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Nad vodami Luganského jezera
Tato malá vzpomínka vznikala opravdu nad vodami
jezera u Maroggie, kde jsem délal týdenní exercicie a
venoval jsem je Duchu svätému. Jej jsem též prosil, ať mi
vnukne néco užitečného, co bych mohl svéŕit v prvním
čísle Hlasu i vám. Snad to nékoho osloví ... povede k
zamyšlení v dobé pôstni.
Desítky rúzných osob se míhají v mých vzpomínkách a
též události za téch 2 8 roku pôsobení v zemi hor.
Asi pred 15-ti léty jsem poznal jednoho ne príliš
starého muže. Obdivoval jsem jej. Mél radu dobrých
vlastností. Rád plánoval, pracoval a moc vécí mu vyšlo.
Pŕátelský a usmévavý. Žil sám, a pŕece nebyl mrzout.
Občas v jeho plánech mu pomáhala jeho sestra, hluboce
vérící žena. Ale to vite, je to typické u mužu: jsou nékdy
zahledéní až príliš do svého já, v domnénce, že mají
vždycky pravdu. Jenomže ta jistota o své "neomylnosti"
často nevyjde. Je velmi dobre, že prochází zkouškou!
Ten pán byl dobrý - všechna čest. Ale nedovedl uznat
svou chybu, které se též nékdy dopustil. Vždycky mél
chybu nékdo jiný - on ne. Prišla-li na návštévu, právé v
této zatemnéné chvíli jeho sestra, stala se obétním
beránkem. Musela snést tvrdá, hrubá slova - bez lásky.
Ale nebyla ničím vinná. Neŕíkala nie, jen vše vyslechla i
se slzami v očích. Až hnév pŕešel, s klidem vyŕkla pár
slov: Nemáš právo tak hrubé se mnou jednat... uč se
pŕijímat i véci nepríjemné... nerozčiluj se... buď klidný.
Nemusíš vybuchnout hned - treba se pomodli Otče náš,
aby ses uklidnil.
Ale teď padla kosa na kámen: "Co? Modiit se? To déIaj í
jen slaboši. Já nejsem slaboch! Sestra radéji odešla do
klidu svého blízkého domu.
Jednou se stala však nemilá véc. Dotyčný silák
najednou téžce onemocnél. Poležel si néjaký den v
nemocnici. Vždyť se celkem nemohl ani moc hýbat.
Sestra jej prišla navštíviť Popŕála mu hodné zdraví a vše
dobré. Vyprávéla mi pozdéji, jak se divila. Zmizely
silácké reči a výsméch slabochum, kteŕí se modlí. V jeho
očích se objevily slzy!
Všechno se muže štát i tém silným, kteŕí jsou
pŕesvédčeni o své správné cesté. Buh ve své pedagogii s
námi dopouští i takové dny a hodiny, kdy človék se cíti
být poražen a pokoreň. Díky za né - a díky Bohu, vždyť
naše slabosti nás učí hledat silu u Ného a být dobrý
pŕedevším k našim nejbližším v našich rodinách....
Nakonec jsem si pomyslel, jak je dobré, že onen pán
není ženatý. To by byla jeho manželka velmi často
obétním beránkem. Pokora je korenem všeho dobra.
Pŕeji vám všem radostnou pôstni dobu na cesté ke
slávé vzkŕíšení.

DOBRÉ ČASY
Často si naríkáme na zlé časy.
Ale časy jsou jen tehdy zlé, když jsou lidé zlí.
Dobré časy nespadnou z nebe.
Dobré časy si mužeme udélat sami,
ale ne penézi a technikou,
nýbrž srdcem a dobrotou.
Jen dobrí lidé délají dobré časy:
když se projevuje dobrá vüle, když mlčí násilí,
když blahobyt je rozdélen všem,
když se lidé snášejí,
když je zde místo pro kvétinu a čas pro laskavé slovo.
Ŕíká se, že čas jsou peníze a peníze nerv života,
hnuj, na kterém všechno roste.
To je však lež. Možná nejvétší lež dvacátého století.
Není divu, že tolik lidí sedí v bahné,
u konce s nervy.
Nenalézají žádnou radost. Shánéjí se po penézích,
aby si za né koupili štéstí.
Chtéjí stále více penéz a nikdy nevi,
kdy jich mají dost.
Ničí se v neúprosném kolotoči "čas jsou peníze".
Vypni stroj, zastav hodiny, naplň čas láskou!
Žij!
Phil Bosmans

Jasný Hlas
A ť prinese milénium cokoli. mučenie si byt j isti, že stále
vice lulí bude bledni odpovedi u církve
Kalendár sc pretočil na 1999 - rok Boha Otce. záverečný
rok prípravy na Jubileum.
Bčhcm posledních týdnu liturgického roku nás cirkev
povzbu/.ovala. abvehom své mvšlenky a modlitby zasvčtili
hlubším a potenciálnč znepokojujícím otázkám o smrti a
konci sveta. O svátkii Krista Krále jsme si znovu uvédomili.
že Jč/.íš je Pán deji n a že jeho vérní se nemusí príliš obávat
sondu nad tímlo dočasným domovom na zemi.
Toto uklidňující poselství bvchom rnéli mit béhem roku
1999 na mysli. Mužeme bezpečné pŕedpovédét. že tento rok
pŕinese války i feči o válkách. prírodní pohromy i
predpovedi, že apokalypsa je na dosah ruky.
Znamení času
Dokonce i pro toho. kdo si nečiní nároky na to. že má dar
prorokování. je dost snadné si predstaviť jak by náš svet
mohl být obrácen vzhuru nohama béhem nékolika týdnu.
Balkán, osvédčená rozbuška globálního konfliktu, je. jak se
/dá. méné stabilní než dŕíve. Bmtální etnické válčení ve
strední Africe by se mohlo rozšíŕit a zatáhnout do boju
silnejší národy. Po celou generaci nedélilo Strední východ od
výbuchu nikdy více než jen pár hodín. Útok na Irák.
Avšak prízrak svétové války není jedinou hrozbou naši
bezpečnosti. Teroristé mohou získat a použít zbrané
hromadného ničení. Šírení AIDS se vymyká kontrole.
Obávaný vírus "Y2K" by mohl paralysovat svétový
počítačový systém, což by mohlo mit souvislosti, které ješté
nechápeme. Mezinárodní finanční trhy, které jsou již
nékolik mésícu nervózni, by se mohlv zhroutit.
Avšak i když všechny tvto pohromy odvrátime, stále
budeme žít v kultúre, která vykazuje všechny známky
konečného rozpadu. Ve Fides et Ratio pápež Jan Pavel II.
zduraznil. že lidé všech dob kládli základní otázky o smyslu
své existence. ale vládnoucí filosofie naši doby v tom zcela
selhává. Lidé. vystrašení a dezorientovaní nejistotami,
charakterisujícími naši dobu. tápou po néjakém zdroji
stability - po nejaké výspé poznatelného smyslu a zdravého
rozumu - a nenacházejí vubec nie.
Jak Svätý otec také podotkl. ŕešení tohoto problému
existuje. Cirkev - jejiž víra zustává nezménéná bez ohledu na
filosofické trendy - nabízí trvající normu, s níž muže být
pravda poznána. Vliv teológie muže stáhnout filosofii zpét
do rámce zdravého rozumu. Tam moderní človék nalezne
odpovédi na uvedené základní otázky' o smyslu života.

Nicméné zustává problém: Jak mužeme pŕedkládat pravdy
víry lidem. kteŕí jsou pŕedem pripravení náboženství
odmítnout? Jedinou možností je pŕinést víru na sekulárni
tržišté: otevrené mluvit o současných problémech jazykem.
který' je zbaven náboženského žargónu, ale presto je veden
katolíckou ideou. Pokud to provedeme klidné a pŕesvédčivé,
naši bližní poznají základní moudrost našeho hlediska. (A
možná, s pomoci milosti, pujdou množí cestou rozumu až ke
katolické víre.)
Je pravda, že nevime dne ani hodiny. Ale jestliže se
zasvétíme takovéto iniciativé, ať pŕijde Pán kdykoli. nájde
své služebníky v tvrdé práci na své vinici.
Philip Lawler

Nad Rembrandtem
V kostele sv. J.Boska se objevil obraz od Rembrandta. Je
vystavený v knéžišti. Predstavuje návrat lehkomvslného syna
k Otci. Syn si vynútil od svého táty veškeré peníze a odešel z
domu. Chtél žít svobodné, postavit se na vlastní nohy.
Základ v určitém kapitálu snad pro to mél. Jenomže penízky
se rozkutálely špatným životem s kamarády a lehkými
dévčaty. Štéstí, že tenkrát ješté neznalý drogy', uchránil si
alespoň zdraví.
Všechny postavy nesou staré obleky', syn klečí v
roztrhaných hadrech. Schází mi na obraze více svétla. Svétlo
záŕí jen z obličeje otce.
Syn všechno prošustroval. Je úplné v koncích. Závidí
vepmm, jimž dává každý den bohaté žrádlo... ale on sám trpí
ukrutným hladem. Vzpomíná na domov, na svého otce.
Vúné chleba a bohatého stolu doma jej vede k sebekritice a
poznává jakého zločinu se dopustil. Tak dál žít nemúže, to je
cesta ke smrti. Začal bojovat s dotémou myšlenkou: Vráť se
domú. Jdi ke svému tátovi. jinak zahyneš!... Co délat...Co
délat? Püjdu domú? To se strašné shodím... Nouze jej
dohnala k radikálnímu rozhodnutí: Vstanú a püjdu k otci
svému. Snesu všechnu hanbu, která mé bude drtit. Vyznám
své poblouznéní. Ať mé táta vyhodí, nie jiného nezasluhuji.
.... Vrátil se...
Vstoupil do domu. Byl strašné pŕekvapen. Neslyšel z úst
otcových žádnou nadávku ani výčitku. Žádný vyhazov: "vráť
se a skonči treba nékde na hnojišti - nejsi muj syn..."
Zažil nádherné pŕivítání prozáŕené úžasnou láskou. Slova
otcova jej teprve teď postavila na nohy a na novou cestu.
Velmi litoval a prosil za odpušténí. Z jeho duše prehla tma
a vstoupilo svétlo.
Mnoho malíŕú zachytilo vyprávéní Ježišovo o dobroté a
nekonečné lásce našeho nebeského Otce. Jeho milosrdenství
buši na srdce každého zvlášté teď v roce 1999. kdy jsme
vstoupili do 3.roku prípravy na jubilejní rok 2000.

Nikdy neselhávající opevnení
Naše kultura je v nebezpečí. protože bvla odtržena od
svého kresťanského zakotvení. "Názoroví vudci" naši
společnosti jsou k hlasu víry hluší: nejvétší sdélovací
prostŕcdkv zŕídka čekají na názor církve. A tak je na nás.
véŕících. abvehom našli nové zpusoby sdélování Kristova
poselství svétu. kteiý ho tak zoufale potrebuje.
Krise konce devadesátých let paradoxné poskytují
neobvčejné príležitosti pro evangelisaci. Když se nejistota
stává ncsnesitelnou. začínaj! lidé opravdové hledat odpovéd?
Jeví-li se všechny ostatní instituce jako zkažené nebo
neschopné, hledí lidé na cirkev - jedinou instituci. která se
nikdv ve svvch základech nezménila.

K malín Corinthovi prišla dáma, chce vidét jeho obrazy.
Chodí od jednoho k dalšímu a dalšímu s výrazem obdivu.
Nakonec unavená klesne na židli a vzdychá: "Kéž bvch si
téch skvélých barev alespoň trochu mohla vzít domu!"
"Madame, už se stalo. Sedla jste si pŕímo na paletu..."
"Proč mi pri stŕíhání vlasú vypravujete vždycky hrúzostrašné
historky?" táže se zákazník holiče.
"Protože vám vždycky po nich vstanou vlasy a pak se
pohodlné stríkají."

Léčivá sila modlitby
Mnoho lidí kolem nás trpí fysickými i
psychickými nemocemi. Touha po zdraví pŕivádí
do nemocnice stovky ... stovky lidí. Plní
nemocniční oddelení. Jsme vdečni lékaŕnm.
dovedou-li nrčit správnou diagnosu a nasadit
účinný lčk.
Mnoho nemocných však zapomíná. že mohou
velmi pomoci lékafum v péči o zdraví. dovedou-li
užívat lék docela zvláštni - nese název duvčra v
Boha Buh čeká na každého, zvlášté na
nemocného človeka. Nebude nikomu vystavovat
vysoké sumy za léčení a za špeciálni léky. Na této
ceste za zdravím chci uvést néco z knížečky od
A.L.Ballinga: "Léčivá sila modlitby". Jisté se vás
dotknou. jako oslovila mnoho jiných nemocných.
Témčŕ každý den slyším buď v pŕímém hovoru s
lidmi - nebo po drátč prosby: ... modlete se za mne
... za moji dcéru ... za iného manžela ... za naše
díté ... za . .. za .... ale stačí slova. Nechejme
mluvit Ballinga.
Setkáni s Bohém uzdravuje -

Helmut Krug

Náboženství je nejvétší léčivá sila, kterou máme Jörg Wiclunann
Tam, kde se nebe dotýká zeme...
Nikdo se nedočká trvalého uzdravení, nedokáželi žít z hloubi své víry. Nikdo se necíti dobre,
nepokouší-li se. alespoň tu a tam spojit nebe se
zemí. Modlitbou spojuje človék nebe se zemí.
Modlitbou a díkuvzdáním muže uzdravit sebe i
druhé. Teprve pred nedávnem k nám došla z USA
zpráva, že se tam lidé více modlí. Na universitách.
v psychiatrii a na knižním trhu jsou v poslední
dobé modlitby opét "v módé". Profesor Herbert
Benson. špecialista pro srdeční choroby z
Harvardské university se zmiňuje o tom. že
pravidelná modlitba je prospešná pro télo a duši.
obzvlášté pro srdce!
Pri jednom experimentu na "General Hospital" v
San Francisku lékaŕ požádal nékolik lidí. aby se
pravidelné modlili za skupinu pacienti! se
srdeční mi chorobami. Tito pacienti se zotavili
rychleji než. j iná "kontrolní skupina", za kterou se
nikdo nemodlil. Psvchiatr A.Kornhaber. který se v
Lake Placid/USA zabývá duševné narušenou
mládeži, zahrnul modlitbu do své terapie: "Kdo se
pri svém rozhovoru s pacientem neopírá o Boha.
zanedbává své lékaŕské povinnosti!"
Kdybychom byli o sile naši modlitby
pŕesvédčeni. nemuseli bychom polvkat tolik tablet
a taJk často navštevovať lékaŕe. Rovnéž mlčení.
ztišení. odpušténí. pláč. smích atd. mohou pomoci
pri léčbé. Také služba druhým, prijaté utrpení a
duvéra mohou pŕispét k uzdravení.

Otec alkoholik - Kateŕina Lachmanová
Jedna žena mi napsala svédectví o tom. jak se
mnoho let s mnohá lidmi modlila za svého otce.

který byl otrokem alkoholu. Až ve veku asi tŕiceti let jí došlo, že mu vlastne
ješté neodpustila, zvlášté roky svého détství. které byly díky tatínkovč
závislosti velmi krušné. Napsala mi: "V té chvíli jsem si uvédomila. že jsem
tatínkovi nikdy neodpustila, že pije. Modlila jsem se za nčj proto. aby byl
doma klid. abych ničia hodného tátu jako dŕív. Ale vubec jsem jej neprijala
lakového, jaký je". Potom poprosila dvč sestry o modlitbu. aby by la schopná
odpustil. Po činili vnitŕních boju prišlo vítézství - by la ochotná pŕijmoul
otce bez podmínek. A co se nestalo: "Po mésíci pŕišel šok. Tatínck
onemocnčl. Prestal chodit do práce, ale také do hospody. Dnes je tomu pčt
let. Tatínkovo zdraví je dobré, ale do hospody si zájde jen velmi zŕídka. stal
se z ného jinv človčk.
DYACET LET JSME SE MODLILI. A NIC SE NEDÉLO. MÉSÍC POTE.
CO JSEM MU ODPUSTILA. PRESTAL PÍT. Brzy nato se upravíly i moje
vážné zdravotní problémy."
"A kdykoli povstáváte k m odlitbe. odpouštéjte, co proti druhým máte.
Jestliže však neodpustíte, ani váš Otec, který je v nehesích. vám
neodpustí vašeprestoupení". ( M k 11,25)

- "Nechcete tedy prijít do nehe, abyste se nemusel díva t na toho človéka?"
ptal se Jan Maria Vianney jednoho svého kajícníka. "O ano, ale doufám, že zustanemc daleko od sebe, abychom se nevideli." To nebude problém, neboť nenávisti zustává nebeská brána zavŕena. znéla
odpovéď svätého farárc z Arsu.

Jádrem života, které je obsaženo ve všem,
je néžnost a smilování.

Tomas Merton

Nejsou zde všichni. ale usmívají se - to je dobré znamení...
Po české bohoslužbe v Luzernu a pak velmi blízko kostela sv.Karla pri
kafičku v cukrárné. kde mají samé dobré veci.
Jisté všechny znáte, ale presto vpravo druhá u stolu sedí pani Odetta
Branná, která výborné doprovází na varhanv naše zpévy pri bohoslužbách.
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každou nedéli v 19 hod, v krypté kostela Božského Srdce. Aemtlerstr. 49
každou sobotu v 18 hod, u kostela Sv. Ulricha Seuzacherstr. 1
každou první nedéli v mésíci v 9.15 hod, v kapii vedie katolického kostela
každou 2. nedéli v mésíci v 9 hod, v krypté u kostela Bratra Klause.
Segantinistr.26
každou 3. nedéli v mésíci v 10 hod, v sále pod kostelem sv. Petra a Pavla
každou 4. nedéli v mésíci v 10 hod, v kapii kostela sv. Karla u Karlsbrücke

české bohoslužby

K rie n s

.Niklausengasse

6010

S t

Pravidelné
Zürich:
W interthur:
Rüti-Tann:
Bern:
Aarau:
Luzern:

Každý čtvrtek
SPOLEČENSTVÍ MODLITBY. V 19,45 mše svätá, po ní modlitba ružence
v kostele sv. Jana Boska - Feldstr. 109. Zürich.
První pátek v mésíci mše sv. v kapii kostela Božského Srdce, v 19,30 Aemtlerstr. 49, Zürich

Od masopustu do velikonoc
11. února - čtvrtek - P.Marie Lurdské - oslávime v kostele sv.Jana Boska.
Společenství modlitby
13. února - sobota - Bohoslužba ve Winterthuru v 18 hod - potom masopust v klubovné
17. února - Popeleční streda - den pŕísného postu
Bohoslužba v krypté kostela Božského Srdce v Curychu v 19.30 hod.
Svécení a žehnáni popele pri mši sväté. Naše hlavy pŕijmou popelec - znamení
velké pravdy nám ŕíká knéz: "Pomni. človéče. že prach jsi a v prach se obrátiš."
V pôstni dobé vás zvu k modlitbé ružence pred bohoslužbami.
22. - 27.února jsem mimo Švýcarsko - sobota 27. února není bohoslužba ve Winterthuru.
19. bŕezna - Slavnost sv. Josefa - ochránce Sv.Rodiny i Církve.
20. bŕezna - po mši sv. ve Winterthuru Vás zvu na Josefský pŕípitek do klubovny
25. bŕezna - čtvrtek - Slavnost Zvéstování Páné - večerní mše svätá bude jen v kapii
v Klausenhofu. Tento den zahajujeme 3-denní exercicie s Otcem Leo Kuchaŕem.
Pozvánky i prihlášky na tuto duchovní obnovu bvly rozeslané. Pŕijďte se duchovné obnovit i
posílil i očistit svátostí smíŕení s Bohém. Je to príprava na Velikonoce.
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28. bŕezna - Kvetná nedele - bohoslužba va Flúeli v 9 hod. V Curychu v 19 hod.
27. - 28.bŕezna - nebudou bohoslužby ve Winterthuru a v Luzernu!
Program Svätého týdne obdržíte v Hlase č. 2
Upozornení! 25. dubna - nedele bude dékovná bohoslužba v kostele sv.Jana Boska ve 12.30
Bohoslužbu slouží biskup Dr.J.Škarvada - rád pŕijede. Podrobné zprávy ve velikonočním
Hlasu.

Na Cesté
k Velkému Jubileu 2000

Modlitba Svätého Otce Jana Pavla II

Buď pochválen Pane, Otče na nebi,
ve svém nekonečném milosrdenství ujal ses lidí

a daroval jsi nám Ježíše, svého Syna, narazeného

Je naším spasitelem a prítelem, naším bratrem

Díky Tobé, dobrý Otče, za dar jubilejního roku:
dej, aťje nám dobou príhodnou, rokem velkého
návratu do otcovského domu,
kde očekáváš ztracené déti, abys je v odpouštéjící
lásce objal
a pozval ke svému stolu odéné do slavnostního
roucha.

Buď od nás, Otče, veleben naveky!

Do tohoto Hlasu Misie vkládáme složenku na zaplacení predplatného
na rok 1999. Predplatné - 7,- sFr. Dékujeme moc za vétší dary.

