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ČESKÉ a SLOVENSKÉ  
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2019-20  

ve Švýcarsku 
______________________________________________________ 

 

24.12.2019 – úterý – Štědrý večer  
                 16.00 – Zürich (Krypta kostela Liebfrauen) 
  vánoční vigilie pro rodiny s dětmi 
                 22.00 – Zürich (Krypta kostela Liebfrauen) 
  společná „půlnoční“ slovenské i české misie 
______________________________________________________ 

 

25.12.2019 – středa – Slavnost  Narození Páně 
                   9.30 – Zürich (Krypta kostela Liebfrauen) 
                 10.00 – Aarau (sál kostela Petra a Pavla) 
                 17.30 – Basel (kostel Allerheiligen) 
                 19.00 – Zürich (Krypta – Herz-Jesu Wiedikon) 
______________________________________________________ 

 

26.12.2019 – středa – Svátek sv. Štěpána 
                   9.30 – Zürich (Krypta kostela Liebfrauen) 
                 10.00 – Luzern (Krypta kostela St. Karli) 
                 17.00 – Bern (Krypta kostela Dreifaltigkeit) 
______________________________________________________ 

 

28.12.2019 – sobota – Svaté Rodiny 
                 18.15 – Winterthur (Děkovná bohoslužba, 
                                      po ní předsilvestrovské posezení!) 
______________________________________________________ 
 

29.12.2019 – neděle – Svátek Sv. RODINY 
                   9.30 – Zürich (Krypta kostela Liebfrauen) 
                 19.00 – Zürich (Krypta – Herz-Jesu Wiedikon) –    
                                 posezení v klubu NENÍ! Až na Silvestra! 
______________________________________________________ 

 

31.12.2019 – Poslední den občanského roku 
                 18.00 – Zürich (Krypta – Herz-Jesu Wiedikon) 

   (Společná „Děkovná bohoslužba“ české i slovenské  
                                   misie, po ní silvestrovské posezení!) 
______________________________________________________ 

 

1.1.2020 – středa – NOVÝ ROK – Slavnost 
                                          Matky Boží Panny Marie 
                  19.00 – Zürich (Krypta – Herz-Jesu Wiedikon)  

                   (Společná české i slovenské misie) 
______________________________________________________ 

 

3.1.2020 – pátek – První pátek v lednu (Januar) 
                 19.30 – Zürich (Krypta kostela Liebfrauen) 
______________________________________________________ 

 

4.1.2020 – sobota – oslava Svátku Tří králů 
                 18.15 – Winterthur  
 

 

5.1.2020 – neděle – oslava Svátku Tří králů 
                    9.30 – Zürich (Krypta kostela Liebfrauen) 
                  10.00 – Aarau (sál kostela Petra a Pavla) 
                  19.00 – Zürich (Krypta – Herz-Jesu Wiedikon) 
______________________________________________________ 

 

13.1.2020 – neděle – Svátek Křtu Páně 
                    9.30 – Zürich (Krypta kostela Liebfrauen) 
                  19.00 – Zürich (Krypta – Herz-Jesu Wiedikon) 
Končí doba vánoční! 
 

UPOZORNĚNÍ: 
22.12.2019 – 4. neděle adventní – ještě  pravidelné 
bohoslužby: 
Winterthur – sobota 21.12. v 18.15  
Luzern – neděle 10.00;                 Zürich – neděle 19.00  
   Winterthur – sobota 11.1.2020 – mše svatá NENÍ !!! 
____________________________________________ 
 

 
 

SLOVO kardinála Špidlíka k ADVENTU 
(letos 100 let od jeho narození) 

   Bůh vždy zachránil svůj lid uprostřed velkých katastrof, tak 
jako se i Noe zachránil při potopě. Ostatně celý náš život je ve 
znamení přechodu různými katastrofami a potopami. Všechno 
se nám před očima ztrácí, život utíká, co bude zítra, nikdo 
neví. Ale ten, kdo věří, má pevnou jistotu, že ho Někdo vede 
a že on sám jde tedy po cestě, která má smysl a cíl, která vede 
ke konečnému setkání...  
   Celý náš život je tedy ve znamení adventu – příchodu. Mlu-
víme o prvním a druhém příchodu Krista: První byl na počátku 
křesťanské éry, druhý bude na konci světa. Ale oba jsou jen 
vrcholnými okamžiky toho, co se děje stále: Bůh neustále 
přichází a touží po setkání s každým člověkem. A právě naše 
osobní setkání s Bohem je smyslem našeho života. 
   „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste přetíženi, a já 
vás občerstvím..., u mě najdete odpočinutí a klid“ – říká nám 
Ježíš. Dnes už nejsou králové, kteří zakládají říše. Máme však 
vůdce politických stran. Jejich úspěch se měří podle počtu 
stoupenců, které si získali. Snaží se proto předložit program 
s velkými sliby. Opírají se o davy těch, kdo nic nemohou ztra-
tit, a proto jdou za jakýmkoliv slibem. I Kristova výzva může 
vypadat podobně: „pojďte, kdo jste obtíženi...“ A přece je velký 
rozdíl mezi Mesiášem a politickým vůdcem. Politik se musí o 
své stoupence opírat, často jim i podlézat... znovu a znovu 



nabízet nějaké hmotné výhody. Ježíš také nabízí, ale docela 
jiné občerstvení. Ježíš nechce získat hlasy při volbách, Ježíš 
chce získat naši důvěru. Musíme mu uvěřit, že to udělá. Víra 
uzdravovala nemocné, víra odpouštěla hříchy kajícníkům... 
Tedy víra a důvěra v Ježíše léčí a ulehčí! 
   Političtí vůdcové slibují velké změny, burcují k revoluci – 
převratu. Kolik už jich v dějinách lidstva bylo! Ale žádná z nich 
nebyla definitivní. Změněný pořádek vyhovoval v první perio-
dě, časem se ukázaly i jeho stinné stránky a vyšlo najevo, že 
se i nového řádu zneužilo. 
   Je i křesťanství hnutí revoluční? Obrací se k chudým a pro-
následovaným, slibuje jim útěchu, ale zcela jinak, než to dělají 
revoluce světa. Neříká, že se všecko napraví, když se změní 
vnější pořádek. Křesťanství usiluje o „revoluci“ vnitřní, o ná-
pravu srdce a smýšlení! Svět se změní v tom okamžiku, až se 
změní naše smýšlení. Ve zmatku a bouřích světa najdeme 
mír, až se utiší rozbouřené vlny našeho srdce, až se stane 
mírným podle Srdce Ježíšova: „Učte se ode mne, neboť jsem 
tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek!“ 
   „Vezměte na sebe mé jho...“ – co je to jho? Dnes slovo 
neznámé. Můžeme říci: můj úděl, můj způsob života. Vezměte 
pevně do svých rukou svůj životní úkol, své povinnosti, svou 
práci. A každý úkol nějakým způsobem tíží. Některá práce víc, 
některá méně. A nejde jen o fyzickou práci, nejde jen o sílu 
svalů. I u počítače jde o vypětí třeba zrakové, nervové... Kaž-
dou práci však mění náš duševní postoj, jaký k ní máme. 
   Jeden významný italský chirurg se chystal po celodenní prá-
ci večer domů. Už byl dole ve vestibulu nemocnice, když tam 
vtrhla bědující žena. Co se stalo? Její syn narazil s motorkou 
do nákladního auta a má rozbitý obličej. Na stanici první po-
moci řekli, že se nedá nic dělat. Opravdu? Chirurg se vrátil, 
celou noc narovnával, sešíval, potil se, nadával... Ale věc se 
podařila. Obličej sice zůstal poznamenaný, ale mladík jí a mlu-
ví. „Nikdy jsem nepracoval s takovým nasazením, jako tu 
noc,“ vzpomíná italský chirurg. 
   Láska k člověku ulehčí i velmi těžkou práci, láska k Bohu – 
projevující se denním kontaktem s Ním – nadlehčí a nad-
zvedne i nejtěžší břímě s úsměvem. 
____________________________________________________________ 

 

ZLODĚJ v DOMĚ 
(Aby se zloděj neprokopal do domu) 

(Předvánoční zamyšlení sepsal P. Michael Martinek, salesián, před-
nášející na sociální škole Jabok a zároveň vězeňský kaplan) 

   Bdělost je jedna ze základních vlastností křesťana. každý 
rok se nám to znovu připomíná v adventu z evangelia sv. Ma-
touše: „Syn člověka přijde v hodinu, kdy to nečekáte...“ Platí 
to pro každého křesťana jednotlivě i pro církev jako celek. 
   Nedávno skončila v Římě Amazonská synoda (o pastorační 
činnosti církve v Jižní Americe). Biskupové z této oblasti se 
snažili rozeznat znamení času. Nakonec vyzvali papeže, aby 
povolil kněžské svěcení ženatým mužům (třeba už osvědče-
ným ženatým diákonům – o čemž se už delší dobu v církvi 
diskutuje). Pokud by se tak stalo, znamenalo by to zásadní 
změnu myšlení i praxe pro celou katolickou církev. 
   Nejvyšší čas se probudit. Takový krok ovšem budí i kon-
troverzní rekce... Je však třeba se ptát po důvodech takového 
nápadu. Je to především pastorační nouze, celá církev dnes 
trpí nedostatkem pastýřů, a tím církev nemůže plně realizovat 
své poslání a lidé jsou vystaveni tlaku jak konzumního ate-
ismu, tak pohanským kultům. A církev musí reagovat, ne zů-
stat dále v nečinnosti. Je to její duchovní úkol, neboť „Syn člo-
věka může přijít kdykoliv“ a církev i jednotliví křesťané budou 
skládat účty ze své činnosti – aby se nestalo, před čím Ježíš 
varuje: „Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili 
se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netuši-
li, až přišla potopa a zachvátila všechny. Právě tak to bude, 
až znovu přijde Syn člověka“ (Mt 24,38-39) 
   Také církev v Německu s vědomím odpovědnosti se vydala 

na svou „synodální cestu“. Na nekontrolovanou moc duchov- 
ních, která stála za zneužíváním mladých v katolické církvi, 
reagují biskupové tím, že zvou k jednání laiky jako své rovno-
cenné partnery. Výsledek může způsobit zásadní změnu my-
šlení i praxe v katolické církvi. 
   I zde jsme svědky protichůdných reakcí. Musíme však vidět 
i zde duchovní úkol celé církve: jestliže se představitelé církve 
dopustili tak masívního selhání, které vedlo ke ztrátě její 
důvěryhodnosti v očích miliónů lidí, neznamená to, že jsme 
nebyli dostatečně bdělí a že už se „zloděj prokopal do domu“? 
Je tedy nejvyšší čas se probudit a změnit směr! 
 

 

   A jaké znamení času najdeme v našem českém (i evrop-
ském) prostředí? Jaká je naše pastorační nouze? Většina 
občanů dnešní Evropy má v sobě velmi křehký duchovní roz-
měr. Už není většina věřících křesťanů. Přesto si kladou otáz-
ky o smyslu života, o bolesti a smrti, o vině a odpuštění, kam 
člověk směřuje a co ho přesahuje. A jelikož nepřijímá křesťan-
skou odpověď, uchyluje se k ateismu, k východním nábožen-
stvím a k esoterismu. 
   Co můžeme dělat, aby naše křesťanská nabídka nebyla 
v tomto chaosu umlčena, abychom nedovolili „zloději proko-
pat se do domu“? Především naslouchat lidem, vnímat jejich 
pocity a otázky, nenabízet hned odpovědi, ale hledat je spolu 
s nimi. Tak by to měl dělat každý kněz i obyčejný křesťan 
v rozhovoru s lidmi okolo sebe (s farníky, kamarády, spolupra-
covníky, sousedy, příbuznými...). Je však potřeba, aby na to 
byl osobně připraven: aby se sám podobnými otázkami zabý-
val, aby ho zajímaly otázky druhých, aby si dovolil i kritický 
pohled na názory a praxi své církve! 
   Pokud budeme žít izolovaně od současného světa a zůsta-
neme uzavřeni jen „ve své pravdě“, nic se nezmění a nepodaří 
se nám křesťanský způsob života předat. Je potřeba, aby 
biskupové, kněží i věřící laici vedli mezi sebou otevřený dialog 
a byli rovnocennými partnery. 



   Evangelium nás vyzývá: Buďte připraveni – Pán přichází 
v různých podobách, v různých chvílích, i na místech, kde 
bychom to vůbec nečekali. Bdělost znamená schopnost číst 
znamení času! Může přijít v osobních radostech i bolestech, 
v technických možnostech (třeba přes Email nebo Skype), 
v politických změnách, v sociálních problémech, v církevních 
krizích. Nebo také přijít v převlečení: za těžce nemocného, 
bezdomovce, za nepříjemného šéfa či souseda, za člověka 
v manželské krizi, za ateistu či budhistu. Nepřipravenost na 
taková setkání s Kristem může vést k vážným důsledkům. 
Historie nám dává mnoho odstrašujících příkladů. 
   Advent i vánoční čas je tedy příležitostí, abychom hledali a 
nacházeli Pána všude tam, kde nás očekává, a nejen v našich 
kostelích či na poutních místech. 
____________________________________________________________ 
 

JEŽÍŠEK pro MNE 
(Příběhy psané životem) 

   V našem městečku na podloubí mám malé knihkupectví. 
Jednou v předvánočním čase za mrazivého dne vstoupil do 
prodejny starší pán. Pozdravil, usmál se, vytáhl z kapsy 
kabátu papírek a četl: „Ježíšek pro mě.“ Chvíli jsem mlčela, 
jako že nerozumím. „Ježíšek pro mě,“ zopakoval mi. 
   „Takovou knihu nemáme,“ řekla jsem dost nahlas. „Ježíšek 
pro mě,“ opakoval pán důrazně znovu, „tady mi to napsala 
manželka, že mám tu knížku koupit...“ 
   Naťukala jsem název do počítače..., i když jsem věděla, že 
jsem o takové knížce nikdy neslyšela. Samozřejmě: taková 
kniha neexistuje! Říkám mu to a ještě ukazuji na obrazovku 
počítače, aby se sám mohl přesvědčit. 
   On pokyvuje hlavou, ale přitom neústupně znovu říká: „‘Je-
žíšek pro mě!‘ Podívejte se, tady mi to moje manželka napsa-
la, co je třeba koupit. A ona se nikdy nesplete: Ježíšek pro 
mě!“ 
   Bezradně se na papírek podívám a čtu: Ježíšek pro mě: 
Schody do ráje. Usměji se a říkám: „No vy máte koupit knížku, 
co se jmenuje „Schody do ráje“! 
 

 
 

   Muž se podívá znovu na papírek a dá se do smíchu. „To je 
moje manželka... napíše, co si přeje k Vánocům, a já si 
myslím, že je to název knihy...“ Vytáhnu tu správnou knihu, 
zabalím, usměvavý pán zaplatí a odchází do mrazivého 
náměstí...  
   Dívám se za ním a přemýšlím: „Ježíšek pro mě“. Ono to 
vlastně není jen náhoda, že ten pán sem přišel a přečetl jiný 

název knihy. Ono je to i výzva. Jako by mi chtěl NĚKDO říci, 
že Ježíšek je tady pro nás, pro mě, pro tebe, pro každého... a 
že si to často ani neuvědomujeme, i když to víme... zdá se 
nám to tak samozřejmé, jakoby o tom nebylo třeba ani pře-
mýšlet. „Ježíšek pro mě.“ Ano, je tu pro nás! Ať se stane coko-
liv, vždycky je možné do sebe vdechnout tuto naději, která se 
skládá z pouhých tří slov: „Ježíšek pro mě!“ 
   Najednou jsem cítila velkou radost a jistotu. V duchu jsem 
stála před jesličkami, jaké jsme mívali v dětství doma pod stro-
mečkem, a ze kterých se na mě dívá: 

- Ten, který mě miluje 
- Ten, který mě nikdy nepřestane milovat 
- Ten, který jediný má moc a sílu dovést mě k vítězství 

  Ježíšek pro mě! 
 

 

A papež František dodává: 
„Nic není důležitější než zvolit to, co se Bohu líbí nejvíc. Tedy: 
Jeho milosrdenství, Jeho lásku, Jeho soucit, Jeho objetí, Jeho 
pohlazení!“ 
____________________________________________________________ 
 

VÁNOČNÍ SBÍRKA na DÍLO P.MEDA v INDII 
 

 

Takových fabrik na výrobu cihel je v Indii na pět set 
 

   Milí krajané, jako každý rok, tak i letos si vám dovolujeme 
ve vánočním čísle přiložit složenku na podporu díla českého 
salesiána Jana Meda v Indii.  
   Salesiáni v Indii zahájili nový projekt „Školní vzdělání místo 
dětské práce v cihelnách“. Tento nový projekt chce pomoci ro-
dinám, které nemohou svým dětem zaplatit ani minimální škol-
né s obědem. Salesiáni chtějí nabídnout alternativní řešení 
pro nejchudší rodiny: základní školu s obědem zdarma! 

Prosím, pomozme jim... Srdečné díky! 



 

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.Ulrich 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 (Končí 18.12.2019, opět začínají 8.1.2020) 
 
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 19.12.2019, opět začínají 16.1.2020) 
 
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 1. a 3. 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 2. a 4. neděli v měsíci v 16.30 hod. v kostele St. Julien, Rue Virg.-Malnati 3, Meyrin  
                                  v Lausanne: každou 2. sobotu v měsíci v 10.30 hod. v Chapelle du Servan, Chemin E.-Grasset 12                                                                                                                                
                                  v St. Gallen: jedenkrát za měsíc – nepravidelně, informace u paní Márie: mari.renshaw@gmail.com 
 

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

 

MIMOŘÁDNÁ OZNÁMENÍ 
  

POSTNÍ DOBA v roce 2020 začíná Popeleční středou 

26. února. Udílení popelce při mši sv.: ve středu od 20.00 
hod. slovenská v Kryptě kostela Liebfrauen a ve čtvrtek 
27.února od 19.00 hod. česká v Italské misii v Zürichu. 
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA v roce 2020 bude 

(jako obvykle) ve Flüeli-Ranft v pensionu Klausenhof ve 
dnech 2.–5.4. Pozvánky s přihláškou dostanete v lednu 
(kdo jezdíváte pravidelně), jinak si je vyžádejte u sekretář-
ky misie paní Jobové, T: 055-240 52 22.  
   Obnovu povede P. Jiří ZEMAN, z pražské arcidiecéze. 
Několikrát u nás byl už jako bohoslovec a diákon, byl nám 
udělit i své novokněžské požehnání. 
 

POUŤ na MARIASTEIN se v roce 2020 koná třetí 

neděli v máji: 17.5., začátek mše sv. ve 12.30 h. 
 

NÁRODNÍ POUŤ DO EINSIEDELN v roce 2020 se 

koná v neděli 7. června, poutní mše začíná ve 12.30 h.  
    Na pouť je pozván a účast slíbil Otec biskup Pavel 
POSÁD. Bude křest dospělých, biřmování i 1. sv. přijímání. 
   Prosím krajany: REZERVUJTE si včas tento TERMÍN !!!!   
 

Svátost manželství v roce 2019:  
Škardová Madleine + Riedenklau Ebi, 4.5.2018, Gubel   
   Všechny  ostatní  páry  se  na  manželství v rámci  České 
 

 

misie jen připravovaly a ještě připravují. Vlastní svatby se 
konaly a budou konat v jejich původním domově. 

 
Křty v roce 2019: 
Chleboun Vincent, 6.7. – Zürich 
Šarinay Eva, 7.7. – Aarau  
Sebechlebská Adéla, 18.8. – Zürich 
Komar Laura, 27.10. – Luzern 
Riedenklau Amelie, 7.12. – Magden/BL 
   Také několik dalších rodičů vykonalo přípravu na křest 
svých dětí v rámci České misie, ovšem i křty jejich dětí se  
konaly v jejich původních domovech. 

 
Do věčnosti byli odvoláni:  
1. Farsky Milada, + prosinec 2018 - 93 let, Zuerich 
2. Olsansky Jaroslav,  + 15.1. 2019 - 89 let, Wiezikon 
3. Smetana Bohumil,  + leden 2019 -  68 let, Eschlikon  
4. Novozamsky Václav,  + 5.2. 2019 - 83 let, Fehraltorf 
5. Puelma Olga, + 27.2. 2019  - 91 let, Dübendorf 
6. Dr. Petrik Albert,  + 1.3.2019 - 91 let, Rupperswil/AG 
7. Hladky Jarmila + 8.3. 2019  -  91 let, Stettlen/BE 
8. Dr. Mikolašek,  + 5.1. 2019  - 79 let, Flawil 
9. P.Josef Koláček, jezuita, + 10.9. 2019  - 90 let, Řím 
10. P.Josef Čupr, jezuita,  + 9.10. 2019 - 85 let, Brno 
11. Siegert Jaroslava,  84 let - Zürich

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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