HLAS MISIE
Ob e ž n í k če s ké k a t o l i c k é mi s i e ve Š v ý c a r s k u

HALELUJA
Haleluja budete zpívat ve velikonoční dobé alespoň stokrát:
Toto slovo bylo vytvoŕeno z hebrejštiny a znamená: "Chvalte
Pána". Zve nás ke chvále Boha: Slovem Haleluja začínaj! i končí
žalmy 146 - 150. Vzdávání chvály písnémi a hudbou se vyjadruje
velká radost z nádhery Boha v celém stvorení.
Haleluja se opakuje ve velikonoční liturgii. Pri bohoslužbe je
spojeno se Zmrtvýchvstáním Kristovým. Je to díkuvzdání
vykoupených lidí. Celou pôstni dobu Haleluja mlčelo, zaznívá
slavné v den vzkŕíšení.
Svätý Augustín ŕíká, že "zpíváme Haleluja na cesté, žítra bude
znít v nebeském království." Dnes zpíváme Haleluja ne proto,
abychom vyplnili mlčení, ale abychom mímili námahu života.
Zpívej jako pocestný na své pouti. Zpívej a nezastavuj se. Zpívej
a jdi dál za vzkŕíšeným Kristem. On nás uvádí do své slávy.
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Pred néjakým rokem nemecká televize vysílala porád:
pečovatelská služba v nemocnici. Byla prítomna i jedna rádová
sestra. Hovorila o své práci. Moderátor se jí nakonec ptal, odkud
bere každý den silu pro svou téžkou práci? Sestra odpovédéla:
"Véŕím, že jednou vstal nékdo z noci smrti. To mé pohnulo, abych
verila v budoucnost starých dohasínajících lidí." Tato odpovéď
vzbudila u prítomných posluchaču jen útrpný úsmév.
Za tímto smíchem se neskrývá jen povrchní a bláznivá oposice
proti kresťanské tradici. Mnoho lidí to nemají vubec lehké s
velikonočním poselstvím.
Tvrzení, že Ježíš z Nazareta vstal zmrtvých, je neuvéŕitelná
událost. Lidé se vždycky pokoušeli vysvétlit velikonoční poselství
néjak lidsky. Mysleli na krádež mrtvého téla Kristova i na jen
zdánlivou smrt. Zmrtvýchvstání je nadpŕirozená událost, pŕináší
nám potíže, pochybnosti.
I apoštolové méli potíže. Než mohli uvéŕit, a než si tuto
vyjímečnou událost mohli srovnat v hlavé. Trvalo jim to nékolik
hodin...snad celý den. Nevéŕili ženám, které se vrátily od
prázdného Ježišova hrobu. Jejich slova z úst andéla: "Nelekejte
se! Hledáte Ježíše Nazaretského, ukrižovaného? Byl vzkŕíšen." považovali za blouznéní. Též Petr a Jan se vrátili od hrobu se
zmätenou hlavou.
Poselství o Zmrvtýchvstání Ježíše o každých velikonocích budí
pochybnosti. Právé pŕes pochybnosti má dozrávat naše víra.
Vítéz nad smrtí zlomil normálni béh déjin každého človéka i
celého svéta. Smrt existuje. Stojíme pred ní jako pred velkou
pravdou. Náš strach pred smrtí proménil Ježíš Zmrtvýchvstalý ve
véčnou radost.
Tento obrat od smrti k životu je pro nás radostným poselstvím
velikonoc. Muže být pŕedstaven jen v lidských obrazech a ty jsou
velmi nedokonalé. Zde mužeme koktat, néco tušit... Vše je pred
námi otevŕené, protože vše je nové. Nikdo to nezažil, tak jako
žádný z nás neprožil svou vlastní smrt.

velikonoce

2000 -2
Zmrtvýchvstání je pro mé nejvétším
zázrakem. Rád prožívám každý rok
velikonoce.
Prožijte si velikonoční slavnost jak
chcete, ale nenajdete-li čas prožít je v
kostele, budou moc a moc chudé...
Z hrobu Zmrtvýchvstalého vychází
útécha, jistota i sila pro muj nejistý
život. Mohu volat s Pavlem: "Smrti,
kde je tvoje vítézství, kde je tvá
zbraň?" (1 Kor. 15,15) - zraňující zbraň
nesmyslnosti a zbytečnosti našeho
života.
Slávime velikonoce, Kristus pŕemohl
smrt.
Kéž on záŕí ve vaši duši a naplní ji
svou prítomností.

Kardinál Anastáz Ballestrero k Velkému jubileu:

BOHOSLUŽBY
ve svatém týdnu a o velikonocích
ve Svatém roce 2000
Kvétná nedéle - 16. dubna
10,30 hod Klausenhof, Flüeli Ranft
Zakončení exercicií
19 hod. - Curych, Herz Jesu Aemtlerstr. 49 . siouži otec sýkora jíh
Dnes se svétí ratolesti a pri bohoslužbé se čtou pašije.
Mše svätá v Luzernu není. Zvu krajany do Flileli-Ranft.

Zelený čtvrtek - 20. dubna
19.30 hod - Curych - Herz Jesu
Bohoslužba pŕipomíná poslední večeri
Pána Ježíše. Kristus nám dává
za pokrm své télo a krev.

Velký pátek - 21.dubna
Pŕísný púst od masa a újma vjídle

17.00 hod -Curych - Velkopáteční obrady pŕipomínají utrpení a
smrt Ježíše, uctíváme Sv. kríž,
čteme pašije, pŕijímáme Télo Páné.

Bílá sobota - 22. dubna
20.00 hod - Zürich
Slávime Vzkŕíšení. Obrady začínají
pred kostelem svécením ohné, prožijeme slavnďst svetla.
Zažni radostné velikonoční Aleluja, obnovujeme
kŕestní sliby. Po mši sv. svécení pokrmu.
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Zmrtvýchvstání Páné
nedéle - 23. dubna

8.30 hod - Winterthur - kapie
u kostela sv. Ulricha
Žehnání pokrmu a společná
snídané v klubovné
15.00 hod - Bern v kapii bratra
Klause - Segantinistr.26
V Curychu není bohoslužba.
Pozor! 30.dubna v 10 hod. bohoslužba v Luzernu!

Svátost smíŕení s Bohém je možno pŕijmout:
Kvétná nedéle: 18.00 - 18.45 hod
Zelený čtvrtek: 18.00 - 19.00 hod
Velký pátek:
15.30 - 16.30 hod
Bílá sobota:
18.30 - 19.30 hod

Obrácení a smíŕení

Jubileum je doba, ve které nám Pán skrze Cirkev
pŕipomíná tajemství smíŕení a nabízí nám je nikoliv jako
milost, která trvá néjaký okamžik, nýbrž jako událost,
která zcela proméní a dá mu výraz definitivního rozmeru.
Jsme vyzváni, abychom mysleli na tajemný Boží čin,
že nás Buh ješté hledá, že nám Búh odpouští, cítit, že
nám .bylo odpušteno, tedy ochutnávat, abych tak ŕekl,
boží nehu, která se k nám sklání a vybízí nás k obrácení.
Je treba pŕipomenout, že jediné ze smíŕení múže dozrát
ona zména života, která je cílem Jubilea.
Obnovu chápanou jako hlubokou zménu kresťanského
života, jako autentickou duchovní novost, není možno
oddélit od smíŕení rovnéž autentického.
Myslím, že je užitečné ptát se v modlitbé, zda v našich
pŕedsevzetích existuje toto spojení mezi obnovou a
obrácením.
Často totiž nabýváme dojmu, že všechno úsilí o
obnovu má formálni charakter, a že mu schází ona
potreba být nový v radikálním obrácení a v radikálni
novosti naši životní oríentace. Obráťte se a obnovte
se: neoddélitelná dvojice, která má vyjádŕit duchovní
naléhavost a zduraznit, že my kŕesťané máme povinnost
být živí a neúnavní v tomto svém vnitŕním poslání, aby
náš život neustrnul v planém uspokojení.
A zde bychom si mohli posloužit pŕipomínkou, čím bylo
dávné biblické jubileum. Co se délo, když se slávilo
jubileum? Podie predpisu Zákona se provádéla celá rada
opatrení, která méla znamenat, že se obnovuje puvodní
spravedlnost a radikálni počestnost života a mravu
Božího lidu. Když se začteme do 5.knihy Mojžíšovy, jaké
normy se týkaly milostivého roku, vidíme, že všechno
bylo jakoby osvobozeno od usazenin a škraloupú
padesáti let. Čas se velice "usazuje" v našem životé,
cítime to sami, jak postupné léta béží... Nuže Jubileum je
príležitosť k odstranéní a očišténí téchto nánosu, které v
duši vyvolaly lidské události, aby tak byia privedená ke
své rodné svobodé. Musíme cítit, že milost Jubilea, která
se nám nabízí, je právé tohoto druhu: obnovit se, obrátit
se, abychom omládli, abychom se zbavili všeho balastu a
pŕítéže, která se nakúpila v prúbéhu let. Boží odpušténí je
ješté gesto, které omlazuje, protože osvobozuje od
nejvétších zátéží, jakými jsou hŕíchy a jejich následky, ale
smírné dostiučinéní, které prožíváme díky svému úsilí, je
doplnéním Božího gesta a my se vracíme jako svéží
tvorové, nové bytosti, které zakoušejí svobodu ducha a
srdce, které se znovu vydávají na cestu bez hypoték, bez
pŕítéže.
Milost odpustku, která je spojená s Jubileem podie
současné cirkevní praxe, vyjadruje tuto podmínku
osvobození. Odpustky nás osvobozují od následku
hŕíchu, promíjejí nám dluhy, které jsme si svým životem
zpusobili.
Spatŕujme tedy v milosti Jubilea, která se nám nabízí,
pŕíležitost obnovit se v tajemství smíŕení s Bohém skrze
duchovní osvobození, jehož duležitost je treba zduraznit
a v némž musíme hájit jeho obnovující silu.

Na velikonoce zde zustává Otec Sýkora Jiŕí.
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Dve závéti
Stalo se to pred nékolika lety ve Frankfurtu.
Zemŕel jeden velmi bohatý muž. Nemél žádné
blízké príbuzné. Každý byl zvédavý, kdo teď
zdédí jeho milióny.
Muž zanechal dve závéti. Jedna méla být
otevfena hned po jeho smrti, druhá teprve po
pohŕbu.
V první závéti stálo: "Chci být pohŕben ve
čtyŕi hodiny ráno.
Toto zvláštni pŕání bylo splnéno. Za rakví
bylo jen pét truchlících. Pak byla otevfena
druhá závéť, ve které bylo napsáno: "Chci, aby
veškeré moje jméní bylo rovným dilem
rozdéleno mezi ty, kdo se zúčastnili mého
pohrbu."
Téch pét pfátel dostalo zaslouženou odménu:
Byli to opravdoví pfátelé.
Človék by byl skoro v pokušení jim závidét.
Ale celkem vzato k tomu nemáme žádný
dúvod. Protože my dostáváme ješté vétší
odménu.
Jak to?
V nedéli se scházíme kvuli jedné závéti. A
sice kvuli Ježíšové závéti. která nám ŕíká: "To
konejte na mon památku." Mnoho lidí
považuje tuto závéť za divnou a zustává v
nedéli doma. My ale vime, že pri památce na
Ježíšuv čin lásky dostáváme mnohem víc než
zminéní pozústalí. Pri bohoslužbé získáváme
totiž svetlo a silu, které nás vedou k véčné
radosti.

kvuli nému zahynuli. Od úst k ústúm letéla zpráva: "Vydá se
dobrovolné!"
Když k tomu došlo, židovští obyvatelé stáli po obou stranách ulice,
která vedia k méstské bráné: na jedné strané mladí bojovníci, na druhé
strané starí mužové, ženy a déti. Wittenberg určil jistého Kovnera. aby
se stal jeho nástupcem, a dal mu svou pištoli. Pak šel prázdným
stŕedem ulice smérem k bráné, aniž by se ohlížel nalevo nebo napravo.
Stateéné kráčel vstŕíc strašné smrti.
Ježíš šel také dobrovolné podstoupit strašnou smrt. Udélal to
proto. aby zachránil všechny lidi. Tato jedinečná obeť Boha. který se
stal človekem. má nekonečnou cenu. Pri každé mši je znovu tato obeť
pňnášena za naše hŕíchy.
Pierre Lefévre

Pierre Lefévre

Dobrovolné na smrt
Bylo to za druhé svétové války. Po celé
Evropé byli štváni, odvlékáni a zabíjeni Židé.
Židovští účastníci odboje se zoufale snažili
osvobodit své bratry. V noci provádéli
bleskové útoky proti obávaným jednotkám SS.
Vúdcem téchto stateéných odbojáŕú ve Vilné
byl Wittenberg. Vedení S S vypsalo na jeho
hlavu vysokou odménu.
Jednoho dne byl zatčen. Ovšem vedení SS se
radovalo pfedčasné. Wittenbergovi se podarilo
uprchnout a skryť se v židovské čtvrti.
Když se to dovédčl jeden generál od SS.
rozkázal, aby celou židovskou čtvrť za
zostreného dozoru uzavreli. Pak vyslal k židum
poselství: buď Wittenberga vydaji, nebo budou
všichni
obyvatelé
deportováni
do
koncentrační ch táború.
Nešťastných lidí se zmocnil strach. Ale
Wittenberg je strachu zbavil. Nechtél. aby

Všichni se usmívají, i ti starší páni, kteŕí mají nékolik desítek roku taneční
kurs za sebou.
Nad hlavou jednoho mladíka svítí číslo 15. Už 15 rokú vydrželi manželé
Vĺčkovi Antonín a Vlasta. taneční mistŕi, pracovat s mládeži a učit je
všemožným tancum. lehkým i téžkým - moderním i klasickým. A mají
neustále chuť zahájit další ke konci roku 2000. Ze srdce jim dékuji za jejich
ochotu a pŕeji pevné nervy i hojnost optimismu s mladými.

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 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

Velikonoční doba nás zve k hlubšímu prožívání vzkŕíšení Pána Ježíše. On je zárukou i
našeho vzkŕíšení.

Na Velký pátek- 21.dubna začíná devítidenní príprava na svátek Božího Milosrdenství,
t.j. na Bílou nedéli, 30. Dubna

13. -16.dubna - exercicie v Klausenhof.
Otec Jiŕí Sýkora po ukončení exercicií zústává zde celý Svätý týden i o velikonocích.
Rád poslouží svätostí smífení s Bohém. Využijte nabízeného smírení ve svätosti pokání,
aby vás Buh naplnil svým pokojem^a radostí získáním plnomocných odpustkú
ve Svatém roce, který prožíváme.

2. dubna je bohoslužba v Rüti-Tann.
3.
-7. dubna nejsem ve Švýcarsku. Odpadají všechny bohoslužby béhem týdne.
8. dubna je večerní bohoslužba ve Winterthuru.
d7^TTj\
9. dubna je bohoslužba v Bernu v 9 hod.
vvi-U

Od dubna do června

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

Každý čtvrtek

Aarau:
Luzern:

Zürich:
Winterthur:
Rüti-Tann:
Bern:

Pravidelné

Postretour:
Tschechische kath. Mission
Brauerstr. 99 , 8004 Zürich
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Kvéten

Jährlich:

%

Česká pouť v Einsiedeln ve Švýcarsku je 21. kvétna. Reservujte si tento termín.

$ $

16. kvétna - svátek Sv.Jana Nepomuckého. Knéz a mučedník. Hlavní patrón Čech.

7. kvétna není bohoslužba v Rüti -Tann.
13. kvétna - sobota - po bohoslužbe ve Winterthuru následuje ve 20 hod. májová oslava
a zábava u príležitosti svátku matek. K poslechu a spoločnému zpčvu hraje
cymbálová muzika, primáš Diblík Lad., ostatní hudbu obstará vá DJ Vlček Ant.
Márny a všechny ženy zasluhují naši úcty. Všichni jste zváni.
V sobotu i v nedeli 14. kvétna je bohoslužba obétovaná za matky živé i zemŕelé.
Též v Bernu.

Modlitba papeže Pavla VI. :
Maria, Malko, pohleď na celé lidstvo, na náš moderní svet,
do kterého nás Boží Prozŕetelnost postavila! Je to svet, který
se staví zády ke Kristu, jedinému pravému Svetlu. Nyní se chveje
a zrnitá v krajné nebezpečných temnotách, které si sám vytvoril!
Kéž jej tvíij vlídný materský hlas privede k pravému životu
a Svetlu lidstva. Ty krásná ľanno, vznešená Matko, ty požehnaná
mezi ženami' Buď /idem vudčí hvézdou. která vede ke Kristu,
jedinému a nejvyššímu Svetlu sveta! Vypros mu vedomí správného
smyslu bytí1Trpícim vypros útechu, mrtvým večný život!
Ukáž, že jsi matka! O to té prosíme, milostivá, prívétivá ľanno Maria. Amen.

Kvéten nás volá k úcté k Matce Boží, Panné Márii. Jsem jistý, že máte milé vzpomínky
na májové pobožnosti, prožívané pred desítkami rokú v naši staré vlasti. Obnovujme úctu
k té, která nám zrodila božského syna Ježíše a je neustále voditelkou našich cest ke spáse.

Abo:

K atholische Mission für T schechen,
HÉT 0 1 /2 4 1 50 25 i F ax
P. J o s e f Š im č ik , B r a u e r s t r . 99 ; 8 0 0 4 Z ü r i c h
O ff set H o l e n d A G - H a r d t u r m s t r . 82 ; 8005 Z ü r i c h
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