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Svůj kříž neneseš sám!  (papež František)  
   Starobylá římská tradice vypráví o apoštolu Petrovi, že bě-
hem Neronova pronásledování křesťanů utíkal z města. Na 
cestě však potkal Ježíše, který kráčel opačným směrem než 
on. Petr se ho proto překvapeně zeptal: „Pane, kam jdeš?“ 
Ježíš mu odpověděl: „Jdu do Říma, aby mě znova ukřižo-
vali.“ V tu chvíli Petr pochopil, že má Pána následovat s od-
vahou až do krajnosti, ale zejména pochopil, že na této cestě 
nebude nikdy sám. Byl s ním stále tentýž Ježíš, kterého Petr 
miloval a hlásal. 
Naše problémy bere Ježíš na svůj kříž 
   Ježíš se svým křížem kráčí po našich cestách a bere na 
sebe naše obavy, naše problémy, naše utrpení – i ta nej-
hlubší a skrytá. Ve svém kříži se Ježíš spojuje s mlčením 
všech obětí násilí, které nemohou křičet, zejména těch, kdo 
jsou nevinní a nikdo je nebrání. Svým křížem se Ježíš sjed-
nocuje s rodinami, které prožívají těžké chvíle. V kříži se Je-
žíš sjednocuje se všemi lidmi, kteří trpí hladem ve světě, 
který si na druhé straně dovoluje přepych každodenního vy-
hazování tun jídla. Ve svém kříži se Ježíš spojuje s těmi, kdo 
jsou pronásledováni pro náboženské přesvědčení, pro svůj 
názor nebo jednoduše pro svou barvu pleti. Ve svém kříži se 
Ježíš sjednocuje se všemi mladými, kteří ztratili důvěru v po-
litické instituce, protože vidí jejich egoismus a korupci, nebo 
ztratili důvěru vůči církvi, ba dokonce víru v Boha, kvůli ne-
srovnalostem života křesťanů a služebníků evangelia. Ježíš 
tolik trpí naší nedůsledností! 
Svůj kříž neneseš sám! 
   Na Kristově kříži leží utrpení, lidský hřích, také náš hřích, a 
Ježíš to všechno přijímá s otevřenou náručí, nese na svých 
ramenou naše kříže a říká nám: „Odvahu!  Svůj kříž neneseš  

 
sám! Já ho nesu s tebou. Já jsem zvítězil nad smrtí a přišel 
jsem proto, abych ti dal naději a život (srov. Jan 3, 16).“ 
Kříž v nás zanechává jistotu věrné Boží lásky 
   A co kříž zanechává v každém z nás? Zanechává dobro, 
které nemůže dát nikdo jiný: jistotu věrné Boží lásky k nám. 
Tak velké lásky, která dokáže vstoupit do našeho hříchu a 
odpustit ho, vstoupit do našeho utrpení a dát nám sílu ho 
nést, vstoupit do naší smrti a zvítězit nad ní a dát nám 
spásu. V Kristově kříži se nachází všechna Boží láska, jeho 
nesmírné milosrdenství. A toto je láska, které můžeme důvě-
řovat a ve kterou můžeme věřit. Důvěřujme Kristu a svěřme 
se mu, neboť ON nikdy nikoho nezklame! Pouze v Kristu, 
který zemřel a vstal z mrtvých, nalezneme vykoupení. S ním 
zlo, utrpení a smrt nemají poslední slovo, protože On nám 
dává naději a život. 
   Z kříže, nástroje nenávisti, ztroskotání a smrti učinil Ježíš 
znamení lásky, vítězství a života.  Neexistuje životní kříž, ať 
malý nebo velký, který by Ježíš nesdílel spolu s námi. 
Ježíšovo srdce je otevřené pro každého z nás 
   Kristův kříž však také vyzývá k tomu, abychom se nechali 
nakazit Jeho láskou! Učí nás, abychom se na druhé dívali 
vždy s milosrdenstvím a s láskou, zvláště na ty, kdo trpí, kdo 
potřebují pomoc, kdo čekají na pouhé slovo, na lidské gesto. 
Kříž nás učí vycházet ze sebe samých, jít druhým naproti a 
podat jim ruku. Ježíš se na tebe dívá a ptá se: Pomůžeš mi 
nést kříž? Bratře, sestro, co MU odpovíš...? 
   Přinášejme na Kristův kříž naše radosti, naše trápení, naše 
neúspěchy. Nalezneme otevřené srdce, které nás chápe, 
které nám odpouští, miluje nás a žádá nás, abychom stejnou 
lásku vnášeli do našeho života, abychom stejně milovali 
naše bližní. 
____________________________________________________________ 
 

DEN NENAROZENÝCH DĚTÍ (25.března) 
 

 
 

Colton Burpo (*1999, na foto 11letý) z americké Nebrasky 
v roce 2003 při opožděné operaci již prasklého slepého stře-
va prošel klinickou smrtí. Lékaři nejprve chybně diagnostiko-
vali místo akutního zánětu slepého střeva běžné nachlazení. 
Po návratu z rodinného výletu do Colorada se jeho stav stále 
zhoršoval, až bylo málem pozdě. Lékaři i rodiče očekávali tu 
nejhorší variantu. Rodiče se během operace modlili ve ve-
dlejší místnosti. Několik hodin po operaci se Colton probral.  
   4-letý hošík pak všechny šokoval svým vyprávěním, co bě-
hem operace prožil: „Zažil jsem výlet do nebe. Kromě Ježíše  
jsem tam potkal i svou sestřičku, která se nemohla narodit, 
protože ji matka úmyslně potratila. Jméno neměla. Pověděla 



mi, že ho nikdy nedostala. Také říkala, že se už nemůže 
dočkat, až se setká se svými rodiči. Byla velmi šťastná, že 
konečně potkala někoho ze svých blízkých... A také jsem 
potkal svého dědečka.“ 
   Jeho výpověď se považuje za velmi věrohodnou, protože o 
nenarozené sestřičce nikdy neslyšel (bylo to tajemství ro-
dičů) a když mu ukázali fotografie dávno zemřelých příbuz-
ných, které také ještě nikdy neviděl, okamžitě poznal dědu, 
který byl už více než 30 let mrtvý a kterého potkal v nebi. 
   V roce 2010 vydalo tento příběh „Nebe je skutečné“ 
nakladatelství „New York Times“ a letos o velikonocích se 
začne promítat filmové zpracování pod stejným názvem od 
režiséra Randall Wallace (který mj. napsal i scénář k historic-
kému velkofilmu z anglických dějin „Statečné srdce“). 
_____________________________________________________ 

 

  
Jan Palach na studentské legitimaci  

 PALACHŮV  TÝDEN 
1969 – 1989 - 2014 

Letos v lednu uplynulo 45 
let od sebeobětování  Ja- 
na  Palacha na protest o- 
kupaci  Československa  
Sovětským svazem. 
V té době už český národ 
propadal  beznaději,  lidé 
si mysleli,že je to navždy. 
  Palach je chtěl probudit. 
Na chvíli se to podařilo... 
Ale pak dlouho nic! Až le- 
den 1989...... A začal rok  
velkých   protestů,   který  
skončil pádem  koministi- 
ckého   režimu.  Konečně 

MRTVÝ promluvil ! 
 

   Palachův týden 2014: Po Praze opět pochodují studenti 
se svíčkami, konají se tryzny, v kostelích se slouží zádušní 
mše... Pietní oslavy jsou skromné – to odpovídá době svobo-
dy – momentálně není potřeba konat okázalé demonstrace. 
Ale že se oslav nezúčastní ani nejvyšší představitel státu, 
prezident, to je neomluvitelné! 
   Nejlépe to vyjádřil Petr Placák: „Palach znamenal absolutní 
odmítnutí režimu lži, přetvářky, kolaborace, ohýbání páteře, 
ve kterém jsme byli nuceni vyrůstat. Bylo to jeho jméno, na 
rozdíl od Dubčeka, které nás provázelo po celou dobu nor-
malizace." 
   Na Palacha se nedá zapomenout, působí jako hrůzná vý-
čitka, která svou strašlivou obětí hlásá, že existují hodnoty 
důležitější než sám život. Co to znamená, zemřít za druhé? 
Za společnost, neochotnou přijmout takovou oběť? A lidé 
skutečně začali sklánět hlavy.Bolševický režim se upevňoval. 
   Brzy se však ideologicky vyčerpal, ztrácel mladé generace, 
po pražském jaru byl jen udržovací mašinérií a přežíval z mi-
losti východní velmoci. Stal se však rafinovanější. Nepotře-
boval ideologické přívržence, netoužil převychovávat. Stačili 
mu fízlové a donašeči a tuhle lidskou spodinu získával vydí-
ráním, zastrašováním a nabídkou ubohých materiálních vý-
hod. Mstil se na dětech vzpurných občanů, jimž upíral vzdě-
lání. Stačila mu jen úlitba života ve lži, která křivila charakter 
a vytvářela spoluviníky. A režimu se dařilo, lidé chtějí přece 
jen žít. V atmosféře strachu a beznaděje vládl dojem, že je tu 
napořád. Lidé začali věřit, že je komunismus na věčné časy. 
   Pře o Palacha proto není jen sporem o propastném rozdílu 
mezi sebevraždou (zoufalstvím) a nejvyšší obětí – "sebevrah 
pohrdá životem, mučedník smrtí" (Chesterton) – ani otázkou, 
zda proti zlu bojovat se zbraní anebo vlastní obětí, ale jaký 
smysl má čin přesahující politiku. A hlavně je sporem o sa-
mou podstatu organizovaného zla, kterým komunismus je. 
   Zatímco  nacismus, který vyvolal válku, byl  rozdrcen,  jeho  

zločiny jasně zdokumentovány a odsouzeny, bolševická říše 
zla se rozpadla sama, ale samotný komunismus mutuje a 
jsme bohužel svědky, že za propagaci komunismu není ni-
kdo stíhán. Podstata komunistické moci byla od počátku 
umně skryta, byla neosobní – nositelem moci je přece ‚lid‘ – 
a ten toto zlo přestal vnímat. Krvavý likvidační režim padesá-
tých let nahradil normalizační ‚psychoteror‘, který se zasloužil 
o naprostý morální rozklad společnosti. Kolaborace se pova-
žovala za nevinnou, přestala být problémem svědomí. 
   Jan Palach měl svůj národ rád! Chtěl ho probudit. Jak se 
tedy k jeho činu postavit? Můžeme ho schválit? Papež Pavel 
VI. po Palachově smrti na Svatopeterském náměstí prohlásil: 
„Nemůžeme schvalovat tragickou podobu tohoto svědectví, 
ale s obdivem se díváme na hodnoty, pro které obětoval svůj 
život: pro pravdu, jednotu a bratrství svých krajanů... Vyzývá-
me vás všechny, blízké i daleké, abyste se modlili a přemý-
šleli...“ 
   A kardinál Špidlík se zamýšlel takto: „Kdo by si nechtěl ži-
vot uchránit? Život je základní hodnota, na kterou se převá-
dějí všechny ostatní...V církevním kalendáři se dávají svatým 
různé tituly. Na prvním místě ovšem stojí mučedníci. Disku-
tuje se o tom, komu ten název patří. Původně se dával je-
nom těm, kdo výslovně zemřeli pro víru: např. odepřeli obě-
tovat pohanským bohům. Kristus totiž slibuje věčný život ne 
každému, kdo umře, ale kdo umře pro něho samého. Ale br-
zy si křesťané uvědomili, že Kristus je skutečnost, která pře-
sahuje jeho historickou osobu, je mystickou realitou, která 
zahrnuje všechno dobré, všechny ctnosti. On je pravda, 
spravedlnost, láska, pokora, píše Origenes. Tedy ten, kdo ži-
je a umírá pro pravdu, pro spravedlnost, pro lásku, pro poko-
ru a pro jakoukoliv jinou opravdovou ctnost, ten žije a umírá 
pro Krista. Bude tedy mít život věčný!“ 
   „Je možné nazvat Palachův čin sebevraždou?“ klade otáz-
ku P. Richard Čemus a přemýšlí: „Toto pojmenování zde ne-
ní namístě. Jan Palach se zcela svobodně po zralé úvaze 
rozhodl promluvit do svědomí nás všech jazykem silnějším, 
než jsou slova: SEBEOBĚTOVÁNÍM. Dovolím si ještě dodat 
slova evangelického faráře Jakuba Trojana nad Palachovým 
hrobem: „Ježíš řekl: ‚Blahoslavení jsou to, kdo mají čisté srd-
ce, neboť oni uvidí Boha.‘ Jan Palach měl čisté srdce, proto-
že sám pro sebe nic nechtěl!“ Musím přiznat, – říká P. 
Čemus, – že jsem krásnější vysvětlení toho, co znamená 
‚čisté srdce‘ nikdy neslyšel. ‚A nikdo nemá větší lásku, než 
ten, kdo za své přátelé položí svůj život.‘ 
   Palachův čin tak i dnes důrazně hlásá, že existují hodnoty 
důležitější než sám život. Nezapomeňme na to! 

(Vybráno z myšlenek politologa A. Tomského a jezuity R.Čemuse) 
____________________________________________________________ 
 

 

NÁŠ GARDISTA 
Martin HOLEČEK z Lu-
cernu, první český člen 
Švýcarské gardy ve Vati-
kánu, ukončil k  30. listo-
padu 2013 svou 25ti mě-
síční  službu v  papežské 
gardě. Děkujeme mu za 
důstojnou reprezentaci 
české menšiny, žijící ve 
Švýcarsku. 
A jeho zážitek s papežem 
Františkem? Když stál ve 
službě u dveří jeho bytu, 
papež přinesl židli, aby se 
posadil. „To nemohu, měl 
bych pak potíže.“ „Jaké 
potíže?“ namítl papež 
František: „Já jsem tady 
přece vrchním velitelem!“ 



 
 
   21. ledna 2014 ve věku 92 let odešel do Božího království 
„otec Karel“ – Mons. K. FOŘT, významná postava českého 
exilu, nositel Řádu T.G.Masaryka, skaut, misionář, pokorný a 
skromný služebník Boží. Přežil nacismus na nucených pra-
cích (osobně pohlédl do tváře Hitlera), také bombardování. 
Po válce dokončil teologická studia a začal jako venkovský 
farář na Šumavě (pomáhal také převádět uprchlíky před bol-
ševiky) a když mu samotnému hrozilo zatčení (byl včas varo-
ván místní pošťačkou), stačil díky znalosti šumavských hor 
uprchnout do Bavor. Pak dalších 10 let strávil jako misionář 
v saharské Africe (kde se staral o francouzské, italské a špa-
nělské křesťany), v  Alžírsku zažil krutost občanské války. 
   V r.1960 se vrátil do Německa, kde organizoval českou du-
chovní správu. Sám se usadil v Mnichově, pomáhal českým 
exulantům a v rozhlasové stanici „Svobodná Evropa“ měl na 
starosti náboženské vysílání. V posledních dvaceti letech žil 
střídavě v Mnichově a Českých Budějovicích, kde v kněž-
ském domově dokončil svou dlouhou a velmi napínavou ži-
votní pouť. Když dostal v r. 2012 Řád TGM za zásluhy, suše 
to okomentoval: „Věk to neubere, do nebe to člověku nepo-
může, ale potěšilo mě to. Nejsem však žádný hrdina.“  
____________________________________________________________ 
 

HLÁSÍ SE „NÁŠ“ BOHOSLOVEC 
   Jiří Zeman z Prahy nyní dokončuje poslední semestr 
teologického studia a během léta přijme jáhenské svěcení 
(první stupeň kněžského svěcení). Pak bude rok sloužit jako 
diákon v některé větší farnosti a v roce 2015 by měl přijmout 
kněžské svěcení. 
 

    
 

   Píše: „Milí krajané ve Švýcarsku, s vděčností vás zdravím 
v tomto postním čase a chci upřímně poděkovat za vaši stá-
lou duchovní i hmotnou podporu. Dá-li Pán Bůh, tak se opět 
letos o všech velikonočních bohoslužbách potkám s vámi 
v Zürichu a okolí. Ať vás Pán provází na vašich cestách a 
jednou ať se u něho všichni sejdeme!“ 

Česká misie ve Švýcarsku 
 

VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY  2014 
___________________________________________________________ 

 
KVĚTNÁ  NEDĚLE  –  13. dubna 
                             10.30  Klausenhof,    Flüeli – Ranft  
                                        Zakončení duchovní obnovy 
                             19.00  Zürich,   Krypta Herz – Jesu 
Dnes se žehnají  zelené ratolesti a při bohoslužbě se čtou  pašije. 

Mše svatá  ve  Winterthuru  12.4. NENÍ! 
___________________________________________________________ 
 
ZELENÝ  ČTVRTEK  –  17. dubna 
                             19.30   Zürich,  Krypta Herz – Jesu 
Bohoslužba se slaví na památku poslední večeře Pána Ježíše na 
rozloučenou s apoštoly, při níž Ježíš ustanovil svátost oltářní a 
svátost kněžství. 
___________________________________________________________ 
 
VELKÝ  PÁTEK  –  18. dubna 
                             17.00  Zürich,   Krypta Herz – Jesu 
DEN přísného postu (je možno pouze 1x za den dosyta se najíst 
bez masitých pokrmů). Velkopáteční obřady připomínají Kristovo 
utrpení pro spásu celého světa. 
___________________________________________________________ 
 
BÍLÁ  SOBOTA  –  19. dubna 
                             21.00   Zürich,  Krypta Herz – Jesu  
Bohoslužbu začínáme na nádvoří společně s  místní farností 
žehnáním ohně! Pak pokračujeme světelným průvodem do krypty. 
Při mši sv. bude  obnova křestních slibů; na konci budou 
požehnány velikonoční pokrmy. 
___________________________________________________________ 
 
NEDĚLE  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  –  20. dubna 
                               8.30   Winterthur  –  Rosenberg  
Při mši svaté budou požehnány velikonoční pokrmy a po mši 
následuje společná snídaně! 

ZÜRICH – večerní mše svatá NENÍ !!! 
___________________________________________________________ 
 
PONDĚLÍ  VELIKONOČNÍ  –  21. dubna 
                             10.00  Aarau, sál  pod  kostelem svatých 
                                        Petra a Pavla (u nádraží). 
___________________________________________________________ 
 
SOBOTA  VELIKONOČNÍ  –  26. dubna 

Winterthur  –  mše sv. NENÍ !!! 
___________________________________________________________ 
 
2. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  –  27. dubna 
                             10.00  Luzern – krypta kostela St. Karl 
                             19.00  Zürich – Herz-Jesu Wiedikon 
___________________________________________________________ 
 
SVÁTOST SMÍŘENÍ – před každou bohoslužbou nebo  
                                     po předchozí domluvě!!! 
 

Radostné prožití svátků vzkříšení 
Krista, hojnost jeho síly a požehnání 
přeje všem krajanům váš misionář                               

                                           
___________________________________________________________________ 

Zpráva z INDIE: S velkou radostí píšu tento email s potvr-
zením o příjmu vašeho daru (8.000,- Fr) pro dílo Otce Meda. 
Díky Vaší velké pomoci můžeme zaplatit i letos školné a 
podporovat 457 dětí. Jsou to většinou sirotci nebo z velmi 
nuzných rodin. Ze srdce děkujeme za Vaši pomoc a mohu 
vás ve Švýcarsku ujistit našimi stálými modlitbami. Ať sám 
Pán Bůh odplatí vaší velkorysou oběť a lásku.  Don Samuele



 

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 Panny Marie 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 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 09.04.2014 a opět začíná 30.04.2014) 
 

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 03.04.2014 a opět začíná 01.05.2014) 
 

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. v kryptě kostela Dreifaltigkeit 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 Virg. 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 !!! 
  

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA se letos koná ve dnech 
10. – 13.dubna na obvyklém místě ve Flüeli-Ranft v rodin-
ném pensionu manželů Langových: Klausenhof. Obnovu 
povede Otec Zdeněk JANČAŘÍK, salesián, vikář české pro-
vincie salesiánů. 
   Pravidelní účastníci jsou již přihlášeni, celkem téměř 40 
zájemců. Další zájemci se musí už přihlásit sami přímo u 
Langů: T: 041-666 37 77! Cena celého pobytu (ubytování + 
celodenní strava) je letos pro jednu osobu v jednolůžkovém 
pokoji 260,- sFr, ve dvoulůžkovém 200,- sFr. 
 

POUŤ NA MARIASTEIN (slovenská) ke Dni matek se 
letos koná 11. května. Mše svatá začíná ve 12.30 hod., 
zváni jsou i všichni čeští a moravští krajané! 
 

NÁRODNÍ  POUŤ  DO  EINSIEDELN: V letošním roce 
2014 se koná v neděli  25. května, poutní mše začíná ve 
12.30 hod. Účast na  pouti slíbil  Mons. Jan VOKÁL, sídelní 
biskup z Hradce Králové. Prosím krajany, aby si tento 
termín rezervovali a přijeli! V  tento víkend se žádné jiné 
české mše NEKONAJÍ ! 
 

ZRUŠENÉ BOHOSLUŽBY: WINTERTHUR: sobotní mše 
budou vynechány v těchto dnech: 12.4. (duchovní obnova 
ve Flüeli); 19.4. (Bílá sobota), 26.4.(jsem mimo Švýcarsko) 
a 24.5. (Einsiedeln). AARAU: nedělní mše 20.4. (neděle 
velikonoční). LUZERN: 24.5. (Einsiedeln). ZÜRICH: 20.4. 
(neděle velikonoční) a 24.5. (Einsiedeln). 
 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ KRAJANŮ v ŘÍMĚ: se letos 
z důvodu generální rekonstrukce celého poutního areálu 
NEKONÁ ! I každoroční Valná hromada členů Českého 
náboženského střediska VELEHRAD se bude konat na 
jiném místě. Kvůli ztrátě licence (kterou uděluje město Řím) 
na ubytovací služby poutníkům z důvodů už dnes nevyhovu-
jících hygienických podmínek a neplatné protipožární ochra-
ny, je generální oprava NUTNÁ! Termín dokončení oprav do 
letošního října je NEJISTÝ... Průběžné informace můžete 
získávat na „Webseite“ poutního domu www.velehrad.net ! 
 

♥ ♥ ♥ 
 

HOSPODAŘENÍ ČESKÉ MISIE ZA ROK 2013: 
Příjmy činily celkem +35.606,- Fr (sbírky, dary a příspěvky). 
Celkové výdaje: –34.879,- Fr (běžný provoz, kancelář, 
časopis, cestovní náklady, charita...), přebytek: +727,- Fr. 
(Sbírka na Indii se do hospodaření naší misie NEPOČÍTÁ, 
částka 8.000,- je vždy odeslána před vánocemi. Nyní do 
února se už skoro celá vybrala! Všem upřímný dík!) 
   Také v tomto prvním čísle Hlasu misie si vám dovolujeme 
přiložit složenku na příspěvek pro náš časopis (roční cena 
oběžníku zatím vychází na 12,- Fr) i činnost České misie ve 
Švýcarsku. Také ještě prosím o podporu našeho 
STUDENTA. Kdo jste ochoten přispět, tak to udělejte spo-
lečně s příspěvkem na misii s  poznámkou: student 30,-;  
50,-) Za každý váš dar už předem srdečný dík! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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