HLAS MISIE
Oběžník české katolické misie ve Švýcarsku

”Kristus vstal Z mrtvých"

to je poselství velikonoc.

Naše oči mohou ke Zmrtvýchvstalému hledět s důvěrou. On je pro
každého z nás velkou naději.

Jeden člověk našel v lese mladého orla. Přinesl jej domu a strčil do
kurníku mezi slepice. Dával mu žrádlo jako slepicím, i když to byl orel,
král ptáku.
Po pěti letech ho navštívil jeden přítel. Orel mu padl do očí: "Ten pták
v rohu není žádná slepice, je to orel".
"Ano", souhlasil majitel, "já jsem jej převychoval v slepici. Není to už
žádný orel, ale slepice". Mezi přáteli se strhla hádka.
"To je přece orel - má orlí srdce. To pomůže orlu vznést se do výšky."
Každý hájil své: "Ten pták už nebude nikdy létat" prohlásil majitel orla.
Jejich hádku měla rozhodnout zkouška. Ano. dohodnuto.
Znalec ptáku vzal orla a vyzvedl jej do výšky a prosil: "Ty jsi přece orel,
náležíš nebi a ne zemi. Roztáhni svá křídla a leť." Orel pohlédl na slepice
vesele zobající zrní Slétl k mm a zobal též.
Znalec ptáku se nedal. Druhý den vystoupil s orlem na střechu domu
Vyzvedl jej vzhuru a říkal. "Orle, roztáhni svá křídla a leť!" Ale když
orel spatřil množství slepic na dvoře, opět slétnul k nim a zobal. "Vždyť
jsem ti říkal, to je slepice a slepicí zůstane". Smál se pán orla.
"Ne" - vzkřikl odpůrce už podrážděně: "Je to orel, má stále srdce orla.
Zítra udělám ještě jednu zkoušku."
Druhý den ráno vystoupil s orlem na vysokou horu. Vyzvedl jej a
mluvil k němu: "Orle. .... ty jsi orel, ty patříš nebi a ne zemi". Rozprostři
svá křídla a leť ... leť..." Orel se chvěl, ale neletěl. Tu napřímil znalec
ptáku orlu jeho hlavu a oči přímo ke slunci. Orel vydal skřek, roztáhl svá
křídla a letěl do výšky přímo ke slunci a už se nikdy nevrátil.
Toto vyprávění je příkladem pro nás, pro křesťany. Nežijeme často
jako slepice9 Zavření do úzkého kurníku? Stojíme oběma nohama pevně
na zemi. Na zemi našeho sekularisovaného světa. Zobeme zrní, peníze,
úspěch, slávu. Snášíme též vajíčka: hovoříme o našem úspěchu, jsme
hrdí, vede se nám dobře. Chováme se jako slepice, jsme spokojeni se
slepičím životem, na svět se díváme ze slepičí perspektivy. Zajisté,
křesťanství není světu nepřátelským náboženstvím, že by se oddělovalo
od pozemských věcí. Naopak musíme brát vážně zodpovědnost za
stvořeni a okolní svět, za sociální spravedlnost i za mír, za lidskou
společnost, za vyrovnanost mezi bohatými a chudými. Aleje to vše?
Žijeme jako slepice, ale jednou jsme se narodili jako orli. To bylo při
křtu: S Kristem jsme zemřeli hříchu a až budeme při obřadech Bílé
soboty pokropeni svěcenou vodou - to nám připomene naše znovuzrozeni
v ׳Kristu.
S NÍM s Kristem povstáváme ke světlu jsko nové bytosti ... jsme orli.
Patříme nebi, ne zemi. Máme schopnost létat, a přibližovat se nebi.
Máme v sobě srdce orla, které nás vynáší k Bohu, i když často na tuto
možnost ani nemyslíme, nebo o tom nechceme ani slyšet. Máme oči orla.
Vidíme svět vírou v perspektivítě nebe.
Budeme slavit velikonoce. Kéž velikonoční zpěvy ׳proniknou naše srdce
a posilni naši naději na budoucí nehynoucí slávu. Smrt člověka

Velikonoce
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neznamená žádný konec. Symfonie naší víry
má finálu jako 9. Bethovcnova symfonie
končící odou na radost. Bez finálové ody na
radost dílo velkého mistra nemůže existoval.
Pro nás finálou celého života je Kristus
Zmrtvýchvstalý: Slunce pro orla bylo silou,
táhlo jej vzhuru. Slunce bylo od pradávna
obrazem Boha. Slunce, které vychází
každého rána je obrazem Zmrtvýchvstalého.
My nemůžeme přímo hledět do slunce,
šetříme své oči, ale slunce osvětluje, ozařuje
náš život. Orla slunce probudilo k rozletu
Kéž i nás pohled ke slunci  ־ke
Zmrtvýchvstalému Kristu z nás vytváří
opravdové
křesťany.
Proto
slavme
velikonoce s pohledem na Zmrtvýchvstalého
Krista.

Radostné velikonoce Vám všem
přeje
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Na Velký patek 2. dubna začíná devítidenní příprava na svátek Božího Milosrdenství,
t.j. na Bílou neděli, 11. dubna.
Z Božího milosrdenství čerpáme neustale spásu. Přicházejme k tomuto prameni s
důvěrou, poslyšte, co říká Papež Jan Pavel II. o Božím milosrdenství:

Církev musí v každém, a zxláště v současném úseku dějin pokládat za jeden ze svých
hlavních úkolu hlásat a uvádět do života tajemství milosrdenství, které nám v nejvyšším
slupni by lo zjeveno v Ježíši Kristu. Toto tajemství je nejen pro církev jakožto společenství
věřících, ale v jistém smyslu pro všechny lidi pramenem jiného života, než jaký si muže
zbudovat člověk, vystavený působeni trojí žádostivosti (...)
Církev hlásá pravdu o Božím milosrdcnsrví. která byla zjevena v ukřižovaném a
zmrtvýchvstalém Kristu, a různými způsoby ji vyznává. Také se sama snaží prokazovat
lidem milosrdenství prostřednictvím lidi Chápe, že v tom je totiž nezbytná podmínka úsilí
o lepší, lidštější svět, a to v současnosti i v budoucnosti. Avšak v žádné době, v žádném
historickém období, a zvláště v době takového přelomu, jaký prožíváme dnes, nemůže
církev zapomínat na snažnou modlitbu, dovolávající se Božího milosrdenství tváří v tvář
tak mnohotvárným formám zla. které sužují a ohrožují lidský rod. To je základní právo i
povinnost církve žijící v Ježíši Kristu. Její právo a povinnost ve vztahu k Bohu i k lidem.
Knížečku o Božím Milosrdenství .
bohoslužbách.

"Ježíši důvěřuji Ti", dostanete při našich
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české bohoslužby
každou nedeli v 19 hod, v krypte kostela Božského Srdce. Aemtlerstr. 49
každou sobotu v 18 hod, u kostela Sv. Ulricha Seuzacherstr. 1
každou první nedeli v měsíci v 9.15 hod, v kapli vedle katolického kostela
každou 2. nedeli 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

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY. V 19.45 mše svata, po ní modlitba ružence
v kostele sv. Jana Boská  ־Fcldstr. 109. Zürich.
Pivní patek v měsíci mše sv. v kapli kostela Božského Srdce, v 19.30 Aemtlerstr. 49. Zürich

Každý čtvrtek

Od dubna do června

11.
18.
23.
24.
25.

dubna - není bohoslužba v Bernu
dubna je bohoslužba v Aarau
dubna - svátek svátého Vojtěcha
dubna odpadá bohoslužba ve Winterthuru
dubna je biskupská bohoslužba jen v Curychu. v Luzemu odpadá.

Květen je zasvěcený úctě Matce Boží. Panně Marii. z\tj vás na májové pobožnosti
po mši svaté, před bohoslužbami modlitba růžence.

6. května - je památka sv. Jana Sarkandra a sv. Dominika Savia
13 května - čtvrtek - Slavnost Nanebevstoupení Páně. Bohoslužba v 19.45 hod
v kostele Božského Srdce Páně v Curychu.
Začíná devítidenní pobožnost k Duchu svátému. Prosíme o jeho dary.
23. května - Slaxnost Seslání Ducha svátého
3. čert na - slavnost Těla a krve Páně
6. Června - Pouť k Panně Marii do Einsicdeln. Vede Msgr Dr. Karel Vrána

I řátil jsem se z Moravy, kde jsem v rodném domě
dva týdny bojoval s "australskou chřipkou Přivez!
jsem několik knih. Večer jsem otevře! knihu: Z
deníku otce Jana Topenčíka l 'poutala moji
pozornost, že jsem se od ni nemohl odtrhnout
Rozhodl jsem se pár odstavců uveřejnit.
Oslavujeme velikonoce, radost vítězného Krista
nad smrti a hříchem. Paprsky velikonoc můžete
zachvtit i z vyprávěni otce Jana:

Na pooperačním oddělení kardiochirurgie leží
v železných plících dvanáctiměsíční dítě ־
Tomáš. Srdce se mu po operaci rozběhlo, ale
plíce nezačaly pracovat. Tento stav trvá již
přes měsíc. Je neděle navečer, do služby
přichází nová sestra. Zamračená, vzteklá. Jde k
malému a říká: "Kvůli tobě, kluku, mám
zkažený celý večer". Pak obsluhuje přístroje,
ale myšlenkami je někde jinde. Malý sleduje
každý pohyb sestry. Nepláče, ale ve tváři je
vidět jakousi předčasnou vyspělost. Po
několika hodinách, když sestra vidí, že malý z
ní nespouští oči. něco se v ní prolomilo a ona
řekne: "Tomášku, kuk!" A malému se rozzáří
oči a krásně se usměje. A pak už se usmívají
na sebe navzájem. Tato pohoda trvá až do
konce služby. Když sestra odcházela, otočila se
ještě ve dveřích a povídá: "Kluku, dnes jsi mě
něco naučil, už vím. že člověku pomůže víc
úsměv než všechny ty drahé přístroje.
Tomášku, díky."

Sedím s pětaosmdesátiletým dědečkem.
Vzpomíná na své dětství a mládí, které bylo
těžké, ale díky mamince krásné." Víte, já jsem
byl jejím osmým dítětem." Jednou mi povídá
soused, že kdyby sám měl tolik dětí, tak by se
oběsil. A maminka tenkrát řekla: "Já i
kdybych jich měla jednou tolik, tak je budu mít
všechny stejně ráda." A ona nás měla
doopravdy ráda, dořekl to a utřel si slzy׳, které
mu vytryskly do očí při vzpomínce na ženu, jež
právem nosila jméno MATKA.

By l jsem svého času na návštěvě v nemocnici, ve
Svitavách, kde ležel můj kostelník z Rozhrání. Jel
jsem tam přímo ze školy, takže Sanctissimum
jsem neměl. Pěkně jsme si s dědečkem popovídali
a slíbil jsem, že za týden mu udělím svátost
nemocných. Na druhém lůžku ležel jeho spolužák
z obecné školy, také již důchodce, ale před tím
velký funkcionář a straník. Ale nemoc ho
"zpracovala", takže byl ochoten dát to s Pánem
Bohem do pořádku. Když jsem za tý den přijel i se
svátým přijímáním a svátými oleji, byl jsem
překvapen, že toho straníka odvážejí z pokoje
pryč. Službukonající lékař mi řekl: "On si to
rozmyslel, kněze si nepřeje!" A pacient se na mne
podíval a zašeptal: "Nehněvejte se na mne. víte,
oni by mi nerečnili!" Za čtyři dny přišla za mnou
jeho manželka v černém a s pláčem mi sdělovala.

že manžel zemřel, budu-li ho moci pohřbít.: "Víte, on tři dny proplakal,
mrzelo ho, že vás tak odbyl a jestli mu to odpustíte?!" "Já ano. ale modlete
se." povídám jí. "aby mu odpustil Pán, jehož vlastně odmítl." Pohřeb pak
byl z kostela, soudruzi mu na hřbitově řečnili a já nad otevřeným hrobem
uvažoval, kde je jeho duše a doufal, že ta jeho lítost, že mě odbyl, snad
postačila Tomu, který je nekonečně milosrdný...

Mládí končí...

30. ledna 1999 v předvečer svátku sv. Jana Boská skončil taneční
kurs mládeže. Na plese ve farním sálu u kostela sv.Ulricha ve
Winterthuru mladí předxcdli. co se naučili pod odborným vedením
manželu Antonína a Vlasty Vlčkových. Ti jim věnovali laskavou péči.
Dekuji manželům Vlčkovým - zasluhují řád protancováných let. To
bylo tancu klasických i moderních - až z toho šla hlava kolem.
Přeji hodně úspěchu do dalšího ročníku tanečních v kulatém roce
2000. Zájem mladých ncupadá. Děkuji všem.

BOHOSLUŽBY
ve svátém týdnu a o velikonocích
V sobotu 27.března ve Winterthuru se nekoná žádná bohoslužba.

Pozor: čas se posunuje o jednu hodinu!
Květná neděle - 28.března
10,30 hod Klausenhof, Flüeli Ranft
Zakončení exercicií
19 hod. - Zürich, Herz Jesu Aemtlerstr. 49 . Slouží P.Kuchař Leo
Dnes se světí ratolesti a při mši sv. se čtou pašije.
Mše svátá v Luzernu není Zvu krajany do Flüeli-Ranft.

Zelený čtvrtek -1 dubna
19.30 hod - Zürich - Herz Jesu

12. Března 1999 byl v Praze velký den. V katedrále
sv.Víta. Václava a Vojtěcha oslavil Otec biskup Mons.
Dr.Jaroslav Škarvada zlaté kněžské jubileum. Byl vysvěcen
na kněze v lateránské basilice v Římě. Roku 1965 jej
kardinál Josef Beran přijal za svého sekretáře: Roku 1971
byl jmenován generálním ředitelem České duchovní služby v
zahraničí. 6.ledna 1983 jej papež Jan Pavel II. vysvětil na
biskupa. Plnil svoji službu v církvi s velkou láskou. Naši
krajané ve Švýcarsku se s ním rádi setkávali při poutích k
Matce Boží v Einsiedeln - 9krát. Zde též uděloval svátost
biřmování - čtyřikrát, vedl pouť do Lurd. kázal cxercicie v
Einsiedeln a v Quartenu, r. 1986 vedl pouť do Svaté země.
Za jeho služby jsme mu moc vděčni. Zůstává neustále
duchovním správcem krajanu v zahraničí. Nyní světící
biskup Jaroslav Škarvada působí jako generální vikář v
arcidiecézi pražské. Ve svých sedmdesátipěti létcch.ktcré
oslaví na podzim, je to velké břemeno. Ale biskup zůstává
neustále optimista a působí velmi požehnaně. Přejeme mu
hodně síly od Pána - jeho přítomnost jej vždy provázej!

Bohoslužba připomíná poslední večeři
Pána Ježíše. Kristus nám dává
za pokrm své tělo a krev.

Velký pátek - 2.dubna
Přísný pust od masa a ujma v jídle

17.00 hod - Zürich - Velkopáteční obřady připomínají utrpení a
smrt Ježíše, uctíváme sv.kříž,
čteme pašije, přijímáme tělo Páně.

Bílá sobota -

3. dubna

20.00 hod - Zürich
Slavíme Vzkříšení. Obřady začínají před kostelem
svěcením ohně, prožijeme slavnost světla.
Zazní radostné velikonoční aleluja, obnovujeme
křestní sliby Po mši sv svěcení pokrmu.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
neděle - 4. dubna

8.30 hod - Winterthur - kaple
u kostela sv. Ulricha
Žehnání pokrmů a společná
snídaně v Klubovně
15.00 hod - Bern v kapli bratra
Klause-Segantinistr.26
V Curychu ani v Rüti
není žádná bohoslužba.

Možnost přijat svátost smíření s Bohem
Květná neděle: 18 - 18.45 hod
Zelený čtvrtek: 18 - 19.00 hod
15.30 - 16.30 hod
Velký pátek:
18.30 - 19.30 hod
Bílá sobota:
Na požádání po telefonické domluvě kdykoliv
3. Poschodí - Brauerstr 99. Zürich

- My se uvidíme s Otcem biskupem
v neděli 25. dubna 1999 ve 12.30 hod při slavné
bohoslužbě v kostele sv.Jana Boská v Curychu - křižovatka
Hohl - Feldstrasse - italská misie.
Misijní rada vás všechny zve na tuto bohoslužbu, kdy
slavíme 70. narozeniny našeho Otce misionáře Josefa
Šimčíka. Budeme spolu jen a jen děkovat.
Po bohoslužbě se sejdeme na obědě v divadelním sále
italské misie.
Těšíme se na shledanou. Zájemci přihlaste se telefonicky u
paní Maric Vojtíkové . Tel.: 01-7614223. Díky!

Na vaše přijetí sc připravuje Řím v jubilejním roce 2000.
Získali jsme ubytování v poutním domě Velehrad ve stínu
Michclangclovy basiliky sv.Petra.
Reservujte si dny 23. - 29. Března 2000. Dum přijme 4050 přihlášených. Poutní cestu podnikneme vlakem a
přihlášky7 už teď přijímá : Ing Škarda Bořek - Uetlibcrgstr.
312. 8045 Zurich. Tel.: Ol- 4612887. Jubileum 2000
můžeme prožít jen jednou v životě.

