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Českomoravská 

NÁRODNÍ  POUŤ 
 Einsiedeln                                6. června 2021 

 

Přestože stále ještě žijeme v podivném pandemickém čase, můžeme letos slavit svou národní pouť.  
Při letošní pouti bude pokřtěno několik našich krajanů (4 dospělí a 3 děti),  

svátost biřmování přijme 7 krajanů, prvé sv. přijímání 7 krajanů. 
 

Platí však dosti přísná opatření: 
- 50 lidí v kostele – příbuzní a kmotrové nově pokřtěných a biřmovanců (od konce května už snad 

100 (plus další v kapli Gymnasia – vchod vlevo před kostelem, kde je možné sledovat bohosluž-
bu přes internet na vlastním přijímači: Handy nebo Notebook, a přijmout Eucharistii – Tělo Páně) 

Spojení přes internet:  www.kloster-einsiedeln.ch/live (možnost sledovat i doma) 

- obličejové masky a rozestupy v kostele (rodinní příslušníci vedle sebe) 
- Průvod se nekoná – sejdeme se přímo v kostele 
- Svátost smíření – před kostelem venku na požádání (nebo raději předem ještě doma) 

 

 12.30       POUTNÍ MŠE SVATÁ 
                 Jako hlavní celebrant je pozván Otec biskup Pavel POSÁD z Českých Budějovic  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MOŽNOST  SPOLEČNÉHO  OBĚDA  po  skončení  mše  sv. (pouze za pěkného počasí – pokud už nebudou otevřeny 
 i vnitřní prostory restaurací) na venkovní terase před restaurací „Drei Könige“  na náměstí za parkovištěm. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Upozornění: Bohoslužby v sobotu 5.6.  ve  Winterthuru  a  v  neděli  6.6.  v  Aarau  a  Zürichu  SE  NEKONAJÍ!! 

http://www.kloster-einsiedeln.ch/live


ROK sv. JOSEFA (2020-21) 
   V roce 1870 prohlásil tehdejší papež Pius IX. sv. Josefa, 
zástupce Ježíšova nebeského Otce na zemi, za „Ochránce 
celé církve“. Ke 150. výročí tohoto titulu nynější papež 
František vydal 8.12.2020 apoštolský list „Patris corde – 
Otcovským srdcem“ a vyhlásil ROK sv. JOSEFA. 
Sv.Josef – skutečnost a nevěrohodné naivní představy 
   Celá církev uctívá sv. Josefa jako svého ochránce a patro-
na. Z řady vyobrazení jej známe coby staršího, někdy až pří-
liš starého šedivého muže, sklánějícího se nad jesličkami. 
Bible o sv. Josefovi mnoho nemluví a řeč umělců je v přípa-
dě jeho osoby dosti záhadná a rozdílná. Snadno nás tedy 
může napadnout otázka: Jaký byl skutečný sv. Josef? Co je 
realita a co je lidové, rádoby zbožné „vylepšení“? 
Úcta ke sv. Josefu 
   Od 12. století se setkáváme v západní církevní tradici 
s rozšiřováním úcty sv. Josefa. Její rozkvět ovšem nastává 
až v pozdním středověku. Slavení svátku sv. Josefa je však 
známo již z koptských kalendářů z 8. století. 
   Pro svoji spolehlivost je Josef uctíván jako ochránce otců 
a rodin. Lidová zbožnost jej vidí především jako patrona 
řemeslníků, pracujících se dřevem, vychovatelů, cestujících 
a vyhnanců. Je však také vzýván jako patron šťastné smrti. 
Potíže s rodokmenem 
   To, co víme o sv. Josefovi, se nachází především v prv-
ních kapitolách Matoušova a Lukášova evangelia. Obě 
evangelia předkládají čtenáři dva rozdílné Josefovy rodo-
kmeny. Od Abraháma po krále Davida tam vystupují téměř 
shodné osoby (srov. Mt 1,2-6 s Lk 3,31-34). Ovšem od Davi-
dových synů až po Josefova otce jde očividně o rozdílné 
větve. Největším problémem z tohoto pohledu je Josefův 
otec, kterým podle Matouše byl Jakub, syn Matanův a podle 
Lukáše Héli, syn Matatův. O vysvětlení se pokoušeli mnozí 
církevní otcové. Jeden z nich, Julius Afrikanus, předpoklá-
dal, že Jakub a Heli byli rodní bratři. Heli zemřel bez potom-
ků a jeho ženu si vzal Jakub a měli spolu syna Josefa. Tak 
by byl Josef zákonným synem Héliho a přirozeným synem 
Jakuba. Všechna vysvětlení jsou ovšem jen domněnky. 
Hlavní význam rodokmenů je v tom, že ukazují na Josefův 
původ z Davidova rodu, a proto i Ježíš, který byl podle 
zákona Josefovým synem, mohl být nazýván Davidovým 
potomkem.   
Biblické skutečnosti 
   S jistotou víme, že Josef byl řemeslníkem pracujícím 
v Nazaretě, rodem příslušný do Betléma. Nejčastěji se má 
za to, že byl tesařem. V každém případě byl řemeslníkem, 
který si vzal za manželku Marii, matku Ježíšovu (Mt 1,16, Lk 
3,23). Kromě vypravování o Ježíšově narození (Mt 1,18-
25), útěku do Egypta (Mt 2,19nn) a o cestě s dvanáctiletým 
Ježíšem do Jeruzaléma (Lk 2,41nn) nemáme o sv. Josefovi 
v Bibli žádné jiné zprávy. Také o jeho smrti se mlčí.    
   Všeobecně se má za to, že zemřel před veřejným vystou-
pením Ježíše, protože potom se uvádí již jen Maria a Ježí-
šovi příbuzní. Téměř s jistotou lze tvrdit, že Josef již nebyl 
živ v době, kdy Ježíš umírá na kříži (J 19,26n). Jméno Josef 
znamená v hebrejštině „Bůh ti přidá“. Bůh přidává k životu 
těch, kdo plní jeho vůli, často nečekané rozměry. Přesto, že 
Josef byl obyčejný člověk, Bůh mu svěřil, aby vykonal veliké 
věci. Josef dokázal prožívat všechny události svého života 
podle Boží vůle, a proto jej Písmo chválí a říká o něm, že 
byl spravedlivý (Mt 1,9). V hebrejštině spravedlivý znamená 
bohabojný, tedy ten, který plní Boží vůli. I v těžkých život-
ních situacích se nikdy nevzdává přemýšlení a své zodpo-
vědnosti, ale naopak čerpá ze svých zkušenosti. Důkazem 
toho je situace, když se vrací z Egypta a dovídá se, že je 
v Judsku králem Herodův syn Archelaus, a bojí se tam vrátit 
(Mt 2,22). Bůh skutečně potvrzuje jeho obavy a dává mu 
pokyn, aby se uchýlil do Galileje. Že Josefova obezřetnost 

byla na místě, ukázaly i další události. Herodův syn 
Archelaus vládl totiž s takovou krutostí, že jej římský císař 
Augustus brzy zbavil vlády a poslal do vyhnanství v Galii. 
Odkazy apokryfů – mimobiblických knih (nikdy nebyly 
převzaty do Bible!!!) 
   Ježíšův pěstoun je často na obrazech Kristova narození 
znázorňován jako starý šedivý muž, který se sklání nad 
novorozenětem opírajíce se o hůl. Těžko si lze ovšem před-
stavit starce, který by v pokročilém věku měl zabezpečovat 
a ochraňovat svatou rodinu. Stejně tak pohnutka malířů, 
kteří se značným věkovým rozdílem mezi Marií a Josefem 
snažili zdůraznit Mariino panenství, je idealistická a velmi 
nevěrohodná! Aby člověk dokázal prožívat ctnost čistoty, 
nemusí přece čekat, až zestárne. Josefův vysoký věk v do-
bě narození Ježíše byl do umění převzat především z apo-
kryfního Josefova životopisu, kde světec vystupuje v době 
sňatku s Marií jako třiadevadesátiletý vdovec. Daleko prav-
děpodobnější je, že Josef v době Ježíšova narození byl 
mužem v plné síle, jen o několik let (4-6) starší než 
Maria, plný životní energie, schopný čelit problémům, 
zvládat odpovědně složité životní situace a iniciativně na 
sebe vzít úkoly, které jsou mu svěřeny. 

 

 

   Apokryfní prameny a legendy vykreslují také barvitě 
Josefovu smrt, kde kladou důraz především na Ježíšovu 
blízkost při smrti jeho pěstouna. Tato logická a dosti 
pravděpodobná skutečnost byla převzata i křesťanskou 
tradicí a církev nás i dnes vybízí, abychom se svěřovali 
svatému Josefovi, jako patronu šťastné smrti. 
Sv. Josef a my 
   Sv.Josef se vždy bezvýhradně odevzdává do Božích ru-
kou, ale současně o všem, co se děje, přemýšlí, zapojuje 
zdravý lidský úsudek a životní zkušenosti. Získává tak od 
Boha dar moudrosti a schopnost prozíravého chápání spolu 
s důvěrou v budoucnost. A to je příkladná cesta i pro nás, 



protože každý křesťan je ve svém životě Bohem povolán, 
nesen a provázen. Abychom tuto skutečnost dokázali přij-
mout, musíme nastoupit cestu vedoucí do náruče nebes-
kého Otce, našeho Stvořitele, a odevzdat se celou svou 
bytostí, spolu se všemi svými vlastnostmi, jak dobrými, tak i 
špatnými, do Boží vůle. Že to je možné, a jaké ovoce to 
přináší, to nám ukazuje právě příklad sv. Josefa, právoplat-
ného manžela Panny Marie a Ježíšova pěstouna – zástupce 
jeho nebeského Otce na zemi. 

Vybráno z myšlenek brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula 
__________________________________________________________ 
 

 

Modlitba ke sv. Josefovi 
(papež František 2020) 

 

Buď zdráv, ochránce Vykupitele 

a snoubenče Panny Marie! 

Tobě Bůh svěřil svého Syna, 

do tebe Maria vložila svou důvěru; 

s tebou Kristus dorostl v muže. 

Svatý Josefe, buď i naším otcem 

a veď nás cestou života. 

Vyprošuj nám milost,  

milosrdenství a odvahu, 

a ochraňuj nás před každým zlem. 

Amen. 
__________________________________________________________ 

 

SBÍRKA na podporu díla Otce Meda v INDII: 
   Při poslední vánoční sbírce se dohromady vybrala částka 
7.100,- CHFr. Tato částka byla v březnu do Indie odeslána. 
Dostali jsme potvrzení, že byla v pořádku převedena na 
účet salesiánů v Imphalu, kde náš salesián John Med větši-
nu života působil a kde v 95 letech zemřel.                                                                    
 

 

 
Letos v lednu jsme si připomněli: 

10. výročí úmrtí 0tce Jana Meda 
českého rodáka, salesiána a misionáře, učitele, stavitele 
škol, vášnivého muzikanta, neúnavného cestovatele, 
vydavatele knih, ale především člověka, který obětoval celý 

svůj dlouhý život chudým dětem a rodinám v odlehlých čá-
stech severovýchodní Indie. 
   Byl to „misionář na skútru“, protože právě na něm cestoval 
za „svými“ dětmi i se svým psacím strojem, na kterém psal 
dopisy do rodné vlasti až do konce života. 

 

 

Tak vypadá dnes třída ve škole, postavená Otcem Medem, 
kterou taky my ze Švýcarska podporujeme. Díky za vaše dary!!! 
__________________________________________________________ 
 

KDE JE MOJE MÍSTO? 
   Téměř každý člověk během svého života někdy upadne 
do víru deprimujících pocitů, do životní krize. Ale přinesl by 
nám únik před úkoly a problémy, které nám život přináší, 
opravdu řešení? Bezproblémový život je nakonec vždycky 
jen iluze. Život na tomto světě se nikdy nemůže skládat 
z pohodlné bezstarostnosti. Nehledě k tomu, že to by nebyla 
cesta do nebe. 
   Jeden starý mnich po dlouhém hledání došel k tomuto po-
znání: „Bůh je mi nejvíce nablízku tam, kde mi připravil můj 
životní úkol. Místo, na kterém se stýká nebe se zemí, je to 
místo, které mi Bůh osobně odkázal k mému životu. Dveře 
k nebi jsou na zemi tam, kde vykonávám svoji denní práci   
a modlitbu, kde cítím lásku k Bohu a k bližnímu. Boží přítom-
nost není někde ve velké dáli, nýbrž jedině tam, kde snáším 
trpělivě své pozemské bytí, beru na sebe svůj denní kříž       
a následuji Krista.“ 

Zůstaň na místě, které ti Bůh dal, a vytrvej tam věrně! 
Je to sice kříž, ale nesestupuj z něho, 

Neohlížej se se vzlykáním vpravo ani vlevo, 
zdá se to tak marné, pozemsky malé. 

Na tomto místě, které ti Bůh dal, chce být tebou veleben. 
Neříkej nikdy svému Stvořiteli „ne“! 

Jenom na tom místě, které ti On dal, dosáhneš plnosti. 
Ano, na místě, které ti On dal, 

tam se radostně obrať k Němu, aby každý viděl: 
Jeho vůle je tvým životem, radostí a naplněním... 

A když On znovu přijde, vyhledá také tebe!  
Vyhledá tě jistě tam, kam tě sám postavil. 

A pak nastane den veliké radosti! 
Když tě najde na tvém místě, vezme tě s sebou 
a dá ti to místo u svého trůnu, v zemi zaslíbené.  

(Podle velmi staré básně neznámého autora) 

Sv. František Sáleský: o zbožnosti 
   „Zbožnost musí vypadat jinak u šlechtice než u řemeslníka 
nebo sluhy, jinak u dívky než u manželky a jinak u vdovy. 
Praktická zbožnost se řídí podle úkolů, povinností a sil 
jednotlivého člověka. Nebo si myslíte, že by bylo vhodné, 
aby biskup žil jako poustevník? Nebo aby otec či matka 
prodlévali hodiny v kostele jako řeholníci v klášteře?  
   Nebyla by taková zbožnost směšná, nevhodná, nesnesi-
telná a nakonec falešná?“ 



 

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. (OD 21.7. do 18.8.2021 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“. (OD 8.7. do 26.8.2021 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 3. sobotu v měsíci v 16.30 hod. v Chapelle du Servan, Chemin E.-Grasset 12  
 

Aktuální informace Čes. misie najdete na www.slovaci.ch/plus/Home/Krestania a Slov. misie na www.skmisia.ch !  
        

 

MIMOŘÁDNÉ  AKCE  A  VYJÍMKY 
 
Farnost St. Ulrich, Winterthur-Rosenberg (kde míváme 
taské české bohoslužby) slaví letos 50 LET posvěcení 
kostela. Společná mše svatá v neděli 4.7.2021. Proto se 
v sobotu 3.7. česká mše NEKONÁ! 
 

 
 
České nedělní bohoslužby ve Švýcarsku končí o víkendu 
10.–11. července; opět začínají 14. srpna v 18.15 h. ve 
Winterthuru a 15. srpna v 10.00 v Aarau v 19.00 hod. v 
Zürichu. V době od 14.7. do 12.8. 2019 je Česká misie ve 
Švýcarsku  mimo provoz! (Dva týdny dovolené, týden 
duchovní cvičení, teologický 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 dle informací na 
www.skmisia.ch) 
 

 
 

OASENFEST – „Tag der Völker“ – 12. září 2021 – 
WINTERTHUR-Rosenberg, St. Ulrich – společná mše 
svatá místní farnosti a všech národnostních skupin, které  
konávají své bohoslužby v této farnosti, začíná v 10.30 h. 
Česká mše svatá v sobotu 11.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 5. září 2021. Začátek poutní mše ve 12.30 
hod. Zároveň oslava 50 let Slovenské misie ve Švýcarsku. 

 
 

 

Oslava 50 let České misie ve Švýcarsku proběhne 

na podzim tohoto roku. Termín bude upřesněn! Od září 
1972 působil v Zürichu jako misionář pro krajany Otec 
Josef ŠMIČÍK, salesián, až do své smrti 26.4.2002. 
 

 
 

POUŤ do Říma: 
   Pokud to pandemické poměry dovolí, plánujeme v rámci 
Valné hromady Českého náboženského střediska 
VELEHRAD v Římě v týdnu 11.–15. října 2021 společnou 
pouť - (mše svaté, prohlídky Říma, jednodenní výlet mimo 
Řím – zakončený večerem u vína ve Frascati) 
   Ubytování v Českém poutním domě v Římě na Via delle 
Fornaci 200 (v blízkosti Vaticanu). Celý ubytovací objekt je 
už po generální opravě, jen čeká na hosty. Přihlašovat se 
můžete na České misii v Zürichu, až bude jasné, zda bude 
opět možné volné cestování.  
   Podrobné informace naleznete na stránkách poutního 
domu: https://www.velehrad.it/cs/ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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