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A CO KDYŽ JE TO PRAVDA? 
 
   Filozof Voltair v roce 1778  prohlásil, že za sto let nebude 
Bible existovat a najdeme ji jen v muzeu. Měl pravdu?  
V r. 2009 se knižním bestsellerem na českém trhu stala 
Bible. Šlo o nový překlad s označením B21 – Bible pro 
21.století. To je myslím přesvědčivý důkaz toho, že se pan 
Voltaire ve své předpovědi zmýlil. 
   Podle H.L.Willmingtona má Bůh zvláštní smysl pro humor. 
Ve své knize (Willmington´s Guide to Bible Knowledge, 
str. 106) píše, že po Voltairově smrti si jeho tiskařský stroj 
a byt, ve kterém bydlel, pronajala Ženevská biblická společ-
nost a tiskla zde Bible. Zmiňuje se také o tom, že 24. prosin-
ce roku 1933 koupila za půl miliónu dolarů britská vláda 
od Ruska vzácný opis Nového zákona, známý pod jménem 
Codex Siniaticus. V ten samý den byla v Paříži v dražbě pro-
dána první edice Voltairova díla za 11 centů…  
   Jak si vybíráte knihy, které čtete? Co od nich očekáváte? 
A proč byste měli číst také Bibli?  
 

 
 
   Mám starší sourozence a díky tomu jsem uměl číst dřív, 
než mi začala povinná školní docházka. Nádherný svět, který 
nabízí kniha, se mi díky tomu otevřel velice brzy. Mé dětství 
formovaly Verneovky, Mayovky i tehdy zakázané Foglarovky. 
Vedle těchto knih jsem už jako dítě měl ještě jednu knihu, 
kterou byste tehdy také marně hledali v knihkupectvích. Měl 
jsem svou Bibli. Ta mi tehdy sice nepřipadala tak dobrodruž-
ná, jako knihy výše jmenovaných autorů, ale zase jsem v ní 
nacházel něco, co mi ostatní knihy nemohly dát.  
   Je zajímavé, že nikdy v historii lidstva se netisklo tolik 
nových Biblí, jako dnes. Kdysi ve škole jsem slyšel, že Bible 
jsou pohádky pro méně inteligentní a zaostalé lidi, kteří jsou 
ochotni věřit takovým nesmyslům... A kdo z nás chce být 
pokládán za méně inteligentního nebo zaostalého? 
   Jednou jsem slyšel vyprávět tento zajímavý příběh o sázce 
dvou anglických lordů: Na začátku 20. století se jednoho dne 
objevil na londýnském tržišti stánek, nad kterým visel nápis: 
"Dnes dopoledne prodáváme zlaťák za čtvrťák!" V zasklené 
vitríně byly vystaveny nádherně se lesknoucí mince. 
Většina lidí, kteří na trhu nakupovali, ještě zlaťák nedržela 
v ruce. Všichni chodili okolo a nevěřícně pokyvovali hlavou. 
Považovali to vše za podvod.  
   Chvíli před polednem šel okolo tohoto stánku malý chlapec 
s tátou. Ptal se táty, co je tam napsáno. "Tati, pojďme si jich  

 
pár koupit!" prosil, když se dověděl, co ve stánku nabízejí. 
Tatínek mu vysvětloval, že to musí být nějaký podvod. Který 
blázen by prodával zlaťák za čtvrťák? "Tati, já mám ušetřený 
čtvrťák. Dovol mi, abych si koupil jeden zlaťák." Táta nako-
nec souhlasil. 
   Chlapec přistoupil ke stánku. "Prosil bych jeden zlaťák!" o-
brátil se na prodavače. Ten odemknul vitrínu, vyndal z ní les-
klou minci a uložil ji do malého pouzdra. Položil ji na pult 
a když chlapec zaplatil, prodavač mu ještě vystavil potvrzení, 
že zlaťák neukradl, ale poctivě koupil. Chvíli nato už klučina 
odcházel domů a jeho čtvrťák v kapse kalhot nahradil mno-
hem těžší zlaťák. 
   Cestou míjeli zlatnictví a tátu napadlo, že by se mohli 
zeptat, zda je zlaťák pravý. Zlatník si minci prohlédl, a když 
viděl chatrné oblečení muže i jeho syna, poslal jednoho 
z učňů, aby přivedl strážníka. Usoudil totiž, že tihle chudáci 
museli minci ukrást. Zamknul dveře obchodu a řekl, že jim 
minci  nevrátí, dokud  nepřijde  policista a vše neprošetří. Při- 
volaný strážník měl stejný názor. Teprve, když mu chlapec 
ukázal potvrzení, přikázal zlatníkovi, aby chlapci zlaťák vrátil 
a oba dva nechal jít. 
   Tatínek si uvědomil, že udělal chybu. Bere syna za ruku 
a oba dva se rychle vracejí na náměstí. Spěchají ke stánku 
a slyší, jak hodiny na kostelní věži odbíjejí poledne. Konečně 
byli u stánku. Muž požádal prodavače o čtyři zlaťáky. "Pane, 
už je pozdě. Zlaťáky jsme prodávali jen do dvanácti hodin. 
Už máme zavřeno!" A pak mu vysvětlil, že to vše byla sázka. 
Jeho přítel tvrdil, že když na trhu nabídnou zlaťák za čtvrťák, 
nikdo si ho nekoupí, protože to všichni budou považovat za 
podvod. "Díky vašemu synovi jsem vyhrál." 
   Je docela možné, že Bible nemá žádnou valnou hodnotu. 
Jenže, stejně tak je docela možné, že Bible je zlatým pokla-
dem, který nám může zajistit skvělou budoucnost. 
   Pro mne je Bible pokladem. A jak jsi na tom ty? Pokud 
máš chuť, zkus v těchto podzimních dnech každý den nebo 
aspoň jednou týdně otevřít Bibli a přečíst si jednu kapitolu. A 
přemýšlej o tom, co všechno se ve tvém životě může změnit, 
když začneš jednat podle návodu z Bible. 
   Pokud máš chuť, nabízím hned jeden příběh: Odehrál se 
v době, kdy Samaří, hlavní město Izraelského království, 
obléhali Asyřané. Ve městě byl takový hlad, že mezi jeho 
obyvateli propukl kanibalismus. 
   Příběh popisuje skupinu malomocných, kteří bydleli pod 
hradbami Samaří. (Pokud v té době někdo onemocněl malo-
mocenstvím - leprou, musel opustit město a mohl bydlet jen 
za jeho hradbami.) 
   U samařské brány sedávali čtyři malomocní, kteří si toho 
dne řekli: "Proč tu máme jen tak sedět a čekat na smrt? 
Jestliže se rozhodneme jít do města, kde vládne hladomor, 
zemřeme. Zůstaneme-li zde, také zahyneme. Vydejme se 
tedy do tábora Asyřanů a vzdejme se jim. Buď nám darují 
život a my přežijeme, nebo nás usmrtí. V obou případech ne-
máme co ztratit." 
   Za soumraku se proto zvedli a zamířili k táboru Asyřanů. 
Když se přikradli až k samotnému ležení, s údivem zjistili, 
že široko daleko vůbec nikdo není. Bůh totiž Asyřany vyděsil 
zvukem válečných vozů, dusotem koní a hřmotem jakoby 
velkého vojska. A když tak na ně zaburácel, Asyřané si řekli: 
"Běda nám, izraelský král se spojil s Chetejci a Egypťany 
a teď na nás společně útočí!" Proto neváhali, opustili své 
stany, koně i osly a rozutekli se do tmy. Tábor nechali tak, 



jak jej postavili, a zmateně uprchli, aby si zachránili alespoň 
holý život. 
   Malomocní, kteří přišli až k táboru, to zjistili a odvážili se jít 
ještě dále. Vstoupili do jednoho stanu, kde se dosyta najedli 
a napili a odnesli si odtud stříbro, zlato a nějaké šaty. Když 
svou kořist dobře ukryli, vrátili se a odnesli si do své skrýše 
další věci z jiného stanu. 
   Potom si ale řekli: "To, co děláme, není správné. Stali jsme 
se svědky tak úžasné události a necháváme si ji pro sebe. 
Jestli s oznámením budeme otálet až do rána, zasloužíme si 
nejpřísnější potrestání. Raději pojďme hned do města a in- 
formujme krále." 
   Přišli tedy ke strážcům městské brány a zavolali na ně: 
"Dostali jsme se až do asyrského tábora a nikoho jsme 
nenašli. Nezazněl tam jediný lidský hlas. Jsou tam jen koně, 
osli a opuštěné stany." Strážcové brány předali tu zprávu dál 
a za okamžik se donesla až  do královského paláce. Přesto- 
že byla noc, král vstal a řekl svým velitelům: "Já vám povím, 
co si na nás Asyřané vymysleli. Vědí, že trpíme hladem, 
a proto opustili tábor a ukryli se někde v okolí. Chtějí nás tak 
vylákat z města, aby nás mohli pochytat živé a sami 
proniknout dovnitř." 
   Nato se ozval jeden z velitelů a navrhl: "Ať si několik mužů 
vezme pět koní, kteří ještě zůstali ve městě, a vyjedou k tá-
boru Asyřanů. Jestliže přichystali léčku, pak budou jediní, 
kteří do ní padnou. Vyšleme je, ať zjistí, co se stalo, vždyť 
nemáme co ztratit." Izraelci tedy vypravili dvě koňská spře-
žení a vyslali je k asyrskému ležení. Král jim nařídil: "Jeďte 
a zjistěte, jaká je situace." 
   Vyslaní muži tedy jeli až k Jordánu a všude cestou nalézali 
oděvy a zbraně, které Asyřané odhodili při svém bezhlavém 
útěku. Když se vrátili do Samaří a podali o tom zprávu své-
mu králi, Izraelci vyrazili z města a z asyrského tábora 
odnesli všechno, co našli. (2.Královská, 7. kap.) 
   Několik malomocných dokázalo díky své odvaze zachránit 
v Samaří spoustu lidí před smrtí hladem, a to jen díky tomu, 
že si tu radostnou zprávu oni malomocní nenechali jen pro 
sebe. Ani my se nebudeme moci nechat jen pro sebe radost-
nou zprávu, kterou zcela jistě v Bibli nalezneme!  

Vlastimil Fürst,pastor 
____________________________________________________________ 
 

ANDĚLÉ – POUTNÍCI  
 

 
 

Dva  andělé, putující  naším  světem, poprosili o nocleh v do- 
mě jedné velmi bohaté rodiny. Rodina měla všeho nadbytek, 
byli však nepohostinní, majitel odmítl nechat pocestné pře-
spat v pokoji pro hosty. Nabídli pouze místnost v chladném 
sklepním prostoru. Když si ustlali na tvrdé zemi. starší anděl 
si všiml díry ve zdi. Vstal a zeď opravil. Když se mladý anděl 
udiveně zeptal: „Proč?“, odpověděl: „Věci nejsou takové, 
jakými se zdají být!“ 
   Další večer poprosili o nocleh v domě nuzného farmáře. 
Chudá rodina se s nimi ochotně podělila o skrovnou večeři a 
pak nabídli  pocestným své postele, kde si  jistě lépe odpoči- 

nou, než na tvrdé zemi.  
   Ráno po probuzení našli hospodáře i jeho ženu celé upla-
kané. Jejich jediná chovná kráva, hlavní zdroj obživy celé ro-
diny, ležela ve chlévě MRTVÁ. Mladší anděl se opět udiveně 
ptal: „Jak se to mohlo stát? Bohatá rodina měla všechno a 
ještě jsi jim opravil díru ve zdi. Tato rodina nemá skoro nic, 
přesto nás ochotně přijali, pohostili, ubytovali.. a ty jsi dovolil, 
aby jim zemřela kráva. Proč?“ 
 

 
 
   „Věci nejsou takové, jakými se zdají být!“ stejně odpověděl 
starší anděl. „Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem 
si, že za prasklou zdí je ukryt zlatý poklad. Jelikož majitel byl 
chamtivý a závistivý, zamaskoval jsem díru ve zdi, aby ho 
nenašel. Když jsme dnes spali u chudého farmáře, přišel si 
anděl smrti pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní jejich krávu. 
„Věci nejsou takové, jakými se zdají být!“ 
   Většinou neznáme všechny souvislosti. I když máš víru, 
potřebuješ také důvěru, že VŠE, co přichází, se VŽDY děje 
ve TVŮJ prospěch. Ale skoro vždy se to pozná až později! 

Včerejšek je už historií. 
Zítřek neznámé tajemství. 

Přítomnost je DAR! 
Život je neobyčejný a chuť každého okamžiku 

NEOPAKOVATELNÁ! 
(lidový příběh ze Skandinávie) 

______________________________________________________ 
 

SVĚDECTVÍ JEDNÉ MATKY 
   Stalo se to před několika lety. S tehdy asi pětiletým synem 
jsme šli do lesa hledat houby a borůvky. Byli jsme už dost 
daleko v lese, když se najednou u nás objevil malý pony. Asi 
dostal chuť na chleba. Stále za námi chodil. Malý synek se 
ho bál a začal plakat. Nevěděla jsem, co mám dělat. A tak 
jsem začala prosit anděla Strážného o pomoc. Najednou se 
u nás objevil neznámý pán, i když tam před tím nikdo nebyl. 
Velmi konejšivým hlasem řekl: „Běžte z lesa ven a já tu u po-
nyho počkám. Poděkovala jsem a v klidu jsme odešli. 
   Anděl Strážný hned pomohl! 

(Jméno autorky v redakci) 
______________________________________________________ 
 
Být v Bohu – znamená vidět 
   Kdo je ponořen v Boha, vidí člověka v nouzi, vidí člověka 
nemocného a trpícího, vidí, co se děje kolem. Vidí třeba i 
mouchu, lezoucí po zdi. Být ponořen v Boha, jak říká svatý 
Pavel – znamená VIDĚT! Všechno nutné VIDĚT! 



VÝSTRAHA nebo OSUD? 
(Zamyšlení už dušičkové) 

   Sv. Pavel v listě Galaťanům (6,7) píše: „Nemylte se! Bohu 
se nedá posmívat. Co kdo zasel, to také sklidí.“  Nabízíme 
několik příběhů, které napsal sám život:   
 

 
 

   John Lennon, slavný anglický zpěvák, v rozhovoru pro 
American Magazine řekl: „Křesťanství zanikne, zcela se vy-
tratí. Nemusím se o to dohadovat, jsem o tom naprosto pře-
svědčen. Dnes jsme my BEATLES slavnější než Ježíš.“ Brzy 
po tom, co vyšel jeho rozhovor, byl 8. prosince 1980 zastře-
len před svým newyorským domem. 
   Tancredo Neves, brazilský prezident. V předvolební kam-
pani prohlásil: „Když dostanu pětsettisíc hlasů, tak ani Bůh 
nebude moci zabránit, abych se stal prezidentem!“ Hlasy do-
stal, ale náhle onemocněl a 21. září 1985 – den před svou 
prezidentskou inaugurací – zemřel. 
   Cazuza (Agenor Neto), brazilský skladatel, zpěvák a bás-
ník. Při jedné své show v Rio de Janiero kouřil, vyfukoval o-
bláčky kouře směrem nahoru a řekl: „Bože, to je pro tebe.“ 
Zemřel v těžkých bolestech na AIDS 7.7.1990 ve věku 32 let. 
   Thomas Andrews, hlavní konstruktér Titanicu. Když byl 
Titanic dokončen, ptal se ho jeden novinář: „Jak moc je loď 
bezpečná?“ S ironií v hlase odpověděl: „Ani Bůh ji nemůže 
potopit.“ 15. dubna 1912 v noci zahynul právě na Titanicu 
spolu s dalšími 1523 oběťmi. 
    Marilyn Monroe, herečka. Při jedné její show za ní přišel 
známý americký kazatel Billy Graham a řekl: „Duch Boží mě 
posílá, abych ti dnes kázal.“ Po vyslechnutí jeho kázání pro-
hlásila: „Já nepotřebuji tvého Ježíše.“ Týden na to, 5.8.1962, 
zemřela ve věku 36 let na předávkování drogami. 
   Bon Scott, ve Skotsku narozený australský zpěvák. V jed-
nom šlágru v roce 1979 zpíval: „Nezastavujte mě, jdu cestou 
dolů, dolů na dálnici – do pekla.“ 19. února 1980 zemřel na 
otravu alkoholem. 
   Campinas, město v Brazílii. Jednoho krásného letního 
podvečera v roce 2005 přijela parta opilých mladíků vyzved-
nout další kamarádku na předměstí. Matka ji doprovázela až 
k autu. Byla znepokojena opilostí ostatních. Ještě přes okén-
ko auta ji držela za ruku a řekla: „Ať je Bůh s tebou!“ Dcera 
s úšklebkem odpověděla: „Jen kdyby Bůh cestoval v kufru, 
protože už jsme plní.“ O hodinu později přišla za matkou poli-
cie, aby jí oznámila, že při tragické havárii auta všichni mladí, 
včetně její dcery, zemřeli... V policejním protokolu je však po-
psána jedna záhada: Auto naprosto zdemolované, jen kufr 
auta  zůstal  zcela  nepoškozený. Navíc v  kufru  byla krabice  
s vajíčky – a ani jedno nebylo rozbité! 

   Christine Hewitt, jamajská novinářka, v  jednom svém 
zábavním pořadu rádoby vtipně prohlásila: „ Bible (Boží 
slovo) je nejhorší kniha, jaká byla kdy napsána.“ V červnu 
2006 uhořela ve vlastním autě na zadním sedadle, identifika-
ce byla možná jen podle snubního prstenu. 
   Bůh je jistě milosrdný, slitovný a shovívavý... Ale nevnucu-
je se tomu, kdo o něj nestojí. 
____________________________________________________________ 
 

P. Leo KUCHAŘ, SSS (člen řádu Eucharistiánů), 
významná kněžská postava českého exilu, dobře znám i 
mnoha krajanům ve Švýcarsku, kam jezdíval kázat při du-
chovních obnovách (exerciciích), byl pohřben ve Vídni 2.8. 
2014. Sám si napsal následující část smutečního oznámení: 

„Aleluja! Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ 
Sděluji všem, kteří jsou ještě na cestě vstříc Kristu Pánu, že 
mě Spasitel vzal k sobě do věčné Vlasti. 
Zrozen ke smrti 16.2.1928     –      Zemřel k životu 19.7.2014 
   Nejdůležitější den mého života byl den mého křtu 8.2.1939 
(pocházel z brněnské židovské rodiny), nejkrásnější den, 
den mého kněžského svěcení 6.dubna 1960 (tehdy tajného). 
Středem mého života a mé kněžské služby byl „Chléb z nebe 
– Eucharistie“. Nikdy jsem nelitoval, že jsem následoval hlas 
Pána Ježíše. Kněžské povolání bylo moje vysněné povolání. 
   Svátost nemocných mě posílila a povzbudila. Jako výbavu 
na cestu jsem přijal eucharistický pokrm, o kterém Ježíš říká: 
„Kdo jí z tohoto chleba, bude žít navěky“ (Jan 6,15). 
   Protože jsem opustil tento svět jako hříšník, prosím všech-
ny, se kterými jsem byl spojen láskou a přátelstvím, o odpu-
štění a o jejich přímluvnou modlitbu. 
 

 
 

Poslední rozloučení s Otcem Leo ve vídeňském kostele sv. Jiljí 
____________________________________________________________ 
 

 

Biskup Jaroslav 
ŠKARVADA by 
se letos 14. září 
dožil  90ti  let. 
 Narodil se 14.9. 
1924 v  Praze.  
 Po válce studoval 
v Římě, kde byl 
v roce 1949 vy-
svěcen na kněze. 

     V té době už ve vlasti vládli komunisté, a tak otec Jaroslav 
zůstal v Itálii. Po vyhoštění kardinála Berana do Říma (v roce 
1965) se stal jeho osobním sekretářem a byl jím až do jeho 
smrti v r. 1969. Pak byl koordinátorem české duchovní služ-
by pro krajany v celém světě. V r. 1982 jej Jan Pavel II. vy-
světil na biskupa. Po r. 1989 se vrátil do vlasti jako pomocný 
biskup a generální vikář pražské arcidiecéze. Zemřel v Praze 
14.6. 2010. Otče biskupe, za vše srdečné díky i ze CH! 



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 Marienkapelle 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 v Zürichu na Feldstr. 109 od 20.00 hodin 
                                v kostele Dona Bosca. Po mši pokračuje setkání ve velkém sále pod kostelem. 
 

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“.  
 

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 ve farním centru  
                                 kostela Dreifaltigkeit 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  a  www.skmisia.ch !!! 
 

 

MIMOŘÁDNÁ OZNÁMENÍ    
 

 
 

Generální rekonstrukce poutního areálu VELEHRAD v Římě je 
v plném proudu. Díky také všem krajanům ve Švýcarsku za 
finanční i duchovní podporu. Sbírka zatím vynesla 7.800,- Fr    
a stále pokračuje. Termín dokončení není možné zatím přesně 
stanovit. Pracuje se na objektu „A“ a „B“.  
 

WINTERTHUR: Letošní „Oasenfest“ – setkání všech 
národnostních skupin, které  konají  své  pravidelné boho- 
služby v  kostele St. Ulrich-Rosenberg se koná v neděli 
14. září 2014. Společná mše sv. začíná v 10.30 h., 
následuje společný oběd z národních specialit, hry pro 
děti a od 14.00 h. „Sponsorenlauf“. Výtěžek ceké akce 
budce letos věnován na podporu domova pro chlapce bez 
rodiny v Portugalsku „Casas do Gaiato“, založený kně-
zem Monteiro de Aguiar před více než šedásati lety. 
   V sobotu 13.9. se proto česká mše NEKONÁ! Během 
podzimu je zrušena ještě mše sv. v sobotu 08.11.!!!  
 
ZÜRICH: DEN NÁRODŮ  (Tag der Völker) – setkání 
všech národnostních  skupin,   které  slaví  své  bohosluž-
by ve farnosti Herz-Jesu Wiedikon (Poláci, Češi a Slováci, 
Tamilové a Indové), se koná v neděli 19. října 2014.  
Společná mše svatá začíná v 11.00 h., po ní následuje 
pohoštění a kulturní program v prostorách farního centra 
Johanneum. Vystoupí i náš krajanský soubor lidových 
písní a tanců „FOLKLOR 75“. Večerní česká mše tento 
den se již NEKONÁ!  
 
PAMÁTKA ZEMŘELÝCH – každý rok v měsíci 
listopadu vzpomínáme na naše zemřelé. Také v rámci 
České misie budeme na naše zemřelé pamatovat při 
mších svatých na všech místech, kde se konají pravidel-
né bohoslužby. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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