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KULHAVÝ

Vánoce

Pane, pomoz nám vytvořit na tomto světě oázy lásky.
Dej, ať Jsme oázou Udí, kteří mají srdce.
Vánoce, to Je výzva odložit všechno násilí
a opatrně něžnýma rukama vyhojit všechny lidské rány.
A napsat přes celou zem Jediné slovo - "pokoj”.
Vánoce Jsou výjimečná zkouška. Jak učinit náš svět
obyvatelný pro chudáky, pro lidi, kteří Jsou tak
lehce zranitelní. Už nikdy by se nemělo narodit dítě v zimě,
žít v zimě a samo v zimě zemřít.
Vánoce nám připomínají, že na naší mrazivé planetě může být zase teplo.
Přichází k nám nesmírná Boží láska
a tiše se dotýká lidských srdci.
V poušti našeho světa
vznikají oázy pokoje a lásky.
Každý dům, každá vesnice, každé město se muže stát
a každé srdce - jesličkami,
Betlémem
v nichž se znovu narodí Bůh - Láska - pro člověka.
Dobrý Bože,
pomoz nám, ať Jsme dobrými, prostými, skromnými lidmi.
Nechceme být lidmi u běžících pásů,
lidmi, kteří pouze mačkají knoflíky strojů,
žádnými roboty a počítači,
ale lidmi s novým smyslem pro řád životních hodnot,
které se z konzumní společnosti vytrácejí.
Nikoliv lidé Jiní, ale lidé proměnění,
prostí, pokojní, přátelští,
lidští, - ale především děti Boží.
Phil Bosmans

PASTÝŘ

Již od dětských let slyšíme o vá
nocích vyprávění o narození Pána Je
žíše. Je prostinké, ale obsahuje hlu
bokou pravdu: "V městě Davidově se
vám dnes narodil Spasitel - to je
Kristus Pán”.
K tomuto evangelnímu vyprávění se
přidružilo mnoho legend. Chtějí při
blížit pravdu o Spasiteli mnohem
štavnatěji než jsou strohé články ví
ry. Jednu z nich bych chtěl připome
nout.
Na poli u Betléma žil jeden pa
stýř. Byl to morous a grobián. Snad
proto, že .byl velmi postižen tělesně.
Chodil jen s pomocí berlí. Mohl
se málo pohybovat, proto většinou
hlídal oheň. Všichni ostatní pastýři
se ho báli.
V onu svátou noc, kdy pastýřům
na pastvinách anděl zvěstoval naroze
ní Ježíše Krista, on neviděl nic.
Ostatní mu to vyprávěli a hned se
chystali na cestu do Betléma. Chtěli
vidět Ježíška.
"Jen jděte," křičel za nimi s po
směchem kulhavý pastýř, "to je stejně
jen báchorka". Tu se ale zastavil...
co kdyby to nebyla báchorka? Vstal a
belhal se o berlích za ostatními.
Do chléva přišel, když se už rozednívalo. Vstoupil do jeskyně, na podlaze
viděl mnoho otisků bot ale dítě ni
kde. Škodolibě se smál a už se obra
cel k východu. Tu najednou uviděl
ve slámě v jeslích dolík jako kolíb
ku, kde muselo ležet dítě. Pohlédl
na to hnízdo a tu pocítil, že se
s ním něco děje... Sklonil se pokorně
před prázdnými jeslemi, chvíli poseč
kal a s úžasem v duši odcházel. Když
ušel velký kus cesty od jeskyně, tu
zjistil, že zapomněl v jeskyni berle.
Váhavě, přesto však s jistějším a pe
vnějším krokem kráčel dál. Zvláštní
radost zaplavila celé jeho srdce.
V tomto vyprávění se zrcadlí něco
hlubšího. Pastýř - grobián byl přemo
žen pohledem na prázdné místo v jes
lích, kde zřejmě leželo dítě. To.byl

pro něho okamžik milosti. Najednou pocítil,
že to prázdné místo bylo vlastně v jeho du
ši. Prázdné místo, které měl zaujmout vlast
ně Ježíš.
Možná, že nejeden z nás se poznáváme
v onom pastýři. Přistupujeme snad skepticky
k jeslím Ježíšovým a neuvědomujeme si, že
ono prázdné místo je v našem srdci. Z
dětství si uchováváme mnoho dojmů, které vá
noce zatlačují do světa poesie a nic neříka
jící sentimentality. Kdo pociťuje dnes to
prázdné místo ve svém srdci, kam by měl při
jít Ježíš? Kdo si uvědomuje, že vánoce se
svým poselstvím: "Dnes se vám narodil Spasi
tel. Kristus Pán", chtějí naplnit naši by
tost?
V Ježíši přichází Bůh, rodí se do naší
země. A to ne jako cizinec, jako strašný
vzdálený Bůh, ale jako jeden z nás. Stal se
člověkem a žebrá o přijetí. Až budeme zpívat
vánoční koledy, rozezvučí se v nás řada ci
tů. Budou nám tlumočit jednu prosbu: "Nene
chávej ve svém srdci prázdné místo, které
patří Ježíši Kristu - Bohu!"
On už svým narozením před těmi 2 000 roky
bojuje o každého člověka. Je třeba vydat se
k němu, ano i kulhavým krokem, ale jít...
jít...
Nějaké ty berle nosíme každý. Kdybychom
je měli posbírat, vytvořily by obrovskou
hranici: berle různých forem, barev a veli
kostí. Berle nosí každý, kdo chce vysvětlit
svět a život bez Boha. Belhá se s nimi, kdo
žije s nenávistí, neláskou, egoismem...,kdo
zbožňuje požitkářství, sex, blahobyt... Ta
kové berle člověka nenesou, dovolí jen kul
hat, až se člověk stane úplným žebrákem.
Odhazujme je dříve, než se nám stanou
osudnými. V této těžké nesnadné operaci nám
pomáhá sám Ježíš Kristus - náš Vykupitel.
Pokorný pohled na něho plný víry v jeho lás
ku a moc činí naši životní cestu jistější a
radostnější.
Přeji vám všem radostné vánoce a těším
se, že se uvidíme na oslavě Kristova naroze
ní při našich bohoslužbách.

Z dopi su P.Méda z Indi e:
Drazí přátelé a krajani,

Je tonu už dlouho, co j sem váni nepsal ,ale
modlím se za vás,za vaše rodiny a na váš
únysl . Vím také, že i vy se za nás modlíte.

Potřebujeme boží milost více než jídlo a
vodu. Vždyt práce pokračuje jenom s pomocí
boží a každý z vás je boží Prozřetelnost,
která se o nás stará.
Naši chovanci měli v červnu měsíc práz
dnin. Museli jít domů vypomáhat na rýžovíštích. Měli práce více než dost. Rýže je zde
hlavní strava a bez práce nic se neurodí.
Ted je ve vesnicích méně práce. Jenom ženy
se zabývají vytrháváním plevele.
Ale prázdniny nebyly příliš veselé pro
všechny. Pokračuje se v boji mezi kmeny a
v několika vesnicích se nikdo neodváží spát
v chalupách. Spí v lese a se strachem. Je
pravda, že střední vláda indická převzala
všechna práva a povinnosti, ale skoro ani
jeden den nepřejde bez vražd a vydírání.
Partizáni napadají i vojsko. V posledním
měsíci vojsko ztratilo na dvou místech více
než 15 vojáků.
Také příroda přidává t rarrpoty, deště
přerušily hlavní cestu, po které se musí

vše dovážet. Jsou tam stovky dělníků,
ale hora se ustavičně pohybuje. (Naše hory
patří k posledními geologickému útvaru a
odborníci říkají, že Mt .Everest roste každý
rek 2 centimetry před tlakem Indie na Asii)
Před týdnem jsme doprovázeli na poslední
cestě našeho arcibiskupa v Shillongu. Sta
ral jsem se o něho už v roce 1936, když byl
ještě patnáctiletý chlapec v jižní Indii.
Byl to opravdu dobrý člověk a staral se
o své ovečky. Jeho sekretář zemřel dva dny
před ním (říkají, že šel tam nahoru připra
vit místo svému arcibiskupovi).
V červenci jsem jel do vesnice nového
kmenu (KARAM) . Celý kmen má jenom tři ves
nice, ale chrání si svou řeč a zvyky. Tam
jsem pokřtil 28 lidí a teď se staráme také
o ně. Potem jsem byl v KAUPUN VALLEY (dale
ko v horách) kde uspořádali schůzku žen.
Učili je, jak se starat o hygienu (spousta
dětí umírá) a vychovávání dětí a přitom ta
ké náboženství.
Přeji vám boží požehnání a Jeho lásku.
Ta se svrchovaně ukázala, když přišel k nám
a chtěl zůstat s námi. A ta láska pokračuje
v Církvi svaté a cítíme ji. Budme věrni J ernu a naší svaté Církvi a důvěřujme v Jeho
lásku, která nás spojuje.
Modlím se za vás. Vy také si vzpomeňte na
nás a zvláště na naši mládež. Víra je tak
povrchní,
ale
s
pomocí
Boží
vyroste
a rozšíří se kolem nás.
/ z.. Z/ 7/
Váš v Kristu Pánu
//
Přikládám složenku s prosbou o pomoc .Jan Med SDB

České

24. prosince -

sobota

25. prosince

neděle

Štědrý den

bohoslužby

Půlnoční

21.00 hod v kapli u kostela
sv.Ulrycha, Seuzacherstr. 1
- 23.00 hod v kryptě kostela
Božsk. Srdce, Aemtlerstr. 49

Winterthur

Zürich

vánoční

-

slavnost

Božího

narození

„Dnes se Vám narodil

- 11.00 hod
Spitalkirche Hl.Geist
Spasitel, Kristus Pán,
- 15.00 hod
Krypta kostela bratra
v městě Davidově."
Klause, Segantinistr. 26
Rüti-Tann - 18.00 hod v kapli Altersheimu SandLUK. 2, 11
büel ( 3.poschodí) vedle fary. Pak vánoční posezení.

Solothurn
Bern

26- prosince

- pondělí SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA - prvomučedníka
- 9.00 hod v sále pod kostelem sv.Petra a Pavla
Aarau
- 11.15 hod v kryptě u kostela sv. Karla u Karlisbrucke
Luzern

30. prosince

-

pátek

SVÁTEK SVATÉ RODINY

Ježíše, Marie a Josefa

o o ooo o o

31. prosince

1.

ledna

- sobota sv. Silvestra I., papeže
Winterthur - 17.00 hod. děkovná a novoroční bohoslužba

1995 -

neděle
Rüti-Tann
Zürich

SLAVNOST Málky
Boží ,PANNY MARIE
- česká bohoslužba se nemůže konat
- 19.00 hod jako obvykle

7. ledna

- sobota
slavnost Zjevení Páně
W interthur - 19.00 hod. jako obvykle

8. ledna

Bern
Zürich

9. ledna

- sv.tří

králů

- 9.00 hod.
- neděle
- 19.00 hod.
- SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - končí vánoční doba

Z knihy : Také se neradi zpovídáte od Petra Koláre

Ve skutečnosti není boží odpuštění důsledkem našeho doznání, ale
naopak je naše doznání důsledkem božího milosrdenství! Hřích člověka
vždycky zaslepuje tak, že jej ani nemůžeme zcela jasně poznat. Doznání
je osvobozujícím činem i znamením (už probíhajícího) osvobození. Proto
k němu musíme být dovedeni něčím jiným než jen naším já a proto je
také skutečné doznání tak vzácné. Většinou při zpovědi vyznáváme své
přestupky, ale jen velmi vzácně mluvíme o našich skutečných hříších,
či
ještě
správněji,
o
našem
skutečném hříchu:
většinou
vůbec
’’nedorazíme
až
k
..."
místu
vzniku
naší
zbabělosti,
naší
neupřímnosti a přímo prolhanosti. Nedojdeme tam, protože jsme prostě
ještě v zajetí hříchu, který nás oslepuje tak, že jsme takového
zásadního kroku prostě neschopni. Není to ale právě hlavní důvod, proč
máme stále zapotřebí svátosti smíření, spojené s vyznáním hříchů?
Jedině tato duchovní zkušenost, akt víry v boží milosrdenství a v boží
lásku, může být výchozím bodem na cestě k náročné, ale osvobozující
pravdě. Nejde tu vůbec o vybroušenost psychologického zkoumání našeho
nitra, ani o hluboký morální rozbor naší situace.
Příležitost ke zpovědi je vždy před bohoslužbami, využijte přítomnost Otce Přerovského.

Několik slov

Jana Pavla II.

Anděl řekl Marii: "Neboj se." Totéž řekl Josefovi: "Neboj se.”
Kristus tak mluvil k apoštolům, zvláště k Petrovi: "Nebojte se." Věděl
dobře, že měli strach. Byli plni strachu, když byl Ježíš uvězněn, měli
ještě větší strach, když se jim objevil jako zmrtvýchvstalý.

Před čím se nesmíme bát? Nesmíme se bát pravdy o nás samotných.
Petr si to jednoho dne uvědomil a říkal Ježíšovi: "Pane, odejdi ode
mne neboť jsem člověk hříšný." Myslím, že to nebyl jen Petr, který si
uvědomil tuto pravdu. Odhaluje ji každý člověk. Odhaluje ji každý
nástupce Petrův. Každý z nás je vděčný Petrovi za to, co jednoho dne
řekl. Kristus mu odpověděl: "Neboj se, od této chvíle budeš rybářem
lidí."
Neměj strach z lidí. Člověk je vždy stejný. Systémy, které vytváří
jsou nedokonalé, ano, tím nedokonalejší čím jistější je šlověk sám se
sebou. Odkud to pochází? Ze srdce člověka. Naše srdce je nepokojné,
Kristus zná lépe než všichni ostatní náš strach: "On ví,co je v každém
člověku.

...Jak mohl Bůh dopustit tolik válek, koncentrační tábory, holokoust?
Bůh, který to vše dopustil, může být ještě opravdu Láskou? Je
spravedlivý vzhledem k svému stvoření? Nenakládá toho mnoho na ramena
jednotlivých lidí? Nenechává člověka samotného s těmito břemeny,
neodsuzuje ho k životu bez naděje?

Ke konci druhého tisíciletí, máme mnoho zapotřebí slov
Zmrtvýchvstalého Krista: "Nebojte se!" Potřebují je lidstvo a národy
celého světa. Je potřeba, aby jejich vědomí bylo naplněné silou z
jistoty, že existuje Někdo, kdo drží ve svých rukou osudy tohoto
světa, který pomíjí, Někdo, kdo má klíče od smrti i od pekla, Někdo,
kdo je Alfa i Omega lidských dějin. Tento Někdo je LÁSKA: Láska, která
se stala člověkem, Láska ukřižovaná a vzkříšená, Láska neustále
přítomná mezi lidmi.

kniha z pera papeže Jana Pavla II.:
Přeložena do všech světových jazyků.
Papež se obrací k celému lidstvu. Nevynechává ani otázku různých
vyznání. V knize zaujímá stanovisko k církevním, světovým i osobním
problémům. Jak se modlí Svatý Otec? Za koho a za co se modlí. V čem
vidí úlohu římského biskupa s pohledem na příští tisíciletí? Co má
říci evangelium lidem v technickém století? Temperamentně, jasně a
zřetelně předkládá papež ne vždy příjemné svoje názory. Knihu bychom
měli číst všichni, brzy i v češtině.
Před

několika

"Překročit

týdny

práh

vyšla

naděje."

Od adventu do postní doby
16. prosince - pátek v 19.30 hod. Shromáž
dění mladé generace k vánoční meditací
a už ke společné oslavě vánoc. Curych.

bude to významný svátek všech katolických
věřících. I my uspořádáme do Olomouce pout.
Proto už nyní
slavnost.

si reservujte čas pro tuto
o o ooo o o

17. prosince - po večerní bohoslužbě ve Winterthuru oslavy kolem vánočního strom
ku v klubovně Sv. Václava. Pohoštění
přineste sami, prosím.
18. prosince - po bohoslužbě v Aarau vánoč
ní posezení v malém sále se společným
obědem.
Na "Silvestra” a 1. ledna 1995 vás zvu na
novoroční přípitek po bohoslužbách (viz vá
noční program.
17. - 25. ledna týden modliteb za jednotu
křestanů.

27. ledna - Shromáždění mladé generace: vě

nujeme apoštolu mládeže Sv.J.Boskovi.
28. ledna - Ples mládeže ve farním sále
v Seuzachu. Zakončení tanečního kursu.
Nepřehlédněte: bohoslužba ve Winterthuru
začíná v 18.45 hod. Pak jdeme na ples.
31. ledna: Památka sv. Jana Boská - vzpo
meneme při nedělní bohoslužbě.

2.

3.

února - čtvrtek - Svátek Uvedení Páně
do chrámu. Svěcení svící, svatoblažejské požehnání. V 19.45 hod v kostele
sv. Jana Boská v Curychu.

února - první pátek. V 19.30 hod mše sv.
u Božsk. Srdce v Curychu.

1. března - Popeleční středa - Začíná post
ní doba. Tento den je přísný půst.

30.3,- 2.4. - Exercicie v postní době
ve Flüeli- Ranft. Vede Otec Koláček
Josef, SJ z vatikánského rozhlasu

17. - 30. dubna - Pout do Svaté země.

Svatořečení
Příští rok navštíví naši vlast opět
Sv. Otec Jan Pavel II. Přijede do Prahy,
kam jej pozval arcibiskup Miloslav kardinál
Vlk a též pan president Václav Havel. Pak
přijede do Olomouce, kde prohlásí za sváté
ho blahoslaveného Jana Sarkandra, který
působil na různých místech na Moravě a
podstoupil mučednickou smrt v Olomouci.
Datum této události je 20.a 21.května 95.
Podle olomouckého arcibiskupa Graubnera,

Naše pout do Einsiedeln má už stanovené
datum na 28. května 1995. Sloužit mši sv. a
kázání přislíbil biskup Dr. Jar. Skarvada,
generální vikář pražské arcidiecéze.

[Z naší kroniky

Duchovní obnovy v Quartenu 28.-30. října
se účastnilo přes 40 našich krajanů.
Promluvy Otce Hermana Daniela, sekretáře
pražského arcibiskupa kardinála Miloslava
Vlka zapůsobily mohutně na všechny přítomné
a přáli si, aby byly delší. Otec Herman má
dar řeči a dovedl oslovit každého. Děkujeme
mu z plna srdce,
o o ooo o o
Několik desítek dětí přivítalo v sále
u kostela sv.Ulricha ve Winterthuru sv.Miku
láše. Děti zazpívaly, zarecitovaly, co kdo
z nich uměl a odnášeli si dárky. Sv. Mikuláš
s každým navázal šikovný rozhovor. Před jeho
příchodem
shlédly
vánoční
pásmo:
Cesta
do Betléma a naučily se nějaké koledy.
o o ooo o o
Několik našich krajanů ze Švýcarska se
zúčastnilo v neděli 27. listopadu slavnosti
ve Vatikáně, kde Svatý otec předal třiceti
novým kardinálům ze 24 zemí kardinálské
prsteny. Máme radost, že mezi nimi byl i náš
arcibiskup pražský, Dr. Miloslav Vlk.
Za komunistického režimu umývač oken, nyní
kardinál svaté Církve. To jsou zvraty! Praha
má opět kardinála. Jsme za to vděčni Pánu
Bohu. Gratulaci i' s příslibem modliteb jsme
mu
už poslali,
tedy
prosme,
aby Duch
svátý jej provázel svou přítomností a dal
mu všechny dary potřebné pro jeho zodpověd
nou službu Církvi.
o o ooo o o
Děkuji
za
obětavou
práci
všem
vám,
kteří rádi přiložíte ruku k dílu v různých
úkolech, které misie s vaší pomocí může
naplňovat.
Každý
člen církve
je
volán
k této spolupráci, protože kněží je stále
méně a méně a určité úkoly mohou plnit

laici.
o o ooo o o

MISIE
HLAS

AZ B
8004 Zürich
Jahrgang'
Postretour :
Tschechische kath.Mission
Brauerstr.99. 8004 Zürich

KDO SI NEPŘEJE ZASÍLÁNÍ
HLASU,
LASKAVĚ VRAŤTE! DĚKUJI.

XXIII

Nr.

DEZEMBER

1994

7

Katholische Mission für Tschechen,
01/2415025
P. Josef Simcik, Brauerstr.-99;
8004 Zürich
Offset Holend AG - Hardturmstr.

Abo:

7,- sFr

8005 Zürich

82;

Jährlich:

7X

české bohosiužb

každou neděli v 19 hod. V kryptě kostela Božského Srdce
Aemtlerstr. 49
Winterthur: každou sobotu v 19 hod. u kostela Sv.Ulricha Seuzacherstr. 1
Rüti-Tann: každou 1.neděli v měsíci v 9.15 hod. v kapli
vedle katolického kostela
Bern: každou 2.neděli v měsíci v 9 hod, v kryptě u kostela
Bratra Klause. Segantinistr. 26
Aarau: každou 3.neděli v měsíci v 10 hod. v sále pod kostelem
sv. Petra a Pavla
Luzern: každou 4. neděli v měsíci v 10 hod. v kapli kostela
sv. Karla u "Karlisbrücke"
Zürich:

25. ledna 1995 v 19.30 hod shromáždění přihlášených poutníků,
(třeba i nepoutníků) do Svaté země v Aule italské
misie 1. poschodí, Feldstr. 109, Curych, - parko
vání na dvoře.
Informace podává sám organisátor této cesty s pás
mem barevných diapositivů z biblických míst.
Složenky na zaplacení zálohy obdržíte ještě před vánocemi i
s potřebnými pokyny pro tuto pout.
o o ooo o o
Letošním adventem vcházíme do osmého roku desetiletí duchovní obnovy. Patronem roku je sv.Prokop.
Myšlenka a cíl: Duchovní a tělesná kultura osob
nosti .
1. Celostní pohled na člověka: vyváženost duchov
ní a tělesné kultury.

V roce

1994

ve křtu se stali dětmi Božími:
Felicitas Salome Ditrich
Della Briotta Bohumila

Tělo Kristovo v 1.sv.přijímání přijali:

Na věčnost nás předešli:

Brabcová Zdeňka
Kubr Antonín
Vlček Josef
Koch Bohumil
Novotná Božena
Michlová Marie
Terlecký Nikolaj
Ovesný Jan

Fiala Petr
Zemp Lara
Roux Elian

Ehrlichová Mirjam
P. Hrdý František
Hrstková Marie
Horálek Rudolf
Vyskočilová Marie
P. Poláček Jaroslav
Sedláček František
Kořínek Miloslav

Do společenství katolické církve byla přijata paní Delia
Briotta Bohumila roz. Vildová. Příprava na tuto velkou udá
lost byla poněkud komplikovaná pro vzdálenost jejího bydliště
od Curychu: do května t.r. v Basileji a pak v Locarnu.
Pochází z rodiny ateistické, ale Bůh ji oslovil i prostřed
nictvím jejího věřícího manžela a též prostřednictvím jedné
věřící pani při náhodném setkání ve vlaku. Touha po Bohu a
touha žít plným životem podle víry byla korunována 10.prosin
ce,kdy pí. Delia Briotta přijala svátost křtu, biřmování a
a setkala se poprvé s Kristem Pánem přijetím jeho těla
pod způsobou chleba a vína. Přejme jí, aby ji Bůh provázel
svou milostí a požehnáním na všech jejích životních cestách.

