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__________________________________________________________________________________________
EXISTUJE SKUTEČNÉ ZLO??
(Mnozí chtěli uvěřit, že Zlo není...)

Dosud v žádné dějinné epoše se nestalo tolik zla,
jako ve století dvacátém. Sto, dvě stě miliónů lidí,
možná víc, padlo za oběť násilí ve válkách i míru,
holokaustu, fašismu, komunismu a jiných genocidách... A kupodivu právě v tomto století se podařilo existenci zla tak zakrýt, že se stává skoro nepoznatelným.
Nejprve psychologové objevili nevědomí a prohlásili sklon k násilí za něco přirozeného, co nepodléhá vůli člověka. Pak přišel výzkum chování
zvířat (boj o život, o teritorium, o samici) a jejich
vzorec chování se přenesl na člověka – vždyť je
součást přírody.
Skutečné zlo prý tedy neexistuje, je jen „takzvané zlo“. Sociologové z toho vyvodili, že tedy
jednotlivec nemůže za své nepravosti: ty jsou plodem prostředí, třídy, společenského znevýhodnění. Každý pachatel je vlastně obětí. A právníci začali tvrdit, že při trestání zločinců se má mnohem
více přihlížet k okolnostem. Psychiatři usoudili,
že jedinec s duševní poruchou není schopen samostatného úsudku. A neurofyziologové prý zjistili, že mozek funguje autonomně na základě
předem daných determinací bez ohledu na jeho
nositele. A nakonec i mnozí teologové provedli
„rozchod s Ďáblem“ – prý také neexistuje.
Zlo však nezmizelo. Oddolalo tím rázněji, čím víc se všelijak zakrývalo a omlouvalo. Právě ve chvíli, kdy se zdálo,
že pád komunismu ve Východní Evropě udělal konec
„dějin zla“ a nastolil globální epochu demokracie, se zcela
nečekaně vrátila nebývalá brutalita a násilí: Perský záliv,
africké klany, Balkán, Čečensko a zejména islámský terorismus. Jedenácté září 2001 to ukázalo zcela jasně: „Takzvané zlo“ se stalo v několika vteřinách opět zlem
skutečným!
Izraelský myslitel a spisovatel Amos Oz připomněl ve
Frankfurtu při přebírání Goethovy ceny: „Pravda, na kterou
se ve slepé toleranci ke všemu rádo zapomíná, je, že ďábel
je osobou, nikoli čímsi neosobním, že zkouší každého
jednotlivce, a v této zkoušce každý z nás buď obstojí anebo
neobstojí, že ďábel je pokušitel a svůdce od počátku. A že
zlo se může uchytit v každém z nás.“
Boj mezi dobrem a zlem probíhá každý den. Každý den
musí každý člověk volit mezi dobrem a zlem. Jistěže se
člověk při svém rozhodování může mýlit, ale i pak zůstává
odpovědným za své jednání – jak správně tvrdí Amos Oz.
On se také zdráhá přijmout chlácholení, omlouvání a
odmítání odpovědnosti, že prý za zlo ve světě může společnost, dětství, výchova, politici, kolonialismus, imperialismus, nacismus, komunismus apod. Oz je přesvědčen, že
stále platí moudrost biblické zvěsti: „Všichni jsme jedli ze
stromu, jehož úplné jméno je strom poznání dobrého i zlé-
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ho.“ Nejsme tedy žádné loutky!
Francouzský filozof a publicista André Gluksmann tvrdě
odmítá příliš optimistický pohled na člověka a svět.
Všechny ideologie, které nepočítaly s hlouběji uloženou
nenávistí v člověku, byly naivní a neschopné čelit zlu. Naopak je samy působily: tím, že chtěly stvořit člověka nového. Výsledkem byl opět starý hříšný člověk a navíc totalita.
Zlo je prostě zlo. Ničím se nedá „ospravedlnit, omluvit“.
Teroristé, kteří páchají své zločiny ve jménu Božím, pohrdají člověkem, ačkoli tvrdí opak, a také Bohem. Není
možné „porozumět“ jejich zločinům, jsou prostě zlem a zlu
se musí čelit! Svět není takový, jaký bychom si přáli.
Zlobu, podvod, nenávist, zneužívání a také hloupost lze
najít všude.Proto je nezbytné nesetrvávat v povznesené
nečinnosti, ale učit se spojenectví proti Zlu! (A.Gluksmann:
Nenávist.Návrat elementárního násilí).
A jaké řešení nabízí správný biblický pohled? Ten není
zcela shodný se západoevropskou náboženskou pedagogikou posledních let, která si vytvořila představu Boha hodného, ochočeného, milého, který už nesmí trestat zlo, který
už nesmí lidi podrobovat zkouškám... Ale to není Bůh
Bible. Biblický Bůh, živý a pravý, je sice milosrdný a plný
slitování, ale také přísný a spravedlivý Soudce všech
hříšníků. Izaiášovo zvěstování Hospodinovy říše míru předpokládá Boha bojovného a vládnoucího, nikoli „neškodného“, který si nechá všechno líbit. Teprve až zlo bude
definitivně poraženo, začne platit, že „vlk bude pobývat
s beránkem... Tele a lvíče se bude společně pást... Kojenec

si bude hrát nad dírou zmije...Nikdo už nebude páchat zlo a
šířit zkázu..., neboť zemi naplní poznání Hospodina.“
Avšak v nynějším věku, kdy teprve putujeme k tomuto
poslednímu cíli a kdy ještě „celá země sténá a trpí a čeká na
své vykoupení a přijetí za Boží děti“ (píše sv. Pavel), nás
Boží slovo stále znovu ujišťuje, že hřích-zlo nemusí mít
poslední slovo, že je stále šance lítosti, pokání, obrácení,
očištění, nápravy...
Novozákonní zvěst o kříži, na kterém sňal Spasitel hříchy
světa, nepůsobí bezstarostně či bezbranně. Je to jediná cesta
k vítězství nad jakýmkoliv zlem i Ďáblem. Přitom to není
žádná naivita, ale reálná skutečnost. V každém člověku je
obojí schopnost: sklon ke zlu, ale i být Božím obrazem.
Svatost a svatí lidé jsou stejně skuteční jako zlo a zlí lidé.
Všichni však jsme povolání ke svatosti – dokonalosti.
Musíme poctivě přiznat, že jsme hříšní, ale toužíme po
Božím odpuštění a milosrdenství. To však předpokládá
pravdivě pojmenovat zlo zlem a říkat zlu rozhodné: NE! Že
se to neobejde bez vnitřního boje, s tím je třeba počítat.
Máme však velkou výhodu: nejsme sice Bohem, ale v úsilí
o dobro bude Bůh vždy na naší straně!! (Vybráno z myšlenek
Johannese Rösera, který je šéfredaktorem týdeníku Christ in der Gegenwart, č. 37/2005)

Sv. Pavel, list Římanům, 12.kap.: „Nikomu neodplácejte zlým za
zlé. Stojí totiž v Písmu: Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.
Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, ale přemáhej zlo dobrem!“

ptáci a ani nezpívají... a vůbec nejsou ani pěkní! – ‚Tak,
kolik za ně chceš?‘ – Udiveně říká: 10 dolarů! – Vytáhl jsem
z kapsy desetidolarovku, podal mu ji, on ji sebral, klec
položil na zem a rychle zmizel.
Pak jsem došel na konec aleje, otevřel jsem klec a
vypustil jsem ptáky na svobodu...
Po malé odmlce pastor pokračoval dalším příběhem:
Potkal se Ďábel s Ježíšem. A hned se Satan začal škodolibě vychloubat: „Právě jsem se vrátil z rajské zahrady, kde
jsem na ty tvé lidi nachystal past. Položil jsem návnadu a
věděl jsem, že neoddolají. Mám je všechny!“ „A co s nimi
budeš dělat?“ – ptá se Ježíš. A Satan se jen směje: „Budu
si s nimi pohrávat. Naučím je jak se ženit a rozvádět, jak se
mají nenávidět a škodit si navzájem, naučím je proklínat,
pít, kouřit, používat drogy, naučím je vyrábět pušky a zabíjet
se navzájem! Už se těším na tu podívanou!“ – „A co uděláš
potom?“ zeptal se Ježíš. „Potom? Potom je umístím v pekle,
kde se budou navěky nenávidět!“ nadýmal se Satan.
„Kolik za ně chceš?“ zeptal se Ježíš. – „Snad bys ty lidi
nechtěl? Není v nich ani špetka dobra. Když si je vezmeš,
budou tě nenávidět, budou tě proklínat, posmívat se ti a
nakonec tě ukřižují!“ – „Co za ně chceš?“ trval na svém
Ježíš. Satan se na Ježíše škodolibě podíval a říká:
„Všechny tvé slzy a všechnu tvou krev!“ – Ježíš důrazně
řekl: „Máš to mít“ a zaplatil.
Pastor opatrně zvedl klec a bez dalších slov tiše odešel...
Pravou velikonoční radost z toho, že každého z nás Ježíš
vykoupil z hříchů a vysvobodil nás z podrůčí zla, abychom
mohli žít ve svobodě Božích dětí vám přeje váš misionář

Kříž – strom života
Hle, s králem průvod korouhví,
kříž v předu tajemně se skví,
vždyť na něm v mukách s tělem pněl
našeho těla Stvořitel.
Kaleným kopím hluboce,
zasažen ranou do srdce,
svou krev i s vodou vycedil,
aby z nás všechny hříchy smyl.
Zářivý strome, vznešený,
purpurem krále oděný,
jen tvůj kmen směl se hodným stát
svatých se údů dotýkat.
Hle, cena světa výkupná,
tíží ti těžce ramena.
Když svaté tělo zvážil jsi,
zbavuješ peklo kořisti.

Ptačí klec (velkopáteční kázání)
Pastor George Thomas působil v malém městečku v Nové
Anglii. Jednou o Velkém pátku přinesl do kostela starou
rezavou klec na ptáky a postavil ji dopředu vedle kazatelny.
Mnoho lidí udiveně nadzvedlo obočí. Pastor však vysvětlil:
„Včera, když jsem procházel náměstím, potkal jsem
chlapce, který nesl právě tuto klec a v ní měl tři vystrašené
ptáčky.
Zastavil jsem ho a zeptal se: ‚Co to máš, hochu?‘ – Á, jen
několik starých ptáků. – ‚ A co s nimi budeš dělat?‘ – Budu
je dráždit, aby se navzájem porvali. Určitě se dobře
pobavím! – ‚A co uděláš, až tě to přestane bavit?‘ – Ále,
dám je našim kočkám, ony si jistě pochutnají.
Chvíli jsem mlčel a pak mě napadlo: ‚Kolik za ty ptáky
chceš, hochu?‘ – Coo?! Na co by vám byli, jsou to jen polní

Buď, kříži, zdráv, všech naděje!
Když pašijový čas teď je,
rozhojni milost věřících
a hříšným odpusť každý hřích.
Ježíši, zdroji milosti,
ať každý tvor tě chválou ctí.
Spasené křížem tajemným
oblažuj věčně světlem svým.
Amen!
(Latinský velikonoční chvalozpěv v překladu Václava Renče)

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
2006
___________________________________________________________

KVĚTNÁ NEDĚLE – 09.dubna
10.30 Klausenhof, Flüeli-Ranft
Zakončení exercicií
19.00 Zürich, Krypta Herz-Jesu
Dnes se žehnají zelené ratolesti a při bohoslužbě se čtou pašije.
Mše svatá ve Winterthuru v sobotu 08.04. NENÍ !
____________________________________________________
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ZELENÝ ČTVRTEK – 13. dubna
19.30 Krypta kostela Herz-Jesu
Bohoslužba se slaví na památku poslední večeře Pána Ježíše na rozloučenou s apoštoly, při níž ustanovil
svátost kněžství a svátost oltářní.
____________________________________________________

VELKÝ PÁTEK – 14. dubna
17.00 Zürich, Krypta Herz-Jesu
DEN přísného postu (je možno
pouze 1x za den dosyta se najíst
bez masitých pokrmů).

P. Jan MED, salesián, český
misionář v Indii, kde působí už
přes 60 let, oslaví letos 90tku!
V dopise z ledna t.r. děkuje za
naši vánoční sbírku, kterou dostali v pořádku a ze které platí
roční školné několika stovkám
nejchudších dětí .Jejich chudoba, či spíše naprostá bída, je
pro nás těžko představitelná.
Na letošní sbírku jsme už vybrali do konce ledna 7.300,-.
Doufám, že s Vaší pomocí ještě
doplníme chybějící částku do
8.000,- Fr, kterou jsme již odeslali. Pán Bůh zaplať!

__________________________________________________________________

PŘÍSPĚVEK na naši Českou misii na rok 2006!
Také letos do 1. čísla Hlasu misie si Vám dovolujeme vložit složenku s adresou našeho misijního konta a poprosit o jakýkoliv
příspěvek na tisk Hlasu misie i na běžný provoz celé misie.
Srdečné díky za Vaší ochotu a štědrost!
Zároveň připomínám, že posláním misie není jen konání pravidelných bohoslužeb, ale duchovní služba krajanům kdekoliv ve Švýcarsku. Můžete se na mě obrátit přes telefon, fax, e-mail nebo
poštu. Všechny adresy a čísla jsou uvedeny na poslední straně
dole. Rád Vás přijedu navštívit!

Velkopáteční obřady připomínají Kristovo utrpení pro spásu celého světa.
___________________________________________________________

BÍLÁ SOBOTA – 15. dubna
21.00 Zürich, Krypta Herz-Jesu
Bohoslužbu Bílé soboty začínáme společně s naší hostitelskou
farností Herz-Jesu na nádvoří
před kostelem žehnáním ohně!
Pak pokračujeme světelným průvodem do krypty. Při mši sv. bude obnova křestních slibů. Na konci budou požehnány
velikonoční pokrmy.
____________________________________________________

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 16 . dubna
8.30 Winterthur – kaple u kostela sv. Ulricha, Rosenberg
Při mši sv. budou požehnány velikonoční pokrmy; po mši společná snídaně v Českém klubu.
V Zürichu večer mše svatá NENÍ!
___________________________________________________________

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 17 . dubna
10.00 Aarau, sál pod kostelem sv. Petra a Pavla u nádraží
Svátost smíření je možné přijmout
před každou mší sv. nebo na požádání
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ČESKÉ MISIE ZA ROK 2005
Veškeré příjmy (sbírky při bohoslužbách, dary a příspěvky došlé
na účet, příspěvky od Centrální komise) činily +34.250,- ChFr.
Celkové výdaje (běžný provoz misie, různé příspěvky a dary na
dobré účely, tisk Hlasu misie) byly –35.551,- ChFr.
Schodek –1.301,- ChFr je způsoben doplatkem na loňskou sbírku
pro Otce Meda. Z fondu misie bylo přidáno asi 2.000,-ChFr . Jinak

bychom měli malý přebytek asi 700,-Fr. Díky Vám všem,
kteří jste na O.Meda i na naši misii přispěli!

Odměněná důvěra

( P. Lefévre: Příběhy psané životem)

Jednou si císař Napoleon vyrazil do hostince. Doprovázel
ho jen jeho pobočník Duroc. Nechtěli, aby je někdo poznal,
tak byli oblečeni nenápadně.
Když dojedli, přinesla stará hospodská účet – čtrnáct
franků. Duroc sáhl po své peněžence, ale zbledl. Byla totiž
prázdná.
Císař se blahosklonně usmál a řekl: „Nedělejte si starosti,
zaplatím.“ Prohledal kapsy, ale bohužel zjistil, že ani on
neměl u sebe žádné peníze.
Co teď? Císařův pobočník hospodské navrhl: „Zapoměli
jsme si peníze. Ale do hodiny jsem tu zpátky a všechno
zaplatím.“
O tom nechtěla stará ani slyšet. Hrozila, že okamžitě
zavolá četníky, když na místě nezaplatí.
Sklepníkovi, který je sledoval, se jich zželelo. Řekl
hospodské: „To se může stát každému, že zapomene
peníze. Četníky nevolejte. Zaplatím za ně těch čtrnáct
franků. Vypadají oba poctivě.“ Tak mohli hostinec opustit.
Pobočník se brzy vrátil zpátky a zeptal se hostinské:
„Kolik peněz jste musela zaplatit, aby jste si tuto hospodu
mohla koupit?“ „Třicet tisíc franků“, odpověděla stařena.
Duroc vytáhl svou náprsní tašku a vysázel na stůl třicet
tisíc franků. Pak vysvětlil: „Na rozkaz svého pána, císaře,
daruji tento hostinec sklepníkovi, který nám pomohl
v nouzi.“
Nyní si můžeme položit otázku: Proč hostinská ztratila
svou hospodu a sklepník dostal takovou odměnu? Oba
přece vzácného hosta přijali a hostili. Byl tu však jeden
velký rozdíl: sklepník věnoval nenápadnému hostu svou
důvěru, ale hostinská nikoliv.
My křesťané také přijímáme Ježíše jako nenápadného
hosta ve svatém chlebu. Jak to, že jsou pak někteří lepší a
jiní nejsou? Je to proto, že jedni mu darují svou důvěru,
druzí však ne. Jedni od něj očekávají všechno, druzí jsou
lhostejní a neočekávají nic.

Jak máme Ježíše přijmout ve svatém přijímání?
S pevnou vírou a důvěrou v něho.

PRAVIDELNÉ ČESKÉ A SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY
Zürich:
Winterthur:
Bern:
Aarau:
Luzern:

každou neděli v 19.00 hod. v kryptě kostela Herz Jezu, Aemtlerstr. 49
každou sobotu v 18.00 hod. v kapli u kostela Sv. Ulricha , Rosenberg
každou 1. neděli v měsíci v 09.30 hod. v kryptě kostela Bruder Klaus, Segantinistr. 26
každou 3. neděli v měsíci v 10.00 hod. v sále pod kostelem sv. Petra a Pavla (u nádraží)
každou 4. neděli v měsíci v 10.00 hod. v kryptě kostela sv.Karla u Karlsbrücke, Spitalstrasse 93

Každá středa:

SETKÁNÍ MLÁDEŽE (slovenské i české) v Italské misii na Feldstr. 109. Od 20.00 hod. v kostele
mše sv., po ní do 23.00 hod. přátelské posezení a společenské hry ve velkém sále pod kostelem.
Pořádá slovenská misie a všichni mladí i starší, Slováci a Češi jsou zváni. (Končí 05.04.2006 a znovu
začíná 26.04.2006)

Každý čtvrtek :

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY: v 19,45 hod. mše svatá, po ní modlitba růžence.
Italská misie, kostel Dona Bosca - Feldstr. 109, Zürich.(Končí 30.03.2006 a znovu začíná 04.05.2006)

První pátek v měsíci mše sv. v 19.30 hod v kapli kostela Herz Jezu, Aemtlerstr. 49, Zürich
Každá poslední neděle v měsíci – setkání po mši svaté v Zürichu v novém farním klubu asi do 21.30 hod.
Nápoje zajišťuje misie, malé občerstvení každý sám. Všichni jsou zváni a vítáni!
Slovenské mše sv.: v Luzernu: každou první a třetí neděli v měsíci v 17.30 hod. v St.Peters-kapelle
v Basileji: každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 18.00 hod. v kostele Allerheiligen,
Neubadenstrasse 95.
v Bernu: každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci v 17.30 hod. v kostele Dreifaltigkeit
na Taubenstrasse u hlavního nádraží
Na všech místech slouží slovenský misionář z Zürichu P.František Polák, SDB

VYJÍMKY A MIMOŘÁDNÉ AKCE
V době 1.–14. března 2006 se zúčastním setkání českých
misionářů z Evropy, Kanady, USA a Austrálie s naším
krajanským biskupem Otcem Petrem Esterkou v Kalifornii. V tomto období nebudou některé české mše svaté,
protože není možné na všechny mše sehnat zástup.
Poznamenejte si proto do kalendáře tyto údaje:
V Zürichu nebudou čes. mše u Herz-Jesu v neděli 05.03. a
12.03. a na první pátek 03.03.! Můžete však využít
možnosti zúčastnit se slovenské mše sv., která začíná
každou neděli v 9.30 hod. v kryptě Liebfrauen Kirche!
Mše sv. ve čtvrtek v kostele Dona Boska se konají!!
Ve Winterthuru nebude mše sv. v sobotu 11.03.!
V Bernu nebude mše sv. v neděli 05.03.!

☻ ☻ ☻
POSTNÍ DOBA začíná 1. března Popeleční středou. Mše
svatá (slovenská) s udílením popelce v kostele Dona Boska
od 20.00 hodin!

☻ ☻ ☻
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA ve Flüeli-Ranft (poutní
místo Bratra Klause) se koná ve dnech 06. – 09. dubna
2006. Duchovní obnovu povede P.Cyril Vojtěch KODET,
provinciál českých karmelitánů. Pravidelní účastníci dostali
osobní pozvánku, další zájemci se mohou přihlásit u paní
Jobové, T: 055-240 52 22! Cena za celý pobyt ve Flüeli

(ubytování a plná penze) v jednolůžkovém pokoji je 220,ChFr, ve dvoulůžkovém 190,- ChFr (za osobu).

☻ ☻ ☻
NÁRODNÍ POUŤ DO EINSIEDELN se koná 28. května
2006. Poutní mše svatá začíná ve 14.30 hodin.
Účast slíbil a potvrdil nový litoměřický biskup Pavel
POSÁD.

☻ ☻ ☻
PRÁZDNINOVÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE – VELEHRAD v St. Martin in Gsies oznamuje, že letos v létě
končí svou mnohaletou službu čeští salesiáni P.Jiří Kopic i
P. Alois Frydrych, a nemá je kdo nahradit. Středisko
převezme do své péče arcibiskupství pražské. (Česká
provincie salesiánů sice má relativně ještě dost členů, ale
provozuje také mnoho středisek mládeže, tři školní zařízení: Teologickou fakultu, Vyšší odbornou školu JABOK a
Učňovskou školu pro problémové žáky; a stará se také o
mnoho farností v celé České republice; kromě toho má na
starosti misie v Bulharsku, zajišťuje duchovní správu krajanů v Rakousku, Švýcarsku a v Itálii vede český poutní dům
Velehrad v Římě). P.Frydrych se vrací do České provincie
a P.Kopic odchází do Německé provincie. Jménem všech
krajanů ve Švýcarsku děkujeme oběma salesiánům za
obětavou práci a rádi budeme vzpomínat na prázdninové
pobyty v tomto krásném koutě Tyrolských Alp!

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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