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BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ – zamyšlení a úžas 
nad Boží láskou od svatého Bernarda 

   Kde jinde je bezpečný a jistý úkryt pro slabé než ve Spasi-
telových ranách? Tím bezpečněji tam mohu přebývat, čím 
více je Spasitel schopen nás zachránit. Svět kolem nás hlučí, 
tělo nás svírá, ďábel klade nástrahy... Já však neklesám, ne-
boť základy mého života stojí na pevné skále – na KRISTU. 
Zhřešil jsem snad i velkým hříchem. Svědomí bude znepoko-
jeno, ale nezděsí se, protože budu mít na paměti Kristovy 
rány. Vždyť přece byl zraněn pro naše nepravosti! Zlo i smrt 
je Kristovou smrtí přemožena. Existuje tedy účinný lék na 
naše hříchy i nemoci. 
   Velmi by se mýlil ten, kdo by řekl: Větší je má nepravost, 
než abych si zasloužil milost. Jsme přece údy Kristova těla a 
jako nepřísluší údu, aby rozhodoval o záležitostech hlavy, 
tak ani my nemůžeme rozhodovat o tom, co si od Krista za-
sloužíme. To je jeho věcí! 
   Já však s důvěrou čerpám ze Srdce Páně to, čeho se mně 
samotnému nedostává, protože ON oplývá milosrdenstvím 
a je mnoho míst, z nichž toto milosrdenství prýští: Probodli 
jeho ruce i nohy, probodli kopím jeho bok i srdce... Mohu bez 
obav zakusit, jak dobrý je Pán! 
   Že je to nepochopitelné? „Moje myšlenky nejsou myšlenky 
vaše, moje jednání není shodné s jednáním vaším“ – praví 
Bůh Izraele. Ale to, co není hned pochopitelné, ještě nezna-
mená, že neexistuje. Kristův kříž svědčí o tom, že Bůh má 
soucit s námi slabými. V Kristu je člověk usmířen s Bohem. 
Kristův kříž ukazuje ono velké tajemství lásky, onu hlubinu 
milosrdenství  našeho  Boha, s kterou nás navštívil ten, který  

 
vychází z výsosti. Kristovy rány jasně ukazují, že Bůh je 
dobrý, shovívavý a nejvýš milosrdný. Neboť nikdo nemá 
větší lásku než ten, který pokládá svůj život za ty, kdo pro-
padli smrti a byli odsouzeni. 
   Má odměna není za mé zásluhy, ale pro slitování Páně. A 
jak je hojné jeho slitování, tak velká je i má odměna. Jsem si 
přece vědom svých mnoha provinění. Kde se však rozmnožil 
hřích, tam se v míře ještě daleko větší ukázala milost. A je-
stliže Boží láska je od věků na věky – tedy nekonečná – 
mohu se i já na tuto lásku spolehnout. 
   Kristus byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro 
naše zločiny, na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kří-
že, abychom umřeli hříchům a žili spravedlivě. JEHO RÁNY 
NÁS UZDRAVILY. 

 
 

VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY  2016 
____________________________________________________________ 

 
KVĚTNÁ  NEDĚLE  –  20.března 
                             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 19.3. NENÍ! 
____________________________________________________________ 
 
ZELENÝ  ČTVRTEK  –  24. března 
                             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  –  25. března 
                             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  –  26. března 
                             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 závěr budou požehnány velikonoční pokrmy. 
____________________________________________________________ 
 
NEDĚLE  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  –  27. března 
                               10.00   Aarau  
Při mši svaté budou požehnány velikonoční pokrmy  

WINTERTHUR a ZÜRICH –  mše svaté NEJSOU !!! 
____________________________________________________________ 
 
SOBOTA  VELIKONOČNÍ  –  2. dubna 

Winterthur  –  mše sv. NENÍ !!! 
____________________________________________________________ 
 
2. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  –  3. dubna 
                             19.00  Zürich – Herz-Jesu Wiedikon 
____________________________________________________________ 
 
SVÁTOST SMÍŘENÍ – před každou bohoslužbou  
                                     nebo po předchozí domluvě!!! 



POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA 
K POSTNÍ DOBĚ 2016 

Díla milosrdenství na cestě Svatým rokem 
1. Maria jako obraz církve, která evangelizuje, pro-
tože je sama evangelizována 
   V bule vyhlašující Svatý rok jsem vyzval k tomu, aby se 
„postní doba Svatého roku prožívala obzvláště intenzivně 
jako velká příležitost ke slavení a zakoušení Božího milosr-
denství“. Výzvou k naslouchání Božímu slovu jsem zdůraznil 
prvořadost naslouchání tomuto slovu v modlitbě; Boží milosr-
denství je nutné hlásat světu a každý křesťan je vyzýván, 
aby s takovýmto hlásáním získal svou osobní zkušenost. 
Každý kněz má být misionářem milosrdenství, znamením 
Boží blízkosti a Božího odpuštění. 
   Maria přijala radostnou zvěst, kterou jí přinesl archanděl 
Gabriel, a proto ve svém Magnificat prorocky opěvuje Boží 
milosrdenství, jímž si ji Bůh vyvolil. Panna z Nazareta, 
manželka Josefova, se tak stává dokonalým obrazem církve 
a evangelizuje, protože sama byla evangelizována působe-
ním Ducha Svatého. 
2. Boží smlouva s lidmi: dějiny milosrdenství 
   Tajemství Božího milosrdenství se odhaluje v průběhu dě-
jin smlouvy mezi Bohem a jeho izraelským lidem. Bůh se 
vždy projevuje jako bohatý na milosrdenství a je připraven 
zahrnovat svůj lid něhou a soucitem, především v těch nej-
dramatičtějších chvílích, když nevěrnost vyvoleného národa 
láme pouto paktu a smlouvu je třeba znovu potvrdit. Stojíme 
zde tváří v tvář skutečnému dramatu lásky, v němž Bůh hraje 
roli zrazeného otce a manžela, zatímco Izrael je nevěrným 
dítětem nebo manželkou. 
   Drama lásky dosahuje svého vrcholu v Synu, který se stal 
člověkem. V něm nás Bůh zahrnuje svým nekonečným milo-
srdenstvím až do té míry, že se stává „Vtěleným Milosrden-
stvím“. Ježíš z Nazareta je synem Izraele se vším všudy: i on 
je zavázán, jako každý Žid, k naslouchání Bohu:„Slyš, Izraeli, 
Pán je náš Bůh, Pán je jediný. Budeš milovat Pána, svého 
Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou 
silou“. A právě Kristus svou láskou obnovuje tuto smlouvu. 
   Milosrdenství „je výrazem Božího zacházení s hříšníkem, 
kterému nabízí další možnost nápravy, obrácení a víry“, aby 
tak znovu navázal vztah s Bohem. V Ježíši ukřižovaném jde 
Bůh až tak daleko, že chce dostihnout hříšníka právě tam, 
kde se ztratil a odloučil od Něho. Dělá to v naději, že tak ko-
nečně obměkčí zatvrzelé srdce člověka. 
3. Skutky milosrdenství 
   Boží milosrdenství proměňuje srdce člověka, dává mu za-
kusit věrnou lásku, a tím jeho samého uschopňuje k milo-
srdenství. Stále novým zázrakem je to, že Boží milosrdenství 
může vyzařovat do života každého z nás, motivovat nás k 
lásce k bližnímu a dávat impulz k tomu, co církevní tradice 
nazývá skutky tělesného a duchovního milosrdenství.  
    Ty nám připomínají, že naše víra se vyjadřuje konkrétními 
každodenními skutky, které mají za cíl pomáhat našemu bliž-
nímu na těle i na duchu a podle kterých budeme souzeni: 
dávat mu jíst, navštěvovat ho, utěšovat, vzdělávat. Proto si 
vroucně přeji, „aby křesťanský lid během Svatého roku pře-
mýšlel o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. To 
bude způsob, jak probouzet naše svědomí často ukolébané 
tváří v tvář dramatu chudoby a jak hlouběji pronikat k jádru 
evangelia, kde Boží milosrdenství upřednostňuje chudé“. V 
chudém se totiž Kristovo tělo „stává znovu viditelným coby 
tělo, které je zmučené, bolavé, zbité, podvyživené a na 
útěku..., abychom jej rozpoznali, dotýkali se jej a poskytovali 
mu péči“. Nevídané a pohoršující tajemství utrpení nevin-
ného Beránka, pokračující v dějinách. Tím spíše, když chu-
dým je bratr nebo sestra v Kristu trpící kvůli své víře. 
   Před takovouto láskou silnou jako smrt se tím nejubožej-
ším chudákem jeví být ten, kdo sám sebe za takového 

nepovažuje. Myslí si, že je bohatý, ale ve skutečnosti je 
nejchudší z chudých. Je takový, protože je otrokem hříchu, 
který ho nutí, aby bohatství a moc používal nikoli ke službě 
Bohu a druhým lidem, ale k tomu, aby v sobě potlačoval 
vědomí, že ani on není ničím jiným než ubohým žebrákem.   

   Čím větší jsou bohatství a moc, jimiž disponuje, tím větší 
může být jeho klamné zaslepení. Může dojít až tak daleko, 
že ani nebude chtít vidět chudého Lazara, který žebrá u dve-
ří jeho domu a je obrazem Krista. Toto zaslepení je doprová-
zeno pyšným blouzněním o všemohoucnosti, v němž se ne-
blaze ozývá ono ďábelské „budete jako Bůh“, které je 
u kořene každého hříchu. Takové blouznění může nabýt i 
sociální nebo politické podoby, jak to ukázaly totalitní režimy 
20. století a jak to dnes ukazují ideologie unifikovaného 
technicko-vědeckého myšlení, které se snaží učinit Boha 
bezvýznamným a člověka chtějí zredukovat na manipulova-
telnou masu. A zároveň to mohou ukazovat i struktury hříchu 
spojené s falešnými rozvojovými modely založenými na 
zbožštění peněz. Ty vedou ke lhostejnosti bohatších lidí a 
společností k osudu chudých, před nimiž zavírají dveře a do-
konce je nechtějí ani vidět. 
   Postní doba letošního Svatého roku je tedy časem příhod-  
ným pro to, abychom díky naslouchání Božímu Slovu a ko-
nání skutků milosrdenství konečně vyšli ven ze svého  odci-
zení. Tělesné a duchovní skutky milosrdenství nelze oddělo-
vat. Právě tím, že se hříšník v ubožákovi dotýká Kristova tě-
la, může dostat dar pochopení, že on sám je ubohý žebrák. 
Na této cestě si také „pyšní“, „mocní“ a „bohatí“, o nichž 
hovoří Magnificat, mohou uvědomit, že jsou bez vlastní 
zásluhy milováni Ukřižovaným, který i pro ně umřel a vstal z 
mrtvých. Pouze v této lásce se nachází odpověď na žízeň po 
nekonečném štěstí a lásce, o níž si člověk klamně myslí, že 
ji může utišit pomocí idolů vědění, moci a vlastnění. Existuje 
však trvalé nebezpečí, že kvůli stále neprodyšnější uzavře-
nosti před Kristem, který v potřebných i nadále tluče na dve-
ře našeho srdce, skončí ti pyšní, bohatí a mocní tak, že se 
sami odsoudí k pádu do oné věčné propasti, jíž je peklo.  

   Nepropásněme tuto postní dobu jako čas příhodný pro 
obrácení! Prosme o ně na mateřskou přímluvu Panny Marie, 
která před velikostí Božího milosrdenství, jež se jí dostalo 
bezplatně, jako první poznala svou nepatrnost  a vyznala, že 
je pokornou služebnicí Páně.                          papež FRANTIŠEK 
____________________________________________________________ 
 

 
 
  Česká misie ve Švýcarsku už desítky let pomáhá financovat 
vzdělání dětem v indické škole St. Felix v Imphalu, kterou 
založil dnes již zemřelý český misionář, salesián P.Jan MED. 
Školu stále vedou salesiáni. Náš příspěvek většinou stačí na 
roční školné asi 500 dětí. Letos jsme vybrali 6.000.- Fr. Za 
každý náš dar jsou velmi vděční a modlí se za nás! 



SVÁTOST OLTÁŘNÍ - EUCHARISTIE 
 

 

Co všechno mše svatá 
– zpřítomněná Ježíšova 
oběť na kříži – nabízí a 
působí? P.Elias VELLA 
– františkánský kněz 
z Malty – ve svých úva-
hách učí křesťany, jak 
se stát živým křesťanem 
pomocí přijímání Těla 
Kristova. Často zdůraz-
ňuje: „Mše svatá promě-
ňuje naše životy, osvo-
bozuje nás od Zlého 
mocněji než exorcis-
mus, přináší usmíření a 
vnáší do srdcí Boží po-
koj.“ Nic lepšího nám už 
Ježíš nemohl darovat! 

   Ve své knize “SÍLA EUCHARISTIE“ píše: Je dobré připo-
menout, že mše disponuje obrovskou silou, kterou si možná 
ani neuvědomujeme! 
   Především má moc odpouštět hříchy! Církev sice stále do-
poručuje, abychom své hříchy vyznávali ve svátosti smíření 
(zpověď) a skrze ni prosili o jejich odpuštění (podle Ježíšo-
vých slov „Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, 
tomu jsou odpuštěny“). Svátost smíření je speciální síla proti 
možným budoucím hříchům a posiluje slabé oblasti naší 
osobnosti. Avšak jediným zdrojem odpuštění hříchů je Ježí-
šova smrt na kříži – znovu zpřítomněná při každé mši svaté, 
jejímž vrcholem je právě přijímání Těla a Krve Kristovy. 
   Mše rovněž uzdravuje naše tělo, ducha i duši. Často se 
stává, že po jejím přijetí dojde i k tělesnému uzdravení. 
(Můžeme uvést příklady z Lurd, kde odchází často k zázrač-
ným uzdravením, ne však při koupeli v lurdské vodě, ale při 
požehnání svátostí oltářní.) 
   Mše svatá má rovněž sílu vnitřně nás uzdravit, darovat 
nám pokoj a vnitřní vyrovnanost, uzdravit naše emoce, sej-
mout z nás různé závislosti a zlozvyky. 
   Dále mše svatá působí jednotu, rozmnožuje lásku, vede 
k odpuštění a vzájemnému smíření, k obnovení pokažených 
vztahů. 
   Mše svatá má také nesmírnou moc osvobozovat od zlých 
duchů. Člověk, který musí často odolávat útokům Zla, může 
být osvobozen právě při mši svaté. Mše svatá má mnohem 
větší účinnost než jakákoliv modlitba za rozvázání nebo 
exorcismus. Nemusíme se tedy bát, pokud nemáme po ruce 
žádného exorcistu. Máme-li svátost oltářní a toho, který nám 
ji podá, jsme v bezpečí. Dává nám totiž vše, co potřebujeme: 
chrání nás, odpouští hříchy, uzdravuje nás, osvobozuje nás 
od Zlých duchů. Ďábel se před eucharistií třese strachy, jeli-
kož je si dobře vědom, že její moc ho může zcela zničit. 
   Mše svatá má také moc nás naplnit Duchem Svatým. K to-
mu nejúčinnějšímu vylití Ducha Svatého a jeho darů dochází 
právě během mše, pokud jsme otevření pro důvěrný vztah 
s Ježíšem. Samozřejmě také záleží na naší otevřenosti pro 
přijetí darů, které pro nás Ježíš vybral. Učme se slavit mši 
svatou s úctou a vnitřní disponibilitou, touhou po osobním 
setkání s živým Kristem!       (Vybráno z knihy ´Síla Eucharistie´) 
____________________________________________________________ 
 

VÁNOČNÍ MŠE     (Z knihy: „Příběhy psané životem“) 
To by nebylo nic tak neobvyklého. Ovšem okolnosti mojí ú-
častí na ní byly zcela výjimečné. Jednalo se o padesátá léta 
v tehdejším komunistickém Československu. Byl jsem dru-
hým rokem na povinné vojenské službě. Čekal jsem, že jako 
„mazák“ dostanu na vánoce volno na cestu domů. Nestalo 
se. Místo toho jsem  byl zapsán do strážní služby, jako velitel  

strážní jednotky. To znamenalo být do pozdního večera u 
muničního skladu za městem, každé dvě hodiny doprovázet 
skupinku strážných na výměnu. Do kasáren jsme se vrátili 
dávno po štedrovečerním jídle, vše už bylo studené, oschlé. 
S velmi špatnou náladou jsem se vrátil na pokoj a přemýšlel, 
jak to nyní vypadá doma. Právě se chystají na půlnoční do 
asi pět kilometrů vzdáleného kostelíka... 
   A najednou mě napadlo, co kdybych i já šel tady ve městě 
na půlnoční? Jako velitel stráže jsem měl propustku kdykoliv 
z kasáren odejít... Procházel jsem ulicemi, všude za okny zá-
řily vánoční stromky. Kostel už byl také nasvícený, stihl jsem 
i zpověď, prožil krásnou vánoční mši s koledami a vrcholem 
svaté přijímání – Kristus se narodil i mém srdci. Sice daleko 
od domova a blízkých... ale mohou být krásnější vánoce?   
____________________________________________________________ 

 

Arcibiskup Jean-Clément Jeanbart 
z Aleppa v Sýrii 

   Arcibiskup Jean-Clément z Aleppa, melchitský metropolita 
(jedna z nejstarších křesťanských obcí z dob apoštolských) 
pobýval na pozvání Kirche in Not začátkem února v Západní 
Evropě, aby podal osobní a věrohodné svědectví o tom, co 
se v  Sýrii děje. 

   Ostrými slovy kritizuje západní země. Netají se tím, že 
je stále přesvědčenější o tom, že jeho vlast padla za oběť 
mezinárodnímu spiknutí. Za realistické řešení konfliktu pova-
žuje podporu prezidenta Bachara al-Assada v boji proti 
všem povstalcům, včetně těch, o nichž se chybně mluví ja-
ko o umírněných. Arcbiskup Jeanbart zdůrazňuje, že prezi-
dent má silnou podporu národa a jeho odstoupení by vedlo k 
občanské válce a rozdělení Sýrie mezi sousední země. 
      V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas pan arcibiskup upo-
zorňuje na zvláštní zodpovědnost křesťanů. Navzdory pětile-
té válce polovina věřících jeho diecéze zůstala na místě: 
„Vím, že je to naše povinnost vůči všeobecné církvi, vůči 
všem, kdo tu byli před námi, a kteří za to, že zůstali a 
zachovali věrnost Kristu, platili nejvyšší cenu po dobu dvou 
tisíciletí. Mluví se o milionech mučedníků, kteří v Sýrii dali 
život za to, aby nezapřeli Krista. Musíme si uvědomit, že kře-
sťané v Sýrii jsou prvními křesťany. Neobraceli je misionáři. 
V Ježíšových časech tu byly židovské komunity, které každý 
rok na letnice putovaly do Jeruzaléma. A židé ze Sýrie byli v 
Jeruzalémě také toho dne, kdy Duch svatý sestoupil ve 
Večeřadle na apoštoly. Skutky apoštolské říkají, že tři tisíce 
židů se tehdy obrátilo a přijalo křest. Ti se pak vrátili domů a 
dali počátek naší církvi. Pokud nám dnes chcete pomáhat, 
pomozte nám zůstat v naší vlasti. Nepomůžete nám, 
když usnadňujete opouštění naší země. Deportace na-
šich věřících nikomu neslouží, ani nám, ani našim věří-
cím, ani vám. Opakuji, pokud nám chcete pomáhat, 
pomozte k návratu míru do Sýrie, abychom v ní mohli 
zůstat!“  



 

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 27.3.2016) 
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!) 
Aarau:                   každou  3. a často i 1. neděli v měsíci v 10.00 h. 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 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. 
 

Každý čtvrtek:      SPOLEČENSTVÍ MODLITBY v Italské misii na Feldstr. 109, kostel Don Bosco,   
                                od 19.00 mše sv., po ní modlitba růžence; v postní době pobožnost „křížové cesty“,  
                                v měsíci květnu „májové pobožnosti“. (Končí 10.03.2016 a opět začíná 14.04.2016) 
 

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 17.– 20. března na obvyklém místě ve Flüeli-Ranft 
v rodinném pensionu manželů Langových: Klausenhof. 
   Obnovu povede Otec Ladislav HERYÁN, salesián, 
přednášející na Odborné škole JABOK v Praze. 
   Kdo by měl ještě zájem, musí se sám přihlásit přímo u 
Langů: T: 041-666 37 77. Mše na Květnou neděli začíná 
žehnáním ratolestí na nádvoří před hotelem v 10.30 hod. 

 
POUŤ NA MARIASTEIN (slovenská) ke Dni matek se 
letos koná 8. května. Mše svatá začíná ve 12.30 hod., 
zváni jsou i všichni čeští a moravští krajané! 

 
NÁRODNÍ  POUŤ  DO  EINSIEDELN: V letošním 
roce 2016 se koná v neděli  5. června (júna), poutní mše 
začíná ve 12.30 hod. Pozván je otec Petr ŠIKULA, ředitel 
České papežské koleje NEPOMUCENUM v Římě. 
   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: 19.3. (duchovní 
obnova ve Flüeli); 26.3. (Bílá sobota), 2.4.(jsem mimo 
Švýcarsko) a 4.6. (5.6.Einsiedeln). ZÜRICH: 27.3. (nedě-
le velikonoční) a 5.6. (Einsiedeln). LUZERN: 27.3. (ne-
děle velikonoční). AARAU: 3.4. a 5.6. (Einsiedeln) 
 
 

 
HOSPODAŘENÍ ČESKÉ MISIE ZA ROK 2015: 
   Příjmy činily celkem +38.364,- Fr (sbírky, dary a 
příspěvky). Celkové výdaje: -37.010,- Fr (běžný provoz, 
kancelář, časopis, cestovní náklady, charita...), přebytek: 
+1.354,- Fr. (Sbírka na Indii se do hospodaření naší misie 
nepočítá.) 
   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 napo-
sled prosím o podporu našeho STUDENTA (už vykonává 
pastorační praxi ve službě diákona. V červnu t.r. přijme 
v Praze kněžské svěcení, dá-li Pán Bůh.) Kdo jste 
ochoten přispět, tak to udělejte jako vždy společně 
s příspěvkem na misii s poznámkou: student 30,-; 50,-) 
Za každý váš dar už předem srdečný dík!  

 
♥  ♥  ♥  ♥  ♥    

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

                                      

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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