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Postní doba a TICHO 
„Ticho je schopnost dělat z kalné vody čistou“ říká jedna 
čínská báseň. Neschopnost mlčet, neschopnost udělat si 
prostor ticha opravdu kalí náš život. Jako by to lidé Orientu a 
dálných krajin – zdánlivě zaostalí – chápali daleko více než 
my „všehoznalí“ Evropané...  
   U každé pygmejské vesnice v Nové Guineji, na jejím okraji, 
kde začíná buš, stojí malá, osamocená chatrč, bez oken, jen 
s malým otvorem, který slouží jako vchod. I ten se dá však 
zvenčí zavřít, ale nejde otevřít zevnitř. Chatrč připomíná 
hrob. Je to temná chatrč zasvěcení. Každý čtrnáctiletý chla-
pec je do ní zavřen a v úplné tmě a samotě musí v mlčení 
strávit sedm dní. S sebou dostane jen minimální stravu a jed-
no zralé ovoce na den na uhašení žízně. Nemá sebemenší 
kontakt s vnějším světem. V chatrči není vůbec nic, jen pro-
vaz, který vede ke zvonci venku, aby v  krajní nouzi nebo 
zhroucení mohl přivolat pomoc. 
   Zvonec se nazývá „kalamá“ – zvonec pokušení. Když chla-
pec snese izolaci sedm dní a nocí, je celou vesnicí slavnost-
ně přijat do společenství dospělých. Úspěšně složil zkoušku: 
naučil se být sám, mlčet, překonat strach, přemýšlet nad se-
bou. Stal se z něho dospělý člověk. Kolik z nás, civilizova-
ných lidí, kteří se cítíme dospělými, se naučilo, přebývat 
v samotě, mlčení a překonávat strach. Stále taháme za něja-
ké ty zvonce pokušení... A můžeme si je nyní v postní době 
vyjmenovat každý ty svoje „zvonce pokušení“! 
   Za jedním mnichem přišel člověk a zvědavě se zeptal: „Co 
pro tebe znamená ticho?“ Mnich právě stál u studny a čerpal 
vodu. Řekl svému hostu: „Podívej se dolů do studny. Co 
vidíš?“ „Nevidím nic, jen zčeřenou vodu,“ odpovídá host. 
Chvilku zůstali stát v klidu a mnich ho znovu vybídne: 
„Podívej se teď do studny! Co vidíš?“ „Teď vidím svůj obraz 
ve vodě – vidím sebe,“ volá nadšeně host. „Vidíš – to je moje 
zkušenost s tichem: vidím v něm lépe sám sebe,!“  zakončí 
mnich. 
   Jiný starodávný mnich, otec Poimen, říká: „Jste prázdný 
džbán. Naplní-li ho někdo hady a štíry a pak ho uzavře, ne-
zemře tam všechna ta havěť? Ale když ten džbán zase hned 
otevřete, nevyleze ta havěť a nepokouše lidi? Přesně tak je 
tomu s člověkem. Když si hlídá jazyk a umí zavřít ústa, pak 
zůstanou všechna ta zvířata uvnitř. Otevře-li však ústa, pak 
vylezou a pokoušou bratra. A to se Pánu nelíbí.“ 
   Mluvením vystupují všechny nezpracované emoce ven. 
Mlčení emoce a agrese nepotlačuje, ale krotí je a vnáší do 
nich řád. Mluvením se naše emoce vždy znovu rozvíří, mlče-
ním se usadí. Je to jako s vínem: Pohybem se zakalí, klid-
ným uskladněním se kal usadí a víno projasní. „Ticho je 
schopnost dělat z kalné vody čistou!“ 
   Ticho, aspoň občas, potřebuje každý člověk – i ten západ-
ní, nejen mnich nebo pygmejský chlapec, aby dokázal, že je 
už dospělý. S walkmanem na uších nebo stále zapnutou 
televizí nelze poznat opravdu důležité věci pro náš vlastní 
rozvoj a život.  
   A postní doba je k tomu opravdu vhodná: najít si ticho, 
abychom mohli poznat ty „své zvonce pokušení“, za něž 
máme stále chuť tahat!  (Z myšlenek P.Prokopa Siostrzonka) 

Požehnanou dobu postní  
a radostné velikonoce přeje a rád žehná 
všem krajanům                             P.Antonín 

  

 
 

KRISTŮV KŘÍŽ a NÁŠ KŘÍŽ 
   Jsme sice křesťané, víme, že Kristus právě svým křížem 
vykoupil svět ze zla a hříchu, ukázal nám, že mezi křížem a 
vzkříšením je tajemná jednota, že teprve po utrpení a bolesti 
následuje vzkříšení a radost. Přesto je pro nás těžké a nepo-
chopitelné přijímat svůj kříž. Klaníme se Kristovu kříži, ale 
svůj kříž nesnášíme. Jen díky zvláštní Boží milosti snad 
můžeme utrpení NE–POCHOPIT (to nedokážeme nikdy!), 
ale snášet a předávat Bohu. 
   Jeden stále nespokojený člověk se sebou i s druhými si 
stěžoval Bohu: „A proč musím snášet ten kříž? Neexistuje 
způsob, jak se mu vyhnout? Už toho mám plné zuby!“  
   A dobrý Bůh mu odpověděl prostřednictvím snu: Uviděl ce-
lé lidstvo jako nekonečné procesí, ve kterém každý nesl něja-
ký kříž. Ten menší, jiný větší... Kráčeli s námahou... V průvo-
du šel i onen nespokojený člověk. Když se zadíval na svůj 
kříž, napadlo ho, že je příliš dlouhý a kdyby se zkrátil, šlo by 
se mu snadněji a tolik by to nebolelo. Na kraji lesa uviděl dře-
vorubce, hned si půjčil jeho pilu a svůj kříž o notný kus zkrá-
til. Znovu se vydal na cestu a hned se mu kráčelo lehčeji. 
Brzy došel až k cíli, kam všichni směřovali. Byla to však velmi 
hluboká a dosti široká rokle a teprve až na druhé straně byla 
ona zaslíbená země. A nikde žádný můstek ani lávka... 
Přesto viděl, že ji lidé velmi snadno přecházejí. Zadíval se 



pozorněji a všiml si, že každý sundal s ramen svůj kříž, po-
ložil jej přes propast a lehce přešel na druhou stranu. Zara-
doval se a hned to šel také zkoušet. Ale tu zjistil, že jeho 
kříž na druhý konec nedosáhne. Chyběl přesně ten kus, 
který tak lehkovážně odřezal. Rozplakal se... ale bylo už 
POZDĚ! 
   Někdy říkáme, že Bůh sesílá na člověka utrpení jako 
hořký lék k nápravě života. Dokonce jsme kdysi tvrdívali, že 
“koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje.“ Ale tak tomu 
NENÍ! Bůh nemiluje naše utrpení, ale NÁS! Není Bohem 
který mučí člověka. Ani Kristus nechtěl kříž! Chtěl LÁSKU, a 
ta ho přivedla až na KŘÍŽ!      (Převzato od B. Ferrero, ital. salesián) 
____________________________________________________________ 
 

BŮH HLEDAL MNE 
 

 

Tři mladí muži dokončili 
studium ve škole Vel-
kých mistrů. Než se roz-
loučili, dali si slib, že pro-
jdou světem, po roce se 
opět na tomto místě set-
kají a každý přinese to 
nejcennější, co najde. 
První měl jasno: věděl o 
vzácném drahokamu a 
chtěl ho získat. Brzy ho 
našel, koupil a vrátil se. 
Pak čekal na ostatní. 
Druhý se vrátil krátce po 
něm a přivedl si s sebou 
krásnou dívku, se kterou 
se hned oženil. 
Uplynulo mnoho let, ale 
třetí se stále nevracel.Už 

na něj málem zapomněli, když se objevil. Zestárlý, ale šťast-
ný. Nejprve se pochlubili svými úlovky a pak se zeptali: 
„Kdes byl a co‘s celou tu dobu dělal? Musel‘s najít opravdu 
něco velmi cenného, když nyní tak záříš!“  
   „Já jsem se vypravil hledat Boha. Diskutoval jsem s nej-
slavnějšími učenci, četl, studoval, přemýšlel, radil se... ale 
Boha jsem nenašel. Jednoho dne, vysílen vším tím hledá-
ním a studováním, jsem se posadil do trávy na břehu jezera. 
Dlouho jsem pozoroval kachnu, jak v rákosí shání kachňát-
ka, která se od ní vzdálila. Kachna neúnavně až do západu 
slunce kličkovala mezi rákosím, dokud i poslední ze svých 
mláďat neměla pod svými křídly... A tím moje hledání 
skončilo.“ 
   „A tak jsi ho skutečně našel?“ 
„NE! Ale pochopil jsem, že ON hledal mne až si mě konečně 
našel!“ 
   Celá Bible o tom svědčí, že Bůh stále hledá člověka: Od 
Adama, přes proroky, apoštoly... až po naší dobu. Hledá 
každého člověka. A to, co máme dělat my, je tak prosté: 
Nechat se Bohem nalézt! 
____________________________________________________________ 
 

Postní modlitba: 
Bože, přiveď nás na poušť: Vezmi nám všechno, co nás roz-
ptyluje a odvádí od tebe... 
Bože, přiveď nás na poušť: Tam lépe poznáme i temné záhyby 
svého chladného srdce... 
Bože, přiveď nás na poušť: Ale nenechej nás samotné, neboť 
bychom byli vyděšeni sami sebou... 
Bože, přiveď nás na poušť: Uzdrav naše srdce a dej nám zakusit 
svůj pokoj... 
Bože, přiveď nás na poušť: A buď s námi, abychom poznali, co 
nás ještě více přiblíží k tobě... 
Amen! 

 

VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY  2012 
____________________________________________________________ 

 
KVĚTNÁ  NEDĚLE  –  1. 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  31.3.a v Bernu 1.4.  NENÍ! 
____________________________________________________________ 
 
ZELENÝ  ČTVRTEK  –  5. 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  –  6. 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  –  7. dubna 
                                       21.00   Zürich,  Krypta Herz – Jesu  
Bohoslužbu začínáme před vchodem do krypty žehnáním ohně! 
Pak pokračujeme světelným průvod do krypty. Při mši sv. bude  
obnova křestních slibů; na konci budou požehnány velikonoční 
pokrmy. 
____________________________________________________________ 
 
NEDĚLE  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  –  8. dubna 
                                        8.30   Winterthur  –  Rosenberg  
Při mši svaté budou požehnány velikonoční pokrmy a po mši 
následuje společná snídaně v českém klubu sv. Václava. 

Mše svatá v sobotu 14.4. ve Winterthuru  NENÍ! 
____________________________________________________________ 
 
2. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  –  15. dubna 
                                       10.00   Aarau,  sál  pod  kostelem 
svatých Petra a Pavla (u nádraží). 
 
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ (sv. zpověď) je možno přijmout 
před každou bohoslužbou nebo po domluvě v sídle misie! 
 
 

 
 
Tak to vypadá před zahájením vyučování ve školní budově, jaké 
budoval náš misionář P.John MED v Indii. Jeho dílo pokračuje. 
Na poslední sbírku jsme dosud vybrali 7.342,- Fr. Odesláno bylo 
8.000,- Fr. Díky za každou Vaší podporu a snad ještě něco vybere-
me. Nástupce  P. Meda  Fr. Samuel  posílá pozdrav, díky  a žehná!



Osel a vyschlá studna 
   Jednoho dne spadl starý osel do prázdné studny. Nešťast-
né zvíře několik hodin naříkalo a majitel se marně pokoušel 
vymyslet, jak by ho zachránil. Nakonec si uvědomil, že suchá 
studna je k ničemu a osel je už také nepotřebný. Rozhodl se 
tedy studnu i s oslem zasypat. Požádal sousedy o pomoc. 
Každý vzal lopatu a začali házet do studny hlínu, písek, sme-
tí... Osel chvíli naříkal hlasitěji, ale pak úplně ztichl. Hodili 
ještě pár lopat a podívali se dolů. To, co uviděli, bylo napro-
sto nečekané: Když na osla dopadla hlína a smetí, osel se 
vždy otřepal, hlína mu padala pod nohy o on byl vždy o kou-
sek výš. Házeli tedy stále dál, až se osel dostal k povrchu, 
vesele vyskočil a odběhl se pást. 
 

 
    
   Jaké nám z tohoto příběhu plyne poučení? Život také na 
nás občas hází hlínu a všelijakou špínu. Umění je se otřepat 
a jít zase dál. Každý náš problém je malým schůdkem, po 
kterém se dá vyjít výše. Můžeme tak vylézt i z těch nejhlub-
ších propastí. Jen se nesmíme vzdát, vždy se otřepat a po-
stoupit výš. 
   Pět jednoduchých doporučení pro harmonický a klidný 
život: 
1. Osvobodit své srdce od nenávisti, odpustit těm, kdo nám 
ublížili. 
2. Netrápit se minulostí ani budoucností: co bylo, nezmění-
me, a co bude, nevíme. 
3. Radovat se z toho, co máme. 
4. Více dávat. 
5. Méně očekávat. 
A NEZAPOMENOUT na úsměv! NIC nestojí, ale získává 
nám přátele. 
____________________________________________________________ 
 

 
 
Basilejský biskup Felix Gmür na pastorační návštěvě při mši 
svaté 18.12.2011(o 4. neděli adventní) v Aarau, kde se pra-
videlně jednou za měsíc scházejí čeští i slovenští krajané. 

26. dubna 2012 uplyne 10 let od úmrtí 
dlouholetého českého misionáře ve 
Švýcarsku P.Josefa ŠIMČÍKA. Naro-
dil se v  malé vesničce Blatnička na 
moravském Slovácku. Byl členem řá-
du Salesiánů Dona Bosca, kněžské 
svěcení přijal tajně v 60. letech. 
   V r. 1968-71 dokončil teologická stu-
dia ve Vídni a od podzimu 1971 vedl 
Českou misii v Zürichu. Většina kraja-
nů jistě osobně zažila  jeho  obětavost  
a ochotnou pomoc.  
   Děkovná mše svatá bude v Zürichu 29.4.2012 v 19.00 hod. 
v kryptě kostela Herz-Jesu Wiedikon. 
____________________________________________________________ 
 

Martin HOLEČEK – náš 
krajan z Luzernu, už pátým 
měsícem ve službách pape-
že v Římě. Tentokrát ho vi-
díme už skutečně ve vlastní 
slavnostní uniformě v bojo-
vé pohotovosti: hlídá vchod 
do Vatikánu vlevo vedle ba-
ziliky sv. Petra. Žádný ne-
přítel, ani vnější, ani vnitřní, 
nemá šanci!  
V neděli 6. května 2012 bu-
de skládat slavnostní přísa-
hu. Pro případné zájemce 
podají informace Holečkovi 
na T: 041- 240 45 33. 
____________________________________________________________ 
 

 
 
„Náš“ student teologie Jiří Zeman (uprostřed) byl 22.1.2012 
přijat při mši svaté v pražské katedrále mezi kandidáty kněž-
ského svěcení. To znamená, že vstoupil už do druhé polovi-
ny studia a formace. K tomu nám napsal: „Milí krajané, svým 
‘Amen – tak se staň‘ jsem dal Pánu Bohu v přítomnosti bis-
kupa své slovo dokončit přípravu a stát se jeho služebníkem. 
Upřímně děkuji za vaši podporu, a nejen tu hmotnou, ale i 
duchovní, a i nadále o ni prosím, aby síla a dary Ducha Sva-
tého byly větší než moje slabost.“ 
____________________________________________________________ 
 
ŽÍZEŇ (něco v člověku vždycky touží po tom, co je zrovna 
zakázané): V den židovského postu, kdy je přísně zakázáno 
jíst a pít, navštívil jeden rabín svého nemocného přítele. 
Nemocný si hned začal rabínovi stěžovat, jakou má velkou 
žízeň. Rabín mu na to řekl: „Jen se klidně napij!“ Poté asi na 
hodinu odešel. Když se vrátil, otázal se nemocného: „Tak co, 
jak to vypadá s tvou žízní?“ „Nijak!“ odvětil mu nemocný. 
„Když jsi mi dovolil napít, žízeň zcela ZMIZELA!“ 



 

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 kapli P.Marie u kostela St.Ulricha Rosenberg, Seuzacherstr. 1  
                                (přátelské posezení ve farním klubu 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 na Feldstr. 109 od 20.00 hodin. 
                                Italská misie, kostel Don Bosco, Feldstr. 109, Zürich. (Končí 28.3. a opět začíná 18.4.) 
 

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 22.3. a opět začíná 19.4.) 
 

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 18.00 hod. v kostele Allerheiligen, Neubadstrasse  95. 
                                 v Bernu: každou 2. a 4. sobotu v měsíci v 17.30 hod. na Taubenstrasse 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. sobotu v měsíci v 16.00 hod. v Chapelle du Servan, 12, Ch. Eugéne-Grasset         
 

Aktuální informace České i Slovenské misie najdete také na   www.slovaci.ch !!! 
 

 

MIMOŘÁDNÉ  AKCE  A  VYJÍMKY
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA se letos koná od     
29.března do 1.dubna na obvyklém místě ve Flüeli-Ranft 
v rodinném pensionu manželů Langových: Klausenhof. 
Obnovu povede Otec Ludvík DŘÍMAL, salesián, vyučují-
cí katechetiku na teologické fakultě v Olomouci.. 
   Pravidelní účastníci už máte pozvánky doma; neza-
pomeňte včas poslat přihlášku nebo aspoň telefonicky  u 
paní Jobové:  T: 055-240 52 22 do 18. března; později 
přímo u Langů: T: 041-666 37 77! Cena celého pobytu 
(ubytování + celodenní strava) pro jednu osobu v jedno-
lůžkovém pokoji je 250,- sFr, ve dvoulůžkovém 200,- sFr. 

 
NÁRODNÍ  POUŤ  DO  EINSIEDELN: V letošním 
roce 2012 se koná v neděli  3. června, poutní mše začíná 
ve 12.30 hod. Účast na  pouti slíbil světící biskup králove-
hradecký Otec Josef KAJNEK. 
    Prosím krajany, abyste si na tento termín neplánovali 
žádné jiné akce, abychom se aspoň jednou za rok mohli 
sejít v hojném počtu!!!   
 
POZVÁNKA  DO  ŘÍMA:  Také letos  je možnost prožít 
společný týden v Římě v rámci konference Českého ná-
boženského střediska VELEHRAD. Mohou přijet i ne-
členové střediska. Konference trvá pouze jeden den, ji-
nak se konají prohlídky Říma, návštěvy poutních bazilik, 
audience se  Sv. Otcem, a také celodenní výlet do okolí   
zakončený večerem u dobrého vína. Kdo by se z krajanů  
chtěl  zúčastnit, ať se sám  nahlásí v českém poutním do- 
 

mě Velehrad, Via delle Fornaci 200, 00 165 Roma. Tel: 
0039-06-636256, nebo e-mail adresa: velehrad.roma@ 
gmail.com  Letos je pro krajany rezervován poutní dům 
od 6. do 13. října, Nocleh se snídaní stojí 32,- Euro 
v budově A a B, v budově C: 21,- Euro na osobu a den; 
oběd nebo večeře á 9,- Euro. Dopravu si zařizuje každý 
sám. Podrobné informace na www.velehrad.net  

 
ZRUŠENÉ  BOHOSLUŽBY 

WINTERTHUR: sobotní mše sv. budou vynechány v ná-
sledujícím čtvrtletí v těchto dnech: 31.3. (duchovní obno-
va ve Flüeli); 7.4. (Bílí sobota) a 14.4.! 
BERN:  Mše sv. 1.4. (Duchovní obnova ve Flüeli) 
 
POUŤ NA MARIASTEIN (slovenská) ke Dni matek se 
letos koná 13. května. Mše svatá začíná ve 12.30 hod. 
 
HOSPODAŘENÍ ČESKÉ MISIE ZA ROK 2011: 
Příjmy činily celkem +32.670,- Fr (sbírky, dary a příspěv-
ky). Celkové výdaje: –33.056,- Fr (běžný provoz, kance-
lář, časopis, cestovní náklady, charita..), schodek –386,- 
Fr.  Také v tomto prvním čísle Hlasu misie si vám dovolu-
jeme přiložit složenku na příspěvek pro náš časopis 
(roční cena oběžníku nyní vychází na 12,- Fr) i činnost 
České misie ve Švýcarsku. Za každý váš dar už předem 
srdečný dík!! Pokud můžete a jste ochotni opět přispět 
něco navíc na „našeho“ studenta teologie, napište do 
kolonky “sdělení příjemci“: např. +20,- student. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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