HLAS MISIE
Oběžník české katolické misie ve Švýcarsku

REINKARNACE - PŘEVTĚLOVÁNI
Mnoho křesťanů v západním světě si pohrávají s myš
lenkou převtělování. Znovuzrození pokládají za novou
možnost, jak získat ěi vykoupit promarněný, nenaplněný
život. Je v tom touha po nesmrtelnosti nebo útěcha,
touha po konečném očištění? Není to nakonec touha
po Bohu?
Převtělování učí, že člověk po smrti se znovu naro
dí jako jiný člověk nebo i zvíře nebo rostlina. A toto
převtělování potrvá tak dlouho, až určitý člověk
dosáhne dokonalosti a bude očištěn -tedy spasen. Vše
chno záleží jen na člověku a Bůh jenom přihlíží. Člo
věk sám vymyslel tuto filosofii, protože ví, že být

na věky bez Boha je strašné.
Jinak ale mluví a jedná Kristus. On nás především
miluje. Jeho láska se projevuje hlavně odpouštěním.
Je ochoten odpustit i ty největší poklesky, jestliže
litujeme. Stačí mu malý záchvěv pokorné lítosti našeho
srdce a můžeme slyšet z jeho úst slova ke kajícímu
lotru na kříži: "Ještě dnes budeš se mnou v ráji."
V tom je obrovská síla naděje. Žádná naše situace
není ztracená. Vždycky můžeme doufat, a to i v posled
ní situaci našeho života. V tomto okamžiku je naše
obrácení k Bohu životně důležité. Otevírá brány nebes.
Kristus je láska a na jeho lásku můžeme vždycky vsa
dit. Nikde není v Písmu žádná zmínka o návratu třeba
do zvířecího stavu. To by lotrovi na pravici musel ří
ci: "Aby ses očistil, převtělím tě nejprve do vlka ne
bo hada a pak budeš se mnou v ráji". Ne. Kristu stačil
nepatrný úkon kajícnosti a nebe bylo na dosah ruky.
Křestané na západě dělají chybu, jestliže se vzdávají
odpouštějící a očišťující lásky Boží.
0 převtělování Pán Ježíš nikdy nemluvil, ale mluvil
vždy o novém životě, který dává on. Kdyby považoval
reinkarnaci za důležitou pro naši spásu, jistě by nám
to sdělil.
Nauka o převtělování připomíná některým křesťanům

očistec. Proč očistec? Nic nedokonalého, poskvrněného
nemůže po smrti vstoupit do šťastného, oblažujícího

spojení s Bohem. Díky Bohu, že očistec existuje. Kdo
přestoupí práh smrti tak dokonalý, aby mohl okamžitě
stanout před tváří Boha? Bůh dopřává čas očištění, ale
svým způsobem. Nepotřebuje k tomu zvířata.
Bůh během celého našeho života nám dává vždy mož
nost očišťovat se od našich nedokonalostí a hříchů. Tu
hraje On hlavní úlohu, že nám vychází vstříc svou
odpouštějící láskou. Cítíme ve svém srdci tu hlubokou
vděčnost za všechny ty zpovědi, po kterých jsme mohli

začít vždy nový život s vědomím, že nám bylo odpuštěno
a že nás Ježíš miluje? Jsme tak hluboce zakořeněni
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v křesťanství, že jakékoliv jiné
pojetí vztahu k Bohu je nám vzdá
lené,
cizí,
nepochopitelné? To
snad jenom lidé, kteří křesťanství
neznají nebo se s ním setkali po
vrchně a v podobě znetvořené, vy

víjejí horečnou touhu po poznání a
praktikování
východních
forem
zbožnosti (...snad začínají jogou)
a očekávají od nich ukojení všech
tužeb svého srdce. Ale kdokoliv
z nás se jen trošku ponořil do té
nesmírné lásky Boží, tak jak nám
ji zjevil Kristus,ten sice s úctou
a zájmem vyslechne názory budhistů, hinduistů či šintoistů, ale
jinak den ze dne bude víc a víc
usilovat o poznání a prožití Ježí
šova učení lásky.
Jsem přesvědčen - a lze si to
také ověřit v nejrůznější nábo
ženské
literatuře,že
Bůh
sice dovolil, aby ho lidé hledali
na nejrůznějších cestách, ale že
jedině Ježíš nám ukázal tu cestu
nej lepší. Na tom nic nemění sou
časná krize křesťanského života,
kdy pokřtění vydávají slabé svě
dectví Kristu.
Zárukou budoucnosti je vzkříše
ný Kristus. V něm si totiž ověřu
jeme, jak to bude s námi, až umře
me. Dál budeme pokračovat ve svém
lidství, v jiné formě,v jiném roz-

Historické setkání ve Vatikánu

Rabín a papež si podali ruce
• Židé a křesťané odstraňují nepochopení
• Jeruzalém městem smíření • Papež odmítl pokřtít dítě

měru, v těle oslaveném, které bude
zářivým odleskem všeho, co tu bylo,
ale současně bude nehmotné s mimo
řádnými schopnostmi, prostě staneme
se syny a dcerami Božími.
Dosáhnout tohoto stavu

blaže
štěstí, radosti, slávy, nám
pomáhá Bůh, protože naše osobní
spása- to je jeho dar. Nezbývá nám
nic jiného než s tímto darem spolu
pracovat.

nosti,

odivuhodná události

Papež Jan Pavel II. a rabín Israel Meir Lau

Před sedmi lety navštívil Jan Pavel II.
židovskou synagógu v Římě a objal ra
bína Toalfa. Tato cesta byla označena
za "nejdelší cestu" papeže-poutníka.
Pouze dva a půl kilometru dělí Vati
kán a římsky židovský chrám, ale též
dva tisíce let nepochopení mezi židy
a křesťany. V úterý 21. září 1993 dopo
ledne se v letním papežském sídle Castel Gandolfu setkali nejvyšší rabín Je
ruzaléma. "židovský papež" Israel Meir
Lau a nejvyšší velekněz římskokato
lické církve papež Jan Pavel II. Toto
historické setkání bylo prvním setká
ním nejvyšších představitelů obou cír
kví od vzniku židovského státu Izrael
v roce 1948.
"Byli jedni židovští manželé, kteří po
cházeli z Polska." vypráví Meir Lau. "Za
války museli opustit svc město a byli od
vezeni do koncentračního tábora. To by
la jejich poslední cesta. Avšak ti dva měli
dítě, které naštěstí stači li zachránit a svěřit
je křesťanským manželům z Krakova.
Jakowic se jmenovala ta rodina." A rabín
Lau pokračuje: "Paní Jakowicová si dítě
zamilovala a po válce, jakmile se dově
děla o smrti jeho rodičů v Osvětimi, roz
hodla seje adoptovat. Požádala jednoho
kněze, zda by osmiletého Millera pokřtil
a obrátil na křesťanskou víru. Mladý kněz,
známý jako moudrý a čestný člověk, si
nechal podrobně vylíčit chlapcovu histo
rii. Když zjistil, že pochází ze židovské
rodiny, zeptal se paní Jakowicové, zda zná
vůli rodičů. ’Ano,' odpověděla paní, ’jeho
matka mi před smrtí řekla: V případě, že
bychom se již nevrátili, připomeňte dítěti,
že je žid a že musí udělat vše proto, aby
se vrátil do země Izraele.’ - ’V tom přípa
dě,’ odpověděl kněz, "dítě nepokřtím. Res
pektuji přání jeho rodičů.’ Ten malý ži
dovský chlapec jsem byl já," uzavírá své
vyprávění rabín Lau. "A ten mladý pol
ský kněz se jmenoval Karol Wojtyla.”

Snímek ČTK

Stanislav Krakovský,biskup a mučed
ník - narodil se ve Szczepanowě
r.1030, zemřel v Krakově r.1079,
kanonisován r.1253. R.1072 zvolen
krakovským biskupem.
Dostal se do
sporu s králem Boleslavem II.,podle
tradice proto, že kritisoval jeho
nespořádaný život. Několikrát nebo
jácně krále veřejně pokáral a vyob
coval

z Církve. Boleslav poté Sta

nislava napadl a zavraždil v kostele, právě, když sloužil mši.

Svatý Stanislav, biskup Krakovský, za svého biskupství odkoupil
od jistého šlechtice Petra pozemek na stavbu chrámu. Když Petr již
tři léta odpočíval v hrobě, obvinili Petrovi dědicové biskupa, že
pozemek nezaplatil a žádali o jeho vrácení.
%
Polský král Boleslav Ukrutný, nevražící na biskupa, poněvadž jej
biskup často káral pro jeho nezřížený život, žádal, aby biskup buď
zaplatil, nebo aby vrátil pozemek. Poněvadž světec neměl v rukou
kupní smlouvy, octl se v těžkém postavení. I prosil Boha o pomoc, tři
dny se modlil a prosil kněze, aby ho týmž způsobem podporovali.
Čtvrtého dne se odebral, provázen velkým zástupem lidí na hřbitov
a poručil otevřít šlechticův hrob. V rakvi bylo šlechticovo tělo
napolovic strávené.
Biskup poklekl, pomodlil se a poručil mrtvému ve jménu Nejsvětější Trojice Boží, aby vstal a doprovodil jej k soudu a vydal pravdivé
. svědectví.
A hle, stal se zázrak! Na kostech narostlo nové maso a mrtvý ožil.
Šel pak s biskupem ke králi a ospravedlnil jej.
.
Světec se jej potom tázal, nemá-li mu u Pána Boha vyprositi ještě
několik let života, avšak Petr odpověděl, že musí trpět v očistci
a obává se, aby opět nezhřešil. Prosil jen biskupa, aby mu svou
přímluvou u Boha vyprosil zmírnění útrap v očistci. Vrátil se do
hrobu, když pak ulehl, rozpadl se jako dříve.
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... I když se nám takové události jeví jako neuvěřitelné,
nemusíme o nich pochybovat, protože jejich pravdivost je do
statečně zaručena ctí zúčastněných osob a mnohdy i velkým
počtem svědků.
Touha patřiti na Boha a Jemu náležeti, nejvyšší
a cíl všech duší, jsou jako hlad a žízeň lidí na
jako vojáci, kteří ve válce jsou zajati a po
žít v cizině, touží po domově, tak i duše v očistci

to štěstí
zemi. Jsou
léta musí
jsou muče

ni touhou po nebi a patření na Boha. Nikdo at nezapomene se
modlit za zemřelého proto, že byl podle našeho mínění hodný a
žil zbožně.

ADVENT
Na počátku adventní

doby uslyšíme volání

Jana Křtitele: "Připravte cestu Pánu!" Jan,
velký asketa Boží žil v poušti - lidé za ním
na poušt chodili a dali se jím pohnout.
My v době adventní nepůjdeme na poušt.

Zimní

prázdniny

ve

Sv.Martině

Italie

spojené s třídenní obnovou pro mládež nad
17 let. Příjezd do Casies 26.12. - 2.1.94

Vede Msgr.Kučera z Norinberku.
Lyžování, sáňkování, bruslení... Silvestrov

ský večer.

Cena pobytu 150 000 Lir.

Poušt dnes je všude, kde jsou lidé,kteří spo
lu nemluví, chovají se k sobě nepřátelsky,

pohrdají jinými, jsou uzavřeni jen do sebe a
nic nevědí o radostném poselství Ježíšově.
Právě v takové poušti je třeba připravovat
Pánu Ježíši cestu. Vyrovnávat Pánu cestu. Je
to práce na celý život - ale především

Z naší kronik’

Podzimní tábor dětí v domě Velehrad proběhl
při pěkném počasí i s modrou oblohou.

v adventu.
Ano,
připravuj
vánoce
práce
bude
dost! Při tom shonu ale šetři své nervy zdělej
vše klidně, s duchovní radostí.
Připrav i sebe! Je třeba vyhnat ze svého

srdce zlost, mrzoutství, nenávist... Dovol,
aby sám Kristus zažehl v tobě světlo svým
odpuštěním v adventním vyznání hříchů ve zpo

vědi. Pokusíš se i ty hlásat lidem radostnou
zvěst,
že přichází Ten,
kdo nás spasil
a dává smysl našemu životu ? Ano, připravte
cestu Pánu.

1. Nebojte se, vlakem se nenecháme přejet.

2. Radost z vítězství.

3. 50 účastníků duchovní obnovy
v Quartenu, které úspěšně
vedl Otec Kutač Jan, sekretář

Arcibiskupa Graubnera

v Olomouc i.

AZ B
8004 Zurich

HLAS MISIE
Jahrgang

Pos t r e tour :
tschechische k at h o 1.M i s s i on
Brauerstr.99.CH-8004 Zürich

KDO SI NEPREJE ZASÍLANÍ HLASU
LASKAVĚ VRAŤTE!
DĚKUJI.

každou

neděli

každou sobotu

v

19

hod.

V kryptě kostela

Aemtlerstr. 49

v

19

hod.

u kostela

Sv. Ulricha - Seuzacherstr. 1
Kpkizľann £

Offset Holend AG - Hardturmstr. 82; 8005 Zürich
6,-sFr

Jährlich:

7x

XXI. KATEŘINSKÁ

v sále
u kostela sv.Ulricha, Seuzacherstr. 1, ve 20.00 hod
Hudba: Smetana Bohumil
Vstupné: 12,— sFr
Reservace míst: Tel. 052- 2423912 a 052- 2225096

každou 1.neděl i v měsíci v 9.15 hod v kapli

vedle katolického kostela
každou 2 .neděl i v měsíci v 9 hod, v kryptě u koste

1a bratra Klause. Segantinistr. 26
každou 3. neděl i v měsíci v 10 hod v sále pod kos
telem sv. Petra a Pavla

Luzerru

6

bohoslužby:

Božského Srdce -

Winterthur:

Nr.

1993

Katholische Mission für Tschechen, Te1.:01/2415025
P. Josef Simcik, Brauerstr. 99;
8004 Zürich

Abo:
české

XXII

NOVEMBER

každou 4.neděl i v měsíci v 10 hod, v kapli koste

la sv. Karla

u "Kar 1 isbrúcke"

Přátelský večer při němž rádi pohostíte své přátele vý

robky z vaší kuchyně. Nápoje v bufetu - Tombola
—-19.00 hod končíme církevní rok bohoslužbou k oslavě
Krista Krále v kapli naproti sálu. Jste upřímně zváni.
26.listopadu: v 19.30 hod schůzka mladé generace v místnosti
čs.misie. Brauerstr. 99. Téma: Mladý křestan a

jiná náboženství.

Náš

program

13.listopadu - svátek sv.Anežky české - máme jí za co děkovat a
ještě více prosit.

14.listopadu - v 10.15 je společná mše v kostele St.Karl v Lucer

nu, Spitalstr. 93 (Tag-der-Vólker-Sonntag). Boho
služba v němčině - obohacená českými hudebníky (Dr.med.0dette Branný - varhany, Pí Petzoldová a pí Vihanová -harfy).
Aperitiv - oběd. Koncelebruje P.Hrdý František.
21.listopadu - připravujeme zpěvy na vánoce. Marhulovu mši.
Zkoušky ve zkušební síni vedle kostela Božsk.Srdce v 17hod.
každou neděli. Prosím zpěváky a zpěvačky - přijďte!!!

28.listopadu: 1. neděle adventní - zahajujeme přípravu na vánoce
3. prosince: 1.pátek - bohoslužba v kapli Božsk.Srdce v 19.30 h.

^prosince: v sále u kostela Sv.Ulricha ve Winterthuru
ve 14.30 hod přijde Sv.
k radosti
Mikuláš všech
detí, které mu připraví nějaké překvapení.
Jistě přinese i nějaký dárek....
8.prosince: SLAVNOST P.MARIE počaté bez poskvrny prvotního
hříchu. Bohoslužba v 19 hod v kostele Božsk.Srdce

Aemtlerstr. 49 v Marienkapelle.

19.prosince: v Aarau po bohoslužbě společný oběd v "Chemineéraum"

ve farním centru. Reservujte si tuto neděli.
Každý čtvrtek v 19.45 hod společenství modlitby v kostele J.Boská.

