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ÚVAHA K POSTNÍ DOBĚ 2017 
   Smyslem postní doby je likvidovat zlo dobrem. Nebo jinými 
slovy: dobrými skutky napravit to, co jsme zavinili těmi zlými: 
svými hříchy. A jak vzniká zlo můžeme lépe pochopit pomocí  
následující úvahy: 
 

 
 

KDO STVOŘIL ZLO??   
 

   Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: 
“Je všechno, co existuje, stvořené Bohem ?“ 
   Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je to stvořené 
Bohem.“ 
“Stvořil Bůh skutečně všechno?“ - ptal se dál profesor. 
   „Ano, pane,“ – odpověděl student. 
   Profesor pak pokračoval: „Jestli Bůh stvořil úplně všechno, 
znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomu 
je tedy i zlo Božím dílem. Ne naším. 
   Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se 
sebou spokojen. 
   Najednou zvedl ruku jiný student. „Pane profesore, mohu 
Vám položit otázku?“ 
“Samozřejmě,“ - odpověděl profesor. 
   Student se postavil a zeptal se: „Existuje chlad?“ 
“Co je to za otázku! Samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo 
chladno?“ 
   Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: 
“Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje. V souladu se zákony 
fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člo-
věka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na zá-
kladě vyzařování tepla, ale nikdy ne na základě vyzařování 
chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme měřit. 
Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat 
to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.“ 
   A student ještě pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?“ 
„Samozřejmě, že existuje“ - odpověděl profesor.  
     „Znovu nemáte pravdu! Tma stejně tak jako chlad neexi-
stuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomno svět-
lo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. 
Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale  tma  se  změřit  

 
nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve které bychom ji mohli mě- 
řit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali 
nepřítomnost světla.“ 
   Nakonec se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?“ 
Tentokrát profesor nejistě odpověděl: „Samozřejmě! Vidíme 
to každý den: brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, 
násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.“ 
   Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen 
nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti 
lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma  
nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky. 
   Profesor usedl a mlčel... A ten student byl Albert Einstein.  
____________________________________________________________ 
 

KLENOTNÍK seděl u svého stolku a roztržitě hleděl na 
ulici výkladem svého luxusního obchodu. Před výkladem se 
zastavila holčička a přitiskla nos na sklo. Oči se jí rozzářily, 
když uviděla jeden z vystavených šperků. Rázně otevřela 
dveře a ukázala na nádherný tyrkysový náhrdelník. „Chci ho 
pro sestru jako dárek. Můžete mi ho pěkně zabalit?" Klenot-
ník se na svou zákaznici udiveně zadíval: „Kolik máš peněz?" 
   Děvčátko si bez zaváhání stouplo na špičky a vysypalo na 
pult plechovou pokladničku. Vypadlo z ní pár drobných ban-
kovek, hrst mincí, několik mušliček a kovových figurek. „Bude 
to stačit?" zeptala se hrdě. „Chtěla bych koupit dárek naší 
starší sestře. Co umřela maminka, stará se o nás ona a nikdy 
nemá ani chvilku pro sebe. Dnes má narozeniny a z tohoto 
dárku bude mít jistě velkou radost. Ten kámen má stejnou 
barvu jako její oči." 
 

 
 
   Muž odešel do zadní části obchodu a za chvilku se vrátil 
s krásně zdobeným dárkovým papírem, do kterého pečlivě 
zabalil krabičku s náhrdelníkem. „Tady ho máš," řekl holčič-
ce. „A dej na něj pozor." Děvčátko hrdě vykročilo, jako by si 
neslo obrovský poklad. 
   Hodinu poté vešla do klenotnictví dívka s nádhernýma 
modrýma očima, vlasy barvy medu. Položila na pult před kle-
notníka balíček, který on předtím tak pečlivě připravil: „Ten 
náhrdelník byl koupený u vás?" „Ano, slečno." „Kolik stál?"    
  „To je věc dohody mezi zákazníkem a mnou. Tato informace 
je důvěrná." „Ale moje sestra měla jen pár drobných! Nikdy 
by si takový náhrdelník nemohla dovolit koupit!" Klenotník 
zvedl pouzdro s náhrdelníkem, zavřel ho, znovu pečlivě za-
balil a podal dívce se slovy: „Vaše sestra ho zaplatila. Dala 
za něj víc, než by dal kdokoliv jiný - dala všechno, co měla!" 



VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY  2017 
ve Švýcarsku 

___________________________________________________________ 
 

KVĚTNÁ  NEDĚLE  –  9.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 8.4. NENÍ! 
___________________________________________________________ 
 
ZELENÝ  ČTVRTEK  –  13. 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  –  14. 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  –  15. 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  –  16. dubna 
                             10.00   Aarau, sál  pod  kostelem svatých 
                                        Petra a Pavla (u nádraží). 
Při mši svaté budou požehnány velikonoční pokrmy a po mši 
následuje společná snídaně! 

ZÜRICH – večerní mše svatá NENÍ !!! 
___________________________________________________________ 
 
SOBOTA  VELIKONOČNÍ  –  22. dubna 
                             18.00  Winterthur-Rosenberg, St. Ulrich 
___________________________________________________________ 
 
2. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  –  23. dubna 
                             10.00  Luzern – Krypta 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                                

                                           
____________________________________________________ 
 

Z POSELSTVÍ SV. OTCE FRANTIŠKA 
K POSTNÍ DOBĚ 2017   

 

Slovo Boží je dar. Bližní člověk je také dar. 
Drazí bratři a sestry, 
postní doba je novým začátkem a cestou, která vede k 
bezpečnému cíli: k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kri-
stovu vítězství nad smrtí. Toto období se vždy na nás obrací 
s naléhavou výzvou k obrácení; křesťan je povolán k tomu, 

aby se vrátil k Bohu „celým srdcem“ (Joel 2,12), nespokojoval 
se průměrným životem, ale aby ve svém přátelství s Pánem 
rostl. Ježíš je věrným přítelem, který nás nikdy neopustí, 
a přestože hřešíme, trpělivě očekává, že se k němu vrátíme. 
Tímto očekáváním projevuje svou vůli k odpuštění. 
   Půst je příznivou dobou pro to, aby se zintenzivnil duchovní 
život prostřednictvím posvátných prostředků, které nám cír-
kev nabízí: půst, modlitba a almužna. V základě toho všeho 
spočívá Boží slovo, k jehož vytrvalejšímu poslechu a me-
ditaci jsme v tomto období zváni. Zvláště bych se chtěl 
pozastavit u podobenství o boháči a Lazarovi (srov. Lk 16,19-
31). Nechme se inspirovat touto tak významnou pasáží, jež 
nám poskytuje klíč k pochopení toho, co máme konat, aby-
chom dosáhli pravého štěstí a věčného života, a povzbuzuje 
nás k upřímné konverzi.  
 

 
 
1. Bližní člověk je darem. 
   Podobenství začíná tím, že představuje dvě hlavní osoby, 
avšak pouze chuďas je popsán podrobněji: nachází se v zou-
falé situaci a nemá sílu se z ní dostat; leží u boháčových dveří 
a jí drobty, které spadnou z jeho stolu, po celém těle má rány 
a přicházejí psi, aby mu je lízali. Je to pochmurný obraz poní-
ženého a pokořeného člověka. Je to bytost, která je Bohem 
chtěná a milovaná, i když ve své konkrétní situaci je jako lid-
ský odpadek. 
   Lazar nás učí, že bližní člověk je darem. Správný vztah s 
lidmi spočívá v tom, že s vděčností uznáváme jejich hodnotu. 
Ani chuďas u boháčových dveří není obtížnou překážkou, ale 
představuje pro nás apel k obrácení a ke změně života. Post-
ní doba představuje příhodný čas pro to, abychom otevřeli 
dveře každému potřebnému a poznali v něm nebo v ní Kristo-
vu tvář. Abychom však mohli takto jednat, je potřebné vzít 
vážně i to, co nám evangelium odhaluje o onom boháčovi. 
2. Hřích nás oslepuje 
   Podobenství je nesmlouvavé ve způsobu, jímž ukazuje roz-
poruplnou situaci, ve které se nachází boháč. Na rozdíl od 
Lazara je to osoba beze jména a je označen pouze jako 
„boháč“. Jeho hojnost se odráží v přehnaném přepychu. 
V něm se dramaticky ukazuje porušenost způsobená hří-
chem, která se uskutečňuje ve třech následujících výrazech: 
v lásce k penězům, v marnosti a v pýše. 
   Apoštol Pavel říká, že „kořenem všeho zla je láska k peně-
zům“ (1 Tim 6,10). Ta je hlavním motivem korupce a zdrojem 
závisti, hádek a podezírání. Peníze nás nakonec mohou ovlá-
dat a stát se tyranským idolem. Místo toho, aby se nám pení-
ze staly nástrojem služby pro konání dobra a vytváření solida-
rity s druhými, mohou nás i celý svět zotročovat logikou so-
bectví, jež nenechává prostor lásce a je překážkou pro mír. 
   Podobenství nám také ukazuje, že boháčova nenasytnost 
ho vede k marnivosti. Jeho osobnost se realizuje v okázalosti 



a v tom, že předvádí druhým, co si může dovolit. Okázalost 
však zakrývá vnitřní prázdnotu. 
   Nejvyšším stupněm morálního úpadku je pýcha. Bohatý 
člověk se obléká, jako by byl králem, předstíraně se chová, 
jako by byl nějakým bohem, a zapomíná, že je obyčejným 
smrtelníkem. Pro člověka zkaženého láskou k bohatství ne-
existuje nic jiného než jeho „já“, a proto lidé kolem něj jsou 
mimo jeho zorný úhel. Připoutanost k penězům plodí určitý 
druh slepoty: boháč nevidí hladového chudáka, posetého 
ranami a vyčerpaného svým ponížením. 
   Když se díváme na tuto postavu, chápeme, proč evange-
lium tak ostře odsuzuje lásku k penězům: „Nikdo nemůže 
sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a 
druhého milovat, anebo se bude prvního držet, a druhým 
pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu“ (Mt 6,24). 
3. Boží Slovo je darem 
   Evangelium o boháči a chudém Lazarovi nám pomáhá, 
abychom se dobře připravili na blížící se Velikonoce. Liturgie 
Popeleční středy nás vyzývá, abychom prožili podobnou 
zkušenost, jakou velice dramatickým způsobem prožívá i ten 
boháč. Když nám kněz označuje čelo popelem, opakuje 
slova: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“. Boháč i 
chudák umírají a hlavní část podobenství se odehrává na 
onom světě. Obě postavy najednou objevují, že „nic jsme si 
přece na svět nepřinesli a nic si z něho také nemůžeme od-
nést“ (1 Tim 6,7). 
  I náš pohled se upírá k onomu světu, kde boháč vede dlouhý 
rozhovor s Abrahamem, jehož nazývá „otcem“, a tak projevu-
je svou příslušnost k Božímu lidu. Tento detail ukazuje jeho 
život v ještě větší rozporuplnosti, protože až dosud nebylo 
řečeno nic o jeho vztahu s Bohem. Ve skutečnosti neměl Bůh 
v jeho životě žádné místo a jediným bohem si byl on sám 
sobě. 
   Až uprostřed muk onoho světa poznává boháč Lazara a 
přál by si, aby trochou vody zmírnil jeho bolesti. Skutky, jaké 
požaduje od Lazara, jsou podobné těm, které měl sám boháč 
vykonat, ale nikdy je nevykonal. Abraham mu tedy objasňuje: 
„Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A 
nyní se tu on raduje a ty zakoušíš muka“. Na onom světě se 
znovu nastoluje určitá rovnost a bolesti života se vyvažují 
dobrem. 
   Podobenství přináší svým pokračováním poselství všem 
křesťanům. Boháč, jehož bratři ještě žijí, prosí Abrahama, 
aby k nim poslal Lazara s napomenutím; ale Abraham mu 
odpovídá: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou“. A na 
boháčovu námitku reaguje: „Jestliže neposlouchají Mojžíše a 
Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z 
mrtvých“. 
   Tím vystupuje na povrch boháčův pravý problém: kořenem 
jeho zla je to, že nenaslouchal Božímu slovu; to ho dovedlo 
až tam, že už nemiloval Boha, a tedy pohrdal bližním. Boží 
slovo je živou silou, schopnou vyvolávat v srdcích lidí konver-
zi a znovu je nasměrovat na Boha. Zavírat své srdce před 
darem Boha, který hovoří, má za následek, že se srdce uzaví-
rá daru, jímž je náš bližní. 

* 
   Drazí bratři a sestry, postní doba je příhodným časem pro 
to, abychom se obnovili setkáním s živým Kristem: ve slově, 
ve svátostech a v bližním. Kéž Pán – který během čtyřiceti 
dní na poušti překonal pokušitelovy nástrahy – nám ukáže 
cestu, po níž máme jít. Kéž nás vede Duch Svatý, abychom 
šli po cestě obrácení a znovu objevovali dar Božího slova, 
abychom byli očištěni od hříchu, který nás oslepuje, a sloužili 
Kristu přítomnému v potřebných bratřích a sestrách. Modle-
me se jedni za druhé, abychom skrze svou účast na Kristově 
vítězství dokázali otevírat svoje dveře slabému a chudému. 
Pak budeme moci v plnosti prožívat velikonoční radost a vy-
dávat o ní svědectví. 

papež FRANTIŠEK 

Jeden den dítěte v Evropě a v Africe 
Jonas a Aweet, třináctiletí   

 

 

Jonas si rád pospí. Když 
je však škola, musí 
vstávat v 7 hod., v ostat-
ní dny kolem 9 h. Když 
vstane, nasnídá se, 
vyčistí si zuby a obleče 
se... Žádné další úkoly 
nemá. Nasedne na svůj 
motocykl a jede do školy 
Tam má šest vyučova-
cích hodin. O velké pře-
stávce si hraje s ostatní-
mi na školním dvoře.   

  Po vyučování mají oběd a dělají společně úkoly.. V pondělí 
a úterý odpoledne má nácvik školního pěveckého sboru, 
v pátek Judo. Ostatní dva dny trénuje fotbal. Jednou týdně 
má ještě vyučování na housle. Když přijde domů, dokončí 
úkoly a už má čas pro sebe (četba, PC, hra s bratrem...) 
   Večer se rodina sejde u stolu k teplé večeři. Jonas pak po-
může s úklidem stolu. Večer ještě trénuje na housle a připraví 
si školní aktovku na další den. Kolem 21. hod. je nejvyšší čas 
vyčistit si zuby a zalehnout. Při usínání jim matka čte nebo 
poslouchají CD... a den končí.   
 
Pro Aweeta v Kenii začí-
ná den ještě před výcho-
dem slunce. Když vsta-
ne, poskládá velbloudí 
kožešinu, na které spal, 
a jakýmsi dřívkem si vy-
čistí zuby. Pak začne pl-
nit svůj první denní úkol: 
nakrmit kozy a spočítat, 
zda některá nechybí, 
hlavně nějaké kůzlátko. 
Kolem 8. hodiny odvádí 
své  mladší  sourozence 

 
ke škole. Přitom bere s sebou velký žlutý kanystr, aby při zpá-
teční cestě načerpal vodu a přinesl ji domů. Kolem 13. hod. 
jde Aweet znovu ke škole, tam dostanou všichni jednoduchý 
oběd, a má ještě chvíli čas na hru s dětmi. Kolem 15. hod. jde 
se sourozenci zpátky domů a cestou ještě znovu naplní kany-
str čerstvou vodou.  
   Tím denní povinnosti pro Aweeta končí, večer dostanou 
ještě napít kozího mléka a protože se brzy setmí, ulehnou 
všichni sourozenci pod hvězdným nebem do velbloudích 
kůží. Než všichni usnou, ještě si chvíli povídají...  
   Můžeme nakonec přemýšlet, kdo z těch dvou má šťastnější 
život...? A to Evropan Jonas má ještě velké štěstí, že žije 
v úplné rodině s dobrými vztahy...  
____________________________________________________________ 
 
NA NÁVRAT NENÍ NIKDY POZDĚ (z knihy „Bůh v mém životě“)    
   Bylo nás doma šest dětí. Vyrůstali jsme na statku na Vyso-
čině. K naší rodině patřil i ‚strejda Pavel‘. Nebyl naším pří-
buzným, ale my jsme mu tak říkali. Přišel k nám na konci vál-
ky jako vdovec, měl kolem sedmdesátky. Odešel od dcery, 
která měla nešťastné manželství. U nás vypomáhal v hospo-
dářství. Byl jako člen rodiny, ale do kostela s námi nechodil... 
   Poslední tři měsíce svého života polehával... Přišly Vánoce, 
Štědrý večer, samozřejmě strejda Pavel byl s námi... Byl vel-
mi dojatý, děkoval a přiznal, že kdysi opustil církev a stal se 
komunistou. Nyní se chce vrátit, aby zemřel smířen s Bohem.   
Jednoho dne se svátečně oblékl a zmizel. Když se vrátil, celý 
zářil. Je znovu členem Kristovy církve...  a brzy na to zemřel.



 

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 18.15 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  1. a 3. 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“. (NENÍ:  9.03.; 6.4. a 13.4.2017) 
 

První pátek v měsíci:  slovenská mše sv. v 19.30 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 ! 
 

 

MIMOŘÁDNÉ AKCE a VYJÍMKY 
 

POSTNÍ DOBA v roce 2017 začíná Popeleční středou 
1. března. Udílení popelce při mši sv. ve středu od 20.00 
hod.(slovenská) v Kryptě kostela Liebfrauen !!!!!  
(NE v Italské misii) a ve čtvrtek 2.3. od 19.00 hod. (česká) 
jako obvykle v Italské misii v Zürichu. 
 
PASTORAČNÍ NÁVŠTĚVA: biskup Václav MALÝ, 
odpovědný za krajanské farnosti ve světě, navštíví naší 
švýcarskou misii o víkendu 25.–26. března 2017. 
Program návštěvy: 
   Sobota: Od 16.00 – setkání s rodinami ve velkém sále 
farního centra u kostela St. Ulrich, Winterthur-Rosenberg, 
Seuzacherstrasse 1 
   Sobota: 18.15 – mše sv. v Marienkapelle u kostela 
St.Ulrich, Winterthur. Po mši neformální setkání s krajany, 
také ve velkém sále farního centra 
   Neděle: 10.00 – mše sv. v Kryptě kostela St. Karl 
v Luzernu, St. Karlistrasse 23 (u Karlibrücke), po mši sv. 
rovněž setkání s krajany v sále Bäckerei proti kostelu. 
   Neděle: 19.00 – mše sv. v Zürich, Krypta kostela Herz-
Jesu Wiedikon, Aemtlerstrasse 49. Po mši sv. opět nefor-
mální setkání s krajany v sále farního centra Johanneum. 
  
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA ve Flüeli-Ranft 
v pensionu Klausenhof  ve dnech 6.–9.4. 2017! Začíná se 
6.4. v 18.00 h., končí obědem na Květnou neděli 9.4. Kdo 
by měl ještě zájem, můžete se přihlásit u paní Jobové,       
T: 055-240 52 22. Obnovu povede P. Josef ŽÁK, spirituál 
kněžského semináře v Praze. 

POUŤ NA MARIASTEIN (slovenská) ke Dni matek se 
letos koná 14. května 2017. Mše svatá začíná ve 12.30 h., 
zváni jsou i všichni čeští a moravští krajané! 

 
NÁRODNÍ  POUŤ  DO  EINSIEDELN: V letošním 
roce 2017 se koná v neděli 28. května, poutní mše začíná 
ve 12.30 h. Na pouť je pozván zástupce ředitele Nepomu-
cena z Říma, P. Roman CZUDEK. 
   Prosím krajany, aby si tento termín rezervovali a přijeli! 
O tomto víkendu se žádné jiné české mše NEKONAJÍ ! 

 
ZRUŠENÉ BOHOSLUŽBY: WINTERTHUR: sobotní 
mše budou vynechány v těchto dnech: 8.4. (duchovní ob-
nova ve Flüeli); 15.4. (Bílá sobota), a 27.5. (28.5. Einsie-
deln). ZÜRICH: 16.4. (neděle velikonoční) a 28.5. (Einsie-
deln). LUZERN: 28.5. (Einsiedeln) 

 
HOSPODAŘENÍ ČESKÉ MISIE ZA ROK 2016: 
   Příjmy činily celkem +35.508,- Fr (sbírky, dary a 
příspěvky). Celkové výdaje: -33.156,- Fr (běžný provoz, 
kancelář, časopis, cestovní náklady, charita...), přebytek: 
+2.352,- Fr. (Sbírka na Indii se do hospodaření naší misie 
nepočítá, vloni bylo odesláno celkem 7.000,- Fr, letos jsme 
zatím vybrali asi 5.300,- Fr.) 
   Také v tomto prvním čísle Hlasu misie si vám dovoluje-
me přiložit složenku na příspěvek pro náš časopis (roční 
cena oběžníku zatím vychází na 12,- Fr) i na činnost 
České misie ve Švýcarsku. Za každý váš dar už předem 
srdečný dík!  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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