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Českomoravská 

NÁRODNÍ  POUŤ 
v jubilejním roce 200 let od obnovení 

‚Gnadenkapelle‘ 
 

 Einsiedeln                        28. května 2017 
 
 

 11.00 – 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 
                            Jako hlavní celebrant je pozván Otec Tomáš ROULE, spirituál české papežské  
                                      koleje Nepomucenum v Římě.  
                                      Na varhany nás doprovází paní Dr.med. Odette Branná z Luzernu. 

 
                            Zakončení pouti ihned po mši svaté pozdravem Panně Marii, tentokrát 

        před milostnou kaplí u hlavního vchodu!   
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MOŽNOST  SPOLEČNÉHO  OBĚDA  po  skončení  mše  sv.  v  restauraci  „Drei Könige“   
na náměstí za parkovištěm. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Upozornění:  Bohoslužby v sobotu  27.5.  ve  Winterthuru  a  v  neděli  28.5.  v  Luzernu  a  Zürichu  SE  NEKONAJÍ!!



DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ – má smysl? 
Svědectví sestry Angeliky Pintířové 

Řádové sestry v hábitu vzbuzují respekt. Sestra Angelika má 
však smysl pro humor. 
   Ve 45 letech vystudovala dramatickou výchovu na DAMU, 
moderuje v rozhlase a poradí si i s problémovou mládeží. 
Když si udělá chvilku času ve svém nabitém programu, vyrazí 
na lyže. Sestra Angelika, jedna z nejznámějších řádových 
sester boromejek, která se starala o prezidenta V. Havla na 
sklonku jeho života. "Na něm bylo nejvzácnější, že to byl vel-
ký člověk, přitom velmi obyčejný. Na jeho pohřbu jsem si uvě-
domila, když mu tam půl světa stálo u nohou, samé velké 
osobnosti, a já měla možnost být přímo s ním. Obědvali jsme 
spolu, večeřeli, dívali se na televizi, řešili, kam který obraz po-
věsíme," vzpomíná sestra Angelika na jedno z nejsilnějších 
období své služby. 
   V říjnu to bude čtyřicet let, co vstoupila do řádu, tehdy jí bylo 
čtrnáct. Přitom jako malá měla jasnou představu o své 
budoucnosti. Vdát se a mít minimálně pět dětí. Jenomže pak 
uslyšela pozvání od Boha, ke kterému měla odjakživa blízko. 
"Jsem z křesťanské rodiny. Rodiče se starali o místní kostel 
a mě brali s sebou už jako batole.“ Kvůli víře musel její tatí-
nek, učitel matematiky a fyziky, dvakrát opustit školu a praco-
vat jako pomocný dělník. Přestože by se mohlo rozhodnutí 
tak mladé dívky zdát jako dětský rozmar, nebyl "Víte, někteří 
lidé kolem sebe chodí a najednou zjistí, že by se k sobě hodili. 
Podobný moment jsem zažila ve vztahu k životu v klášteře," 
snaží se přiblížit onen moment svého rozhodnutí. 

 

 
 
Přísně tajné 
   Se sestrami boromejkami se setkávala od útlého dětství, 
protože k nim na faru jezdily uklízet a pomáhat. "Jednou mě 
z ničeho nic napadla otázka, jak se vlastně dostane člověk 
do kláštera?“ Jedna sestra mi řekla: „To je jednoduché, požá-
dáš generální představenou, ona tě pošle do Prahy nebo do 
Brna studovat.“ Tak nějak se mi všechno v hlavě pospojovalo, 
hlodalo to ve mně a vše se uzavřelo. Dostala jsem se na 
víkendové setkání, vzali mě do domova důchodců k nejtěž-
ším případům, o které se sestry staraly, viděla jsem lidi po 
mrtvici, přebalovali jsme je a vnímala jsem, s jakou láskou a 
něhou o ně sestra pečuje. To byl ten důležitý moment, o který 
se pak mnohdy opřete. Přestože jsem se do té doby štítila i 
dětských plenek, najednou mi to přestalo vadit..." 
   A tak se po základní škole odstěhovala do Prahy a vstoupila 
do řádu. Tajně! "U nás ve vsi nikdo netušil, že jsem odešla k 
boromejkám. Bylo to tajné, za hluboké totality. Věděli to jen 
moji rodiče a bratr. Ani vlastní sestry nic netušily." Opustila 
rodnou šumavskou vesničku Žihobce, velkou rodinu a odešla 
do "nové" rodiny, do jednoho z utajených bytů boromejek, 
studovala zdravotnickou školu a "oťukávala" se, jestli se 
vydala na správnou cestu. "Není to tak, že já se rozhoduji pro 
klášter. Je to vzájemný vztah, jsem k něčemu zavolaná, ale 

nejsem k tomu nucená. Dostávám nabídku, na kterou mohu 
svobodně odpovědět," říká sestra Angelika a vysvětluje svoje 
přesvědčení: "Přirovnala bych to jako vztah muže a ženy. 
Ženě chybí muž, muži žena. Je to naše druhá půlka. U mě to 
doplnění druhé půlky přišlo jinudy a jinak než skrze manžela 
a děti. Já jsem uslyšela nabídku od Boha, díky kterému se 
můj život rozvine a bude doplněn o tu druhou půlku. Věřím 
tomu, že mě Bůh někam směřuje, jsem v tom šťastná, proto 
mě život v klášteře nemůže vyčerpat." 
   Ověřila si to již během dlouhých příprav na celoživotní sliby. 
Na jeho složení čekala jedenáct let. Za tu dobu si v sobě 
ujasnila, že tohle je ta správná cesta. "Nikdy mě ani nenapad-
lo, že bych z kláštera odešla. Samozřejmě se někdy stane, 
že toho mám dost, ale nevnímám to jako omyl. Přirovnala 
bych to, jako když se vypravíte na túru na Ještěd. Taky jsou 
chvíle, kdy si říkáte, jak dlouho ještě do kopce... ale víte, že 
jdete po žluté, ta vás dovede nahoru a tam na vás čeká 
nádherný rozhled. Takhle to cítím já," říká sestra Angelika 
navzdory tomu, že jednou musela podstoupit zkoušku. 
   "Stane se, že potkáte člověka a mezi vámi něco vzplane. 
Zažila jsem to ještě před svými sliby. Ale cítila jsem, že ne-
mám důvod odejít z kláštera. Kdybych tehdy cítila, že jsem 
na špatné cestě, bylo by to jiné, ale já jsem vnímala, že jdu 
správným směrem. Uvědomila jsem si, že kdybych se vdala, 
mohla bych potkat další muže. Říkala jsem si, tak já teď něko-
ho opustím, protože jsem potkala někoho jiného, a slíbím mu 
věrnost na celý život. Ale jak mu to můžu odpovědně slíbit, 
když jsem selhala?! Zamilovat se můžu padesátkrát. Ale ne 
s každým se musím vrhnout do vztahu. To byl pro mě důležitý 
moment." 
Život v komunismu 
   A tak dnes žije v klášteře pod Petřínem ve velké komunitě 
boromejek. Přiznává, že soužití může být někdy složitější, ale 
to je posouvá dál v práci na sobě. "Tím, že někdo vstoupí do 
kláštera, se nestane dokonalým. Žije se tady jako v každém 
společenství, kde jsou různí lidé, musejí se nějak snášet, 
navíc my jsme se navzájem nevybraly. Skrz vztah k Bohu se 
učím přijímat druhé, kteří jsou třeba úplně jiní," vysvětluje.  
   I v klášteře má soukromí. Většinou každá sestra má vlastní 
pokoj. Jinak vše dělají dohromady. Život v klášteře funguje 
jako velká rodina. I finančně. "Neplatí nás Vatikán, jak si mno-
zí myslí," směje se sestra. Každá z nich pracuje (nejčastěji v 
nemocnici, ve školách atd.) a dostává plat, který odevzdává 
do společné kasy." Já ani nevím, jakou mám výplatu. Vše jde 
rovnou na společný účet. Když něco potřebuji, řeknu si sestře 
představené. Vše vyúčtuji. My žijeme v dokonalém "komunis-
mu", vše máme společné. Na druhou stranu mi nic nechybí, 
nemusím se o nic starat." Každá má v domě něco na starosti, 
obvykle se v pracích střídají: úklid, nákupy, příprava večeře. 
"Máme čtyři auta pro všechny. Je to úsporné. Kdybych žila 
sama, nemohla bych si ho dovolit. Teď, když něco potřebuji, 
zapíšu se do kalendáře a mám auto k dispozici."  
 

 
 

Klášter sester boromejek s nemocnicí pod Petřínem v Praze 



Běžné dny? 
   V jejím případě zrovna o běžných dnech nejde moc mluvit. 
Má totiž tři zaměstnání. Vzhledem k tomu, že v pětačtyřiceti 
letech vystudovala dramatickou výchovu na DAMU, tak jezdí 
do Svatého Jana pod Skalou vyučovat budoucí pedagogy. 
Na půl úvazku pracuje ve výchovném ústavu na Vysočině, 
kde se stará o pubertální chlapce. "Mor dneška jsou nerespe-
ktovaní ublížení lidé, na které nikdo neměl čas. Já je musím 
přijmout jako vlastní i s jejich chybami, lhaním a se vším, co 
o nich vím. Někdy je hábit provokuje a dovolují si. Ale nemám 
problém se obléknout do civilu a jít s nimi hrát fotbal nebo ští-
pat dříví," říká s úsměvem. Třetím zaměstnáním jsou Papež-
ská misijní díla. A aby té práce nebylo málo, tak dvakrát do 
měsíce moderuje v Českém rozhlase. 
   Přesto jistý denní režim absolvuje. Většinou vstává ve 4.50, 
od půl šesté mají společnou mši v kostele sv. Karla u jejich 
nemocnice. Následuje snídaně, společná modlitba breviáře a 
půlhodinová meditace. K další modlitbě se sestry sejdou 
v poledne. Třetí následuje o půl šesté v kapli kláštera. "Poté 
se společně navečeříme a máme tzv. rekreaci, kdy hrajeme 
hry, luštíme křížovky, louskáme ořechy nebo si jen povídáme. 
Zkrátka jsme společně." Před spaním se ještě odeberou na 
večerní modlitbu a adoraci. "Pak je ticho. Měly bychom ho do-
držovat. Já jsem spíš sova, chodím spát až po desáté večer, 
tak ještě obvykle vyřizuji poštu apod." Ročně má šestnáct dnů 
dovolené, které může strávit s vlastní rodinou, jeden týden 
dovolené je určený k duchovním cvičením a pak má také vol-
no, v kterém může odjet třeba na hory. "Jedu tam sice v hábi-
tu, ale lyžuji v civilu," směje se mojí nepatřičné otázce. "Ale 
některé sestry skutečně v hábitu lyžují. Vždyť dříve to bylo 
naprosto běžné sportovat v sukních. 
   Po revoluci jsem naopak nikdy nechtěla hábit sundat, ne-
mohla jsem se ho nabažit, když jsem ho před tím jedenáct let 
nesměla obléknout." Domů za svou rodinou se dostane obvy-
kle čtyřikrát do roka. Dostane dva tisíce korun, aby mohla své 
blízké obdarovat. Vánoce tráví v klášteře. "Tady jsme doma, 
proto zde trávíme svátky. Dáváme si dárky. Každá si vylosu-
jeme jednu sestru, které obstaráme dárek asi do dvou set 
korun." 
   Pokud je chce někdo blízký navštívit, může. Ubytovat se lze 
přímo v klášteře. "Máme tady čtyři hostinské pokoje, ale 
musíme se předem domluvit a zapsat do knihy." Když za ní 
přijedou příbuzní, vyrazí spolu třeba do divadla nebo do kina. 
"Zrovna teď jsme byly s mou rodnou sestrou na Andělu    
Páně 2. Viděla jsem ho dvakrát, vřele doporučuji," směje se. 
Když jí zbude trochu času, jde na procházku, zpívá ve sboru, 
zajde si zacvičit nebo si čte, ale také sbírá obaly od čokolád. 
Začala už v dětství, takže jich má za ta léta nepočítaně. 
   A co má na své práci nejraději? "Nezapře se ve mně peda-
gožka. Mám velkou radost, když někoho naučím něco, co 
neumí, když dostane odvahu pustit se do něčeho, v čem si 
nevěří. Stále hledám cestičky, jak mu pomoct překonat ne-
schopnost, neznalost. Hodně mě inspiruje heslo Marie Mon-
tessorri (1870-1952, první iltalská žena s lékařským titulem, 
pedagožka a psycholožka): Pomoz mi, abych uměl sám. 
Život pro mě musí být i hra. Když věřím v Boha, můžu si hrát", 
uzavírá sestra Angelika. 
____________________________________________________________ 
 

BYL TO ZÁZRAK? 
Jsem dětská lékařka. V roce 1998 jsem měla na svém obvodu v péči 
tehdy dvouletého chlapečka. Zničehonic dostal silnou epilepsii – až 
několik těžkých záchvatů denně. Chlapečka jsem odeslala do praž-
ské motolské nemocnice, kde ležel asi měsíc, zkoušely se lepší a 
lepší léky – a pořád nic. Pak ho poslali domů jako beznadějný pří-
pad, jen dopíchat hormonální injkece. Dítě sláblo, přestávalo komu-
nikovat. Poslední injekci dostal 22. května... a žádné zlepšení. Řekla 
jsem si: vždyť je přece květen – měsíc Panny Marie! A začali jsme 
se s přáteli s velkou důvěrou modlit. A poslední záchvat měl 31. 
května (svátek Navštívení P.Marie). Od té doby je naprosto zdravý!! 

 
 

Luboš UTEKAL – v nitranské katedrále při svěcení na 
diákona v červnu 2016. Dříve, než přijal Boží volání ke kněž-
ské službě, pracoval několik let v jedné Käserei v blízkosti 
Zürichu a pravidelně se s námi setkával právě v Zürichu ve-
čer na bohoslužbách.  
   Letos 16. června 2017 – také v katedrále v Nitre na Sloven-
sku, přijme svátost kněžství. Doprovázejme Luboše v po-
slední fázi přípravy na svěcení svými modlitbami, zvláště nyní 
v máji, kdy nás církev vybízí k intenzívním modlitbám za nová 
duchovní povolání. 
   Některý podzimní víkend zavítá také do Zürichu, aby nám 
udělil své novokněžské požehnání!  
____________________________________________________________ 
 

CO ZNAMENÁ: BÝT SILNÝ? 
Být silný, je... 

– v tichosti mít někoho rád 
– zářit radostí, i když jsi právě nešťastný 
– snažit se odpustit, i když si to ten druhý nezaslouží 
– stále čekat na zlepšení dané situace, i když tomu 

ostatní nevěří 
– zůstat klidný i v době neštěstí 
– mít dobrou náladu, i když je nám dopláče 
– usmívat se, i když je nám v srdci smutno 
– udělat někomu radost, i když sami cítíme bolest 
– mlčet o svých problémech a starostech a vyslech-

nout toho druhého 
– utěšovat druhého, i když my sami bychom potřebo-

vali povzbuzení 
– spoléhat na Boha, i když přímo necítíme jeho 

přítomnost 
– i když je život někdy tvrdý, MILUJ a budeš SILNÝ!  

Nejsilnější není ten, kdo má nejvíce fyzické síly, 
ale ten, kdo nejvíce miluje, a proto nejvíc VYDRŽÍ...



 

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. (V době letních prázdnin se NEKONAJÍ!) 
 

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“. (V době letních prázdnin se NEKONAJÍ!) 
 

První pátek v měsíci:  slovenská mše sv. v 19.30 hod. v kryptě kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36, Zürich 

                                 (Od 18.45 hod. – ADORACE) 

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 
 

Mariastein u Basel – neděle – 14. května se koná tradiční 
májová pouť ke „Dni matek“. Od 11.00 hod. je možné 
přijmout svátost smíření; 12.15 hod. sraz před bazilikou a 
průvod do kostela, kde od 12.30 hod. začíná mše svatá. 
Hlavní celebrant bude P. Jozef IŽOLD, provinciál sloven-
ských salesiánů. 

  
 

Slovenská pouť do Reichenau – sobota –1.července na 
ostrově v  Bodensee (za městečkem Konstanz – Němec-
ko) ke cti SV.CYRILA A METODĚJE. Mše sv. v 17.00 hod. 
v hlavním klášterním kostele v obci Mittelzell.           

 
 
 

České nedělní bohoslužby ve Švýcarsku končí o víkendu 
8.–9. července; opět začínají 19. srpna v 18.15 h. ve Win-
terthuru a 20. srpna v 10.00 hod. v Aarau. V době od 14.7. 
do 16.8. 2017 je Česká misie ve Švýcarsku  mimo provoz! 
(Dva týdny dovolené, týden duchovní cvičení, 4 dny teolo-
gický kurs). Během prázdnin je možnost navštěvovat 
slovenské bohoslužby v Zürichu: v neděli v 9.30 hodin, 
v kryptě kostela Liebfrauen! (Na jiných místech slovenské 
bohoslužby NEJSOU!) 
    VYJÍMKA v ZÜRICHU: zde bude mše sv. u Herz-Jesu 
už v neděli 13.8. v 19.00 h. Sloužit bude P. Josef SOCHA,  
generální vikář  Královehradecké diecéze, který každý rok 
pobývá  na  přelomu  července a  srpna  ve  farnosti svatých 
Petra a Pavla v Zürichu. 

 

OASENFEST – 10. září 2017 – WINTERTHUR-Rosen-

berg, St. Ulrich – společná mše svatá místní farnosti a 
všech národnostních skupin, které konávají své bohosluž-  
by v této farnosti, začíná v 10.30 hodin. Česká mše svatá 
v sobotu 9.září se proto NEKONÁ!  
   Po mši sv. následuje společný oběd (nabízeny budou 
různé národní speciality). Odpoledne kulturní program. 
 

 
 

Slovenská národní pouť do Einsiedeln  se letos koná 
v neděli 10. září 2017. Začátek poutní mše ve 12.30 hod. 
Hlavní celebrant bude slovenský biskup z Islandu Otec 
Dávid Bartimej TENCER, kapucín. 
 

 
 

Poutní dům VELEHRAD v Římě: Celý areál poutního 

domu je opět v provozu. Je možné se kdykoliv ubytovat.  
Pro informace navštivte webseite: http://www.velehrad.net/   
Adresa: Centro Religioso Boemo Velehrad, Via delle For-
naci 200, 00165 ROMA. Tel.: 00420-577 440 070 nebo 
0039-06 636 256;    Email:  velehrad.roma@gmail.com  
Potřebné informace sdělí i Česká misie ve Švýcarsku. 

   Valná hromada členů Českého náboženského středi-

ska se koná letos v týdnu od 6. do 10. listopadu 2017. 
Mohou se samozřejmě přidat i ostatní krajané. Pokud máte 
zájem, přihlaste se přímo v poutním domě v Římě.  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

HLAS MISIE Oběžník České katolické misie ve Švýcarsku. Vydává: P. Špaček Antonín, 

Brauerstrasse  99,   8004  ZÜRICH.   Tel.: 044 –241 50 25;   E-mail Adresse:  spacek.misie.ch@email.cz 

Tisk: Offset Holend AG - Töpferstrasse. 26, 8045 Zürich , T: 044 - 272 52 76; offholend@swissonline.ch 

http://www.slovaci.ch/
http://www.skmisia.ch/
http://www.velehrad.net/
mailto:velehrad.roma@gmail.com


 


