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Z POSELSTVÍ SV. OTCE FRANTIŠKA 
K POSTNÍ DOBĚ 2018 

„Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne                
u  mnoha  lidí  láska“  (Mt 24,12) 

   Drazí bratři a sestry, 
znovu se k nám blíží Velikonoce! Pro přípravu na velikonoční 
svátky nám Bůh ve svém milosrdenství každý rok nabízí 
postní období jako „svátostné znamení našeho obrácení“. To 
nás vybízí a zároveň nám umožňuje, abychom se celým 
srdcem a celým životem vrátili k Pánu.  

 

 
 

   Tímto poselstvím chci i letos celé církvi pomoci, aby tento 
čas milosti prožívala s radostí a v pravdě. Přitom se chci inspi-
rovat Ježíšovými slovy z Matoušova evangelia: „Protože se 
značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“. 
   Tato slova se objevují v kázání o konci časů a zazněla v Je-
ruzalémě, na Olivové hoře, kde později začalo Pánovo utrpe-
ní. V odpovědi na otázku učedníků Ježíš předpovídá velké 
strasti a popisuje situaci, ve které se společenství věřících 
může snadno ocitnout: uprostřed bolestných událostí, kdy 
falešní proroci svedou lid na scestí a v mnoha srdcích ochlad-
ne láska, která je jádrem evangelia. 
Falešní proroci 
   Zaposlouchejme se do evangelního úryvku a snažme se 
porozumět, do jakého převleku se tito falešní proroci skrývají. 
   Mohou se jevit jako „zaříkávači hadů“, kteří manipulují lid-
skými city, aby druhé zotročili a odvedli tam, kde je chtějí mít. 
Kolik jen Božích dětí je hypnotizováno chvilkovým potěšením, 
které si pletou se skutečným štěstím! Kolik jen mužů a žen je 
uchváceno snem o bohatství, který z nich činí jen otroky zisku 
a malicherností! Kolik jen jich žije v přesvědčení, že si vystačí 
sami, a nakonec se stávají oběťmi vlastní samoty! 
   Falešní proroci mohou být také „šarlatány“, nabízejícími 
z utrpení snadná a okamžitá východiska, která se ale brzy 
ukážou být naprosto bezcenná. Kolika jen mladým lidem se 
nabízí falešný všelék v podobě drog, vztahů na jedno použití 
a snadného, ale nepoctivého zisku! A kolik dalších jich je 
lapených do osidel výhradně virtuální computerové existence, 
v níž se vztahy jeví jako snadnější a rychlejší, ale nakonec se 
projeví jako bezcenné! Tito podvodníci nabízejí věci bez sku-
tečné hodnoty, a přitom lidi zbavují všeho nejcennějšího: dů-
stojnosti, svobody a schopnosti milovat. A není divu: ve snaze 
zmást  lidské  srdce  ďábel,  tento  „lhář a otec lži“ (Jan 8,44),  

VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY  2018 
ve Švýcarsku 

___________________________________________________________ 
 

KVĚTNÁ  NEDĚLE  –  25. 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 24.3. NENÍ! 
___________________________________________________________ 
 

ZELENÝ  ČTVRTEK  –  29. 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  –  30. 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  –  31. 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 konci budou požeh-
nány velikonoční pokrmy.             (Ve Winterthur mše sv. NENÍ!) 
___________________________________________________________ 
 

NEDĚLE  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  –  1. 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  –  7. dubna 
                             Mše sv. ve Winterthuru NENÍ! 
___________________________________________________________ 
 

2. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  –  8. dubna 
                             19.00  Zürich – Herz-Jesu Wiedikon 
___________________________________________________________ 
 

SOBOTA před 3. nedělí velikonoční – 14. dubna 
     18.15  Winterthur 
                       Po mši sv. setkání ve farním klubu!  

Další program už jako obvykle: (Neděle 15.4. – Aarau a Zürich!) 
____________________________________________________________ 

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ – před každou bohoslužbou nebo  
                                     po předchozí domluvě!!! 
 

 

Radostné prožití svátků vzkříšení Krista, hojnost 

jeho síly a požehnání přeje všem krajanům  

váš misionář 

                                            



odjakživa předkládá zlo jako dobro, faleš jako pravdu. Každý 
z nás je proto vybízen, aby se zahleděl do srdce a zkoumal, 
zda se nestává obětí těchto falešných proroků a jejich lží. 
Musíme se naučit neulpívat na tom, co se nabízí jako první 
dojem, ale dívat se pod povrch a zkoumat, co v našem srdci 
zanechává dobré a trvalé stopy, protože to pochází od Boha 
a slouží nám to ke skutečnému dobru. 
Zamrzlé srdce 
   Dante Alighieri ve svém popisu pekla představuje ďábla, jak 
sedí na ledovém trůnu, uprostřed mrazivého osamocení bez 
lásky. Ptejme se: Jak se stane, že v nás ochladne láska? Jaká 
znamení nám naznačují, že v nás láska začíná chladnout? 
   Lásku víc než co jiného ničí chamtivost po penězích, „kořen 
všeho zla“ (srov. 1 Tim 6,10). Brzy ji následuje odmítání Boha 
a jeho pokoje. To vede k násilí obracejícímu se proti každému, 
koho považujeme za hrozbu pro své „jistoty“: proti nenaroze-
nému dítěti, proti nemocnému starci, proti přicházejícímu 
hostu, proti cizinci anebo proti bližnímu, který nesplňuje naše 
očekávání. 
   Němým svědkem této ochládající lásky je také stvořený 
svět. Země je otrávena odpadem, odhozeným z nedbalosti 
anebo kvůli vlastním sobeckým zájmům.  
   Láska může ochladnout také v našich společenstvích, 
rodinných i farních. V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium 
jsem se pokusil popsat ty nejviditelnější projevy takového ne-
dostatku lásky. Jsou jimi sobectví a duchovní lenost,  pesimi-
smus, pokušení k uzavírání se do sebe, vzájemné válčení... 
Co máme dělat? 
   Možná ve svém nitru anebo okolo sebe zpozorujeme zna-
mení, která jsem právě popsal. Tehdy nám však církev, naše 
matka a učitelka, společně s mnohdy hořkým lékem pravdy 
nabízí v tomto postním období také sladký a uzdravující pro-
středek: modlitbu, almužnu a půst. 
   Když věnujeme více času modlitbě, umožníme svému srdci, 
aby se zbavilo všech skrytých lží, kterými sami sebe klameme, 
a nalezlo útěchu v Bohu. On je náš Otec a chce, abychom mě-
li život v plnosti. 
   Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vi-
dět ve svém bližním bratra nebo sestru: to, co mám, nikdy ne-
patří jenom mně. Jak bych si přál, aby se almužna pro každé-
ho z nás stala skutečným životním stylem! Každou almužnou 
se zapojujeme do péče, kterou Bůh ve své prozřetelnosti pro-
jevuje všem svým dětem. Pokud dnes skrze mě pomohl mé-
mu bratru, nemůže se zítra postarat i o mé potřeby? Nikdo 
totiž není štědřejší než Bůh. 
   Půst oslabuje naše sklony k násilí, odzbrojuje nás a je vý-
znamnou příležitostí k růstu. Půst nás probouzí a působí, že  
jsme vnímavější vůči Bohu i bližnímu. Oživuje naši touhu po-
slouchat Boha, který jediný dokáže utišit náš hlad. 
   Přál bych si, aby můj hlas dosáhl i za hranice katolické cír-
kve a dostal se k vám všem, mužům a ženám dobré vůle, kteří 
jste otevření zaslechnout Boha. Možná vás tak jako nás trápí, 
jak se světem šíří neklid, možná vám dělá starosti chlad, který 
ochromuje srdce i skutky, a možná pozorujete, jak slábne vě-
domí, že tvoříme jednu lidskou rodinu. Přidejte se k nám, aby-
chom společně prosili Boha, společně se postili a společně 
nabízeli to, co máme, svým bratřím a sestrám v nouzi. 
Velikonoční oheň 
   Kdyby se občas zdálo, že plamen lásky v mnoha srdcích 
začíná skomírat, vězme, že pro Srdce Boží to nikdy neplatí! 
On nám stále dává nové příležitosti, jak znovu začít milovat. 
A nezapomínejme, že nám Kristus daroval na oživení a posí-
lení lásky dokonalý prostředek: svátost smíření na odpuštění 
hříchů a svátost svého Těla a Krve – Eucharistii! 
   Při vigilii Zmrtvýchvstání (na Bílou sobotu) budeme znovu 
slavit jímavý obřad rozsvícení velikonoční svíce: toto světlo 
získané z „nového ohně“ postupně přemůže temnotu naších 
srdcí. „Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promě- 
ní,“ abychom všichni mohli znovu prožít to, co zažili učedníci  

na cestě do Emauz. Budeme-li naslouchat Božímu slovu a 
čerpat posilu z eucharistického chleba, bude i v našem srdci 
stále vroucněji planout víra, naděje a láska. 

Ze srdce vám žehnám a modlím se za vás všechny. 
Nezapomínejte se, prosím, modlit i vy za mě. 

Váš papež FRANTIŠEK 
____________________________________________________________ 
 

„NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ RECEPT  
NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT“ 

   Významná česká herečka celého minulého století Marie 
Rosůlková zemřela před 25 lety ve věku 92 let. Nejen její 
herecké umění, ale i její životní postoje a poctivý křesťanský 
život jsou obdivuhodné! Ve svém pražském bytě žila se svou 
maminkou, která byla vdovou, a od začátku komunismu pak 
se svým bratrem Janem, který byl významným architektem a 
katolickým knězem řádu piaristů.    
   Marie Rosůlková, podle svědectví kolegů a známých, měla 
vždy úsměv na tváři, rozzářené oči a šířila kolem se klid a po-
koj. Kamkoliv vstoupila, jako by doslova zazářilo slunce.      
   Pravidelně chodila do kostela na Vyšehrad nebo do rotun-
dy sv. Martina, kde její bratr sloužil jako kněz. Velmi milovala 
růže, o které pečovala ve své zahrádce. Ráda zdůrazňovala: 
„Často, když se dívám z okna naší kuchyně do zahrádky, 
říkám si: Pán Bůh má květiny hodně rád, že jim tak přeje. Člo-
věk se stará, aby květiny měly vláhu, světlo, aby je nezadusil 
plevel...To chápeme. Plejeme v naší zahrádce pilně, kypříme, 
zaléváme – a doma nám možná zarůstá vstřícnost k někomu 
blízkému... Jako by člověk nebyl stejně důležitý jako růže!“ 

 

 

   Byla poctivou křesťankou, pokornou a ochotnou pomoci 
vždy a komukoliv, pokud to bylo v jejích silách i v jejím pře-
svědčení. Zdůrazňovala: „Budeme-li žít více jeden pro dru-
hého, přijde k nám štěstí dřív, než si myslíme. Zní to možná 
naivně, ale věřte, že právě to je ten nejspolehlivější recept 
na život, který má smysl.“ 
   A její poslední úvaha: „Nesmíme být netrpěliví! Já jsem pře-
svědčená, že lidé se mohou dohodnout jen ve jménu Ježíše 
Krista. Je ovšem pravda, že se v jeho jménu lidé nesčetněkrát 
rozdělovali. To je bída. Ale každý člověk by měl začít u sebe, 
i když je to ten nejtěžší úkol. My jsme dnes ubohý národ, pro-
tože lidé nepracují pro blaho a štěstí společnosti, ale jen pro 
to své vlastní. My jsme chvíli solidární, spojuje nás nějaká my-
šlenka, ale v detailech jsme nesmiřitelní individualisté, kteří se 
nemohou dohodnout. A přece nemůže být lepší návod, jak u-
spořádat svět, než je v Desateru. Jen není snadné se podle 
něho řídit. Lidská přirozenost se tomu vzpírá. To vyžaduje 
oběti a lidi se nechtějí obětovat. Obviňuji tak i sebe. Člověk 
nesnáší omezení a má dojem, že má málo svobody a volnosti. 
A přitom ji zneužíváme. Svoboda je opravdu pro dokonalého 



člověka. A to je asi ten důvod, proč se necháme tak snadno 
spoutat fašismem, či komunismem. Jsem šťastná, že jsem se 
dožila konce obojího, a také nové svobody. 
   Jediný životní kompas je BŮH! I když si můžeme myslet, 
že žádný člověk nemůže být absolutně spravedlivý, jestli je 
někdo nezaujatý a má nesobecký postoj k lidstvu a snaží se 
stavět všechno na morálních a duchovních hodnotách, je na 
správné cestě...“  
(Vybráno z úvah M. Rosůlkové. Její zamyšlení možná ještě mnohem 
aktuálnější dnes, než před 25ti lety...)  
____________________________________________________________ 

 

EVROPSKÁ UNIE – KONEC ILUZÍ 
   Řím: Zpráva vatikánské komise „O současném stavu 
Evropy“ ze 17. února 2018 

 

 

   „Evropa skomírá únavou a je na hony vzdálená svým pů-
vodním ideálům. Evropa, která prozřela z iluzí. Zploštělý a 
zmítaný kontinent, obývaný tekutou a bezbarvou společností 
bez vůně a zápachu, která se uzpůsobila jedinému, uniformní-
mu myšlení.“ Tento smutný obraz našeho světadílu podává 
devátá zpráva o stavu sociální nauky katolické církve ve 
světě, kterou v Římě představil její ředitel kardinál Van 
Thuâna (Europa: la fine delle illusioni; 2018). „Možná se zdá 
podivínské, že celou zprávu věnujeme jedinému z pěti konti-
nentů, avšak co otřásá Evropou, zajímá celý svět“, se píše 
v předmluvě k dvousetstránkovému svazku: „Nebojíme se 
vyslovit nepohodlnou pravdu, že projekt společné Evropy 
prochází vážnou krizí. Pouze radikální přehodnocení metod a 
zejména obsahu – za notného přispění Boží prozřetelnosti – 
bude moci zvrátit situaci, která je pro všechny nebezpečná“. 
   Pojem „krize“ podle autorů zprávy, na které se podílelo pět 
mezinárodních výzkumných středisek (Madrid, Vratislav, 
Peru, Argentina, Ekvádor a římské Centrum studií Rosaria 
Livatina), nejlépe vystihuje současnou evropskou nevolnost, 
a to také ze samého původu slova. Krisis totiž popisuje mo-
ment oddělující dva různé způsoby bytí. Jestliže se křesťan-
ství v evropských počátcích neomezilo jenom na utváření 
kultury, nýbrž vybudovalo celou její civilizaci, a kříž byl už od 
středověku evropským pojivem, jeho pozdějším úmyslným 
zanedbáním vznikl dušný, vykořeněný a skomírající Západ, 
který je sám sobě přízrakem. 
   Zpráva vyjmenovává četné důvody nynější evropské krize a 
vrací se přitom na práh dějin Evropské unie. Podle autorů této 
zprávy byly brzo odmítnuty principy křesťanského humanismu 
oněch politiků (Adenauer, Churchill, de Gasperi, Monnet, 
Schuman...), kteří zahájili společné směřování Evropy po hrů-
zách druhé světové války, a naopak převládl Manifest z ostro-
va Ventontene italských komunistických exulantů Spinelliho, 
Rossiho a Colorniho. Po Brexitu (vystoupení Anglie z EU, 
22.8.2016), se politici Hollande, Merkelová a Renzi vydali 
znovu na tento italský ostrov, aby potvrdili důležitost zmíněné-
ho Manifestu pro Evropskou unii, navzdory tomu, že se v něm 

hovoří o „revolučním a socialistickém evropském projektu 
řízeném avantgardní politickou skupinou“, zastupující „dosud 
nepřipravené národy“. V základech Evropy tak stojí francouz-
ský jakobínský ideál elity, ‚která dobře zná dobro svého lidu‘, 
a která ke své vládě nepotřebuje lidový mandát, protože sama 
ztělesňuje „nejhlubší požadavky společnosti“. 
   Neudivuje proto, že Evropská unie na sebe vzala podobu 
centralistického a absolutistického státu, ve kterém největší 
část moci uchopili funkcionáři a lobbisté (tzv. Evropská komi-
se). Evropský parlament nevydává zákony ani je nemůže 
předkládat, při zasedáních Rady Evropské unie má každý 
představitel z 27 členských států (brzy jich bude 30) k dispozi-
ci jen dvouminutové vystoupení a veškerá vláda se soustředí 
do rukou Evropské komise, jejíž členové ovšem nejsou voleni. 
Přilnutí k novému socialistickému Manifestu, „dítěti osvícen-
ství, elitářství, absolutní laickosti a horizontálnosti“ tak vysvět-
luje, proč se z obzorů Evropské unie vytratilo náboženství, 
zejména katolické. Vatikánský dokument o stavu Evropy také 
připomíná odmítnutí evropskými institucemi žádost papeže 
Jana Pavla II. o zdůraznění křesťanských kořenů v no-
vé Evropské ústavě, na které polský papež rozhodně naléhal. 
   Tato výzva zůstala nevyslyšena a Evropu ovládla bezná-
boženská ideologie. Konkrétním příkladem, uvádějí autoři 
zprávy, může být projekt Erasmus, který má sloužit jako 
„forma masové převýchovy mladých lidí s cílem odcizit je 
původním kulturám a zapojit do vyumělkované, abstraktní a 
tendenčně liberální evropské kultury“.  
   Vměšování evropských institucí v oblasti etických témat a 
rodinné politiky, které by měly spadat do kompetence člen-
ských států, je na denním pořádku. Vyšlo najevo, že korpora-
ce evropských funkcionářů se doplňuje kooptací, ne volbou, 
čímž uniká jakékoli politické či lidové kontrole. Systematicky 
se prosazuje relativistická a laická kultura a plánovitě se vypu-
zuje náboženství z veřejného prostoru. Lidová a národní iden-
tita členských zemí tím trpí a je oprávněná obava, že se zcela 
rozplyne v evropském univerzalismu, který je zdánlivě ne-
utrální, avšak ve skutečnosti promyšlený a tendenčně řízený 
s cílem vytvořit společnost bez jakéhokoliv náboženství.  
   Vatikánská zpráva navrhuje jako východisko odlehčenou 
institucionální formu Evropské unie, hlubší uvědomění si 
vlastní identity a větší respekt k tomu, co evropské dějiny stvo-
řily na svém území a ve svých společnostech. „Zodpovědní 
představitelé Evropské unie a politici by měli věnovat pozor-
nost odstředivým tendencím v mnoha zemích Unie. Bylo by 
krátkozraké tyto tendence povýšeně a nadutě přehlížet“, 
varoval janovský arcibiskup kardinál Bognasco a vyzval             
k „analýze skutečných motivací Evropské komise a hledání 
vhodných řešení“.  
____________________________________________________________ 

 

 
 

Kardinál Josef Beran se po padesáti letech vrací do vlasti... Narodil 
se 29.12.1888 v Plzni, +17.5.1969 v Římě. Dosud jako jediný Čech 
odpočíval mezi hroby papežů v Kryptě sv. Petra. Jeho ostatky budou 
převezeny do Prahy v druhé polovině dubna t. r. Splní se jeho přání! 

https://www.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln_domov&c=A180103_144956_ln_domov_jho


 

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. (NENÍ: 28.3. a 5.4.2018) 
 

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: 22.3.; 29.3. a 5.4.2018) 
 

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. sobotu v měsíci v 16.30 hod. 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 DUCHOVNÍ OBNOVA ve Flüeli-Ranft 

v pensionu Klausenhof  ve dnech 22.–25.3. 2018! Začíná 
se 22.3. v 18.00 h., končí obědem na Květnou neděli 25.3. 
Kdo by měl ještě zájem, můžete se přihlásit přímo v pen-
sionu – T: 041-666 37 77 a oznámit to také naší sekretářce 
paní Jobové, T:055-240 52 22. Obnovu povede P. Antonín 
Pražan, salesián. 
 

POUŤ NA MARIASTEIN (slovenská) ke Dni matek se 

letos koná 13. května 2018. Mše svatá začíná ve 12.30 h., 
zváni jsou i všichni čeští a moravští krajané! 
 

NÁRODNÍ  POUŤ  DO  EINSIEDELN: V letošním 

roce 2018 se koná v neděli 3. června, poutní mše začíná 
ve 12.30 h. Účast na pouti potvrdil Otec biskup Pavel 
POSÁD, pomocný biskup českobudějovický. Tentokrát při 
poutní mši se bude udílet i křest dospělých a svátost 
biřmování 
   Prosím krajany, aby si tento termín rezervovali a přijeli! 
O tomto víkendu se žádné jiné české mše NEKONAJÍ ! 
 

ZRUŠENÉ BOHOSLUŽBY: LUZERN: 25.3.(Flüeli) 

WINTERTHUR: sobotní mše budou vynechány v těchto 
dnech: 24.3.(duchovní obnova ve Flüeli-Ranft); 31.3.(Bílá 
sobota), 7.4. a 2.6.(3.6. Einsiedeln). ZÜRICH: 16.4.(neděle 
velikonoční) a 3.6.(Einsiedeln); Aarau: 3.6.(Einsiedeln). 

 

SETKÁNÍ KRAJANŮ v ŘÍMĚ: ve dnech 5.–6. listo-

padu 2018 se koná v Římě Valná hromada členů Českého 
náboženského střediska Velehrad. Kromě členů mohou 
přijet i další zájemci o poutní pobyt v Římě, a to ve dnech 
3.–10.11.2018. V tomto týdnu se pořádají také společné 
akce, možnost audience se Svatým Otcem, ale také 
individuální program. Ubytování je v našem poutním domě 
Velehrad na Via delle Fornaci 200 v blízkosti Vaticanu. 
Dům je po generální rekonstrukci, velmi příjemné a kvalitní 
prostředí. O bližší informace můžete požádat misionáře 
Otce Antonína nebo si je sami zjistit na www.velehrad.it. 

 
HOSPODAŘENÍ ČESKÉ MISIE ZA ROK 2017: 
   Příjmy činily celkem +33.610,- Fr (sbírky, dary a 
příspěvky). Celkové výdaje: -31.196,- Fr (běžný provoz, 
kancelář, časopis, cestovní náklady, charita...), přebytek: 
+2.414,- Fr. (Sbírka na Indii se do hospodaření naší misie 
nepočítá, vloni bylo odesláno celkem 5.340,- Fr, letos není 
ještě celá sbírka sečtena, ještě přicházejí příspěvky.) 
 
   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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