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Českomoravská 

NÁRODNÍ  POUŤ 
 Einsiedeln                          3. června 2012 

 

 10.30 – 12.15     Příležitost k přijetí svátosti smíření ve zpovědní kapli. 
                                     Vchod přes budovu gymnasia vlevo vedle baziliky.  
 

 12.15                  Sraz poutníků před bazilikou a průvod do kostela. 
                            Národní kroje jsou vítány!  
                   

 12.30                  POUTNÍ MŠE SVATÁ 
                            Hlavní celebrant je Otec biskup Josef KAJNEK, světící biskup králové- 
                                      hradecké diecéze. 
                                      Na varhany nás doprovází paní Dr.med. Odette Branná z Luzernu. 
 

                                      Zakončení pouti hned po mši svaté pozdravem Panně Marii. 
   _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MOŽNOST  SPOLEČNÉHO  OBĚDA  po skončení mše sv.  v  restauraci  „Drei Könige“  na náměstí    
za parkovištěm. 

   _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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



La Madonna dei Fiori (Matka květů) v severoital-
ském městečku Bra, které se nachází v turínské diecézi ve 
vzdálenosti asi 60 km severně od Turína směrem na Cuneo, 
se každý rok uprostřed zimy, v prosinci – často za silného 
mrazu, a někdy i sněhu – opakuje podivuhodný jev: vykve-
tou stromy rostoucí na místě zjevení Panny Marie. 
 

 
 

Sousoší znázorňující zjevení Panny Marie před kostelem 
s kvetoucími trnkami v prosinci 2005 

 

Zázračná záchrana před staletími 
  Večer 29. prosince roku 1336 mladá paní Egidia Mathis, 
která byla v pokročilém stupni těhotenství, procházela kolem 
sošky Panny Marie na periferii Bra. Soška stála na vysokém 
podstavci, kolem něj byl hustý keřovitý porost. Právě tam na 
Egidii číhali dva žoldáci. Chtěli ji znásilnit. Když si mladá že-
na uvědomila, jaké jsou jejich úmysly, vrhla se celá vystra-
šená směrem k soše a prosila Pannu Marii o pomoc. Náhle 
vyšlo od sošky tak oslňující světlo, že na smrt vyděšení žol-
dáci utekli. Právě v té chvíli uviděla Egidie živou postavu 
Panny Marie, něžně se usmála a začala ji uklidňovat. Ihned 
po tomto zjevení pocítila Egidie porodní bolesti a bez kom-
plikací porodila dítě.  
  Zavinula je do své zimní šály a rychle se vydala k nejbliž-
šímu domu s prosbou o pomoc. Zpráva o této události se 
městečkem bleskurychle roznesla. Druhý den se na místě 
zjevení shromáždili k modlitbě téměř všichni obyvatelé mě-
stečka Bra. Nádherně rozkvetlé trnkové keře v okolí sochy 
Panny Marie byly potvrzením pravdivosti svědectví Egidie 
Mathis o zjevení Nejsvětější Matky. Od té doby je nepatrné 
městečko Bra poutním místem. 
 

 
 

Nový (vlevo) a starý poutní kostel v Bra 

Ustavičně se obnovující znamení 
  Od oné události, ke které došlo 29. prosince roku 1336, 
uplynulo téměř sedm století, a přesto se – až na výjimky 
(např. v prosinci 1913 a 1938, před začátkem první a druhé 
světové války) – každý rok opakuje mimořádné znamení 
rozkvetlých stromů na místě zjevení Panny Marie.    
  Tento fakt zvlášť zajímal vědce-botaniky z turínské univer-
zity, kteří od roku 1700 pozorují, dokumentují a zkoumají 
tuto botanickou „anomálii“. Stromy u svatyně La Madonna 
dei Fiori nejsou zdánlivě ničím výjimečné – jedná se o 
obvyklý druh plané trnky (slivoň trnitá – latinsky Prunus 
spinosa L.) Vyskytují se všude v Evropě, zvláště na mezích, 
v nadmořských výškách od nuly až do 1500 metrů. Kvetou 
jenom jednou v roce koncem března nebo na počátku dub-
na, a později mají malé a na chuť trpké plody. Zkoumání 
potvrdilo, že půda u kostela La Madonna dei Fiori, na které 
stromy rostou, se ničím zvláštním neliší: má takové vlastno-
sti, jaké jsou v oné oblasti běžné. Nebyly tam zjištěny ani 
žádné neobvyklé geofyzikální, elektromagnetické a klimati-
cké jevy, jež by mohly způsobovat kvetení stromů v prosinci. 
   Vědci z turínské univerzity uskutečnili ještě jiný zajímavý 
pokus: vysadili na místě zjevení sazeničky druhu Prunus 
spinosa L., které nepocházely ze skupiny stromů rostoucích 
u svatyně. Ukázalo se, že tyto dřeviny v prosinci nikdy ne-
vykvetly, přestože byly z botanického hlediska téhož druhu 
a rostly na stejném místě. 
Znamení k zamyšlení 
   V prosinci tedy kvetou pouze ty trnky, které pocházejí ze 
skupiny stromů, jež rostly na místě zjevení Panny Marie 29. 
prosince roku 1336 – nejedná se samozřejmě o tytéž stro-
my, druh Prunus spinosa se však rozmnožuje velmi snadno 
z pecek spadaných plodů. Z hlediska biologa zůstává neroz-
luštitelnou záhadou fakt, že stromy tohoto druhu kvetou v 
zimě. Naproti tomu pro lidi, kteří jsou otevření přijmout zna-
mení, jež nám předává skrytý a neviditelný Bůh, jsou kve-
toucí stromy u kostela La Madonna dei Fiori v Bra mimořád-
ným znamením volajícím po obrácení. A to je ještě daleko 
větší zázrak – vnitřní obrácení – odevzdání celého života 
Kristu. Mnoho lidí zde po několika – někdy i po více než de-
seti letech – jde ke zpovědi a začíná se pravidelně modlit. 
Po návratu z pouti pak dále pravidelně přijímají svátosti a 
žijí důsledně podle své víry. Maria i zde plní své poslání: při-
vádět lidi na cestu víry, blíž ke svému Synu Ježíši Kristu, 
který je jediným spasitelem světa, zárukou věčného života a 
nezničitelné lásky. 

Očitý svědek, polský kněz P.Mieczyslav Piotrowsky 
____________________________________________________________ 

  

Oběd s Bohem 
   „Mami, dnes jdu navštívit Pána Boha,“ prohlásil jednoho 
prázdninového dne malý Harry své udivené matce. Protože 
věděl, že je to k Pánu Bohu daleko, přibalil si do tašky něko-
lik čokoládových tyčinek a limonádu, a vydal se na cestu.  
   Když přešel několik ulic, uviděl sedět na lavičce v parku 
velmi starou paní. Jen tak seděla a mlčky pozorovala holu-
by. Sedl si k ní a otevřel svou tašku, aby se napil limonády. 
V tom si všiml, že stará paní vypadá hladově a nabídl jí jed-
nu tyčinku. Ona ji vděčně přijala a usmála se na Harryho tak 
krásným a milým úsměvem, že ho chtěl vidět ještě jednou a 
nabídl jí také limonádu...Pak tak spolu seděli skoro celý den, 
jedli a usmívali se na sebe, ale nemluvili.  
   Když přišel večer, chlapec si uvědomil, že by už měl jít do-
mů. Vstal a odešel. Po chvíli se otočil, doběhl ke staré paní 
ještě jednou a objal ji. A ona se na něj usmála snad tím nej-
krásnějším úsměvem. 
   „Tak co, potkal jsi Boha?“ zeptala se maminka Harryho, 
když dorazil domů. „Já jsem s ním dokonce obědval!“ Odpo-
věděl nadšeně Harry. „A víš, že má ten nejkrásnější úsměv, 
jaký jsem kdy viděl?“ 



Mezitím přišla domů i stará paní a její syn se jí zeptal, čím to 
je, že dnes celá tak září. 
  „Jedla jsem v parku s Bohem čokoládové tyčinky,“ odvětila. 
„A víš co? Je mnohem mladší, než jsem čekala!“ 
____________________________________________________________ 
 

Na mě se můžeš spolehnout 
   Na konci roku 1988 postihlo Arménii (tehdy ještě jednu ze 
Sovětských republik) zemětřesení o síle 7,2 Richterovy 
stupnice. Přes 50 000 lidí zahynulo, přes půl miliónu zůstalo 
bez přístřeší... Na počátku roku 1989 poprvé Sověti dovolili 
organizovanou pomoc z celého světa. 
 

 
Trosky starobylého kostela v arménském Gyumri 

 

   Uprostřed chaosu zanechal jeden muž svoji manželku na 
bezpečném místě a vydal se ke škole, do které chodil jeho 
syn. Zjistil však, že celá školní budova spadla. Když se 
vzpamatoval z prvního šoku, vzpomněl si na slib, který své-
mu synkovi často opakoval: „Ať se tane cokoliv, na mě se 
vždycky můžeš spolehnout!“ Do očí mu vhrkly slzy. Když se 
podíval na sutiny, přepadla ho beznaděj, ale v paměti mu 
stále zaznívala slova slibu. Snažil se soustředit a vzpome-
nout si, kde se nacházela třída jeho syna. Vzpomněl si, 
hned se rozběhl k onomu rohu budovy a začal odhrabávat 
sutiny.  
   Mezitím se objevovali i další rodiče ztracených dětí. Ně-
kteří zoufale naříkali, jiní se v dobrém úmyslu snažili odvést 
od pozůstatků školy: „Je pozdě, všichni jsou už jistě mrtví. 
Nepomůžete jim, jděte raději domů a smiřte se s tím. Děláte 
si to ještě horší!“ Pro každého měl stejnou odpověď: „Pomů-
žete mi?“ Stejně tak odpovídal hasičům, kteří ho chtěli od-
vést kvůli nebezpečí výbuchu plynu. Přijela i policie. Také se 
jen zeptal: „Pomůžete mi?“  
   Nepomohl nikdo. Odvážně však pokračoval v odhrabávání 
suti sám. 8 hodin, 12 hodin, 24 hodin...Pak, po 38 hodinách, 
když odvalil větší balvan, uslyšel hlas svého syna. Ze všech 
sil na něj zavolal: „Armande!“ Ozvalo se: „Tati, tady jsme! 
Říkal jsem dětem, ať se nebojí, že mě zachráníš a je taky. 
Přece jsi mi slíbil, že ať se stane cokoliv, můžu se na tebe 
spolehnout. A ty jsi to dodržel!“ 

www.dobrejitro.cz 
____________________________________________________________ 
 
Domov 
   Jeden muž stavěl dům. Když už byl hotový a měl se do 
něj nastěhovat, přepadl ho zvláštní pocit: „A co v něm budu 
dělat? Vždyť stavba domu byla mou jedinou životní radostí? 
Už vím, postavím další dům!“ 
   A tak stavěl a stavěl další a další domy... až nakonec ze-
mřel. Objevil se před Boží tváří a čekal bohatou odměnu za 
svou poctivou celoživotní práci. A Pán Bůh NIC! „Jak to?“ 
divil se onen muž. „Postavil jsem přece tolik domů?“ „To 
máš pravdu, postavil jsi mnoho domů, ale žádný domov!“ 
odpověděl Bůh smutně. 

 
 

Otec Pavel Kučera, dlouholetý český farář 
v Norimberku, 27.května 2012 slaví 80 let. 
   Mons. Pavel Kučera, papežský prelát, sídelní kanovník 
Metropolitní kapituly u sv. Víta, se narodil 27.5.1932. Po 
maturitě v Praze pracoval jako dělník. Přitom tajně studoval 
teologii. V roce 1962 jej litoměřický biskup Štěpán Trochta, 
který se právě vrátil z komunistického vězení, ve svém praž-
ském bytě vysvětil na jáhna.V r. 1964 opustil jáhen Kučera 
Československo, rok studoval v Římě a 22. 8. 1965 přijal 
kněžské svěcení v německém St. Ottilien a byl začleněn do 
diecéze Augsburg. Od r. 1966 se staral o české krajany v u-
prchlickém táboře Zirndorf. Později byl pověřen duchovní 
správou pro krajany v diecézích Bamberg, Eichstätt, Re-
gensburg a Würzburg. V r. 1987 byl jmenován monsigno-
rem a v r. 1992 papežským prelátem a biskupským vikářem 
pro správu krajanů v Západní Evropě. Mons. Kučera za 
svou činnost v exilu a za pomoc našim uprchlíkům obdržel v 
roce 2000 státní vyznamenáni České republiky - medaili za 
zásluhy o stát. Od    r. 2010 je také předsedou Českého ná-
boženského střediska VELEHRAD v Římě. Nyní už žije 
trvale v Praze – Stodůlkách. Za české krajany ze Švýcarska 
přejeme Otci Kučerovi stálou Boží ochranu i vylepšení 
nynějšího zhoršeného zdravotního stavu. 
__________________________________________________________________ 
 

 

Sestra Marie Michaela 
(Adéla Holzerová) v nedě-
li 15.4.2012 složila v Ma-
gdenau u Sankt Gallenu 
v klášteře sester cistercia-
ček své slavné sliby. Je tak 
už třetí českou sestrou 
s věčnými sliby v tomto 
klášteře.Pochází z křesťan-
ské rodiny, je nejmladší 
z pěti dětí. Vyrůstala v Ša-
tově u Znojma. O sobě 
napsala: „Už od dětství se 
vytvářel můj vztah  k Bo-
hu, Pánu Ježíši i Panně 
Marii. Ministrovala jsem, 
chodila zvonit a chystat na 

bohoslužby. Když jsem přemýšlela o svém povolání, měla 
jsem kontakt se sestrami boromejkami. O jedněch prázdni-
nách jsem se vydala s kamarádkou do Magdenau. Způsob 
života zdejších sester mě tak uchvátil, že jsem zůstala... 
Člověk jen žasne, jak ho Bůh vede, když mu zcela důvěřuje!“



 
 

PRAVIDELNÉ  ČESKÉ  A  SLOVENSKÉ  BOHOSLUŽBY 
 

Zürich:                   každou neděli v 19.00 hod. v kryptě kostela Herz-Jezu Wiedikon, Aemtlerstr. 49 (přátelské posezení  
                                ve farním klubu po mši svaté každou poslední neděli v měsíci!) 
Winterthur:           každou sobotu v 18.00 hod. v kapli P.Marie u kostela St.Ulricha Rosenberg, Seuzacherstr. 1  
                                (přátelské posezení ve farním klubu po mši svaté každou druhou sobotu v měsíci!) 
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 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 
                                (V Bernu, Aarau i Luzernu po mši svaté také přátelské posezení u kafé) 
 

Každá středa:        SETKÁNÍ MLÁDEŽE (slovenské i české) v Italské misii na Feldstr. 109 od 20.00 hodin. 
                                Italská misie, kostel Don Bosco, Feldstr. 109, Zürich.(Končí 27.06.2012 a opět začíná 05.09.2012) 
 

Každý čtvrtek:      SPOLEČENSTVÍ MODLITBY v Italské misii na Feldstr. 109, kostel Don Bosco,   
                                od 19.45 mše sv., po ní modlitba růžence; v postní době pobožnost „křížové cesty“,  
                                v měsíci květnu „májové pobožnosti“. (Končí 28.06.2012 a opět začíná 06.09.2012) 
 

První pátek v měsíci:  slovenská mše sv. ve  20.00 hod. v kryptě kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36, Zürich 
                                (Mimo měsíce srpna)  

Slovenské mše sv.: v Zürichu: každou neděli v 09.30 hod. v kryptě kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36 
                                 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. na Taubenstrasse v blízkosti hlavního nádraží  
                                 v Ženevě: každou 1. a 3. neděli v měsíci v 16.30 hod. v kostele St. Julien, 3,Rue Virginio Malmati, 
                                                  Mayrin 2.    
                                 v Lausann: každou 3. sobotu v měsíci v 16.00 hod. v Chapelle du Servan, 12, Ch. Eugéne-Grasset   

(Upozornění: V době OD  2. července  DO  24. srpna jsou slovenské mše svaté pouze v neděli v Zürichu!!!) 
 

Aktuální informace České i Slovenské misie najdete také na   www.slovaci.ch !!! 
 

MIMOŘÁDNÉ  AKCE  A  VYJÍMKY 
 

13. května – neděle – Pouť do MARIASTEIN ke Dni Matek. 
Tradičně jsou zváni nejen Slováci, ale i Češi! Při mši svaté 
bude i Prvé svaté přijímání. Hlavním celebrantem bude Otec 
opat premonstrátského kláštera z Košic ThDr. Ambrož 
Martin Štrbák. 

 
���� 

 
30. června – sobota – Slovenská pouť do Reichenau na 
ostrově v  Bodensee ke cti  SVATÝCH CYRILA  A 
METODĚJE. Mše sv. v 17.00 hodin v hlavním klášterním 
kostele v obci Mittelzell.           
   

���� 
 

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 hodin v Aarau a  v  19.00 
hod. v Zürichu. V době od 13.7. do 13.8. 2012 je Česká 
misie ve Švýcarsku  mimo provoz! (Dva týdny dovolené, 
týden duchovní cvičení na Sv. Hostýně, týden pobyt 
s mládeží a rodinami). Během prázdnin je možnost 
navštěvovat slovenské bohoslužby v Zürichu: v neděli v 
9.30 hodin, Liebfrauenkirche! (Na jiných místech bohoslužby 
NEJSOU!) 
 

���� 
 

Slovenská národní pouť do Einsiedeln  se letos koná 
v neděli 9. září 2012. Začátek  poutní mše ve 12.30 hod.  

POZVÁNKA  DO  ŘÍMA:  Každý rok se koná v  Římě konfe- 
rence Náboženského sdružení krajanů VELEHRAD.  
Mohou však přijet i nečlenové sdružení a strávit společně 
týden ve „Věčném městě“. Konference trvá pouze jeden 
den, jinak se konají prohlídky Říma, návštěvy poutních 
bazilik, audience se Sv. Otcem, a také celodenní výlet do 
okolí zakončený ve Frascatti u dobrého 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: 0039-06-636256, nebo e-mail adresa: 
velehrad.roma@gmail.cz! Letos je pro krajany rezervován 
poutní dům od 6.10. do 13.10. 2012 ! Jedna noc stojí asi 
30,-Euro na osobu, ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích, 
možnost přikoupit polopenzi. Dopravu letadlem nebo vlakem 
si zařizuje každý sám.  
 

���� 
 

9. září – WINTERTHUR–Rosenberg  – St. Ulrich – 
OASENFEST – společná mše sv. národnostních skupin  
v 10.30 hod.; Česká mše svatá v  sobotu 10.září se proto 
NEKONÁ! 

���� 
 

10. – 25. září budu v Kanadě, kde společně s českými 
krajanskými faráři strávíme 2 týdny dovolené a zúčastníme 
se konference českých krajanských misionářů v Torontu 
s Otcem biskupem Esterkou. V tu dobu mě zde ve Švýcar-
sku bude zastupovat salesián P. Jan Komárek. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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