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Bděte a modlete se v každé době. 
   Nebudeme-li slova, která pronášíme v modlitbě, naplňovat 
životem, budou beze smyslu a nedovedou nás nikam, protože 
budou jako luk, který nemůžeme napnout, neboť mu chybí 
tětiva. Nemá vůbec smysl žádat Boha o to, co ještě nejsme 
připraveni udělat. Když řekneme „Bože, zbav mě toho nebo 
onoho pokušení“, ale zároveň vyhledáváme každou příleži-
tost, abychom do tohoto pokušení mohli upadnout, a doufá-
me, že to Bůh má pod kontrolou, že nás z toho dostane, pak 
nemáme moc šancí oddolat. Bůh nám dá sílu, ale my ji musí-
me použít. Když při modlitbě žádáme Boha, aby nám dal sílu 
udělat něco v jeho jménu, tak ho přece nežádáme, aby to 
udělal místo nás… 

 

   
 

   V životopise sv. Filipa Neri (žil v 16. století v Itálii, zemřel 
1595 v Římě) je popsána takováto příhoda: svatý Filip byl 
popudlivý člověk, který se snadno rozzlobil a často vybuchl 
hněvem, a musel tedy rovněž snášet hněv svých spolubratří. 
Jednoho dne pocítil, že už to tak dál nejde. Běžel do kaple, 
klekl si před svatostánek a prosil Pána, aby ho zbavil hněvu. 
Pak vyšel ven plný naděje!  První člověk, kterého potkal, byl 
jeden spolubratr, který v něm nikdy předtím nevzbudil ani 
ten nejmírnější hněv; nyní však, poprvé v životě, se k němu 
choval urážlivě a nepříjemně. Filip se rozzlobil a šel dál plný 
zloby, až potkal dalšího spolubratra, který mu byl vždycky 
zdrojem útěchy a štěstí. Avšak tentokrát mu i tento muž 
místo odpovědi mrzutě odsekl. Filip běžel zpátky do kaple, 
klekl si znovu před svatostánek a řekl: „Pane, copak jsem tě 
neprosil, abys mě zbavil hněvu?“ A Pán mu odpověděl: 
„Ano, Filipe, a proto znásobuji příležitosti, při kterých se 
tomu můžeš učit.“                       (Antonyij Surožskij: V jámě lvové) 

 

Když o něco v modlitbě prosíme, dělejme to s úmyslem dát do 
toho všechnu svou sílu, inteligenci a nadšení. jichž jsme, a 
zároveň všechnu odvahu a energii, kterou máme. A tak 
vstupme do vzácného času adventu, vánoc i začátku Nového 
roku 2013! 

 
 

Vánoční bohoslužby  2012-13 
 
24.12.2012 – pondělí – Štědrý večer: 
                 20.30 – Winterthur   
                 22.30 – Zürich  
______________________________________________________ 
 
25.12.2012 – úterý – Slavnost  Narození Páně 
                 10.00 – Aarau 
                 15.00 – Bern  
______________________________________________________ 
 
26.12.2012 – středa – Svátek sv. Štěpána 
                 10.00 – Luzern 
______________________________________________________ 
 
29.12.2012 – sobota – Svátek Svaté Rodiny 
                 18.00 – Winterthur  
______________________________________________________ 
 
30.12.2012 – neděle – Svátek Svaté Rodiny 
      19.00 – Zürich (Předsilvestrovské po-  
                                         sezení ve farním klubu) 
______________________________________________________ 
 
31.12.2012 – pondělí – Poslední den občanského   
                                      roku 
                 16.30 – Zürich (Děkovná bohoslužba) 
                 18.00 – Winterthur (Děkovná bohoslužba, 
                                         po ní silvestrovské posezení!) 
______________________________________________________ 
 
 1.1.2013 – úterý – NOVÝ ROK – Slavnost 
                                  Matky Boží Panny Marie 

     19.00 – Zürich 
______________________________________________________ 
 
 5.1.2013 – sobota – Slavnost Zjevení Páně 
                 18.00 – Winterthur  
______________________________________________________ 
 
 6.1.2013  - neděle – Slavnost Zjevení Páně 
                 09.30 – Bern 
                 19.00 – Zürich   
______________________________________________________ 
 
12.1.2013 – sobota – mše sv. ve Winterthur NENÍ!!! 
______________________________________________________ 
 
13.1.2013 – neděle – Svátek KŘTU PÁNĚ 
                 19.00 – Zürich 

Končí doba vánoční! 
 
 

Radostné  vánoce  a  požehnaný  nový  rok  2013  přeje   

                                                       



SVATÝ VÁCLAV – národní pouť 2012 
(kázání biskupa Františka Radkovského) 

   Na toto místo ve Staré Boleslavi se vracíme rok co rok. 
Přicházíme sem na den sv. Václava, který se stal dnem čes-
ké státnosti. Připomínáme si zde počátky našeho státu a na-
šich dějin. Celé naše dějiny tu však nezačaly. Naše dějiny 
nezačaly bratrovraždou. Začaly dávno před tím. V příštím 
roce si připomeneme příchod sv. Cyrila a Metoděje, jejich za-
kladatelské dílo kulturní a státoprávní, jejich význam pro slo-
vanský svět, střední Evropu a Evropu vůbec. Jako zvláště 
významné pro nás si budeme připomínat, že pokřtili Václavo-
va děda, knížete Bořivoje a jeho ženu sv. Ludmilu. Ani při 
tom však nebudeme u počátků národních dějin, protože ty 
sahají ještě dál a mizí až někde v nepaměti.  
 

  
 

Socha sv. Václava na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi  
 

    V dějinách jedinců i národů jsou velké, někdy osudové kři-
žovatky, na nichž se rozhoduje o budoucnosti. Zde stojíme 
na místě jedné z nich. V předvečer osmadvacátého září roku 
935 (dlouho jsme mysleli, že šlo o rok 929) se při hostině v 
hlavách Čechů rozhodovalo o směru, kterým se vydat. Pře-
dáci seděli u bohatých stolů, mluvili o bezvýznamných vě-
cech, žertovali a bavili se. Věděli, že panuje napětí, že něco 
je ve vzduchu, ale jedli a pili. Jejich mysl se zvolna kalila a po 
straně se cynicky vyslovily zlé názory. Jaké cesty se tehdy 
nabízely? Cesta Václavova, náročná mravními zásadami, 
zdlouhavá hledáním a vytvářením smíru, cesta zušlechťující, 
cesta křesťanské pravdy a lásky. Jinam směřovala cesta Bo-
leslavova, cesta rychlá, cesta kruté moci a hrubé síly, cesta, 
k níž hleděli lidé závistiví a mocichtiví. 
   Ráno, ještě pořádně nezačal den, bylo o cestě rozhodnuto. 
Smrtící ranou do zad v přichystané léčce. Národ se rozdělil. 
Část jásala, podstatně větší část stála zděšena. Historikové 
řeknou, že to byl rázný a rozhodný Boleslav, kdo tehdy pev-
ně vykročil k dotvoření vznikajícího státu. Zároveň ovšem při-
znají, že Václav je symbolem pravého směřování našich dě-

jin, protože bez pravdy, bez lásky, bez smíření a sebe-
obětování neexistuje dobrá budoucnost.  
   Máme tisíciletou zkušenost, kam vede směr cesty Bolesla-
vovy. Víme, co nás stály návraty ke směru Václavovu. Vždy 
jsme se k němu vrátili, ale co životů to stálo! Tolika stateč-
ných mužů a žen, tolika nevinných dětí! Tato tisíciletá zku-
šenost varuje a bolí. 
   Odpusťte, že Vám při této slavnostní chvíli říkám takové 
závažné a nepříjemné věci, avšak mou povinností biskup-
skou, občanskou i prostě lidskou je upozornit, že stojíme 
nikoli na křižovatce staré, ale na křižovatce zcela aktuální. 
Cítíme nejistotu. Svoboda, ve které jsme se nenaučili poctivě 
žít a nedovedeme s ní zacházet, se nám nelíbí. Rozhlížíme 
se, na koho to svést. Nedovedeme si přiznat, že na krizi 
morálky, která je kořenem všech problémů naší společnosti, 
neseme vinu všichni: je mezi námi příliš mnoho lidí, kteří 
nepracují poctivě, příliš mnoho lidí, kteří chtějí žít na účet 
druhých, kteří chtějí druhé ovládat, kteří nemluví pravdu a 
nedrží slovo, kteří jsou lhostejní vůči svým starým rodičům, 
nestarají se o své děti, hazardují své, ale hlavně cizí životy 
bezohlednou jízdou na silnicích a bezohledným chováním 
vůbec. Nekonečný by byl takový výčet. Netvrdím, že jsou 
takoví všichni, určitě je to menšina, ale zlo menšiny poškodí 
všechny, zvláště když většina je k tomu pasivní. Nedivme 
se tedy tolik, že věci jsou takové, jaké jsou. Že image naší 
země v zahraničí je silně pošramocená. Je to naší vinou, že 
se nám svoboda změnila ve svévoli. 
   Stále víc jsou slyšet hlasy, že demokracie je špatný sy-
stém. Ale pozorně uvažujme, jaká je alternativa. Jestliže se 
nám nelíbí svoboda, co chceme – nesvobodu? Jestliže 
demokracie je špatná, co chceme – diktaturu? Mluvím o tom 
záměrně, protože taková nebezpečí, bohužel, vidím. Jsou 
jako stíny na okraji, ale dají se rozpoznat. V současném 
sporu o církevní majetek mě tolik nezajímá ten majetek, ale 
to, jakým způsobem chtějí někteří lidé vládnout. Ze zkuše-
nosti víme, že církev přežije i bez restitucí. Bůh se vždy o ni 
postaral a opět postará. Avšak mnohem závažnější je to, co 
vyhřezlo kolem celé kauzy. Z osobní paměti i ze znalosti na-
šich dějin víme, co vyroste ze špíny, lži, podněcované závisti, 
z nereálných líbivých slibů. Vždycky z toho vzejde pošlapání 
práva, zvůle, nesvoboda a bída. Tak začínaly obě diktatury 
minulého století, nacizmus i komunizmus. 
   Nedopusťme, aby jako následek naší morální krize, a proto 
nezvládnuté svobody a demokracie, se objevila nějaká dikta-
tura další. Proto Vám radím: proste sv. Václava o jediné: O 
statečnost při obhajobě Pravdy, Lásky a Svobody a o zdravý 
rozum pro nás všechny. Amen. 

František Radkovský, plzeňský biskup 
 

 

 
Basilika svatého Václava ve Staré Boleslavi 



NOVÝ BISKUP pro ČECHY v CIZINĚ  
 

 
 

Mons. Václav MALÝ – světící biskup pražské arcidiecéze 
 
   Biskup Václav MALÝ byl při podzimním zasedání Česko-
moravské biskupské konference jmenován do funkce bisku-
pa odpovědného za české katolické krajany žijící v cizině. 
Tím se stal také zodpovědným za všechny krajanské farnosti 
(misie) ve světě, tedy i za naši švýcarskou Českou misii.  
   Otec biskup Václav se narodil 21. září 1950 v Praze. Po 
gymnasiu studoval v letech 1969-76 na Cyrilometodějské te-
ologické fakultě v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen 26.6. 
1976 v Praze kard. Tomáškem. V letech 1976-78 byl kapla-
nem ve Vlašimi a Plzni. V únoru 1977 podepsal Chartu 77,   
v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě 
stíhaných. 
   Od ledna 1979 byl bez státního souhlasu k výkonu kněžské 
služby, pracoval jako zeměměřičský figurant. Od května do 
prosince 1979 byl vězněn za podvracení republiky. V letech 
1980-86 pracoval jako topič v pražských hotelích. 1981-82 
byl mluvčím Charty 77, v r. 1989 mluvčím Občanského fóra.  
   Od r. 1990 do r. 1991 spravoval farnost sv. Gabriela v Pra-
ze, v letech 1991-96 byl farářem u sv. Antonína v Praze –  
Holešovicích. 
   3. prosince 1996 byl jmenován světícím biskupem praž-
ským. Svěcení přijal 11.1.1997 v Praze. 
 

 
 

Otec biskup Petr ESTERKA z Kalifornie (vpravo) 
s nejmladší poutnicí Anetkou Matouškovou v r. 2009 v Einsiedeln, 

vlevo český misionář P.Antonín ŠPAČEK,salesian 
   Otec biskup Petr se narodil 14.11.1935 v Dolních Bo-
janovicích na Moravě.V r.1957 emigroval do Rakouska, v zá-
ří téhož roku byl přijat do Papežské koleje Nepomucenum    

v Římě a v r.1963 vysvěcen na kněze. Poté byl poslán mezi 
krajany do USA. V  letech 1974-95 navíc působil v ameri-
ckém letectvu jako vojenský kaplan.  
  5.7.1999 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován světícím 
biskupem brněnským s pověřením duchovní péče o krajany 
v cizině. Nyní z důvodu věku, kdy biskupové odcházejí do 
důchodu, svou službu končí. Ve Švýcarsku mu vděčíme ne-
jen za mnoho návštěv, ale také za to, že se postaral, aby po 
smrti posledního českého kněze P.Josefa Šimčíka přišel je-
ště další. A tím je P.Antonín, s nímž jsme letos v září spo-
lečně oslavili už deset let jeho působení mezi námi. Při osla-
vě takto zavzpomínal jeden krajan Borek Škarda: 

10 let působení Otce Antonína ve Švýcarsku 

Jsme tu už čtyřiačtyřicet let,   –   tři generace - čas  tak letí...  

otec Antonín už 10 let     –     zametá  naše duchovní smetí...  

Jak na tom my krajané jsme? 

Víc starých,  málo mladých,      –     ale díky Bohu i děti...  

Slovenská svatba     –     český cintorín     –     tak to je 

      a tak to s námi     –     prožívá otec Antonín...   

Ze srdce mu děkujem     –      i za dnešní den, 

za všechny mše svaté    –     za lidskou blízkost 

a Pána našich životů      –     upřímně prosme: 

Žehnej nám, Pane, všem! 
____________________________________________________________ 
 

POZVÁNÍ na RYBOVU MŠI VÁNONOČNÍ v Luzernu 
 

 
 

Kostelní pěvecký sbor u sv. Karla v Luzernu, kde zpívá  
i naše Jitka Holečková (vzadu pátá zprava) 

Kostelní sbor u sv. Karla v Luzernu, Spitalstrasse 93, letos 
nacvičil Českou mší vánoční od Jakuba Ryby. Sbor ji zazpí-
vá i s doprovodem orchestru při vánočních bohoslužbách: 
Štědrý večer (pondělí 24.12): ve 22.30 hodin. 
Boží hod vánoční (středa 25.12.): v 10.00 hodin. 
____________________________________________________________ 
 
VÁNOČNÍ SBÍRKA na DÍLO otce MEDA  
v INDII 
Milí krajané, jako každý rok, tak i letos si vám dovolujeme 
přibalit do vánočního čísla peněžní poukázky na obvyklou 
sbírku pro Indii. Otec Med, dlouholetý český salesiánský 
misionář v Indii (prožil tam 75 let), už sice nežije na této zemi 
(+25.ledna 2011), ale jeho dílo žije dál a prosí i o naši další 
pomoc a přízeň. Upřímné díky za váš jakýkoliv dar! 
______________________________________________________ 
 
Jestliže se každý člověk  musí bránit tomu, aby podléhal 
potěšení z věcí povrchních, musí se rovněž bránit tomu, aby 
utíkal od věcí zásadních jen proto, že jsou provázeny 
těžkostmi.                               (cisterciácký mnich Otec Jeroným)



 

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. provizorní sál na parkovišti u kostela St.Ulricha Rosenberg, Seuzacherstr. 1  
                                (přátelské posezení  u kafé 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 19.12.2012 a opět začíná 09.01.2013) 
 

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 20.12.2012 a opět začíná 10.01.2013) 
 

První pátek v měsíci:  slovenská mše sv. ve  20.00 hod. v kryptě kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36, Zürich 
  

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 17.30 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. neděli v měsíci v 09.30 hod. v Chapelle du Servan, Chemin Eugéne-Grasset 12         
 

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

     

MIMOŘÁDNÉ AKCE 
 
VÁNOČNÍ BESÍDKA pro rodiče s  dětmi se koná 
v neděli  16. prosince 2012, začátek v 15.00 hod. v sále 
Italské misie, 1. poschodí hlavní budovy na Feldstrasse 
109, Zürich. Hlásit se můžete telefonicky u sekretářky 
misie paní Jany Jobové, T:O55-2405222    

 
POSTNÍ DOBA v roce 2013 začíná Popeleční středou 
13. února. Udílení popelce při mši sv. ve středu od 20.00 
hod.(slovenská) a ve čtvrtek 14.2. od 19.45 (česká) – 
obojí v kostele Dona Bosca, Feldstr. 109, Zürich. 

 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA v roce 2013 bude 
(jako obvykle) ve Flüeli-Ranft v pensionu Klausenhof  ve 
dnech 21.3. – 24.3.  Prosím,  poznačte si už nyní 
termín! Obnovu povede P. Jindřich ŠRAJER, salesián, 
profesor teologie v Českých Budějovicích. 

 
NÁRODNÍ POUŤ DO EINSIEDELN v roce 2013 
se koná v neděli  2. června, poutní mše začíná ve 
12.30 hod. Účast na  pouti slíbil světící biskup 
Václav MALÝ z Prahy. Prosím krajany, abyste si na 
tento termín neplánovali žádné jiné akce, abychom 
se aspoň jednou za rok mohli sejít v hojném počtu!!!      
 

Svátost manželství v roce 2012 si udělili: 
 Kundríková Viera + Komár Marek – 15.9.2012 – Birmensdorf    

 Kyselá Daniela + Lellek Vít – 20.10.2012 – Zürich  

 

Svátost křtu v roce 2012 přijali: 
 Bruderer Jan – 4.1.2012 – St.Gallen   

 Cron Dario Dalibor – 18.2.2012 – Winterthur 

 Pellegrini Sebastian Francesco – 7.10.2012 – Bern 

 

Do věčnosti v roce 2012 byli odvoláni: 
  1. Tománek František + 2.2 – 86 let – Flawil  

  2. Pokorná Dagmar + 6.2. – 77 let – Zürich  

  3. Hrdá Aloisie  + únor – 96 let – Bern  

  4. Chlad Jan + 29.2. – 69 let – Zürich  

  5. Holeček Marie + 5.5. – 91 let – Luzern  

  6. Mons. Laštovica Josef + 17 .5. – 86 let – Řím  

  7. Caesarová Věra + 12.5. – 85 let – Adliswil  

  8. Kociánová Alena + 17.7. – 83 let – Wetzikon  

  9. Branny Vítězslav + 31.7. – 89 let – Luzern 

10. Mařas Karel + 10.8. – 82 let – Zürich (Církev českosl.-husit.) 

11. Pfluger–Matoušková Alena – 29.8. – 76 let – Altstätten  

12. Kouba Emil +17.9. – 74 let – Effretikon  

13. Sechser Jan +25.10. – 35 let – Zürich 
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