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Milí krajané, 
z Čech, Moravy i Slovenska! 
   Stále ještě žijeme v době „coronavirové“ epidemie. Nevíme, jak se bude třeba 
znovu šířit, jaká přijdou další opatření a omezení... 
   Zatím můžeme znovu slavit (od 28. máje 2020) na všech místech jako doposud 
své pravidelné bohoslužby. Existují sice určitá omezení a ochranná opatření, ale 
nikde nejsme tak velká skupina, abychom se i s určitými rozestupy nevešli. 
Každý, kdo se cítí zdráv, může přijít... 
   Dále probíhají také všechny přípravy na svatby, křty – ať dětí nebo dospělých. 
Na osobní rozhovory s knězem je prostor před každou bohoslužbou nebo po 
skončení mše sv., anebo po dohodnutí termínu také v sídle naší misie. 
   Zrušeny jsou jen všechny velké společné akce, zatím do konce tohoto roku: 
jedná se např. o „Oasenfest“ ve Winterthuru (který bývá 2. neděli v září), také o 
„Tag der Völker“ nebo „Den migrantů“, který se slaví v každé farnosti během 
podzimu. 
   K zamyšlení připojuji zajímavé foto: Kotva s křížem! Přemýšlejme, v čem jsme 
se během epidemie už poučili, či co nám chce toto období připomenout: Kde a 
v čem, či spíše: V KOM je náš život ZAKOTVEN!!! 
 

 

Kotva a kříž 
   Dvě jednoduchá, ale důležitá 
znamení pro život, zvláště v kře-
sťanství. Kristův kříž je znakem 
spásy – záchrany, Ježíš ho nesl 
z lásky k nám a za nás! Na něm 
zvítězil nad každým zlem, hříchem 
i smrtí. Ďábel je navždy poražen... 
   Kotvu používají lodě na širém 
moři, aby je vichr a silné vlny roz-
bouřeného moře neodvály tam, 
kam nemají namířeno, nebo ne-
rozbily o skálu. Krásný symbol: 
když svůj život zakotvíme v Bohu, 
který nám poslal svého Syna Ježí-
še Krista, nemusíme se ničeho 
obávat!!! 

Zdraví a žehná P. Antonín, váš misionář 
 



 

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!) 

POZOR: jen v sobotu 12.9. mše ve Winterthur NENÍ !!! 
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“.  
 
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. neděli 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 Čes. misie najdete na www.slovaci.ch/plus/Home/Krestania a Slov. misie na www.skmisia.ch !  
 

 
 

 

http://www.skmisia.ch/

