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Velikonoce

1997 - 2
V sta l z m rtv ý c h
Tento lisí by vám měl přinést nejen jarní pozdravy. ale
především kus sváteční radosti, protože budeme slavit největší
svátky křesťanu. 1 my bychom se měli o velikonocích ve dny
vzkříšení zdravit jako věřící pravoslavné církve: Christos
voskres - Kristus vstal z mrtvých. V těchto slovech je obsažena
celá naše budoucnost s pohledem na Krista zmrtvýchvstalého,
vítěze to nad smrtí a veškerým zlem.
Ale vrtá nám hlavou, jak slavili velikonoce v dobách
apoštolských. To dnes s jistotou ani říci nemůžeme. Byl
slaven židovský svátek, kdy se připomínalo, co se kdysi o
velikonocích událo. Jisté však je, že od prvopočátku se
křesťané každý týden scházeli k slavení neděle. V tento den,
kteiý byl dnem zmrtvýchvstání Páně, slavili večeři Páně v
upomínku na jeho utrpení a vzkříšení. Tak slavili vlastně
velikonoce každý týden. I nám připomíná nedělní bohoslužba
vždycky vzkříšení.
Ale již ve 2. Století bylo každoroční slavení v elikonoc pevně
stanoveno ve všech křesťanských obcích. Váhalo se pouze,
má-li se svátek slavit společně se žid} nebo nezávisle na nich.
Kristus byl ukřižován o židov ské velikonoční slavnosti. právě
v tu hodinu, kdy se v Jeruzalémě zabíjel velikonoční beránek.
Kristus je tím pravým velikonočním Beránkem pro naši spásu.
Od 2. století byly velikonoce slaveny po prvním jarním
úplňku, ale vždycky v neděli. Tehdy ale nebylo jednoduché
stanovit, kdy je jarní rovnodennost a přesnou hodinu úplňku.
Křesťané chtěli mít přesný pořádek a proto pozvali na pomoc
astronomy. Astronomie kvetla tehdy předev ším v Alexandrii, v
městě učenců. Alexandrijští astronomové na požádání vždy
sdělili den jarního úplňku. Takže už první ekumenický sněm v
Niceji roku 325 mohl stanov it přesný den slavení velikonoc.
Radostnému velikonočnímu svátku předcházelo též období
pokání, projevující se především postem. Trvání doby postní
bylo na počátku různé:
Nejoblíbenější byl úplný
čtyřiceti hodinový půst - přibližná doba, po kterou ležel Ježíš v
hrobě t.j. od jeho pohřbu na Velký pátek až do hodiny
zmrtvýchvstání o velikonočním jitru v neděli.
Až ve 4. století, kdv církev byla již svobodná, byla stanovena
čtyřicetidenní doba postní a tento zvyk trvá v Církvi dodnes.
Jako bezprostřední příprava na slavení velikonoc zůstal týden
před svátky počínající květnou nedělí V tento den bývala též
amnestie a vězňové, pokud se neprovinili nejtěžšími zločiny,
byli propouštěni. S velkou horlivostí byl tento týden prožíván
především v Jeruzalémě, kam se sjížděli poutníci z celého
světa. Na Velký pátek byl na Kalvárii uctíván svátý kříž.
Vzácná relikvie kříže, na kterém zemřel Kristus Pán, byla
položena na stůl, pokrytý bílým plátnem, za ním zaujali místo
biskup a ostatní duchovenstvo. Věřící přistupovali a dotýkali
se čelem posvátného předmětu a kříž políbili. Totéž my
prožíváme na Velký pátek v našich kostelích, kdy uctíváme
kříž. Mimochodem si vzpomínám s jakou úctou jsme při naší
pouti do Svaté země poklekali na Kalvárii a líbali místo, kde
podle tradice stával Kristův kříž.
Vlastní velikonoční slavnost začínala v sobotu po západu
slunce a končila v neděli na úsvitu. Jáhen zažehnul světlo

velikonoční svíce a /.píval slavnostní chvalozpěv, ve kterém
byl Kristus veleben jako pravé světlo a duchovní slunce, jehož
zmrtvýchvstání bylo jako východ slunce, přinášející světu
jasný den božské milosti. Četli se výňatky ze starého zákona,
mající nějaký vztah k vykoupení a ke zmrtvýchvstání. To
všechno prožíváme i my na Bílou sobotu. Po této bohoslužbě
slova, byl udělov án křest nově obráceným.

Křest byl a je neustále pov ažován jako spoluzmrtvýchv stání s
Kristem a účast na jeho novém božském živote. Žadatelé o
křest museli tenkrát projít tříletou zkušební lhutou, než byli ke
křtu připuštěni. Při večerních obřadech na Bílou sobotu
obnovujeme i my svůj křestní slib i v íru v Trojjediného Boha.
Přijetím této první svátosti jsme i my vstali s Kristem k
novému životu, proto slavíme vzkříšení s radostí.
Zmrtvýchvstalý obnovuje neustále v nás život a stává se naší
velkou nadějí. Setkání se Zmrtvýchvstalým budeme prožívat
při slav né velikonoční bohoslužbě, při které několikrát zpív ané
Aleluja vyjadřuje radost z Kristova Zmrtvýchvstání.
K éž veliko n o čn í radost a p o ko j
n a plní l ase srdce
a p ro vá zí Vás na J ášich cestách

BOHOSLUŽBY
ve svátém týdnu a o velikonocích
Sobota 22 března ve Winterthuru se nekoná žádná bohoslužba.

Květná neděle - 23 března
10 hod Klausenhof, Flüeli Ranft
Zakončení exercicií
19 hod. - Zürich, Herz Jesu Aemtlerstr. 49 . Slouži P.Kuchař Leo
Dnes se světi ratolesti a při mši sv se čtou pašije

Zelený čtvrtek

- 27 března

Nebe začalo na zemi
19.30 hod - Zürich - Herz Jesu
Bohoslužba připomíná poslední večeři
Pána Ježíše Kristus nám dává
za pokrm své tělo a krev.

18 - 19hod možnost přijetí svátosti smíření s Bohem.

Velký pátek - 28.března -Zürich
Přísný pust od masa a ujma v jídle

1 7 .0 0 hod

připomeneme si
smrt Kristovu na kříži, čteme
pašije, modlíme se za celý svět.
Svaté přijímání.
15.30 -16.30 hod možnost přijetí svátosti smíření

Bílá sobota -29 března
20.00 hod - Zürich
Slavíme Zmrtvýchvstání Páně
Slavnost světla na začátku připomíná Kristovo vítězství
nad smrtí a uvede nás do slavné bohoslužby, při
které obnovujeme křestní slib.
Je to vigilie radosti. Žehnání pokrmu.
18.30 - 19.30 možnost přijat svátost smíření s Bohem.

Slavnost Zm rtvýchvstání Páně

neděle - 30. března
9.00- Winterthur - kaple
u kostela sv. Ulricha
Žehnání pokrmů a společná
snídaně v Klubovně
Zürich není žádná bohoslužba

Po slavnosti Zmrtvýchvstání dalších 40 dní slovo Boží při
bohoslužbách nám neustále /.přítomňujc Krista vzkříšeného.
Víra v Něho má mít v našem srdci pevné místo. Protože:
"Kdo věří ve mne i kdyby zemřel bude žít". Tuto včtu nám
říká Kristus, který zemřel a žije. Jaká to naděje posilněná
icho vítězstvím nad smrtí. Nechceme živ it tuto vím a naději
účastí na nedělních velikonočních bohoslužbách?
Slav íme jc všude až do slav nosti Seslání Ducha svátého.

Jc to možnc. Jdi k radosti!
Teď je čas obnovy. čas nove naděje.
Vyjdi ze starého způsobů života,
/ temnoty materialismu a egoismu.
z tíživých starostí.
Nestarej se jen o plné břicho a plnou peněženku.
Jc to možné. Jdi ke světlu.
Zapomeň na všechno, co se nepodařilo
a začni zase znov u.
Probuď se z noci sklíčenosti, únavy ze živ ota
do nového rána
plného slunce, ptačího zpěvu a květin.
Je to možné. V/.huru k novému jam
plnému slunce, vzhůru k novým obzorům.
Zvedni se. vstaň!
Probuď se ze zimního spánku svého neradostného živoření.
Když Bůh vepsal do každého lístku stromu
nový život.
oč v íce chce je vepsat i do tv ého ubohého srdce.
Na zemi začalo nebe.
Můžeme být novými lidmi.
Můžeme být uzdraveni ze všech ran.
také z té nejhlubší - ze smrti.
Vstup do magnetického pole Božího,
protože Buh je láska.
Skrze všechny tunely uvidíš tolik světla,
tolik života a radosti,
že ve své nejhlubší bytosti zakusíš kousek nebe.
Phil Bosmans

Problém y ... problém y ...

"Mám zničené nervy”.
To je častý nářek dnešních dnů.
Neurologové a psychiatři mají ¡)lné ruce práce.
Náš život je příliš uštvaný a vybičovaný.
Ztratili jsme smysl pro klid. pro ticho,
pro noc. kterou nám Buh dal pro zotavení.
Prohýřené noci budí podrážděnost
a nervozita plodí nové problémy.
Jednu noc dobře spát:
tím se vyřeší nejeden problém.

Co pomůž e uj i t vel ký kus cest y když n e d o j d e t e k
cí l i ?
(Sv. Ře hoř Ve l i ký)
Jed en muž navštívil k d \s i v hlubokém lese
moudrého poust evní ka. Vyprávěl mu o všem, co děl al ,
a nakonec dodal, že teď už nemusí nic dělal, neboť
udělal tolik dobrého, že má nebe zajištěné. Stařec se
chápavě usmál, rozhlédl se kolem sebe a začal
vyprávěl poučný příběh:
V lese rostl mohutný strom. Hnízdili 11a něm ptáci,
v dut i ně k mene bydlela veverka a j e ho mohutná
koruna c hr án il a okolní stromy před nápory větru
Všem bylo s tímto stromem náramně dobře. J e dnoho
dne však začaly kořeny filosofovat a mudrovat nad
svojí exi st enci a došly k závěru, že za tři století své
e xi st en ce už vyslaly vzhůru přes kmen do koruny dost
mízy, takže teď už mohou pokojně odpočívat.
Nepovšimly si, j a k strom začíná schnout a odpočívaly
kl i dně dále. Ptáci odletěli, veverka se odst ěhoval a,
suchý strom spadl a okolí vyplenila vichřice, ale
kořeny odpočívaly tak dlouho, až. ztrouchnivěly.
Stařec domluvil a když viděl, že j e h o n ávš t ěvní k
pochopil, co mu chce říct, dodal varovné poučení:
"Kdybys zemřel včera, zemřel bys jako spravedlivý.
Dnes se však z tvé spr avedlnosti stalo lakomství a
zemřel bys tedy jako lakomec".
Potom s e . s p o l e č n ě pomodlili, poděkovali Bohu za
poznané nebezpečí , poprosili o pomoc v dalším životě
a o ochranu před leností, přidali prosbu za všechny
lenochy, srdečně se rozloučili a radostně se rozešli
každý za svou prací.
Václav Trmač

Ježíš na fotbalovém zápase

Církev roste

Minulý rok skončil vnáší misii radostnou událostí Slečna
Irena Jánova dovršila svou konversi přijetím svátosti křtu.
biřmováni a prvního svátého přijímáni.
Slečna Pavla Rohlíková přijala po prvé Krista ve svátosti
oltářní.

Ježíš Kristus řekl. že ještě nikdy nebyl na fotbale. Vzali
jsme ho tedy. já a mí přátelé, s sebou a šli jsme na zápas. Byla
to divoká bitva mezi protestantskými boxery a katolickými
křižáky.
První gól kopli křižáci. Ježíš nadšeně tleskal a vyhazoval do
výšky svůj klobouk. Potom vedli boxeři. A Ježíš zase divoce
tleskal a jeho klobouk lítal povětřím.
Jeden muž za námi se zdál překvapen. Poklepal Ježíši na
rameno a zeptal se: "Komu fandíte, dobrý muži?"
"Já," řekl Ježíš, kterého mezitím hra očividně uchvátila,
"ach. já nefandím žádné straně. Jsem tu, abych tu hni prožil".
Tazatel se obrátil ke svému sousedovi a prohodil: "Hm.
nějaký ateista!"
Na zpáteční cestě jsme Ježíše prosili, aby nám vysvětlil
náboženskou situaci v dnešním světě. "Zbožní lidé jsou. Pane.
zajímaví," říkali jsme. "oni si vždy cky myslí, že mají Boha na
své straně a že jc proti lidem na druhé straně".
Ježíš souhlasil. "Proto nesázím nikdy na náboženstv í, ale 11a
lidi. Člověk je důležitější než sobota".
"Měl bys vážit svoje slova", řekl jeden z nás starostův ě.
"Tys byl už jednou kvůli něčemu podobnému ukřižován".
"Ano - ukřižovali mě nábožní lidé", řekl Ježíš s útrpným
úsměvem.
Z knihy Proč ti ptáci vlastně zpívají. 19X4

Milovat Boha ve svých bližních
Když Matka Tereza z Kalkuty před několika roky navštívila
Evropu, ptali se jí reportéři: "Matko představená, co nám
můžete poradit, aby se to změnilo náš život k lepšímu? A
Tereza jim řekla: "Usmějte se na sebe!" Ale pozor. Lehčeji se
to usmívá na cizí, než na své domácí, na lidi kolem sebe.
všude. Úsměv , to je klíč k lidským vězením. Úsměv, to je
most od člov ěka k člověku. Úsměv , to jsou otev řené dv eře pro
všechny skutky milosrdenství".

První dítě v roce 1997, které sc stalo dítětem Božím ve
křtu, byla Veronika Sarah Judith Němečková.

Matka Tereza radila přesně to. co radí svaty Pavel. A tak i
já uzavírám své rady do života vám. mladí přátelé, radou
Matky Terezy a svátého Pavla: Usmívejte sc 11a sebe! Vaše
láska ať jc známa všem lidem.

ö

každou neděli v 19 hod, v kryptě kostela Božského Srdce. Aemtlerstr. 49
každou sobotu v 18,15 hod, u kostela Sv. Ulricha Seuzacherstr. 1
každou první neděli v měsíci v 9.15 hod, v kapli vedle katolického kostela
každou 2. neděli v měsíci v 9 hod, v kryptě u kostela Bratra Klause.
Segantinistr.26
každou 3. neděli v měsíci v 10 hod, v sále pod kostelem sv. Petra a Pavla
každou 4. neděli v měsíci v 10 hod, v kapli kostela sv. Karla u Karlsbrücke

české bohoslužby

20. - 23. března - exercicie ve Flúeli-Ranft. Káže Otec Leo Kuchař z Vídně - opět po čtyřech
letech. Dům Klauscnhof je zcela obsazený. Kdyby někdo nemohl přijet, hned
mi to sdělte! Vaše místo s radostí obsadí někdo jiný.
7. dubna - slav nost Zvěstování Páně. "Slovo Boží se stalo tělem v lůně Panny Marie a
přebývalo mezi námi."
23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka Od mučednické smrti sv. Vojtěcha
uplyne 1000 let.
Oslavy tohoto milénia vyvrcholí papežovou návštěvou v České republice.
25. - 27.dubna s následujícím programem:
25.
dubna - v 18 hod přílet na mezinárodní letiště Praha - Ruzyň
26.
dubna - v 10 hod mše sv átá pro mládež, na Velkém náměstí v Hradci Králové.
17.15 setkání s presidentem republiky na Pražském hradě
18.30 setkání s členy řeholních společenství v basilice sv.Markéty v Praze
- Břevnově.
27.
dubna - 9.30 slav nostní mše svátá na Letenské pláni v Praze 7
16.30 ekumenická modlitba v katedrále sv. Víta
Putov ání ostatků sv7. Vojtěcha po českých a moravských diecézích se uskuteční v květnu a
červ nu: září a říjnu.

Od března do května

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY. V 19.45 mše svátá, po ní modlitba růžence
v kostele sv. Jana Boská - Fcldstr. 109. Zürich.
První pátek v měsíci mše sv. v kapli kostela Božského Srdce, v 19,30 Aemtlerstr. 49, Zürich
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P. Bernáček Antonín, první český misionář pro Čechy ve Švýcarsku v>dal zajímavou knihu o
své misionářské práci v celém světě: Z Čech až na konec světa.
K níhaje k dostání na misii.

Z vašich darů na misii P. Méda v Indii posilám 7 650,- sFr. Bůh vám všem odplať!

Myslíte už na podzim?
Mnozí z vás jste prožili v údolí Casies na pokraji Dolomit v Itálii řadu pěkných
prázdninových dnů. Na podzim organisujeme tábor v domě Velehrad pro rodiny s dětm i.
4 . - 1 1 . října 1997. Bližší informace dostanete od Pavla Němečka.

Májové bohoslužby vyvrcholí naší poutí do Einsiedeln 25. Května. Pouť vede a káže i udělí
některým svátost biřmování Otec biskup Jaroslav Škarvada z Prahy, kteiý se na vás už těší.

18. května - Slavnost Seslání Ducha svátého

II. května sloužím mši sv. za naše maminky živé i zemřelé.
16. května - svátek sv. Jana Nepomuckého

8. května - Slavnost Nanebevstoupení Páně - česká bohoslužba se nekoná.

Modlitbu růžence ve Winterthuru začínáme v 17.40 - v 18 hod se rozezv učí zvony - není
slyšet ani slovíčko.
V Cuiychu v 18.35 hod.

Proto vás volám v měsíci máji k modlitbě růžence před našimi bohoslužbami.

I. května zahajujeme mariánský měsíc. S Matkou Boží poputujeme ke Kristu, našemu
Spasiteli. Ona je bezpečnou průvodkyní na této cestě. V jedné naší písni zpívám e ....
kdo se k tobě vine, nikdy nezahyne ... Kdo uctívá Matku Boží, jistě se o tom
jednou přesvědčí. Jestliže život nejednoho z. nás se podobá plavbě na rozbouřeném
moři, zamíříme plavbu naší lodičky k bezpečnému přístavu k Matce Boží. Sílu
najdeme v modlitbě nejen za sebe, ale za všechny, kteří jsou nám drazí.

Abo: 7 - sFr.
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