali: „Je
to ten, kter% má p&ijít, nebo máme 'ekat jiného?“Bylo
to skute'né dobrodru"ství v reálném 'ase a s reáln%m
dopadem na "ivot lidí!
   Advent v)ak není jen p&ipomínka minulosti.  Je to

sou"asnost  a  aktuální  realita!  Kristus  p$ichází  ke
ka!dému z  nás v  na%em  osobním !ivot&. Je to  také
o'ekávání druhého Kristova p&íchodu a kone'ného na-
pln!ní d!jin. 
   Tak m*"eme pro"ívat i ka"d% sv*j „"ivotní“ advent:
jako radostné i dobrodru"né o'ekávání svého Spasitele!
A v   jeho síle odstra,ovat v)ecky ‚p&í)ery‘,  které nás
zpomalují na cest! do jeho království.  (Vybráno z KT 2008)

Váno!ní bohoslu"by  2008-09
21.12.08 – ned!le – 4. adventní
                 10.00 – Aarau   
                 19.00 – Zürich
__________________________________________________

24.12.08 – st"eda – #t$dr% ve!er:
                 21.00 – Winterthur 
                 23.00 – Zürich
__________________________________________________

25.12.08 – #tvrtek – Slavnost  Narození Pán$
                 10.00 – Aarau
                 15.00 – Bern 
__________________________________________________

26.12.08 – pátek – Svátek sv. #t$pána 
                 10.00 – Luzern
__________________________________________________

27.12.08 – sobota – Vigilie svátku Svaté Rodiny
                 18.00 – Winterthur
__________________________________________________

28.12.08 – ned!le – Svátek Svaté Rodiny 
                 19.00 – Zürich (Po m&i sv. p'edsilvestrovské
                              posezení ve farním klubu )
__________________________________________________

31.12.08 – st"eda – Poslední den ob!anského roku
                 16.00 – Zürich (D!kovná bohoslu"ba)
                 18.00 – Winterthur  (D!kovná bohoslu"ba, 
                              po ní silvestrovské posezení v #es- 
                              kém klubu sv. Václava)
__________________________________________________

 1.1.2009 – #tvrtek – NOV( ROK – Slavnost Matky Bo"í,
                              Panny Marie
                 19.00 – Zürich
__________________________________________________

 2.1.2009 – pátek – První pátek v m$síci lednu
                 19.30 – Zürich (Marienkapelle u Herz-Jesu)
__________________________________________________

 3.1.2009 – sobota
                 18.00 – Winterthur
__________________________________________________

 4.1.2009 – ned!le – 2. po NAROZENÍ  PÁN)
                   9.30 – Bern 
                 19.00 – Zürich
___________________________________________________
__

10.1.2009 – sobota – ve Winterthuru m$e sv. NENÍ!

11.1.2009 – ned!le – Svátek K*TU PÁN)
                  19.00 – Zürich       

Kon$í doba váno$ní!                                                             

Radostné  vánoce  a  po#ehnan$  nov$  rok  2009  p!eje

v%em krajan&m Vá% misioná!



Zdvihn&te hlavu....
Paní  M.  H.  z   Moravského  Slovácka

vzpomíná:

   M*j zájem o Sov!tsk% svaz je)t!
více  podnítila  v%zva,  abychom  se
ve'er dostavili v lidov%ch krojích a
za pochodu pod rud%mi prapory si
p&ipomn!li  v%znamnou  událost  –
Velkou  &íjnovou  socialistickou  re-
voluci. Nad)ená jsem b!"ela ze )ko-
ly tuto novinu sd!lit  rodi'*m. Oni
v)ak  moje  nad)ení  nesdíleli.  M*j
otec m!l toti" vlastní zku)enosti ze
sedmiletého  pobytu  legioná&e  na
v%chodní  front!:  Moc  dob&e  znal
tento „ráj na zemi“  a v!d!l, jak se
"ije v zemi,“kde zít&ek znamená ji"
v'era“.
   Postupem 'asu jsem i já za'ala
poznávat  a  pomalu  chápat,  "e  se
v na)í  zemi d!je n!co podivného a
nesprávného.  Mizeli  mn!  známí
dob&í  lidé a vraceli  se  po osmi a"
dvanácti letech s podlomen%m zdra-
vím jako následkem pobytu a “slu-
)ného“  zacházení  v   komunistic-
k%ch   p&ev%chovn%ch  za&ízeních.
Také jsem byla sv!dkem vyst!hová-
ní jednoho oblíbeného místního se-
dláka, neznámo kam. Dodnes vidím
tvá& jeho pla'ící "eny. 
   Do mého nad)ení pro budování
socialismu  nezapadal  ani  zp*sob,
jak%m u nás  zakládali  JZD.  I  m*j
otec podepsal p&ihlá)ku z donucení:
„Bu+  podepí)ete,  nebo  va)e  dcera
nebude moci studovat!“ Pak u" nic
nestálo v cest!, abych )kolní lavice
postupn!  vym!nila  a"  za  vysoko-
)kolské posluchárny.
   Zde kon'í m*j p&íb!h ze )kolních
let. Byl to 'as drastického vyst!ho-
vání  ob'an*  n!mecké  národnosti
z jejich stalet%ch domov*, následné
osídlování  pohrani'í  –  tedy  spí)e
'as  zlatokop*,  kte&í  drancovali
prázdné  domy  po  N!mcích,  'as
likvidace  rolník*,  komunistick%ch
kriminál*  a  po)lapávání  v)ech lid-
sk%ch práv a svobod.
   A p&i)el rok 1989, zm!na re"imu a
my  jsme  se  zase  zahled!li  obdiv-
n%m pohledem, tentokrát na západ.
Z obou  pohled*  –  na  v%chod  i  na
západ – v)ak pálí  o'i.  Co!  takhle
zkusit zvednout hlavu a podívat se
vzh#ru  –  ano,  práv$  tam  –
k BOHU.

Ka#dá kostelní v'# má stejn$ úkol: obracet

ná% pohled vzh&ru
___________________________________________

Setkání s mlad"mi lidmi v Sydney
   Benedikt XVI. v srpnu tohoto roku

!ekl: „Kdy" Moj"í) na pou)ti vyhla-
)oval  Izraelit*m  Desatero,  &ekl  na
úvod: ‘P$edkládám ti dnes !ivot a
dobro,  smrt  a  zlo.  Vyber  si,  co
chce).‘ Doporu'il v)ak: ‘Zvol si do-
bro a "ivot, abys byl "iv ty i tvé po-
tomstvo.  Miluj  svého  Boha,  na-
slouchej jeho hlasu a krá'ej po jeho
cestách, nebo( v tom je tv*j "ivot.‘
Bylo  jasné,  co  m!li  ud!lat:  M!li
odstoupit od jin%ch Boh* a ctít pra-
vého  Boha,  kter%  se  zjevil  Moj"í-
)ovi.
   Pro' vám to dnes pape" p&ipomí-
ná? I  dnes se  mnozí  klaní  „jin"m
Boh'm“, ani" by si to uv!domova-
li. Fale)ní „bohové“ mohou mít r*z-
ná  jména,  podoby  'i  formy,  ale
v"dy  se  pojí  se  t&emi  základními
skue'nostmi:  materiálním  dobrem,

vlastnickou  láskou  a  touhou  po

moci.  Dovolte  mi  to  vysv!tlit  po-
drobn!ji.
   Materiální  dobra sama o sob!
nejsou nic )patného. K "ivotu pot&e-
bujeme peníze, oble'ení, jídlo, mís-
to k bydlení. Pokud jsme ale nena-
sytní a odmítáme se d!lit s hladov%-
mi  a  chud%mi,  pokud  podlehneme
reklam!, "e )t!stí závisí na co nej-
v!t)ím  po'tu  hmotn%ch  v!cí,  pak
tyto  dobra  p&etvá&íme  na  fale%ná

bo#stva a volíme smrt.
   Láska je zajisté dobrem, bez ní"
by nestálo za to "ít. Kdy" milujeme,
stáváme se pln!  lidsk%mi.  Av)ak i
láska  se  m*"e  zvrhnout:  Kdy"  se
'lov!k  stane  vlastníkem  druhého
nebo s ním manipuluje podle sv%ch
sobeck%ch pot&eb,  kdy"  se  zd*raz-

,uje nevázan% sexuální "ivot místo
úcty  k lidské  osob!  a  morálním
hodnotám.  To  je  klan!ní  se  fale%-

n$m bo#stv&m a volba smrti.
   Moc, kterou dal B*h 'lov!ku na
zu)lech(ování  sv!ta  kolem  nás,  je
jist! také dobrem. Kdy" se v)ak tato
moc zvrhne  v touhu ovládat  druhé
nebo vyko&is(ovat "ivotní prost&edí
pro  vlastní  sobecké  zájmy  (a(  u"
jednotlivc*  nebo  skupin  'i  cel%ch
národ*), p&etvá&í se na fale%né bo#-

stvo a místo "ivota p&iná)í smrt!
   Kult  materiálních  dober,  kult
vlastnické  lásky  a  kult  moci  vedou
lidi k tomu, aby „jednali jako B'h“,
aby se sna!ili p$evzít totální kontrolu
a rozhodování nade v%ím bez ohledu
na Bo!í moudrost a jeho zákony.  To

je v%ak #ivot, kter$ vede ke smrti! 

Naproti tomu uznávat pravého Boha
a  jen  jemu  se  klan&t,  znamená  re-
spektovat  jeho zákony a  $ád,  kter"
vlo!il do stvo$ení  a v souladu s ním
jednat. To je cesta, která volí #ivot!
(Skute"n' prorocké varování v dob', kdy se

je%t'  o  sv'tové  finan"ní  a  hospodá!ské

krizi ani nemluvilo!!!)

I tak mohou vypadat dobré vztahy
___________________________________________

Váno#ní sbírka pro Indii
   Také letos si dovolujeme do toho-
to váno'ního 'ísla p&ilo"it slo"enku
s prosbou o Vá)  p&ísp!vek na ka"-
doro'ní sbírku pro Otce Jana Meda,
kter% u" p&es 70 let p*sobí v Indii.
   Za ka"d%, by( sebemen)í dar dan%
s láskou,  vám  u"  p&edem  srde'n!
jeho  jménem  d!kuji,  a  vd!'nost
tisíc*  nejchud)ích  indick%ch  d!tí,
kter%m pom*"eme ke vzd!lání, nám
bude jist! tou nejlep)í odm!nou.
   A jak pí)e svat% Pavel, jeho" ju-
bilejní rok letos slavíme: „Ná) B*h,
kter%  je  p&ebohat%,  a(  vám  va)í
)t!drost  mnohonásobn!  odplatí.“
Nebo sám Kristus: „Cokoli jste ud!lali
pro  jednoho  z  t!ch  nejposledn!j)ích,
pro mn! jste ud!lali!“



Po mnoha letech bylo letos v #eské misii také „První svaté
p$ijímání“. V Luzernu, v krypt! kostela sv. Karla, p&i pravi-
delné m!sí'ní 'eské bohoslu"b! – 24. srpna, p&ijali poprvé
do sv%ch srdcí svátostného Spasitele Joná) a Jan Mazá'kovi.
Trvale sice "ijí na statku v horách u Basileje, ale p&ijí"d!jí na
'eskou m)i práv! sem do Luzernu.
   Ké#  jim  radost z p!átelství s Kristem vydr#í po cel$ #ivot!
___________________________________________________________________

   Jitka Sedláková, 32 let, pochází z Brna, kde také "ije její
star)í vdaná sestra a rodi'e. K ví&e se dostala díky p&íkladu
své sestry a" v dospívání.
   Na  p&ání  rodi'*  se  nejprve  vyu'ila  prodava'kou.  Pak
teprve mohla vystudovat st&ední a vy))í zdravotnickou )kolu
a pracovala v nemocnici. Práce v nemocnici ji uspokojovala,
ale p&esto cítila, "e v jejím osobním "ivot! stále je)t! n!co
chybí. Kontakt na klá)ter v Magdenau u St.Gallenu dostala
p&es  brn!nské  kapucíny.  Klá)ter  pak  n!kolikrát  nav)tívili,
v"dy  k del)ímu  pobytu.  Radostn%  a  )(astn%  "ivot  sester
cistercia'ek ji tak oslovil, "e nakonec po"ádala o vstup do
tohoto &eholního spole'enství.
   „Od  té  chvíle  cítím,  "e  m*j  "ivot  má  hlub)í  smysl  a
pomali'ku  nacházím  cestu,  která  m!  vede  tím  správn%m
sm!rem,“  &íká  sama  sestra  Theresia  a  dodává:  „Srde'n!
zdravím v)echny krajany a krajanky ve $v%carsku!“ 

Jitka Sedláková v den „oblá"ky“ 1.!íjna 2008 v Magdenau,

nyní Schwester Maria Theresia

   (Po p!íchodu Jitky – S.M.Theresie #ijí v tomto klá%te!e ji#

"ty!i "eské sestry a dá-li Pán B&h budou u# brzo dal%í...) 

Rozhovor dosud nenarozen%ch d!tí
   Mladá %ena o#ekávala narození dvoj#átek. Jednoho dne,
u% krátce p"ed porodem, se najednou za#aly ob! d!ti mezi
sebou dohadovat:
   „V!"í$ v %ivot po porodu?“ „Ur'it!“ &íká druhé a pokra'uje:
„N!co po porodu musí  b%t.  Mo"ná jsme tu  hlavn!  proto,
abychom se p&ipravili na to, co bude pak.“
„Blbost!“ namítá první: „-ádn% "ivot po porodu není! Jak by
v*bec mohl vypadat?“
„To p&esn! nevím, ale ur'it! tam bude víc sv!tla ne" tady.
T&eba budeme b!hat po sv%ch a jíst pusou.“
„No to je p&ece nesmysl! B!hat se nedá. A jíst pusou – to je
úpln! sm!)né. -iví nás p&ece pupe'ní ),*ra. N!co ti &eknu:
-ivot po porodu je vylou'en%, pupe'ní ),*ra je p&ece moc
krátká.“
„Ba ne!“ dál odporuje druhé dít!: „Ur'it! n!co bude. Jen asi
bude v)echno trochu jinak, ne" si myslíme a ne" na co jsme
tady zvyklí.“
„Ale  nikdo  se  p&ece  po  porodu  nevrátil.  Porodem  prost!
"ivot kon'í“ dál trvá na svém první dít!: „A stejn! ten ná)
"ivot je podivn%: ve stísn!nosti a temnot!.“
„No,  já  p&esn!  nevím“  op!t  p&em%)lí  druhé  dít!:  „jak  to
bude  po  porodu  vypadat,  ale  ka"dopádn!  uvidíme
mámu a ta se o nás postará.“
„Máma? Ty v!&í) na mámu?“ diví se první: „A kde má
jako ta máma podle tebe b%t?“
„No p&ece v)ude kolem nás! V ní a díky ní "ijeme. Bez
ní bychom v*bec nebyli!“
„Tomu  nev!&ím!“  trvá  na  svém  první  dít!:  „-ádnou
mámu jsem nikdy nevid!lo,  tak"e  je  jasné,  "e  "ádná
není!“
„No, ale n!kdy, kdy" jsme úpln! zticha, m*"e) zaslech-
nout, jak si zpívá, nebo cítit, jak h&ejivou rukou hladí
ná) sv!t. Ví),“ nedá se zviklat druhé dít!: „já si fakt
myslím, !e opravdov% !ivot nás &eká a! potom...“

(Nám!t k p"em#$lení o posmrtném  %ivot! od neznámého autora)
___________________________________________________________________

Co doká!e matka
Jeden t&icetilet% Ital vypráví:
   Moje sestra i já bydlíme ve stejném m!st! i ve stejné 'tvrti.
A p&ece se vidíme jen málokdy.
   V jednom dopise se m! matka zeptala: „Kdy jsi naposled
vid!l svou sestru?“
   Po té, co jsem jí napsal, "e u" je to n!kolik  m!síc*, roz-
hodla se matka jednat.
   Krátce na to jsem dostal zvlá)tní dopis. Matka mi toti" po-
slala první a t&etí stranu jednoho dopisu, kter% byl spole'n!
adresován  m!  i  mé  sest&e.  V!d!l  jsem tedy,  "e  setra  má
chyb!jící druhou a 'tvrtou stranu. Abychom se dozv!d!li, co
na t!ch stranách je, museli jsme se oba sejít. Od té doby do-
stáváme ka"d% m!síc jen p*lku dopisu. A poka"dé máme ra-
dost ze spole'ného setkání a krásn! pro"itého ve'era. N$co
takového doká!e jen matka!         (Z knihy: P&íb!hy psané "ivotem)
___________________________________________________________________

SPOKOJEN(  M+,E  B(T JEN TEN,  KDO DOKÁ,E
B(T VD)-N(

Kdo se umí spokojit s tím, co má, je velmi bohat&. Nic
jsme  si  na  sv!t  nep"inesli  a  také  nic  si  nem'%eme
odnést.  (1  Tim  6,6-8) Kdy%  #lov!k  nepova%uje  nic  za
samoz"ejmé a nau#í se d!kovat i za malé v!ci, najde si
v%dy d'vod ke spokojenosti.            (biskup Karel Herbst)



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! (Kon'í 17.12.2008 a znovu za'ínají 14.01.2009)
                                
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 (Kon'í 18.12.2008  a znovu  za'ínají
15.01.2009)

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 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  

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 Ital-
ské  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 hlav-
ního nádra"í  BUS '.  31 sm!r  Schlieren,  zastávka Bäcker-
anlage.  Hlásit  se m*"ete od  7.12.  u sekretá&ky misie paní
Jany Jobové,  T:O55-2405222   

!

POSTNÍ DOBA v   roce 2009 za'íná  Popele'ní  st&edou
25.února 2007.  Udílení  popelce  p&i  m)i  sv.  ve  st&edu  od
20.00 h. (slovenská) a ve 'tvrtek  26.2.  od 19.45 ('eská) –
obojí v kostele Dona Bosca, Feldstr. 109, Italská misie.

!

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA v roce  2009  se  koná
02. – 05.  dubna na obvyklém míst!  ve Flüeli-Ranft  v ro-
dinném pensionu man". Langov%ch Klausenhof. Pozvánky a
p&ihlá)ky dostanete za'átkem nového roku. M*"ete se hlásit
u" i nyní u paní Jobové, T: 055-240 52 22!

!

NÁRODNÍ  POU*  DO  EINSIEDELN: V roce 2009 se
bude konat v ned!li 7.#ervna ve 12.30 hod. Ú'ast na  pouti
p&islíbil  ná)  krajansk%  Otec biskup Petr  ESTERKA. Bude
p&itom udílet i svátost bi"mování! Kdo by m!l zájem, m*"e
se u mne co nejd&íve p&ihlásit. V!k : od 16 let! 
Prosím krajany, abyste si na tento termín neplánovali !ádné
jiné  akce, abychom  se  aspo,  jednou  za  rok  mohli  sejít
v hojném po'tu!!!

Diamantovou svatbu – 60 let spole&ného !ivota – oslavili a
Pánu Bohu pod!kovali p&i m)i sv. ve Winterthuru 18. srpna
2008 man"elé Eva a Bohumil $romovi. Jsou pro na)i dobu
krásn%m  p&íkladem,  "e  je  mo"né  spolu  skute'n!  vytrvat
v dobrém i zlém (p.$rom byl krátce po svatb! zat'en a mno-
ho let ztrávil v komunistickém kriminále). Nyní "ijí )(astn!
v domov! pro seniory ve Wth-Rosenberg a stále se zú'ast-
,ují pravideln%ch 'esk%ch bohoslu"eb. A( jim i nadále B*h
"ehná a pomáhá!

Svátost k"tu p"ijal:

Artho Michael Thomas – 8.b&ezna 2008, Zürich 

Do v$&nosti byli odvoláni:

1.  Mazá'ek Jan – 82 let – 7.ledna 2008, Winterthur
2.  Flígrová Jitka – 45 let – 10.února 2008, Bern
3.  Trtílková V!ra – 83 let – 3.b&ezna 2008, Schlieren/ZH 
4.  Váchová Radoslava – 81 let – 9.b&ezna 2008, Horgen/ZH
5.  Hochmannová Bo"ena – 77 let – 8.kv!tna 2008, Zürich
6.  Jani) Július – 63 let – 9.kv!tna 2008, Watt/ZH
7.  Tou"ín Vladimír – 85 let – Unterägeri/AG
8.  $temberová Ludmila – 72 let – 7.srpna 2008, Winterthur
9.  Altner Patrik – 36 let – 4.&íjna 2008, Horgen/ZH
10. Kacl Jaromír – &íjen 2008, Aarau
11. Koblihová Elvíra – 88 let – 22.&íjna 2008, Zürich 

Odpo"inutí  lehké, dej jim, Pane,

a  sv'tlo v'"né  a(  jim  svítí, a(  odpo"ívají  v  pokoji. Amen!

____________________________________________________________________________________________________
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