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Českomoravská 

NÁRODNÍ  POUŤ 
 Einsiedeln                        25. května 2014 

 

 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. 
                   

 12.30                  POUTNÍ MŠE SVATÁ 
                            Hlavní celebrant je Otec biskup Jan VOKÁL, sídelní biskup z Hradce Králové 
                                      Na varhany nás doprovází paní Dr.med. Odette Branná z Luzernu. 
 

                                      Zakončení pouti ihned 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  24.5. ve  Winterthuru  a  v  neděli  25.5.  v  Luzernu  a  Zürichu  SE  NEKONAJÍ!! 



POMOZME ZACHRÁNIT a OBNOVIT 
VELEHRAD – ČESKÝ POUTNÍ DŮM v ŘÍMĚ ! 

 

   Budovy v areálu pozemku v Římě na Via delle Fornaci 200 (asi 10 minut od vatikánského náměstí sv. Petra) 
získal pro České náboženské středisko – „Centro religioso Boemo a Roma“ – v roce 1968 kardinál Beran, který 
od roku 1965 pobýval v nuceném exilu v Římě. Záměrem kardinála Berana bylo vybudovat zde vhodné zázemí 
pro české i slovenské poutníky, přicházející do Věčného města z celého světa.  
   Areál byl postupně přebudováván na „Casa per Ferie“ – penzion pro ubytovávání poutníků. Postupně v tomto 
areálu vznikly tři ubytovací prostory: budovy A, B a C, také kuchyň a jídelna. V době „železné opony“ přijížděli 
hlavně poutníci ze svobodného světa (většině krajanů je tento poutní dům jistě dobře znám), od r. 1989 také celé 
skupiny (farnosti, školy – zvláště gymnasia), rodiny i jednotlivci z České a Slovenské republiky.  
   Kromě dvou měsíců v roce (leden a srpen) byly téměř denně všechny prostory plně obsazeny poutníky. Za ví-
ce než čtyřicet let nepřetržitého provozu (i přes drobné údržbové práce) se dostal celý areál do takového 
technického stavu, který už nesplňuje hygienické a protipožární předpisy pro ubytovávání poutníků. Ke konci 
listopadu 2013 byla městem Římem odebrána licence k ubytovávání hostů a provozu veřejné jídelny. Bez 
generální rekonstrukce všech budov dle současných předpisů nebude licence obnovena!!! 
 

 
 

Hlavní budova poutního areálu „A“ s recepcí, kaplí, části pro bydlení personálu a dvou pater pro hosty 

 

 
 

Hlavní vchod do přízemí budovy „A“, kde byla dosud  
recepce a kaple. V pozadí vchod do budovy „B“ 

s kuchyní, jídelnou a pokoji pro hosty 

 
 

Nový vchod do budovy „B“, kde bude i nová kuchyň  
a jídelna pro poutníky s kapacitou 60ti míst, 

hospodářské zázemí (sklady) a několik pokojů 



 
 

Pohled do nádvoří areálu, vlevo roh budovy „B“, 
v pozadí a vpravo budova „C“, kde bylo dosud několik 
vícelůžkových pokojů pro ubytovávání mládeže nebo 

rodin s dětmi 
 

 
 

Budova „C“ bude přestavěna na dvě patra s jedenácti 
dvoulůžkovými pokoji a jedním jednolůžkovým ,  

v pravé části vznikne nová kaple pro 70 lidí (hosté  
plus personál), nová recepce a kancelář 

 

   Práce na obnově areálu začaly hned po uzavření v prosinci 2013 a budou pokračovat zřejmě celý tento rok 
2014. Nejprve byly „brigádnicky“ odstraněny všechny úpravy a stavby, které byly realizovány bez stavebního po-
volení a jež nemohou být zahrnuty do celkové rekonstrukce. Budova A a B je připravena k přestavbě se všemi 
nutnými povoleními od stavebního úřadu města Říma. Během tohoto měsíce máje zde začne intenzívně praco-
vat stavební firma z moravského Zlína. Současně bude probíhat stavební řízení na městském úřadě o přestavbě 
budovy „C“, aby po skončení prací na budovách A a B, mohla začít poslední, třetí etapa.  
   Cílem je navýšit kapacitu ubytování na 59 lůžek (2 třílůžkové, 26 dvoulůžkových, 5 jednolůžkových pokojů). 
Vybavení pokojů bude odpovídající současnému standartu a římským předpisům (na každém pokoji sociální 
zařízení, klimatizace, telefon, internetové připojení, otevírání dveří elektronickou kartou). V areálu budou i dva 
bezbariérové pokoje a dva výtahy. 
   Celkový rozpočet na celou renovaci poutního areálu je 1,8 miliónu €. A TO JE NÁŠ HLAVNÍ PROBLÉM!!!  
Poutní dům má nyní k dispozici jen asi 800.000 tisíc €. Proto se s důvěrou obracíme i na krajany v celém světě 
s prosbou o finanční podporu formou daru (nebo snad i bezúročnou půjčkou). 
 

   A tak i zde ve Švýcarsku si dovolujeme do tohoto čísla vložit složenku s prosbou o příspěvek na obnovu 
poutního domu. Už předem srdečné díky za každou pomoc finanční, ale také formou modlitby, aby to bylo 
skutečně i Boží dílo. PROSÍM, podpořme toto dílo OBNOVY NAŠEHO poutního domu v Římě!  DÍKY!!! 
   
   Cílem totiž není jen „pěkné a příjemné“ ubytování, ale i DUCHOVNÍ zázemí pro poutníky. Personál poutního 
domu (který nyní tvoří tři čeští salesiáni a dvě řeholní sestry z jezuitského společenství, které dříve spolupraco-
valy s p. kardinálem Špidlíkem) nabízí také odborné doprovázení po Římě; pomoc při organizování programu; 
duchovní služby: slavení mše svaté, svátost smíření, duchovní rozhovor...  
 
 

DEN MATEK – každý rok druhou neděli v máji 

 
 

   Letos si připomeneme 
tento svátek životním pří-
během jedné statečné 
matky, paní Milušky Ha-
vlůjové. Narodila se v Du-
šníkách u Prahy v roce 
1929. Její otec byl důleži-
tou postavou protinaci-
stického odboje. Stejně 
tak po válce se zapojil i s  
dcerou do protikomuni-
stického odboje. V roce 
1953 byli oba zatčeni – 
dcera už i s dvouletým 
synem Tomášem přímo 
na ulici v Praze.Při výsle-
chu jí seděl malý synek 
na klíně. Když začal  bre- 

 
čet, estébák ho zavřel vedle do kumbálu na 4 hodiny. Propu-
stili je až za tmy. Brzy však byla zatčena znova, a to už bez 
syna. Po několika dnech marného výslechu ji přivedli k oknu, 
kde na ulici nějaká paní vozila asi stejně staré dítě jako její 
syn. „Když podepíšete spolupráci s StB, tak můžete jít domů 
za svým synem!“ 
   „To byl nejhrůznější moment mého života“ přiznává Miluš-
ka Havlůjová. „Jsem věřící, a tak jsem se v té chvíli začala 
modlit: Pane Bože, prosím, pomoz mi, pomoz mi... A najed-
nou mi bylo jasné, že spolupráci podepsat nemůžu. A bylo 
to, jakoby Bůh stál vedle mě, jakoby mi dával pomocnou ru-
ku. Věděla jsem, že nejsem sama...“ 
   A tak ji nechali ve vazbě pět měsíců. Pak byl vynesen 
rozsudek: Za „pokus o přečin pobuřování proti republice“ a 
„pokus zločinu vyzvědačství“ pět let těžkého žaláře, peněžitý 
trest ve výši 5 tisíc korun, konfiskace veškerého majetku, 
náhrada nákladů trestního řízení a ztráta čestných občan-
ských práv na pět let. Propuštěna byla na amnestii v r. 1955. 
Utrpení a pronásledování ji však nikdy nezlomilo! (Naše rodina) 



 
 

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 – nové Johanneum – 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 25.06.2014 a opět začíná 03.09.2014) 
 

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 26.06.2014 a opět začíná 04.09.2014) 
 

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 najdete také  na  www.slovaci.ch  a  www.skmisia.ch !!! 
 

 
 

MIMOŘÁDNÉ  AKCE  A  VYJÍMKY
  
28. června – sobota – Slovenská pouť do Reichenau 
na ostrově v  Bodensee (za městečkem Konstans - 
Německo) 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 5. a 6. července; opět začínají 16. srpna v  
18.00 h. ve Winterthuru a 17. srpna  v 10.00 hodin 
v Aarau. V době od 13.7. do 13.8. 2014 je Česká misie ve 
Švýcarsku  mimo provoz! (Dva týdny dovolené, týden 
duchovní cvičení na Sv. Hostýně, týden teologický kurs). 
Během prázdnin je možnost navštěvovat slovenské 
bohoslužby v Zürichu: v neděli v 9.30 hodin, v kryptě 
kostela Liebfrauen! (Na jiných místech bohoslužby 
NEJSOU!) 
VYJÍMKA v ZÜRICHU: zde bude mše sv. u Herz-Jesu už 
v neděli 10.8. v 19.00 h. Sloužit bude Mons. Josef SO-
CHA, generální vikář Královehradecké diecéze, který 
každý rok pobývá na přelomu července a srpna ve farno-
sti Petra a Pavla v Zürichu. 
 

Slovenská národní pouť do Einsiedeln  se letos koná 
v neděli 7. září 2014. Začátek  poutní mše ve 12.30 hod. 
Hlavní celebrant bude Mons. Viliam JUDÁK, sídelní 
biskup Nitranské diecéze. 
 

���� 
 
OASENFEST – 14. září 2014 – WINTERTHUR –
Rosenberg,  St. Ulrich – společná mše svatá místní 
farnosti a všech národnostních skupin, které konávají své 
bohoslužby v této farnosti, začíná v 10.30 hodin. Česká 
mše svatá v  sobotu 6.září se proto NEKONÁ! 
Po mši sv. následuje společný oběd (nabízeny budou 
různé národní speciality). Odpoledne kulturní program. 
 

���� 
 
SETKÁNÍ KRAJANŮ v ŘÍMĚ: Letos se z důvodů gene-
rální renovace celého objektu poutního domu NEKONÁ!!! 
Aktuální informace o probíhajících opravách a přestavbě 
domu se můžete dočíst na www.velehrad.net!! Když vše 
dobře půjde, tak se další rok opět v Římě sejdeme.

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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