HLAS MISIE
Oběžník české katolické misie ve Švýcarsku

Opět jasná hvězda?
Lidé milují senzace, přinášejí vzrušení a zajímavosti. Některé
chovají v sobě kus pravdy nebo i celou, jiné jsou zase záměrné
zveličeny, aby přitahovaly pozornost člověka a přinášely jejich
vydavatelům větší zisk.
O jedné takové zajímavé události psal časopis Hrom 25.5.1995 v
České republice. V polovině listopadu 1994 se objevilo na obloze

záhadné nebeské těleso. Vědci je pojmenovali Bcth-2. Bylo spatřeno
nad městem Zuwayze v Jordánu, právě 80 km od Jeruzaléma.
Původně se vědci domnívali, že jde o kometu nebo meteor. Další
výzkumy ale zcela jasně potvrdily skutečnost, že se jedná o hvězdu,
která je překvapivě blízko Zemi. Tisíce lidí sledovaly hvězdu, která se
pohybovala směrem k Betlému.
Objevila se i svědectví o spatření andělů. Tito andělé vyzývali lidi,
aby sé vydali do Izraele, protože se tam prý má narodit nový král.

K vyšetření záhady s hvězdou Beth-2 byl povolán i odborník v
astrologii Dr.Gerald Whitingham z Bostonu. On napsal: „Tato
hvězda není zanesena na žádné hvězdné mapě. Nepatří do žádné
známé konstelace. Nejpodivnější ale je její neuvěřitelná jasnost.
Pokud se nezačne znovu výrazně pohybovat, dostane se nad Betlém,
kde před 2000 roky' se narodil Ježíš Kristus, přesně 25.prosince.“

VÁNOCE

1995 - 7
hvězda. Ukázala cestu třem moudrým, pravdu
hledajícím pohanům z východu. Děkovali za hvězdu,
která je přivedla na místo, kde Buh jako člověk se
dotknul naší země. Můžeme jen žasnout, že mudrci od
východu v chudc betlémské jeskyni poznali v Dítěti
Boha a klaněli se mu.
Dnes hvězda už nad Betlémem nesvítí, ale v našem
světě zazářilo světlo v Ježíši Kristu a to neuhasíná. To
zkrátka září jako žádná jiná hvězda a pokouší se zahnat
temnoty z lidských srdcí. Zahnat temnotu z lidského
srdce vyžaduje větší úsilí a energii nežli vyslat do
hvězdného prostoru raketu a satelity . Těch už tam
krouží hodně. Slouží lidem. Ale i přes ně lidé vysílají
na naši zemi často též jed a temnoty, které člověka od
světla Kristova odvádějí. A pokud člověk nepřijme to
narozené Dítě Boží, bude bloudit a temnoty jeho srdce
budou děsivé. Bude kroužit v začarovaném kruhu
kolem sebe a Boha centrum života a všeho dění
nepozná. Nepozná Krista jako našeho Spasitele a
Vykupitele.
Jan už ke konci 1. století popsal ve svém evangeliu i
situaci našeho moderního světa. Představuje Ježíše
slovy: „Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého
člověka, to přicházelo na svět. Na světě bylo, a svět
povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního
přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal
moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno,
těm, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle
muže, ale z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo
mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jako má od
Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ (Jan 1,914)
Kdo hledá pravdu a milost, Dítě betlémské nemůže
obejít.

Přeji vám všem radostné a láskou
Boži i vaší prozářené Vánoce

Pán vás provázej svým požehnáním
po celý rok 1996

Tato podivuhodná hvězda nad Betlémem už nestojí. Když jsme byli
po letošních velikonocích na pouti v Izraeli, zastavili jsme se v
Betlémě. S hlubokou zbožností a úctou jsme stanuli v úzké jeskyni
pod pravoslavnou bazilikou, kde se narodil Bohočlověk Ježíš
Kristus. Panna Maria, jeho Matka jej uložila na slámu do jeslí. Nad
tím místem před 2000 léty, podle vyprávění evangelia, stanula
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24. prosince - neděle

Štědrý den

- Půlnoční

Winterthur

- 21.00 hod v kapli u kostela sv.Ulricha, Seuzacherstr. 1

Zuerich

- 23 00 hod v kryptě kostela Božsk Srdce, Aemtlerstr.49

^4’

25. prosince - slavnost Božího narození
Solothurn

- 11 00 hod - Spitalkirche Hl.Geist

Bern

-15.00 hod - v kryptě kostela bratra Klause, Segantinistr. 26

Rueti-Tann - 18.00 hod v kapli u kostela Nejsv.Trojice,Kirchenrainstr. 4.

Pak vánoční posezení.

26. prosince - svátek sv. Štěpána - prvomučedníka
Aarau

- 9.00 hod v sále pod kostelem sv.Petra a Pavla naproti nádraží.

Luzern

- 1115 hod v kryptě u kostela sv. Karla u Karlisbruecke

30. prosince - Winterthur -19.00 hod - oslavíme již svátek
S v. Rodiny a děkujeme za rok 1995

31. prosince - svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Zuench

- 17 00 hod též poděkování za rok 1995

1. ledna 1996 - Nový rok - slavnost Matky Boží Panny Marie

Světový den modliteb za mír

-19.00 hod

Zuerich

6. ledna

-

Slavnost Zjevení Páně
- 19 00 hod - posezení v Klubovně

Winterthur
7. ledna

-

Slavnost Zjevení Páně - sv. Tří Králů

Rueti -Tann
Zuerich

-9.15 hod
-

19.00 hod

V roce 1995 přijali křest:

Na věčnost nás předešli:
Mikulka Jaroslav - Thalwil
SchcíTcl Danuše - Zuerich
Schneider Stanislav - Zuerich
Veselý Vojtěch - Winterthur
Šigut Miroslav-Zucrich
Pražák Miroslav - Winterthur
Křížová Zdena - Winterthur
Sláma Václav - Winterthur
Voborník Jaroslav - Waltenswil
Vaculík Věra - Trucbbach
Němčík David - St. Gallen
Dr. Vích Václav - Winterthur

Buehler Jarmila - Uster
Lišková Míla - Zuerich
Vurma Karel - Dietikon
Staral Margareta-Zürich
Lobkowicz Otakar -Wien
Pollak Pavel - Zuerich
P.Taťák Vítězslav-Torino

Kéž je Bůh přijme do své slávy!

Rafael Adámek - Luzern
Patricie Holend -Zuerich
Jan Daniel Probst - Wikon
Robin Aaron Job- Hinwil
Natalie Štěrba - Winterthur
Tomáš Stojan - Winterthur
Sebastián Della Briotta -Locarno

Kéž rostou jako věřící děti Boží!
Na společnou cestu v manželství se vydali
Blanka Kosek - Břetislav Kraus - Acngst
Lubica Latinak - Rudolf Probst - Iddaburg
Klaudia Buenter - Jan Holeček - Horw

Bůh vás provázej!

/

Z dopisu P.Meda z Indie:
Drazí přátelé,
jistě čekáte na dopis od nás z Indie, ale prosím za
prominutí. C.as utíká rychleji, než bychom si přáli.
Rád sleduji náboženské a politické poměry v České a
Slovenské republice. Vidím, že máte problému více než
dost. Zvláště náboženská strana dává více než dost
starosti. Je to dědictví nejen minulého režimu, ale také
celých dějin, které my nemůžeme napravit. Jediné je vzít
si dědictví, které máme, starat se zlepšit co máme a
důvěřovat v Pána Boha. On je vládcem národu a dějin.
Ale musíme pracovat a pracovat s důvěrou, aby se
seménko božího slova rozšířilo v rodinách a v národě.
1 my zde máme více než plnou míru těžkosti a zase je
to politika a náboženství.
Každá skupina se snaží uplatnit svou autoritu a tak
máme Nagy, Kuki, Manipury a Mohamedány. Každá
část má důvody a říká, že má pravdu. A při tom válčí
jedna proti druhé a jenom s pomoci vojska máme trochu
klidu a můžeme žít. Když potřebují peníze, vydírají, kde
mohou a neuvědomuji si, že kdyby vyhnali všechny jiné,
nebylo by zde nic: obchod, školeni, úřady, hospodaření,
finance a i státní vláda potřebuje pomoc z Indie. Zde je
jenom zastaralé hospodářství, které nestačí uživit dnešní
obyvatelstvo. Výsledkem jsou vraždy, ničení majetku,
vydírání a nedůvěra. I od nás požadují spoustu peněz a
my odmítáme. Naštěstí vidí, že nemohou jit příliš daleko.
Ví, že kdybychom zavřeli školy a sociální pomoc, to by
bylo pro ně velká ztráta. Jenom v naších školách máme
aspoň 20 000 děti a na horách je to podobné.
Také náboženství je zdrojem rozporů. Mohamedáni se
drží stranou ale rostou i když se netlačí nahoru.
Maniporové(hinduisté) jsou hlavni silou na střední
rovině. Jsou to fanatičtí hindové, ale teď hledají něco
lepšího. Protestanti dělají co mohou, aby je získali. Třetí
náboženství je protestantismus (Baptisti), kteří nás už
předurčili (podle Kalvína) do nejteplejšího pekla. Je to
více politická strana než náboženství. Ze svého
náboženství ví jenom, že katolíci jsou horši než pohani.
Ale když nás potřebují, a to je často, to jsou dobři a
podlézaví, ale když jsou ve většině, to se nestydí
zneužívat svou sílu. Po té stránce jsme ještě ve
středověku.
Práci, kterou dělám je zvláště ve prospěch mládeže.
Snažím se podporovat ty chudé, co by se jinak nemohli
dostat ke vzdělání. Ta práce už dala plody a přirozeně
ve vyšší vrstvě obyvatelstva se jich už moc uplatňuje. A
to jsme na začátku. Mimo to uveřejňujeme letáčky a
malé knížky, které objasňuji naši víru. Stoji to moc
peněz, ale děláme to s důvěrou a jistě ne bez výsledků.
Prosil bych vás zvláště, abyste se za nás modlili, ale s
důvěrou. Pán Bůh je dobrý a mocný a když se modlíte,
jistě nám dá to potřebné a co je potřebnější než víra a
milost boží?
Pomozte nám také v práci, kterou zde děláme mezi těmi,
kteří to potřebuji.

Já se modlím za vás všechny, za vaše rodiny a za celou
naši vlast. Doporučuji vás všechny do ochrany boží
Rodičky.
Váš \ Srdci Páně
Jan Med SDB

Do tohoto čísla přikládám složenku. Vaše dary jsou určeny
pro pomoc misii Otce Méda a už dčkuji za vaši velkodušnost.

Z naší kroniky
Duchovní obnovy v Quartcnu 3. - 5. listopadu se zúčastnilo
přes 50 našich krajanu. Otec Stanislav Weigel z Prahy vedl
svými promluvami všechny posluchače k důvěře v Pannu
Marii. Matka Boží je pro naši dobu velkým znamením
vítězství dobra nad zlem.
++-@F-++
Ncní divu, že nižná shromáždění a podniky pro naše krajany
procházejí též krizí. Nezájem lze pozorovat. S určitými
obavami jsme čekali, zda český Mikuláš přitáhne ještě děti na
tuto tradiční oslavu. Nebyli jsme zklamáni. Dětské drobotiny
přišlo dost, samozřejmě v doprovodu maminek a tatínku i
babiček a dědečku. Zazpívali jsme některé vánoční koledy za
silného doprovodu dospělých hlasů. Se zájmem shlédli pásmo
o zajímavé postavě světec Mikuláše. Oči dětí se rozzářily při
přijímání dárku od Mikuláše. Některým vzal odvahu zpívat
nebo něco zarecitovat zcela černý čert, který vyplácel jenom ty
starší a to ještě sy mbolicky. Můžeme se už těšit na příštího
Mikuláše v neděli 8. prosince 1996.

Velké poděkování patří četným spolupracovníkům, kteří rádi
a obětavě přiloží niku k dílu ke zvládnutí různých úkolů,
které misie může plnit jen s vaší pomocí.
Věnujeme též láskyplnou pozornost nemocným,
osamoceným, jakkoliv postiženým. Dobré slovo a laskavý
úsměv je prvním znamením naší blízkosti.

O vánocích vypomáhá v naší misii Otec Přerovský Oldřich z
Říma. Je vždy ochotný posloužit i svátostí smíření.
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Katholische Mission für Tschechen,
S 01/241 50 25
P. Josef Simcik, Brauerstr. 99; 8004 Zürich
Offset Holend AG - Hardturmstr. 82 ; 8005 Zürich

Abo: 7.- sFr.
Pravidelné

Dezember
1995

Jährlich: 7x

české bohoslužby

Zürich:
Winterthur:
Ruti-Tann:
Bern:

každou neděli v 19 hod. v krvptč kostela Božského Srdce. Acmtlcrstr. 49
každou sobotu v 19 hod. u kostela Sv. Ulricha Seuzachcrstr. 1
každou první neděli v mčsíci v 9,15 hod, v kapli vedle katolického kostela
každou 2. neděli v měsíci v 9 hod, v kryptě u kostela Bratra Klause.
Scgantimstr.26
každou 3. neděli v mčsíci v 10 hod, v sále pod kostelem sv. Petra a Pavla
každou 4. neděli v mčsíci v 10 hod, v kapli kostela sv. Karla u Karlsbrücke

Aarau:
Luzern:

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY. V 19,45 mše svátá, po ní modlitba růžence
v kostele Jana Boská - Braucrstr. 99 , Zürich.
První pálek v mčsíci mše sv. v kapli kostela Božského Srdce, v 19,30 Acmtlcrstr. 49, Zürich

Každý čtvrtek

Od vánoc do 5. neděle postní.
Upozornění: 14. ledna 1996 není v Curychu česká bohoslužba!

1, února - čtvrtek - večerní bohoslužba u sv.Jana Boská v 19,30 hod ze svátku
„Uvedení Páně do chrámu“
©

11.února - Světový den nemocných
©

14 února - V celé církvi svátek slovanských apoštolů SV. Cyrila a Metoděje.
Tito dva světci jsou patrony, přímluvci a ochránci devátého roku Desetiletí
duchovní obnovy, který je věnován evangelisaci. Evangehsace je též velký úkol
celé Církve. Sv. Cyril a Metoděj jsou vzory i pro nás, protože oni opravdově
přijali evangelium, stah se jeho svědky a protože jejich horlivost byla veliká,
překonali i překážky cizího jazyka a kultury. Protože sami hořeli, zapalovali i
druhé. Vzhlížíme k nim dnes též jako k učitelům, od nichž se chceme naučit
vyzařovat evangelium do dnešního světa - přesto, že se jeho kultura od
křesťanství vzdaluje a jeho jazyk je jiný, než řeč víry. Láska je vynalézavá a
nebojí se překážek.
(Z pastýřského listu biskupů Čech a Moravy)

18.-25.ledna 1996 - týden modliteb za jednotu křesťanů. Jednota je velký úkol
křesťanů kráčejících k roku 2000. Nadcházející konec druhého tisíciletí vyzývá
všechny ke zpytování svědomí a ke vhodným ekumenickým iniciativám, abychom se
tak mohli při velkém jubileu představit, ne-li zcela sjednoceni, aspoň mnohem blíže k
tomu, že překonáme rozdělení druhého tisíciletí. K tomu je nezbytné nesmírné úsilí. Je
třeba pokračovat v doktrinálním dialogu, ale především se mnohem více angažovat v
ekumenické modlitbě. Po koncilu velmi zintensivněla, ale musí ještě růst a zahrnout
stále více křesťanů v souladu s velkou prosbou Krista před utrpením: „Otče... ať jsou
všichni jedno.“ (Slova Jana Pavla II.)
O

26 ledna - Schůzka mládeže - V čem spočívá ekumenismus?
©
27.ledna - Ples mládeže - zakončení tanečního kurzu. Farní sál Seuzach.
©
31 Jedna - Světový den pomoci malomocným. Svátek sv.Jana Boská.

21. února - Popeleční středa - Začíná doba postní - příprava na SLAVNOST Vzkříšení
našeho Pána. Kristus přemohl smrt - otevírá i před každým z nás radostnou budoucnost. Víra v
Ježíše Krista je prvním krokem k oné budoucnosti. Doba postní je velké pozvání od Boha,
plného lásky a milosrdenství vůči nám.
©
19, března - SLAVNOST sv. Josefa - muž spravedlivý, který oddané sloužil Božímu Synu a
jeho Matce Marii.
25, března - SLAVNOST Zvěstování Páně - Den nenarozených dětí.
©
28.-31. března exercicie ve Flucli Ranf. Vedení přislíbil Mons. Bcnáčck Josef, z
kongregace pro katolickou výchovu ve Vatikánu.

