HLAS MISIE
O b ě ž n í k č e s k é k a t o l i c k é m i s i e ve Š v ý c a r s k u

Vánoce
Vypravení o narazení
slávne, ale docela obyčejné a drsné:
"Maria porodila svého prvorozeného syna,
zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože
v zájezdním útulku nebylo pro né místa."
Zde je nékdo nevítaný, zustává bez šancí. Vítali
ho jenom chudí pastýŕi.

Vánoce

2000 -6
nevyhnali, naše dvéŕe by mu byly otevŕené.
Tak to líči hra o jeslích... ale presto zustává
nejistota. Celá hra končí jednou vétou: A
kdyby se opravdu narodil, poznali bychom
jej? Mél by u nás néjakou šanci? Prijali
bychom jej do našeho života?
Chci-li nékoho vpustit do mého domu,
pak mu pŕijdu otevŕít dvéŕé. Tato episoda
se odehrává snad každý den u našich
dverí. Neodehrává se i v mém srdci?
Vánoce to znamená: Otevŕít dokorán
dvéŕe našich srdci. Popŕát šanci našemu
bližnímu - tím dát šanci i Bohu. Když dvéŕe
zústanou zavŕené - ach - to nejsou vánoce.
Potom to nejduležitéjší se odehrává bez
nás a zustaneme sami s dárky a svítícím
vánočním stromkem.
Dát šanci manželovi, manželce, kde
néco už delší dobu . nehraje, dát šanci
starým rodičum, známým i vzdálenéjším a
jiným a jiným... všude jsou vánoce. V téch
prijímaných bližních pŕichází narazený
Ježíš.
Dát šanci i sobé.
Vánoce nejsou jen svátky bohaté
ozdobeného stromečku. Vánoce nejsou jen
dýchat vúni hoŕících svící.
Vánoce mi nabízejí čas uchopit šanci.
Tak jak ta nejkrásnéjší výzdoba zhorí, tak
muže propadnout i díté v jeslích, Buh jako
človék. Šance vánoc nás vede hloubéji
prožít malé díté v jeslích, Ježíše Krista,
našeho Spasitele. Podaŕí-li se nám otevŕít
zcela naše srdce, pak vánoce budou mit
své pokračování ve všech dnech našeho
života.

Pŕeji vám všem, abyste méli otevŕené
srdce pro volán í našeho Vykupi tele
Ježíše Krista a prožili letošní vánoce s
Ním v radosti a pohode.

Kdyby se Ježíš narodil dnes v našem mésté, v
naši vesnici, vypráví jedna vánoční hra, bylo by
všechno jinak. Prijali bychom jej s radostí, obstarali
bychom pro neho byt, poslali snad kvetiny a
oznámení o jeho narazení. Jisté bychom jej

Vánoční bohoslužby 2000
24. 12. 2000 - Štedrý’ den - nedéle - Fulnoční
21.00 - Winterthur -Rosenberg v kapii.
23.00 - Curvch - Aemtlerstr. 49
A' dolním kostele Božského Srdce

25.12.

- pondéli - Slavnost Božího narození
10.00 - Solothurn - Spitalkirche Hl. Geist
15.00 - Bern - Segantinistr. 26 v krypte kostela
bratra Klause
vánoční dny: služba nemocným

30.12.

-sobota-

31.12.

- Svátek S väté rodiny Ježíše Josefa a Mane
16.00 - Curvch - dekovná bohoslužba
18.00 - Winterthur -dékujeme a vstupujeme do
Nového roku 2001. Po mši sv. silvestrovské posezení
v klubovnč.

18.00 Winterthur

1. le d e n 2001 - nedéle - Slavnost P. M arie M atky Boží

Neúnavný misionár
I e svých devatenásti letech opouštél Jan M ed svou v/ast.
Horel touhou pracovat v misiích. Odešel do Indie. Tam študoval
a byl vysvčcen na knéze. Protože si osvojil ducha svätého Jana
Boska, zakladatele salesiánú. venoval svou práci nejdríve
formaci budoucích salesiánú v noviciátu. Stal se provinciálem,
vedl indické salesiány. I preš všechny potíže a problémy se
nedal nikdy znechutit. Duvéroval Bohu a Panne Márii. Pod
jeho vedením společnost salesiánú rost/a a silila, neb byl
moudrý a prátelský ke všem a získal si jejich lásku. Jako
provinciál vedl indické salesiány 18 roku. Kdykoliv se zastaví v
našem domé salesiáni z Indie, ptám se na jméno Otce Meda a
všichni ho znaj í a vypráví o ném s vdéčností.
\ý n í Otec Jan M ed má už 85 roku. (Z toho 65 roku v Indii).
Neodpočívá. Zakládá školy pro chlapce a dévčata. Má stále
mnoho plánu. Jen opakuje: pokud mi Buh popreje zdraví,
nepnpouští, že by se mél vráti t do své'vlasti. V Indii je jeho
poslání a domov. Zustává chlapcum i dévčatúm verný. Jeho
skromnost a obétavost v šírení slova Božího zemre až s ním.
V pošle dním svém dopise dékuje našim krajan um za jejich
pomoc a prosí pokorné opét. Jeho prosbu o nejaký peníz, draží
krajané vám pŕednáším v tomto vánočním Hlasu misie.
Pošlú mu okamžité vaše dary bez administratívni ztráty. Proto
prikladám sloíenku, buďte velkodušní.
Platí slovo Kristovo: Co jste učinili jednomu z mých
nejmenších a nejubožejších, mé jste učinili.-

svetový den modliteb za mir
10.15 - Riiti -Tann. Společná mše svata s místní
farností. Máme zpívat aspoň jednu českou koledu.

Zapométlivé mesto

(Bruno Ferrero)

19.00 - Curvch - Novoroční bohoslužba

6. leden 2001 - sobota- Slavnost Zjevení Páne
18.00 - Winterthur

7. leden - nedéle - Slavnost Zjevení Páné
10.00 - Luzern v krypte Karlskirche
19.00 - Curych.
Končí vánoční doba

O vánocích vvpomáhá Otec Pŕerovský Oldŕich z Ríma.
Rád tuto službu delá

P ráh večnosti v roce 2000 p rek ro čili:
Nemec František
Holeček Antonín
Novák Jaromír
Wetzchemvald Iren
Grund Pavel
Rezková Miluše

Dvoŕáček Zdena
Lopašovský' Jan
Kozák Jiŕí
Vávra František
Nápravník Jifí
Pátková Marie

Vogel Bela
Kučera Ladislav
Peroutka Dagmar
Blaha Rudolf
Strnad Jaroslav
Kanda Josef

Na spoločnou cestu v m anželství se vydali:
Pokorný Jana + Schneider Petr
Prosím e Té. Pane.
Novom anžele p rovázej svou láskou a požehnaním.
Zemre!é prijm i do večné slávy ve svém království.

V jednom menším mésté, které se ničím nelíšilo od mnohá
ostatní ch, se začali dít divné veci.
Déti zapomínali psát úkoly, dospélí si zapomínali zouvat boty.
když šli do postele, nikdo už nikoho nepozdravil.
Dvere kostela zustávaly zavŕené. Zvony pŕestaly zvonit. Nikdo
si už nepamatoval modlitby.
Jednoho pondélního rána se učitel zeptal žáku: "Proč jste
včera neprišli do školy?"
"Vždyť včera bvla nedéle!" odpovédéli žáci. "V nedéli se do
školy nechodí."
"Proč?" zeptal se učitel.
Žáci nevédéli, co mají odpovédét.
Blížily se vánoce.
"Proč se hrají koledy?
"Proč jsou na vánočním stromku svíčky?"
Nikdo to nevédél.
Dva kamarádi se pohádali - kfičeli na sebe, až ztratili hlas.
"Teď už nemám žádného kamaráda," pomyslel si smutné jeden
z nich. A nevédél, co délat.
Mésto bylo čím dál šedivéjší a smutnéjší. Lidé byli den ode
dne sobečtéjší a hádavéjší.
"Jako bych na néco zapomnél," ŕíkali všichni.
Jednoho dne se prihnal silný vítr a vzal s sebou i kostelní
zvony. Ten nejmenší pritom zazvonil.
Najednou se všichni lidé zastavili a podívali se nahom. A
jeden za všechnv zvolal: "Už vím. na co jsme zapomnéli - na
Boha!"
Na tomto svété je nadéje jen proto, že porád ješté zaznívá Boží
jméno. Milióny lidí s nim spojují radosti i obavy svého života.
Je to jediné jméno, které na sobé nese tihu lidstva a které dává
všemu smysl. I proto ho nesmime prestat vyslovovat s úctou a
duvérou.

Z naši kroniky - ruzné
Padcsátka našich žen a mužu z celého
Švýcarska se rozloučili v nedéli 22. ŕíjna s
Otcem Vladimírom Tomečkem. jesuitou z
Brna.
V domé schônstattských sester nad jezerem
Wallenským svým vtipným slovem otevíral
naše duše pro pusobení Ducha svätého. Jsme
mu moc vdéčni. Radost záŕila z očí všech.
Otec Tomeček vás všechnv pozdravuje ze
svého nového pusobištč Lidečka na Valašsku.

Ve Winterthuru jsme oslávili 95 roku života
pani "Aničky" Šmídové. Jako nadšená
sokolka. která absolvovala všechnv sokolské
slety. fídí se zásadou: "ve zdravém téle
zdravý duch." Obnovuje se vždy pravidelnou
návštevou našich bohoslužeb ve Winterthuru.
Gratulujeme! Buhjí dej dobré zdraví, radost i
nadšení až do stovky.

Vétšina z vás znáte časopis "KLUB".
Pfed tficeti lety jej založil Otec Vilém
Vondra. Rozloučil se s námi beze slov v
Mrtvém mori. odkud Buh jej povolal roku
1986 pri naši pouti do své slávy.
Ve vydávaní pokračovala dál sama sestra
P eter Smehlíková Franziska. Délala tuto
práci s velkou obétavostí. Pŕíští rok oslávi
"80". cíti nedostatek svých síl a odchází do
zaslouženého duchodu. Velkým dodavatelem
zpráv byla pani Kerssenbrocková Marie G.
ze Ženevy.
Obéma dékujeme za služby české misii.
Nástupce se nenašel žádný.
Jediným pojítkem mezi námi zustává
HLAS MISIE, který držíte v rukou, i když
pŕíští rok bude vvcházet jen 4x. kvuli
velkému zdražení poštovného.

25.1istopadu na večírku mladé české
generace jsem se mohl moc smát pri
legračním programu, který mladí predstavili
s velkým vtipem.

AZ B
8004 Zürich
Postretour:
Tschechische kath. Mission
Brauerstr. 99 , 8004 Zürich

Pravidelné

české bohoslužby

Zürich:
Winterthur:
Rüti-Tann:
Bern:
Aarau:
Luzern:

každou nedeli v 19 hod, v krypté kostela Božského Srdce. Aemtlerstr. 49
každou sobotu v 18 hod, u kostela Sv. Ulricha Seuzacherstr. 1
každou první nedeli v mésíci v 9.15 hod, v kapii vedie katolického kostela
každou 2. nedeli 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

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

Co bude?
2. února - Svátek Uvedení Páné do chrámu "Hromnic". Svétí se svíce.
Pôstni doba začíná

28. února popeleční stredou.

Necháme si označit hlavy popelem, je to symbol naši pomíjejícnosti: V dobé
pôstni nás provází trpící Kristus a pŕivede nás pŕes naše pokání k vítézství nad zlem a hŕíchem.
Nechejme se obdarovat jeho odpušténím, aby zazáŕilo v naši duši svétlo.

Malé prekvapení v dobé postili mužeme prožít v sobotu 17. bŕezna ve Winterthuru, kdy
.venujeme pozornost patrónu Církve, svätému Josefu.
% % %

Pôstni príprava na velikonoce bude vrcholit pro mnoho z nás duchovní obnovou
ve FIüeli-Ranft. Klausenhof. Vede Otec Josef Koláček. SJ z vatikánského rozhlasu.
Začínají 5. - 8. dubna. - Kvétná nedéle

Velikonoční program obdržíte včas.
Neinohu pŕehlédnout duležitou zprávu: V nedéli 13. kvetná pouť do Einsiedeln vede Otec
svétícé biskup Josef Hrdlička z Olomouce..

HLAS MISIE
Jahrgang

XXVIII

Dezember

2000

Nr.6

K a t h o l i s c h e Mi s s i o n f ür T s c h e c h e n ,
'ÜT 01 / 2 4 1 50 25 i Fax
P J o s e f Ši mči k, B r a u e r s t r . 9 9 ; 8 0 0 4 Z ü r i c h
Of f 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
Abo:

7.-

sFr.

Jährlich:

6x

Na prahu nového roku 2001.
Starý rok za pár dní zapadne, s touhou hledíme do roku nového. Jak jej prožít? Kdo
nám dá dobý recept?
Píši s chvející se rukou: Není to vubec lehké napsat nčco pozitivního. Ale .... do toho!
Vezmi porádnou hlinenou nádobu, vyčisti čistou vodou dobrého poznání, vydrhni j i
ostým pískem odpušténí, odstraň hofkost i zápach, malichemost a strach, aby nie
jedovatého a poskvméného nevstoupilo s tebou do nového roku.
Pak hoď do nádoby 5 kilo nadéje. bez ní by už štart byl prohraný. pül kila spokojenosti.
bez ní by bvl každý den soužením. 1 kilo mímosti a vyrovnanosti, aby nebyl každý den
urícený. ale vyrovnaný, je potreba mnoho trpélivosti a dobrou dávku humoru, jinak bude
nový rok nesnesitelný. Ohleduplnost a pokora by neméla scházet. nej si žádným - pupkem
sveta. Dobrá porce optimismu je potfebná, jinak budeš jen smutné hloubat.
Poŕádné všechno zamíchej a pŕilévej vždy olej duvéry v Boha. Zahfívej všechno nad
ohnem lásky a dbej na to: obsah nesmi zchladnout. Každý den pŕidej lžíci silné modlitby,
nepfepadne té zoufalství. malomyslnost. Rok nebude zatemnéný. düvera a nadéje vše
projasní a požehnání Boha té bude provázet.

V roce 2001 po našich bohoslužbách ve čtvrtek v 19.45 hod. budeme venovať každý
tretí týden bibli. Proč tretí týden? Bohoslužbu v tento den mužeme slavit jen v aule

italské misie. Téším se na vás...

