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Odpu!t"ní a smí#ení

Psycholo!ka  Irena  Lesová  "íká:  „Mezi

negativní emoce pat"í NEODPU!T"-NÍ,

neochota  ke  smí"ení.  Jsou  to  ,!e-lezná‘

pouta  pro  srdce,  jako  okovy  pro  v#zn#.

Neodpu$t#ní  prohlubuje  uk"iv-d#nost  a

zran#nost  a  p%sobí  stálou  bo-lest

v na$em srdci. Z toho pak plynou i r%zné

psychosomatické potí!e a m%!e to kon&it

a!  mozkovou mrtvicí &i  in-farktem nebo

hlubokou depresí. 

   

 

Jak z toho ven?Je t"eba odpou$t#t, a kdy!

to  nejde,  alespo'  chtít  odpustit.  Co

nejrychleji  od  bolestného  zran#ní

k usmí"ení.  A  to  nejde  bez  opravdové

lásky,  bez  p"ekonání  svého  sobectví.

Odpu#t$ní  neznamená  souhlas  s  ne-
správn%m jednáním,  ale  umo!'uje dru-

hému  nápravu  a  pomáhá  k   novému

za&átku.“

   Jako “návod k pou!ití“  "i  varování  u-
vádíme t#i !ivotní p#íb$hy:
   T&iadvacetiletá  Markéta  p&iznává,  "e
dlouhou  dobu  se  nedokázala  vyrovnat
s tím, "e jí její sestra krátce p&ed svat-bou
‚p&ebrala‘ snoubence Petra.
   „ Neum!la jsem si p&edstavit, "e bych
se  n!kdy  se  sestrou  mohla  je(t!  nor-
máln! bavit. Pom%(lela jsem i na to, jak
bych se mohla Jarmile pomstít. Na n!jaké
odpu(t!ní  jsem  nem!la  chu)  ani  sílu.
$patn!  jsem  spala,  stále  m!  bolel
"aludek,  viditeln!  jsem  zhubla.  Léka&i
pak  zjistili,  "e  mám  "alude'ní  v&ed.
Dodnes jsem p&esv!d'ena, "e jsem si ho
vyp!stovala  sama  svou  neochotou
odpustit.
   Musela jsem do nemocnice a najed-nou
jsem  m!la  dost  'asu  na  p&em%(lení  o
sob!,  sest&e  i  Petrovi  –  dnes  jejím
man"elovi.  A  pochopila  jsem,  "e  pro-
blém je ve mn!. Kdy"  nedoká"u odpu-

stit, (kodím nejvíce sama sob!.  A tehdy
se nesm!le odvá"ila m! nav(tívit i mo-je
sestra.. 
   Vzájemné “usmi&ování“ je(t! n!ja-kou
dobu trvalo, ale op!t jsem se na-u'ila se
svou  sestrou  komunikovat.  Do-konce
jsem  p&i(la  na  to,  "e  se  Petr  k Jarmile
hodí víc, a tak bylo dob&e, "e jsem si ho
nevzala já.“

   Smutn!j(í je v(ak p&íb!h paní Ane"-ky,
dev!taosmdesátileté  sta&enky,  která  "ije
v domov! d*chodc*. Vypráví o své dce&i
Marii:  „Nikdy jí  na mn!  nezále-"elo.  O
odpu(t!ní nejspí( nestojí a ani já nemám
chu) jí odpustit. 
   Kdy"  zem&el  m*j  man"el  Josef,  ne-
chala  dcera  v(echen  rodinn%  majetek
p&epsat  na  sebe.  Nem!la  jsem  d*vod
dce&i nev!&it... Pro' se nezbavit starostí o
majetek,  kdy"  to  za&ídí  n!kdo  jin%?
Uplynulo pár let  a dceru za'al ovliv+o-
vat  její  man"el.  Zrovna  se  mu v podni-
kání moc neda&ilo a pot&eboval peníze. A
pro'  nevyu"ít  ty,  které  jsou napsány na
jeho  "enu?  A  tak  kalkuloval  a  kalku-
loval, a" z toho byly docela velké dlu-hy.
Musela  jsem  opustit  sv*j  d*m,  jít  do
domova a z*stala jsem úpln! sama. Dcera
m!  nikdy  nenav(tíví,  ani  nezavo-lá...
Mo"ná i  cítí  vinu...  Ale to se asi  nikdy
nedozvím, ob! jsme pali'até a ani jedna
neud!lá  ten  první  krok  ke  smí&ení.  Ten
vztek a neodpu(t!ní si u" asi vezmu a" do
hrobu...“ (KT '. 37/2007)

   T&etí  p&íb!h vypráv!l  Otec Topen'ík
z brn!nské  diecéze:  „Jako  kaplan  jsem
v sedmdesát%ch  letech  p*sobil  v Leto-
vicích  na  Vyso'in!.  Ka"d%  první  pátek
jsem  nosíval  svaté  p&ijímání  star%m  a
nemocn%m dom*.  Chodíval  jsem pravi-
deln! také k jedné sta&ence, "ila sama na
kraji m!sta. P&ed jedním prvním pátkem
jsem  m!l  v noci  sen,  ve  kterém  jsem
vid!l onu starou "enu, jak ji 'ert nese na
zádech...  Kdy"  jsem k ní pak dopoledne
p&i(el, &ekla: ,Dnes ne, pane kaplane! A"
podle  toho,  jak  dopadnu  po  ned!li  u
soudu.‘  Soudila  se  s p&íbuz-n%mi  o
majetek a m!la na n! velk% vztek. 
   Po  ned!li  se  v(ak  u"  "ádn%  soud
nekonal... Koncem t%dne m!la tato stará
"ena poh&eb.

Tajná p#ihrádka
   B!hem druhé sv!tové války byl "edi-tel
Smetanova muzea uv!zn!n. Po vál-ce se
na#t!stí  vrátil  dom$,  a  po  zotave-ní  i
k práci  v muzeu,  a  za%al  shán!t  po-
ztrácen& inventá".
   V jednom  zámku  objevil  skladatel$v
psací st$l a 'ádal o jeho vrácení. Správa
zámku  v#ak  jeho  'ádost  odmít-la.  Ale
pan  "editel  se  nevzdal:  „Já  vám  mohu
dokázat, 'e je to st$l Bed"icha Smetany.“
Po'ádal o voln& p"ístup ke stolu a otev"el
tajnou p"ihrádku, o které mohl v!d!t jen
on sám. V ní byly ulo-'eny skladatelovy
deníky.
   Mnoho lidí  si  i  dnes pí#e deníky,  do
kter&ch sv!"ují i to, co by nikomu ne-"ekli.
Ale i ti z nás, kdo si je nepí#í, mají v sob!
tajnou  p"ihrádku,  kde  jsou  zachyceny
v#echny  dny  na#eho  'ivota.  O  té
p"ihrádce víme jen my sami. Ne-#kodí ji
ob%as otev"ít a do ní nahléd-nout. A velmi
dob"e se k tomu hodí práv! postní doba.
M$'e to b&t i bo-lestné, ale je to nutné.
Hlavn! to musí b&t pohled PRAVDIV!!
   Podle obsahu t!ch na#ich tajn&ch p"i-
hrádek toti' poznáme, co skute%n! v nás
je.  Jací  opravdu  jsme.  Je  to  nutné
k poznání  a  pochopení  toho,  pro%  i
navenek reagujeme a jednáme práv! tak,
jak to mohou lidé kolem nás vid!t, a pro%
ka'd&  %lov!k  na  stejné  podn!ty  jedná
jinak.
   Za  vesnicí  na  malém  kope%ku  bylo
vid!t v zapadajícím slunci dv! objímají-cí
se postavy:
– „To je táta s mámou,“ "íká dít!.
–  „To  jsou  dva  milenci,“  tvrdí  mladá
zasn!ná dívka.
– „To jsou dva kupci, kte"í práv! uza-v"eli
dobr& obchod,“ "íká podnikatel.
 – „To je matka, která vítá po dlouhé dob!
vracející se dceru,“ "íká ne#(ast-n& otec.
–  „To  jsou  dva  bezdomovci,  kte"í  se  o
n!co perou,“ tvrdí b&val& v!ze).
   Na"e o#i velmi závisejí na na"em srdci,
na na"ich tajn$ch p%ihrádkách. Dob!e se
podívejme, co v nich je!



VELIKONO!NÍ  BOHOSLU"BY
2009

____________________________________________________________

                                        KV#TNÁ NED#LE  –    5. dubna

                                        10.30  Klausenhof,    Flüeli-Ranft
                                                   Zakon%ení  exercicií
                                        19.00  Zürich,   Krypta Herz-Jesu

 Dnes se 'ehnají zelené ratolesti a p"i bohoslu'b! se %tou pa#ije.
 M#e svatá v sobotu  04.04.  ve  Winterthuru  a  v  ned!li  05.04.  
 v Bernu  NENÍ !

_____________________________________________________

 ZELEN$ !TVRTEK –   9. dubna
 19.30   Krypta kostela Herz-Jesu

 Bohoslu'ba se slaví na  památku po-
 slední ve%e"e Pána Je'í#e na rozlou-
 %enou  s  apo#toly,  p"i ní'  ustanovil 
 svátost kn!'ství a svátost oltá"ní.

_____________________________________________________

                                          VELK$  PÁTEK   –     10. dubna
                                        17.00   Zürich, Krypta Herz-Jesu
                                        DEN p!ísného postu (je mo'no 
                                         pouze 1x za den dosyta se najíst

                         bez masit&ch pokrm$). 
 

 Velkopáte%ní ob"ady p"ipomínají Kristovo utrpení pro spásu celé-    
 ho sv!ta.

___________________________________________________________

 BÍLÁ  SOBOTA   –    11. dubna
 21.00  Zürich, Krypta Herz-Jesu
 Bohoslu'bu Bílé soboty za%íná-
 me  na  nádvo"í  p"ed  vchodem 
 do krypty "ehnáním ohn#! 

 Pak  pokra%ujeme sv!teln&m pr$vodem do krypty. P"i m#i sv. bu-      
 de   obnova   k!estních   slib$.   Na   konci   budou   po'ehnány    
 velikono$ní pokrmy.
_____________________________________________________

 NED#LE   ZMRTV$CHVSTÁNÍ   PÁN#    –    23. b"ezna
                                          8.30   Winterthur  –  kaple u ko-
                                          stela sv. Ulricha,  Rosenberg.
                                          P"i m#i  budou po'ehnány  ve-
                                          likono$ní pokrmy; po m#i spo- 
                                          le%ná snídan! v *eském klubu.

                                          V Zürichu ve#er m"e svatá NENÍ!  
____________________________________________________________

 SOBOTA    –   18. dubna
 18.00 Winterthur-Rosenberg – m#e sv. NENI!
____________________________________________________________

 2. NED#LE VELIKONO!NÍ   –  19. dubna 
 10.00 Aarau, sál pod kostelem sv. Petra a Pavla u nádra'í
 19.00 Zürich, Krypta kostela Herz-Jesu

Svátost   smí!ení   je   mo'né   p"ijmout  
p"ed ka'dou  m#í sv. nebo na  po'ádání  

Radostné  pro!ití  svátku  na"eho  vykoupení  a
novou  sílu  od  vzk#í"eného  Pána  p#eje  v"em
krajan$m vá" misioná#  

„A& budu pov$"en od zem', potáhnu v"echny k sob'!“

Pro% se slaví velikonoce ka&d' rok v jiné datum?
Velikonoce  jsou  odvozeny  od  'idovského  svátku  pesach -  oslavy
vyvedení  'idovského  národa  z  egyptského  otroctví.  Práv!  b!hem
pesachu  p"ed dv!ma tisíciletími  toti'  do#lo  k  Je'í#ovu uk"i'ování  a
zmrtv&chvstání. +idé se ov#em "ídili lunárním kalendá"em, kter& se s
na#ím  rozchází.  V  d$sledku  toho  se  posouvá  v  kalendá"i  i  datum
Velikonoc. Ned!le Vzk"í#ení Pán! je tedy stanovena na první ned!li po
prvním jarním úpl)ku. Její datum kolísá od 22.b"ezna do 25.dubna.
Co znamená “Svat' t'den“ a velikono%ní t(ídenní - triduum?
Prvním dnem svatého t&dne je Kv)tná ned)le: P"ipadá na ned!li p"ed
vlastními Velikonocemi a p"ipomíná den, kdy Je'í# slavn&m zp$sobem
vjel do Jeruzaléma a zve"ejnil své mesiá#ské poslání. Lidé jej vítali a
mávali  palmov&mi v!tvemi. V kostelích se proto v tento den 'ehnají
zelené ratolesti - v %eském prost"edí obvykle ko%i%ky.  Zelen' %tvrtek
(první  den  tridua) p"ipomíná  památku  Kri-stovy  poslední  ve%e"e  s
u%edníky a ustanovení Nejsv!t!j#í svátosti oltá"ní a  svátosti kn!'ství.
Na Zelen& %tvrtek dopoledne se p"i  m#i v biskupsk&ch kostelích sv!tí
oleje, které se potom pou'ívají p"i  udílení svátostí (k"tu, bi"mování a
nemocn&ch) b!hem následujícího roku. Ve%erní bohoslu'ba Zeleného
%tvrtku zahrnuje také ob"ad mytí nohou. Stejn! jako Je'í# umyl nohy
apo#tol$m, um&vají dnes biskupové nohy dvanácti vybran&m mu'$m.
M#e  svatá  kon%í  v naprostém  tichu  na  znamení  za%átku  Kristova
utrpení. Velk' pátek je p"ipomínkou uk"i'ování a Kristovy smrti, kterou
na sebe vzal h"íchy celého sv!ta. Pro k"es(any je to den nejp"ísn!j#ího
p$stu (pouze jednou za den je mo'né se najíst dosyta s vylou%ením
masa, osvobozeni jsou d!ti, nemocní a sta"í). Tento den se neslou'í
m#e  svatá,  ale  v!"ící  se  scházejí  k  uctívání  k"í'e.  Bílá  sobota
symbolizuje den, kdy Je'í#ovo mrtvé t!lo le'elo v hrob!. P"es den se
'ádné  bohoslu'by  nekonají.  Noc  ze  soboty  na  ned!li  je  naz&vána
Velká noc a je vyvrcholením velikono%ního t&dne. V tuto noc se slaví
takzvaná  Velikono%ní  vigilie.  Je  to  název  pro  Bohoslu&by Velké
noci, které se konají nejd"íve po západu slunce, ale musí skon%it p"ed
ned!lním  svítáním.  Tyto  bohoslu'by  za%ínají  'ehnáním ohn!  mimo
kostel,  od  n!ho  si  v!"ící  zapalují  sví%ky,  jako  symbol  vzk"í#eného
Krista, kter& je Sv!tlem sv!ta. P"i zp!vu „Sláva na v&sostech Bohu“ se
op!t  rozezvu%í  zvony,  které  od  Zeleného  %tvrtku  „ml%ely“.  Tímto
okam'ikem  kon%í  %ty"icetidenní  p$st  a  za%íná  radostné  velikono%ní
období. P"i bohoslu'b! velké noci se k"tí dosp!lí, kte"í uv!"ili v Krista, a
v#ichni p"ítomní obnovují své k"estní sliby.
Velikono%ní pond)lí. 
P$vodn!  se  Velikonoce  slavily  i  cel&  následující  t&den  po  ned!lní
oslav! zmrtv&chvstání. Tento t&den se naz&vá velikono%ním oktávem.
Postupn! tato tradice upadala, a' z$stalo práv! Veliko-no%ní pond!lí,
na  které  se  „nabalila“  celá  "ada  znám&ch  lidov&ch  zvyk$.
V k"es(ansk&ch zemích je to sice den pracovního volna, ale církevn!
není “zasv!cen&m“ svátkem.
Vztah mezi vánocemi a velikonocemi.
Velikonoce  jsou  jednozna%n!  nejd$le'it!j#ími  k"es(ansk&mi  svátky.
A%koliv  je  samoz"ejm!  Je'í#ovo  narození,  které  si  p"ipomínáme  o
vánocích,  v&znamn&m  mezníkem,  Kristovo  pozemské  dílo  bylo
dovr#eno  jeho  ob!tí  na  k"í'i  za  na#e  h"íchy  a  jeho  vzk"í#ením  z
mrtv&ch.  Víra  ve  zmrtv$chvstání  jako&to  v  reáln$  historick$  fakt  je
hlavním bodem k%es(anské víry. 



To jsem ale osel! (P%íb'h, kter$ je
o nás a o na%ich Velikonocích.)

Jsem oslík. Pat"ím ke zví"ecímu dru-hu,
kter&m lidé nejvíce pohrdají. P"esto jsem
rád, 'e jsem to, co jsem. Zále'í mi víc na
hodnocení mého Stvo"itele, ne'  na tom,
co "íkají moji majitelé. Od té doby, co na
sv!t! existujeme my, hloupí oslové, B$h
musí b&t Bohem, co miluje osly. Dokonce
o nás mluví v Bi-bli! Samoz"ejm!, 'e se
neodva'ujeme srovnávat s ovcemi, které
jsou  tak  tro-chu  v#ude  ve  svat&ch
knihách.  Ale  my  nezávidíme  nikomu.
Role,  kterou  nám  B$h  p"id!lil,  je
originální a p"ekvapivá.
   P"edpov!d!l  to  ji'  skrze  proroky:
„,ekn!te  siónské  dce"i:  hle,  p"ichází
k tob!  tv$j  král,  spravedliv&  a  pokorn&,
jede na oslu, na osli%ím mlád!ti.“
   Mesiá#,  ten, kterého lidstvo o%ekává,
král Izraele, nav#tíví sv$j  lid na oslu, na
jednom z nás! Je to neuv!"itelné: Ale ná#
B$h je Bohem, kter& d!lá svérázné v!ci.
Zatímco  lidé  o%ekávají  Mesiá#e,  i  my
o%ekáváme, 'e se naplní proroctví o nás
oslech. S d$v!rou a nad!jí ucho-váváme
tento  p"íslib.  M$j  d!da,  kter&  'il  v
 Betlém!,  o  tom  mluvil  hodn!  %as-to.
Vypráv!l  nám,  'e  jednou  v noci,  byla
krutá zima, dorazili do stáje, kde p"eb&val
s volem,  mladí  man'elé.  +ena  byla
t!hotná  a  krátce  po  p"íchodu  poro-dila
d!(átko.  Spole%n!  s volem  se  sna-'ili
d!(átko zah"át, jak jen mohli.  Zprá-va o
jeho narození se musela roz#í"it stra#n!
rychle, proto'e je#t! té'e noci se na n!j
p"i#lo podívat hodn! past&"$.
   M$j d!da u' ne'ije a já jsem byl pro-
dán sem, nedaleko Jeruzaléma. Tyto dny
jsem  zvlá#t!  neklidn&.  Blí'í  se  veli-
kono%ní  svátky.  Cesta  k Jeruzalému  je
plná lidí.  Jsem tady jako obvykle  p"ivá-
zan&  p"ede dve"mi,  v#ichni  na mne za-
pomn!li.  Najednou se p"ibli'ují  dva mu-
'i. Nejprve si m! prohlédli a pak m! za-
%ali  odvazovat.  V té  chvíli  vy#el  z domu
hospodá"  a zeptal se t!ch dvou cizinc$:
„Pro%  odvazujete  toho  oslíka?“  A  oni
odpov!d!li:  „Pán  ho  pot"ebuje,“  a  m$j
majitel  je  nechal.  Asi  jsem  nem!l  pro
n!ho 'ádnou cenu.
   Ale kdo je ten „pán“, kter& m! pot"e-
buje? Kdo by mohl pot"ebovat takové-ho
mladého,  hloupého  a  nezku#eného
oslíka? A jak to,  'e m!  zná? Jak mohl
v!d!t,  'e  jsem  zde?  Jak  to,  'e  chce
práv!  mne?  A p"ece:  Pán  se  na  mne
pomalu posadil a mu'i mi pokynuli, abych

krá%el.  Kam  jedeme?  Do  Jeru-zaléma.
Ji'  se objevují  v!'e m!sta. Jak pomalu
namáhav!  stoupáme,  lidé  rozprostírají
své plá#t!  na zem. D!ti  mávají  v!tvemi
strom$. +eny se uklá-n!jí. A v#ichni volají
siln&m  hlasem:  „Po'ehnan&,  kter&
p"ichází  ve  jménu  Pán!.  Hosana  králi
Izraele!“
   Král Izraele? Ano, práv! tak ho naz&-
vají. Ale pak je to skute%n! Mesiá#! Jsem
to ale osel, 'e mi to nedo#lo d"ív! Hlavou
mi  problesklo  Zachariá#ovo  proroctví:
„Hle, p"ichází k tob! tv$j král, spravedliv&
a  pokorn&,  jede  na  oslu,  na  osli%ím
mlád!ti.“
   Co se pak stalo Mesiá#i, mému Pá-nu,
to vám nemusím vypráv!t, to u' znáte od
jeho 'ák$-apo#tol$. A pokud jde o mne,
hloupého osla? P"ed n!koli-ka minutami
jsem na sob! vezl svého Pána. Od této
chvíle ho ponesu v sob!. Prov'dy. On m!
pot"eboval,  abychom  do#li  do
Jeruzaléma,  te-  m!  pot"ebuje,  abych o
n!m vydal sv!dectví od Jeru-zaléma a'
na sám konec sv!ta. Kv$li tomu 'iji, zde
je  smysl  mé  existence.  On  m!  znal  a
miloval  d"íve,  ne'  jsem  se  narodil.  Od
v!%nosti na mne myslel a ur%il  mi místo
v d!jinách.  Ji'  p"edem  skrze  proroky
oznámil mé poslání. Ne-chal m! odvázat
a  p"ivedl  m!  k sob!,  abych  spole%n!
s ním  uskute%nil  jeden  p"íslib.  U%inil,
abych se stal nositelem jeho Syna, jeho
spolupracovníkem pro spásu sv!ta.
   To je m$j p"íb!h. Je to ale také p"í-b!h
Krále – Mesiá#e, kter& vstoupil do svého
m!sta na h"betu osla. P"íb!h Boha, kter&
je tak velik&, 'e pot"ebuje i hloupé zví"e...
(P%íb'h  napsala  Sestra  Maria  KO,  salesiánka,
p)vodem z *íny, profesorka biblistiky v +ím')   
__________________________________

Jak vyu$ít KRIZI?
   V(ude  sly(íme  a  'teme  o  sou'asné
hospodá&ské  krizi;  vlády  mocn%ch  stát*
se p&edhán!jí „ve (t!dr%ch“ opat&eních.
   M&'e v#ak mít krize i pozitivní smysl?
Ve staro&eckém léka&ství a d!-jepisectví,
odkud  toto  slovo  pochází,  znamenala
krize-crisis  (&ecky  krinein)  moment,

v n!m"  se  rozhoduje  o  násle-dujícím
sm!&ování: chvíle obratu bu, k dobrému
nebo  ke  zlému.  V p*vodním  smyslu  je
tedy  krize  okam"ikem  rozho-dujícího
st&etu  s  nemocí  'i  protivní-kem,  kter%
m*"e  skon'it  smrtí  nebo  u-zdravením,
naprostou  porá"kou  nebo  slavn%m
vít!zstvím.  A  tedy  i  sou'asná  sv!tová
hospodá&ská  krize,  p&es  v(ech-ny  kruté
sociální  dopady se  m*"e  stát  v"zvou a

pou!ením!  
   M*"e  nás  p&ivést  k pokornému  p&e-
m%(lení  o  smyslu  lidského  bytí  a  nad
hranicemi  na(ich  mo"ností  a  tu"eb.
#lov!k  si  nem*"e  „hrát“  na  Boha.  Je
t&eba  si  uv!domit  meze  sv%ch  nárok*,
zm!nit  ekonomické  návyky  jednotlivc*
(brát  hypotéky  na  nepot&ebné  nemovi-
tosti  a  p*j'ovat  si  na  dovolenou)  i  ne-

správná  pojetí  fungování  ekonomiky  a
finan'ních trh*.
   Na druhou stranu pokorné p&iznání viny
v(ak nesmí vést k pasivit! (po'ká-me, a"
jak se krize bude vyvíjet, v(ak ona se zas
n!kdy  p&e"ene),  ale  je  to  i  v%zva
k 'innosti.  Kdy"  vá"n!  onemoc-ní hlava
státu, hned se svolává koncili-um léka&*-
odborník*  a  hledá  se  vhodné  &e(ení,
vedoucí k uzdravení.
   -e(ení krize nemusí b%t v"dy hned po
ruce.  Základem  je  v(ak  poznání  a  u-
znání,  v 'em jsme se  zm%lili,  kde  jsme
p&ekro'ili  hranice  sv%ch  mo"ností,  kde

jsme  nerespektovali  pravidla  a  morální

zásady...A to  m*"e b%t  práv!  onen mo-
ment obratu k lep(ímu.

   
   K&es)an, p&esto"e ví o sv%ch omeze-
n%ch  mo"nostech,  se  osudu  nikdy  ne-
vydá,  proto"e  vydat  se  osudu  znamená
uctívat ho, a to je modloslu"ba. K&e-s)an
má  b%t  sou'asn!  Marií  i  Martou:
naslouchat  Bohu,  ale  i  jednat. Jít  ob!-
ma cestama spojen%ch v jednu!  (KT '.7)
___________________________________________

HOSPODA&ENÍ MISIE ZA ROK 2008
   P"edev#ím díky za p"ísp!vky pro Otce
Meda do Indie. Zatím jsme vybrali 7.106,-
Fr.
   Jinak za rok 2008 získala *es. misie
celkem  +29.085,50  Fr  (sbírky  p"i  boho-
slu'bách, p"ísp!vky a dary, p"ísp!vek od
diecéze).  Ov#em  vydání  bylo  o  n!co
v!t#í –33.645,20 Fr (b!'n& provoz mi-sie,
kancelá",  Hlas  misie,  cestovní  ná-klady,
r$zná  poji#t!ní,  charita...),  tak'e  nám
vznikl  schodek  –4.559,70  Fr.Ten  je
zp$soben  p"edev#ím  sní'en&m  p"í-
sp!vkem od diecéze  (asi  o  2.000,.  Fr).
Zbytek  je  uhrazen  ze  zásob  z minul&ch
let.  Také  v tomto  prvním  %ísle  na#eho
%asopisu  si  vám  dovolujeme  p"ilo'it
slo&enku na p(ísp)vek pro ná# %aso-pis
i  %innost  *eské misie ve .v&carsku. Za
ka'd&  vá#  dar  u'  p"edem srde%n&  dík!!
Bez va"í  osobní  i  finan#ní  podpo-ry  by
na"e misie nemohla existovat.



 

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, Seuzacherstr. 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 01.04.2009 a znovu za'ínají 22.04.2009)
                                
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 26.03.2009 a znovu za'ínají 23.04.2009)

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

                                3.dubna 2009 – jsme ve Flüeli)

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  A  VYJÍMKY

POD'KOVÁNÍ   za  váno%ní  besídku,  která  se  konala
v Italské  misii  v Zürichu  jako  obvykle  3.  ned!li  adventní.
Zvlá#tní  dík  pat"í  paní  Hance  Mazá%kové,  která  p"ipravila
program pro d!ti,  a  také na#í  sekretá"ce Jan!  Jobové za
p"ípravu  poho#t!ní.  „Chlapc$m“  Jobov&m  dík  za  hudební
doprovod p"i zp!vu %esk&ch koled.

/   /   /

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA se letos koná od  2.    do   5.  
dubna na  obvyklém  míst!  ve  Flüeli-Ranft  v rodinném
pensionu man'el$ Langov&ch: Klausenhof. Obnovu po-vede
Otec Stanislav PACNER, kn!z brn!nské diecéze a profesor
biblistiky  na  olomoucké  Teologické  fakult!.  Pra-videlní
ú%astníci  u'  máte  pozvánky  doma;  nezapome*te v%as
poslat p"ihlá#ku nebo aspo) telefonicky  u paní Jo-bové:  T:
055-240 52 22 do 20. b(ezna; nebo pozd!ji p"ímo u Lang$:
T:  041-666  37  77! Cena  celého  pobytu  (ubytování  +
celodenní strava) pro jednu osobu v jedno-l$'kovém pokoji
je 240,- sFr, ve dvoul$'kovém 210,- sFr.

/   /   /

NÁRODNÍ  POU(  DO  EINSIEDELN: V leto#ním roce 2009
se koná v ned!li   7. %ervna, poutní  m#e za%íná ve  12.30
hod. Ú%ast na  pouti slíbil ná# krajansk&  Otec bis-kup Petr
ESTERKA z Kalifornie. Bude ud!lovat i svátost  bi!mování.

Prosím  krajany,  abyste  si  na  tento  termín  neplánovali
"ádné jiné akce, abychom se aspo)  jednou za rok mohli
sejít v hojném po%tu!!!  

/   /   /

POZVÁNKA  DO  &ÍMA:  Také  letos  je  mo'nost  pro'ít
spole%n&  t&den v ,ím! v rámci konference Nábo'enské-ho
sdru'ení  krajan$  VELEHRAD.  Mohou  p"ijet  i  ne%leno-vé
sdru'ení. Konference trvá pouze jeden den, jinak se konají
prohlídky ,íma, náv#t!vy poutních bazilik, audien-ce se Sv.
Otcem,  a  také  celodenní  v&let  do  okolí  zakon-%en&  ve
Frascatti  u  dobrého  vína.  Kdo  by  se  z krajan$  cht!l
zú%astnit,  a(  se  sám  nahlásí  v %eském  poutním  do-m!
Velehrad, 00 165 Roma, Via delle Fornaci 200. T: 0039-06-
636 256, nebo e-mail adresa: velehrad@libero.it Letos je pro
krajany  rezervován  poutní  d$m  od    5.   do    11.  (íjna   2009
Pobyt  (nocleh  +  celodenní  strava)  stojí  asi  30,-Euro  na
osobu a den, ubytování ve 2-3 l$'kov&ch poko-jích. Dopravu
letadlem nebo vlakem si za"izuje ka'd& sám.

/   /   /

WINTERTHUR:  sobotní  m#e  sv.  budou  vynechány
v následujícím %tvrtletí v t!chto dnech: 4.4.; 11.4. a 18.4.!
BERN:  M#e sv. 5.4. NENÍ! (Jsme ve Flüeli-Ranft.)

__________________________________________________________________________________________________________________________
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