
      HLAS   MISIE            doba postní – velikonoční 

 O běž n ík  Č es k é  k a to l i ck é  mi s i e  v e  Švýc a r s k u                                2015 – 1                   
  Předplatné: 12,- sFr                                            Ročně  4x                                              Ročník:  XLIII 
 ___________________________________________________________________________________________
 

 
 

Kříž v San Giovanni Rotondo, u kterého se modlíval svatý P.Pio  
a kde dostal stigmata (Kristovy rány na své tělo) 

 

Boží TROJICE 
   Říká se, že tajemství Nejsvětější Trojice je nepochopitelné, 
a snad tomu tak doopravdy je. 
 A přece je tak prosté, když ho žiješ!  Když ho zakoušíš, není 
nic, co by bylo jasnější a pravdivější. 
   Čím by byl Otec bez Ježíše? A čím by byl Ježíš bez Otce? 
A kde by byla plnost a láska bez Ducha, který je spojuje? 
Který ze tří činí jedno? 
   Zamysleli jste se někdy nad Ježíšovým výkřikem na kříži? 
Nad jeho modlitbou v poušti či v Getsemanech? Kdyby neby-
lo Otce, který mu odpovídá, co by mu vlastně zbylo – a co by 
zbylo nám?  
   Jak hrozná by musela být osamělost Boha uzavřeného do 
své děsivé jednoty! 
   Avšak Ježíš vykřikl a Otec mu odpověděl. A jejich věčná 
jednota, to je Láska. 
   Jakou radostí je Duch! Ze tří činí jedno a v této znovunale-
zené jednotě spočívá veškerá Boží blaženost! Všechno je 
jeden, všechno jsou tři. 
   V jednotě se dáváme do pohybu, avšak v Trojici objímáme 
Boží plnost. Dokonalost je v Trojici: JÁ, TY, LÁSKA! 
   Otec, Syn, Duch. Duch je objetí, které činí ze tří jedno       
a obdarovává tě radostí z této jednoty.  

 (Carlo Carretto, Hledal jsem a nalezl jsem) 
 

 
 

VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY  2015 
___________________________________________________________ 

 
KVĚTNÁ  NEDĚLE  –  29.března 
                             10.30  Klausenhof,    Flüeli – Ranft  
                                        Zakončení duchovní obnovy 
                             19.00  Zürich,   Krypta Herz – Jesu 
                       (posezení ve farním klubu tentokrát NEBUDE) 
Dnes se žehnají  zelené ratolesti a při bohoslužbě se čtou  pašije. 

Mše svatá ve Winterthuru 28.3. NENÍ! 
___________________________________________________________ 
 
ZELENÝ  ČTVRTEK  –  2. 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  –  3. 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  –  4. 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 požeh-
nány velikonoční pokrmy. 
___________________________________________________________ 
 
NEDĚLE  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  –  5. 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  –  6. dubna 
                             10.00  Aarau, sál  pod  kostelem svatých 
                                        Petra a Pavla (u nádraží). 
___________________________________________________________ 
 
SOBOTA  VELIKONOČNÍ  –  11. dubna 

Winterthur  –  mše sv. NENÍ !!! 
___________________________________________________________ 
 
2. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  –  12. dubna 
                             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                               

                                          



POUČÍME SE? 
   Před vjezdem do garáže opravoval muž – otec rodiny – 
své luxusní auto. Jeho malý syn si hrál opodál. Po chvíli vzal 
ostrý kamínek a poškrábal auto. Když to zpozoroval táta, 
chytil synka za ruku a několikrát ho praštil přes prstíky. 
Přitom si ani nevšiml, že ho bije francouzským klíčem.  
   Chlapeček je v nemocnici, kvůli rozdrceným kostičkám mu 
museli amputovat všechny prstíky na pravé ruce. Táta stojí u 
postýlky a tu se ho synáček s unaveným a smutným pohle-
dem v očích zeptá: „Tati, kdy mi znovu narostou prsty?“ Otec 
není schopen nic říct, otočí se a jde před nemocnici ke své-
mu autu a několikrát do něho vztekle kopne. Plný zlosti sám 
na sebe si sedne na lavičku u auta a dívá se znovu na škrá-
bance. Chlapec tam kostrbatě napsal: „MÁM TĚ RÁD TATI !“  
   Věci jsou nám dány k používání, lidé jsou stvořeni pro 
lásku. Velký problém dnešního světa spočívá v tom, že LIDÉ 
JSOU POUŽÍVÁNÍ a VĚCI JSOU MILOVÁNY. Dokážeme to 
změnit?               (Příběhy psané životem) 
 

 
 
____________________________________________________________ 
 
NĚKOLIK RAD – třeba i jako zpytování svědomí  

 

   Devadesátiletá paní Regina Brett, z  Clevelendu         
v USA při oslavě svých narozenin nabídla přátelům ná-
sledující rady ze zkušeností vlastního dlouhého života 
jako návod na šťastný život: 
 
- Život není vždy spravedlivý, ale je pořád dobrý. Když jsi na 
pochybách nebo v nejistotě, učiň jenom další krůček.  
- Život je příliš krátký na to, abychom marnili čas nenávistí ke 
komukoliv.   
- Odpusť každému všechno, a to co nejdřív! 
- Co si o tobě myslí ostatní lidé, tě nemusí zajímat. 
- Neporovnávej svůj život s jinými. Nemáš představu o tom, 
čím vším museli projít.  
- Neberte sami sebe příliš vážně. 
- Vše se může změnit během mrknutí oka. Ale nebojte se, 
Bůh nikdy nemrká. 
- Když máš vztek na Boha, řekni mu to. ON to snese a 
přijme. Stejně to ví!  
- Usmiř se s minulostí. Tak ti nebude kazit přítomnost.  
- Nikdo nemůže za tvé štěstí kromě tebe. 
- Jestliže vztah musí být tajný, neměli byste v něm být.  
- Nejdůležitější pohlavní orgán je mozek. 
- Neutrácej víc, než na co máš 
- Zbavte se všeho, co není užitečné, krásné nebo radostné.  
- Ať je situace jak chce dobrá nebo špatná, změní se. Věřte 
na zázraky. 
- Zhluboka se nadechni. Uklidňuje to mysl. 
- Co tě nezabije, to tě posílí.  
- Bůh tě miluje, protože je Bohem, ne pro to, co jsi udělal či 
neudělal. 
- Závist je mrhání časem. Už máš všechno, co potřebuješ. 
- Nehromaď, ale rozdávej!  
- Všechno, na čem nakonec doopravdy záleží, je, že 
jsi miloval.  

 

VÝZVA papeže FRANTIŠKA k postní době 2015 
 
   Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její společen-
ství i pro jednotlivé věřící. Především je to však „doba pří-
hodná“ (2 Kor 6,2). Bůh od nás nežádá nic než to, co nám 
předtím dal: „My milujeme Boha, protože on napřed miloval 
nás“ (1 Jan 4,19). On není vůči nám lhostejný. Každý z nás mu 
leží na srdci, zná nás jménem, stará se o nás, a když ho o-
pustíme, hledá nás. Stává se však, že pokud se nám daří 
dobře a žijeme v pohodlí, samozřejmě zapomínáme na o-
statní (což se Bohu Otci nestává nikdy), nezajímáme se o je-
jich těžkosti, o jejich bolesti a nespravedlnosti, jimiž trpí… a 
naše srdce tak upadá do lhostejnosti. Zatímco já si žiji po-
měrně dobře a pohodlně, zapomínám na ty, jimž se dobře 
nedaří. Takovýto egoistický postoj lhostejnosti dnes nabral 
světový rozměr; až takový, že můžeme dokonce mluvit o 
globalizaci lhostejnosti.  
   Lhostejnost vůči bližnímu i vůči Bohu je také pro nás kře-
sťany skutečným pokušením. Proto v každé postní době po-
třebujeme slyšet volání proroků, kteří pozvedají svůj hlas a 
probouzejí nás. 
   Boží lid se potřebuje neustále obnovovat, aby nezůstával 
lhostejný a aby se neuzavíral do sebe. Boží láska rozbíjí onu 
smrtelnou uzavřenost, jíž je lhostejnost. A právě křesťan má 
svědčit o této Boží lásce. Můžeme však svědčit pouze o tom, 
co jsme předtím sami zakusili. Křesťan je někým, kdo 
umožní Bohu, aby ho oblékl do jeho dobroty a milosrdenství, 
aby ho oblékl do Krista, a tak se mohl stávat tím, čím je ON – 
Božím služebníkem a služebníkem lidí. Obřadem umývání 
nohou nám to dobře připomíná liturgie Zeleného čtvrtku. Petr 
nejprve nechtěl, aby mu Ježíš umýval nohy, ale potom po-
chopil, že Ježíš nechce být pouze příkladem toho, že i my 
máme umývat nohy jeden druhému. Tuto službu může vyko-
návat jen ten, kdo si nejprve sám nechal umýt nohy od 
Krista. Pouze on „má s ním podíl“ (Jan 13,8), a tak může 
sloužit člověku. K tomu dochází, když nasloucháme Božímu 
Slovu a přijímáme svátosti, zvláště eucharistii. V ní se stává-
me tím, co přijímáme: KRISTOVÝM TĚLEM.  
   Velmi si přeji, aby se místa, kde žijí křesťané, zvláště naše 
farnosti i rodiny, stávaly ostrovy milosrdenství uprostřed mo-
ře lhostejnosti! 
   Abychom překonávali lhostejnost a naši domnělou všemo-
houcnost, chtěl bych všechny požádat, aby tuto postní dobu 
prožívali jako cestu k formování svého srdce. Mít milosrdné 
srdce neznamená mít slabé srdce. Kdo chce být milosrdný, 
potřebuje srdce silné, pevné, uzavřené pro Pokušitele, ale o-
tevřené pro Boha. Srdce, které se nechá proniknout Duchem 
Svatým. Proto často prosme: „Učiň srdce naše podle srdce 
svého“ (z litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu). Pak budeme mít silné a 
milosrdné, bdělé a obětavé srdce, které se nenechá uzavřít 
do sebe a neupadne do víru globalizované lhostejnosti. 



2x: Bezdomovec  
   Stál před supermarketem, jako téměř každý den, kam cho-
díme pravidelně nakupovat. Tentokrát jsem vzal s sebou na 
velký nákup i našeho prvňáka. Hned si ho všiml a začal se 
na strýčka s časopisy vyptávat. Dohodli jsme se, že mu mí-
sto darování peněz vybereme v obchodě něco k jídlu, aby si 
penízky z prodeje časopisu ušetřil na jiné potřebné (časopis, 
který nabízel, jsme už doma stejně měli).  
   To jsem ještě netušil, co to s naším malým špuntem udělá. 
Prvních pár minut nahlas přemýšlel, co by mu asi tak chutna-
lo. Po chvíli jsme došli k názoru, že nejlepší asi bude oblo-
žená bageta. Přes půl obchodu jsme jen tak proběhli, neboť 
Míša ji chtěl rychle vybrat. Když už byla ve vozíku, celý ne-
klidný přemýšlel, jestli tam strejda ještě bude, že nám to 
dlouho trvá, jestli mu není zima, jestli má kde spát, jestli má 
rodinu a děti… přiznávám, tak rychle jsme nákup ještě asi 
nikdy neudělali…  
   Hnáni Míšovou touhou "nasytit hladového" jsme strejdu na-
šli ještě u vchodu. Míša se však začal stydět, tak jsem mu 
bagetu podal já. Strejda byl šťastný, velmi děkoval... a když 
jsem se podíval na synka, který se za mě tak trochu scho-
vával, uviděl jsem velké, spokojeností rozzářené oči… A oba 
jsme udělali cennou zkušenost: že udělat druhého šťastným 
nestojí mnoho a naplní radostí duši i srdce, nejen obdarova-
ného, ale i dárce. A to na hodně dlouho…(Praha, 6. 12. 2014) 
 

 
 
   „Ztratila jsem kreditní kartu a neměla s sebou vůbec žádné 
peníze. Když jsem tak bezradně stála v prázdné noční ulici, 
přišel ke mně bezdomovec a trval na tom, abych si vzala 
jeho poslední tři libry v drobných mincích a zaplatila jimi za 
taxi. Peníze jsem si od něj nevzala, ale tohle gesto od muže, 
kterého denně všichni přehlížejí, mě nesmírně dojalo,“ na-
psala Dominique Harrison-Bentzen ve výzvě na internetu. 
   Jako projev vděčnosti tomuto muži se rozhodla strávit den 
(celých 24 hodin) jako bezdomovkyně a požádala ty, které 
tento příběh zaujme, aby na účet pro Robbieho poslali tři 
libry, tedy stejnou částku, jakou on nabídl jí. Během toho dne 
se podařilo nashromáždit více než 16 500 liber (asi 22.000,- 
Fr). „I malým projevem lásky můžeme někomu společně i na 
dosti dlouhou dobu změnit život“ dodala. A zdá se, že to 
funguje.                                               (Preston, Anglie, 18.12:2014) 
______________________________________________________ 
 
ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA 
   Tento rok 2015 vyhlásil papež František jako „Rok zasvě-
ceného života“. O co nebo o koho se jedná? Kdo to jsou „za-
svěcené osoby“ a komu? Nejedná se jenom o lidi žijící v klá-
šterech a řeholních komunitách a nosící speciální oblečení – 
hábity nejrůznějších barev a střihů – jakousi klášterní unifor-
mu. Zasvěcené osoby mohou dnes žít i v civilních povolá-
ních, kde svým nenápadným, ale důsledným svědectvím u-
kazují na hodnoty, o které současný svět už ztratil zájem. 
   Papež František při setkání s řeholními sestrami a bratry 
zdůraznil:„že zasvěcenou osobu musí být poznat podle rado-
sti“, protože Bůh, kterému dali svůj život, je Bohem radosti! 

 

 
 
   Česká novinářka a spisovatelka Alena JEŽKOVÁ, rodačka 
z Prahy (*1966), nepatřící k žádné církvi, se vydala na cestu 
po českých moravských klášterech, aby zblízka poznala ži-
vot jejich obyvatel. Nakonec z toho vznikla kniha „TICHÁ 
SRDCE“ (vyšla v r. 2013). V komentáři ke své knize sděluje: 
   Dva roky jsem navštěvovala kláštery na našem území. Ře-
holníci (zasvěcené osoby) jsou poměrně uzavřenou spole-
čenskou vrstvou, žijí podle svých hodnot a jejich náplní je 
práce pro druhé. Pobývat v tomhle prostředí pro mě bylo do-
cela osvěžující. Klášter není temné a uzavřené místo. Lidé 
tam nevstupují, aby utekli před civilním světem a jeho problé-
my, ale po zralé úvaze. Ne z nějakého poblouznění. Vlastně 
jsem v klášterech zažila i hodně legrace. Dokáží i sami o so-
bě vyprávět vtipy. Třeba právě tento docela dobře vystihuje i 
rozdíly mezi jednotlivými řády: „Sejdou se večer u stolu jezui-
ta, františkán a dominikán. Vedou učenou diskuzi, když v tom 
praskne žárovka. Františkán začne nadšeně opěvovat “ses-
třičku tmu“, dominikán začne přednášku o nutnosti tmy, aby 
lépe vyniklo světlo, jezuita vstane a vymění žárovku.“ 
Nechce se tím říct, kdo je lepší, ale spíš to naznačuje rozdíl-
né poslání jednotlivých řeholních společností. Vznik různých 
řádů vždy odpovídal na konkrétní potřeby dané doby.    
   A můj nápad napsat knihu o klášterech? Celý život jsem 
strávila na Starém Městě v Praze. Chodívám těmi historický-
mi místy a myšlenky mi různě běhají v hlavě. Jednou v zimě, 
asi před šesti lety, jsem procházela Husovou ulicí kolem 
dominikánského kláštera a napadlo mě, jak je dobře, že jsou 
řeholníci zase zpět, protože si pamatuji dobu, kdy kláštery 
byly zavřené a mrtvé. Zároveň jsem si uvědomila, že zvenčí 
není jejich přítomnost vlastně vůbec patrná. A došla jsem k 
tomu, že by bylo dobré zjistit, co se za těmi zdmi vlastně děje 
a jak to tam vypadá. Byl to dost naivní nápad. Navíc jsem sa-
ma na sobě začala pozorovat různé předsudky, o kterých 
jsem ani netušila, že je mám, protože nejsem katolík. Zažila 
jsem podobné pocity i ze strany svých přátel. To je pořád dů-
sledek čtyřiceti let komunistické totality, která do lidí dokona-
le implantovala nenávistný pohled na církev a náboženství 
vůbec. 
   Začala jsem nejprve studiem dějin. Vyšlo mi, že veřejně té-
měř neznámá je perzekuce kněží a řeholníků v padesátých 
letech. V rámci tzv. akce K (Kláštěry) byly všechny mužské 
řeholní řády jediné noci přepadeny StB a Lidovými milicemi a 
řeholníci odvezeni co internačních táborů. Odtud mnozí pu-
tovali do vězení, kde strávili dlouhé roky. Byla to elita náro-
da, několikanásobní doktoři, univerzitní profesoři, často i vel-
mi staří lidé. Tohle mě opravdu zasáhlo, ten brutální způsob, 
jak s nimi komunisté zatočili. Je zajímavé, jak shodné byly li-
kvidační akce vůči řeholím v době nacismu a komunismu. 
Mnohdy se scénáře doslova opakovaly. Kupříkladu v Nové 
Říši poslalo gestapo celou komunitu premonstrátů do kon-
centráku, kde bylo pět bratří zavražděno. Za pár let se vše-
chno opakovalo – tajná policie novoříšským do kláštera na-
strčila zbraně, sebrala je a odsoudila. Na tom je krásně vidět, 
z čeho metody komunistů vycházely. Dost mě těší, že kniha 
vychází zrovna teď, kdy můžeme pozorovat opětovný plíživý 
návrat komunistů do klíčových funkcí státní správy. 
A co lidi v klášterech štve? Mnohem míň věcí než nás. Ti lidé 
žijí v pevném společenství, které je daleko solidnější než vět-
šina dnešních rodin. Naprostá většina z nich je zcela vyrov-
naná, nenechávají v sobě nic negativního, všechny pochyby, 
stresy a nesoulady hned řeší. Zatímco katolíci mají zpověď, 
modlitby a rozjímání, my musíme chodit k psychiatrovi.



 

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! – NENÍ na Květnou neděli 29.3.2015) 
Winterthur:           každou sobotu v 18.15 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.(NENÍ 08.04.2015) 
 

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 19.03.2015 a opět začíná 16.04.2015) 
 

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, Rue Virg.-Malnati 3, Meyrin  
                                v Lausanne: každou 1. a 3. neděli v měsíci v 10.00 hod. v Chapelle du Servan, Chemin E.-Grasset 12         
 

Aktuální informace Čes. i Slov. misie najdete také na  www.slovaci.ch a pouze Slov. misie na www.skmisia.ch ! 
  

 
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA se letos koná ve dnech 
26. – 29.3. na obvyklém místě ve Flüeli-Ranft v rodinném 
pensionu manželů Langových: Klausenhof. Obnovu povede 
Otec Votěch KODET, provinciál českých karmelitánů. 
   Bohužel kapacita pensionu je už zcela vyčerpána (letos se 
přihlásilo 65!! krajanů). Pokud by měl ještě někdo zájem, 
může se zeptat v týdnu před obnovou, zda se nějaké místo 
neuvolnilo. Buď na české misii nebo přímo u Langů: T: 041-
666 37 77. Mše na Květnou neděli se bude konat v 10.30 
v místním kostele na kopečku nad návsí!!! 

 
POUŤ NA MARIASTEIN (slovenská) ke Dni matek se 
letos koná 10. května. Mše svatá začíná ve 12.30 hod., 
zváni jsou i všichni čeští a moravští krajané! 

 
NÁRODNÍ  POUŤ  DO  EINSIEDELN: V letošním roce 
2015 se koná v neděli  7. června (júna), poutní mše začíná 
ve 12.30 hod. Pozván je otec arcibiskup Róbert BEZÁK ze 
Slovenska. 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: 28.3. (duchovní obnova 
ve Flüeli); 4.4. (Bílá sobota), 11.4.(jsem mimo Švýcarsko) a 
6.6. (7.6. Einsiedeln). BERN: 5.4. (velikonoční neděle) 
ZÜRICH: 5.4. (neděle velikonoční) a 7.6. (Einsiedeln). 
 
 
 

 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ KRAJANŮ v ŘÍMĚ: se také ještě 
letos z důvodu generální rekonstrukce celého poutního are-
álu NEKONÁ! Rekonstrukce se bohužel protahuje z důvodů 
zdlouhavého vyjednávání s římskými úřady i mnohých potíží 
s italskými firmami, které se na rekonstrukci podílejí. Prů-
běžné informace můžete získávat na „Webseite“ poutního 
domu www.velehrad.net!  
   Každoroční Valná hromada členů Českého náboženského 
střediska VELEHRAD se bude konat již snad v opravené 
části poutního areálu (hlavní budova „A“ je už hotová). 
 

HOSPODAŘENÍ ČESKÉ MISIE ZA ROK 2014: 
   Příjmy činily celkem +33.228,- Fr (sbírky, dary a příspěv-
ky). Celkové výdaje: -31.116,- Fr (běžný provoz, kancelář, 
ča-sopis, cestovní náklady, charita...), přebytek: +2.112.- Fr. 
(Sbírky na poutní dům Velehrad a na Indii se do hospo-
daření naší misie NEPOČÍTÁ, na poutní dům se vybralo cel-
kem 8.250,- Fr, na Indii jsme letos nasbírali 7.000,-Fr. 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 STUDEN-
TA (už vykonává pastorační praxi na faře v Roudnici n.L. a 
letos přijme svěcení na diákona. Kdo jste ochoten přispět, 
tak to udělejte jako vždy společně s příspěvkem na misii 
s poznámkou: student 30,-; 50,-) Za každý váš dar už pře-
dem srdečný dík!  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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