HLAS MISIE

kv!ten - zá"í
2008 - 2

Ob!"ník #eské katolické misie ve $v%carsku
P&edplatné : 8,- sFr
Ro'n! 4x
R o'ník: XXXVI
___________________________________________________________________________________________

!eskomoravská

NÁRODNÍ POU!

Einsiedeln
11.00 – 12.15

25. kv"tna 2008

P!íle"itost k p!ijetí svátosti smí!ení ve zpov!dní kapli.
Vchod p"es budovu gymnasia vlevo vedle baziliky. Zpovídá více kn#$í.

12.15

Sraz poutník" p#ed bazilikou a pr"vod do kostela.
Národní kroje jsou vítány! (Prostory k p"evlékání jsou vlevo od baziliky
v budov# gymnasia.)

12.30

POUTNÍ M#E SVATÁ
Hlavní celebrant je Otec Michael Josef POJEZDN!, opat premonstrátského
klá%tera v Praze
Na varhany nás doprovází paní Dr.med. Odette Branná z Luzernu.

Zakon$ení pouti hned po m%i svaté pozdravem Pann# Marii.
_________________________________________________________________________________________________________________________

MO&NOST SPOLE'NÉHO OB(DA po skon$ení m%e sv. v restauraci „Drei Könige“ na nám!stí
za parkovi%t!m.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Upozorn)ní: Bohoslu"by v sobotu ve Winterthuru 24.5. a v ned#li 25.5. v Luzernu a Zürichu SE NEKONAJÍ!

Sv. Albert Hutardo Cruchaga (1901-1951)
Chilsk% jezuita, svato&e'en 23.10.2005

P&ed svou smrtí (+1951) napsal následující zamy(lení. Bohu!el je velmi aktuální je"t# i dnes, tém!& po 60. letech!
HLEDÁNÍ BOHA
Na(e doba je dobou tragickou. Za"ili
jsme v tomto století u" dv! sv!tové války a mo"ná bude i t&etí, je(t! tragi't!j(í... Mnoho lidí se cítí zmaten!; jsou
znepokojeni, ustra(eni, smutni, osamoceni v p&elidn!ném sv!t!... Nikde nesly(í ut!(ující poselství. Pro'? Pon!vad" B$h v na"í dob# chybí! Na(í dobu
m)"eme nazvat r)zn!: v!k stroj), relativismu, blahobytu...Lep(í je ho v(ak
ozna'it jako spole'nost, kde chybí
B*H!
Velk%mi idoly této doby jsou peníze,
zdraví, zábava, komfort... Kdy" uva"ujeme o Bohu, d!láme ho pouh%m prost&edkem ke slu"b! lidem: vy"adujeme
od n!ho odpov!dnost za to, co se d!je,
pochybujeme o jeho správném jednání a
st!"ujeme si, kdy" neplní na(e rozmarná p&ání. Na povinnou úctu k Bohu
se zapomíná. V(echno se m!&í a hodnotí podle toho, co je prosp!(né 'lov!ku, a
to 'asto jen n!kter%m skupinám...
Dokonce i my k&es+ané se necháváme pohlcovat zásadami tohoto sm%(lení a prostupovat praktick%m materialismem. Sv%mi ústy sice je(t! Boha vyznáváme, ale ná( v(ední "ivot je daleko
od n!ho... Nijak se neli(í od nev!&ících:
'teme stejné 'asopisy, sledujeme stejné
filmy, opakujeme stejné názory na "ivot, na potraty, na sv!t... p&estáváme se
modlit, nemáme 'as na nábo"enské
vzd!lávání.... V!t(ina vede skrz naskrz
materiální "ivot, jeho" definitivním

koncem je smrt. Jak mnoho k&es+an)
truchlí nad smrtí sv%ch blízk%ch jako ti,
kte&í nemají "ádnou víru a nad!ji!
Stále 'ast!j(í stres a deprese, r)zné
neurózy, smutek a zaho&klost, pesimismus...není to v(echno plodem sv!ta,
kter% ztratil Boha? Stále v(ak platí zji(t!ní sv. Augustina: „Stvo&il jsi nás pro
sebe, Bo"e, a nepokojné je na(e srdce,
dokud nespo'ine v tob!.“
A to je záchranou lidstva: lidská du(e
nem)"e "ít trvale bez Boha. Spontánn!
ho hledá, i kdy" o tom je(t! neví. V hladu a "ízní po pravd!, spravedlnosti, (t!stí, pokoji a bratrství je ukryta touha po
Bohu...
Na(t!stí v(ak v"dy existují lidé, kte&í
u" Boha nalezli. A kdy" je u" jednou
B)h nalezen, lidsk% duch rozpozná, "e
tím nejv!t(ím, co existuje, je ON. Ve
srovnání s Bohem v(echno ostatní mizí!
V(echny jeho pochybnosti jsou povrchní, v jeho nitru panuje pokoj. Nezále"í
mu ani hodn!, ani málo na tom, jak se
vyvine jeho situace, ani jestli jeho modlitby budou vysly(eny nebo ne. Pouze
jediné je d)le"ité: B)h je p&ítomn%, B)h
je B)h. Kdo nalezl Boha, cítí se Bohem
milován a je(t! více hledán a p&itahován. Toto hledání Boha je v(ak mo"né
jen v tomto "ivot!, ale práv! tímto hledáním dostává ná( "ivot na zemi smysl.

BÚH V MÉM !IVOT"
Zjistila jsem, "e 'ekáme dít!. Mé
zdraví u" ale není stoprocentní, a tak
jsem se celé t!hotenství modlila za
zdravé dít!. T!(ila jsem se na okam"ik,
kdy poprvé uvidím své miminko. Nic
z toho se v(ak nestalo...

Boha, aby mu pomohl. Ale B$h ml%el...
Jednou jsem u" toho m!la dost a proti
Bohu jsem se vzbou&ila. Ptala jsem se
ho, jestli má radost z toho, jak se
trápím... Také jsem mu &ekla, "e u" se o
n!ho nebudu za-jímat! P&estala jsem se
modlit...
Dlouho jsem to ale nevydr"ela. Druh%
den jsem zjistila, "e mi v)bec není lépe
a "e vzpourou proti Bohu nic nezískám.
A prosila jsem ho za odpu(t!ní... Ten
den mi také kamarádka &ekla: „D#lá" to
"patn#! B$h není automat, do kterého
vhodí" modlitbu a vypadne vysly"ení.
M$!e mít jiné p&edstavy o tvém !ivot#.
D$le!ité je, abys syna Bohu odevzdala!
Tak mu rozvá!e" ruce a ON bude moci
jednat.“ A já necht!la. Bála jsem se, "e
kdy" to ud!lám, B)h mi syna vezme.
Nic jiného mi v(ak nezb%valo. S bolestí
v srdci a se slzami v o'ích jsem Bohu
up&ímn! &ekla: „Pane, já ti na"eho
Jení%ka odevzdávám.“
A nic hrozného se nestalo! Naopak.
Zázrak se konal v mé du(i. Problémy
s chlapcem trvaly, ale do mé du(e se
vrátilo sv!tlo. U" jsem Bohu nic
nevy'í-tala, nediktovala, co má d!lat,
v(e jsem mu jen odevzdávala se slovy:
„Pane, te' se postarej TY!“
A B)h se staral Do t%dne jsem m!la
svého synka u sebe na pokoji, nau'il se
pít z láhve, p&ibíral na váze... Brzy jsme
mohli jít dom). Dnes jsou mu dva roky
a má se 'ile k sv!tu.
Poznala jsem, "e i v trápení m)"e 'lov!k zakou(et pokoj a radost. V!&ím, "e
kdy" budu sv)j "ivot i "ivot svého dít!te Bohu stále odevzdávat, tak v(e, co se
s ním bude dít, bude k na(emu dobru a
bude mít smysl. R)zné strachy a smutky m! provází i nadále. To pat&í k "ivotu. Ale "ivot "it% s Bohem, tedy v nad!ji, je navzdory v(emu krásn%. Je velmi
osvobozující, kdy" nemusím "ít v trvalém strachu z nemoci, ze smrti, z neúsp!chu, z nezam!stnanosti... A takov%
"ivot m! opravdu baví "ít. (pg)
Z knihy:“B$h v mém !ivot#“

Syn musel p&ijít na sv!t o m!síc d&ív –
císa&sk%m &ezem. Vá"il jen 1930
gram), museli ho k&ísit, (patn! d%chal...
první dva dny jsem ho v)bec nevid!la.
#tr-náct dn) musel b%t v inkubátoru,
p!t dní z toho dokonce na intenzívní
pé'i... v%-"iva pouze sondou. Ka"d%
den jsem 'e-kala, jak% nov% zdravotní
problém mi léka&i sd!lí... Prosila jsem

OBHÁJCE
&ikovn' obhájce doká(e vyhrát i zdánliv!
ztracenou p#i. B'vá drah', z lásky k ob(alovanému to v!t%inou ned!lá. O americkém
presidentu Lincolnovi se vypravuje, (e byl
mu(em právního cít!ní. B'val “slab'm“
advokátem, jestli(e p#i p#elí$ení zjistil, (e
jeho strana není v právu. V!d!l-li to hned,
obhajobu odmítl. Kdy( ale v!t%ina advokát"
odmítala hájit $ernochy, ujímal se jich.
Kdo se ujme nás p#i posledním soudu?
Prorok Izaiá% mluví o obhájci, kter' je blízko.
Nehájí za peníze. Na%ím obhájcem chce b't
Pán Je(í%, kdy( mu “sv"j“ p#ípad sv!#íme, a

je na nás, zda si ho za svého obhájce zvolí- %el. V%ichni k#i$eli: „Uk#i(uj!“ Zastal se ho je- zá (ádnou vinu. Potom si nechal p#inést vome. Kdy( soudili Je(í%e, obhájce se nena- din! Pilát, kter' prohlásil, (e na n!m nenalé- du a umyl si ruce. Zvlá%tní #e%ení. (K.Herbst)

#ESKÁ MISIONÁ$KA

Sestra Ludmila – Frastanz, Österreich

,eholní spole'enství “Franziskaner
Missionsschwestern von Maria Hilf“ je
pro nás asi neznámé, proto"e tyto sestry
p)sobí p&edev(ím v Ji"ní Americe. Zde
v Evrop! mají jen v okolí Bodamského
jezera n!kolik dom), jako zázemí pro
americké misie.
Na(e krajanka sestra Ludmila Hrabcová
se narodila 21.#ervna 1918 v Nedakonicích u Uher. Hradi(t! na Morav!.
Po maturit! cht!la studovat medicínu,
ov(em vysoké (koly byly Hitlerem u"
zav&eny. Místo “Totaleinsatz“ se rozhodla pro tajn% út!k do Rakouska práv!
k t!mto sestrám do klá(tera v Gaissau
na Bodamském jeze&e. Dva vále'né roky ve vojenské nemocnici ve Feldkirch
jako o(et&ovatelka.
A" v r.1948 dostala znovu rakouské
ob'anství, a tak v kv!tnu 1949 mohla
odjet do misií. V Cartagen! se ihned
stala u'itelkou francouz(tiny a sama se
u'ila (pan!lsky. (Francouz(tinu, latinu a
n!m'inu um!la u" z gymnasia, pozd!ji
je(t! p&ibyla ital(tina.) #asem byla poslána do Bogoty, kde se stala &editelkou
dív'í koleje San José. Sou'asn! si musela na Bogotské universit! doplnit
vzd!lání na st&edo(kolskou u'itelku
v oboru chemie, filosofie a nábo"enské
v!dy.
V r.1970 byla zvolena generální p&edstavenou svého &ádu a nastalo nekone'né cestování v(emi dostupn%mi dopravními prost&edky: autobus, letadlo, osel
v horách, indiánské lo-ky na &ekách...
Dv! funk'ní obodbí – 12 let – vykonávala sestra Ludmila poctiv! tuto slu"bu.
Nav(tívila postupn! v(ech 127 st&edisek, rozeset%ch p&i pob&e"í Tichého oceánu , v povodí Amazonky a v severov%chodní Brazílii.
A co je denní náplní práce t!chto misijních sester? Ses. Ludmila vypráví:
„Chudoba nejchud(ích lidí na tomto území je nep&edstavitelná. Mnohdy "ijí
jen pod plachtou se 'ty&mi k)ly. Setry

u'í tyto lidi základní v!ci. .eny a matky, aby se &ádn! staraly o své d!ti a o
domácnost. jedná se o zcela oby'ejné
v!ci jako je va&ení, praní a dodr"ování
základní hygieny. U'í je i 'íst a psát a
sna"í se mezi chud%mi obnovit i nábo"ensk% "ivot: i kdy" 90% obyvatel je
pok&t!n%ch, pro mnohé tím nábo"ensk%
"ivot skon'il...Dodnes misie nekon'í;
tito lidé pot&ebují stálou pé'i a pomoc.“
Na(e sestra Ludmila strávila v t!chto
tvrd%ch podmínkách 'ty&icet let. Nyní
(od r. 1989 po svato&e'ení Ane"ky #eské, kterého se v ,ím! zú'astnila) "ije
v klá(terním domov! pro staré sestry
Bernardaheim, Maria Ebene, Frastanz,
u Feldkirch v Rakousku. Kdysi s mal%m
kuf&íkem v ruce prchla z tehdej(ího protektorátu. Stejn! tak chud! se pak vrátila do Rakouska; a letos 21. #ervna 2008
oslaví 90 let "ivota.
Spolu se sestrou Ludmilou, na(í zatím
neznámou, ale v%znamnou krajankou,
chceme i my toto její jubileum oslavit:
V sobotu 21. #ervna 2008 v 10.00
hodin bude v klá(terním kostele ve
Franstanz #eská m$e svatá s 'esk%m
zp!vem. Prosím krajany, kte&í bydlí ve
v%chodní 'ásti $v%carska, aby p&ijeli.
(P&edem se mi prosím telefonicky p&ihlaste!)
Ses. Ludmila i p&es sv)j vysok% v!k a
mnohé zdravotní potí"e, chce b%t stále
u"ite'ná: pomáhá v prádeln!, v kuchyni
i v zahrad!. Nikdy nena&íká, je stále radostná a spokojená. A je(t! jedna zajímavost: skoro 70 let nem!la mo"nost
mluvit 'esky, a p&esto i dnes vypráví
své zá"itky krásnou 'e(tinou a 'eské
dopisy pí(e úhledn! a bez gramatick%ch
chyb! A jak je to mo"né, prozradila sama: „Krom# spole%n(ch modliteb jsem
s Pánem Bohem v!dy mluvila %esky!“
Záv!rem stojí za vyslechnutí její
zá"itek z války. V dob! její slu"by ve
vojenské nemocnici (na ni byl p&em!n!n jezuitsk% klá(ter ve Feldkirch) se
stala tato p&íhoda. Sou'asn! v nemocnici slou"ili dva mladí n!me'tí léka&i, zastánci nacismu. Jeden byl pak p&elo"en
do Mnichova, kde se o"enil. Po narození dít!te ho jel kamarád z Feldkirch
nav(tívit. Kdy" se vrátil zpátky, bled% a
vyd!(en%, &íká: „U" vím, "e Pán B)h
existuje!“ A pro'? Jeho kamarád p&i(el
p&ed porodem za svou "enou do nemocni'ního pokoje a &íká: „Ten k&í" musí
pry'! Moje dít! se na uk&i"ovaného .ida dívat nebude!“ Dít! se narodilo zcela
zdravé, ale místo o'í jen prázdné d)lky.

____________________________________________

Cesta do Frastanz: Z dálnice Chur-St.
Gallen se odbo'í na Feldkirch, jede
se kousek p&es Lichtenstein, projede se
cel% Feldkirch, na hlavní k&i"ovatce
sm!r dálnice, kousek za tunelem je
v%jezd na FRASTANZ (doprava) a
hned na kraji Frastanz zase doprava a
stále po úzké cest! do kopce sm!r
Maria Ebene. U klá(tera je dost velké
parkovi(t! a zdarma!!
____________________________________________

Proto"e "ijeme ve $v%carsku, neu(kodí v!novat také aspo/ krátkou p&ipomínku této v%znamné $v%carské roda#ce Marii Bütler – Matce Bernard!:
Matka Bernarda
Bütler, narozená 28.5.1848 ve
vesnici Auw v
kantonu Argau,
vstoupila nejprve do klá(tera
kapucínek
v
Altstätten - SG.
V 'ervnu 1888
odjela s dal(ími
(esti sestrami (z d)vodu na&ízeného sní"ení
po'tu sester za tzv. „Kulturkampf“) do
Ecuadoru, kde se v!novaly nemocn%m a také vyu'ování. V r.1895 musely odtud kv)li
pronásledování katolík) uprchnout do Cartageny v Columbii, kde Matka Bernarda
zalo"ila novou &eholní spole'nost misijních
sester. Nová spole'nost rychle rostla a roz(í&ila se po Columbii a Brazílii. Matka
Bernarda zem&ela 19.5.1924 v Cartagen!,
kde je i poh&bena. V r.1995 byla blaho&e'ena a letos 12."íjna bude v &ím! prohlá$ena za svatou. $v%carsko má tedy dal(í
p&ímluvkyni v nebi. Deo gratias!
____________________________________________

K o'ivení pam!ti: 1948 – 1968 – 2008
Pro% nejsem komunistou?
„...Nejdivn!j(í a nejnelid(t!j(í na komunismu je jeho zvlá(tní pochmurnost.
#ím h)&e, tím lépe; porazí-li cyklista
hluchou babi'ku, je to d)kaz zpuch&elosti dne(ního &ádu; str'í-li d!lník prst do
kole'ek stroje, nerozma'kají mu jeho
uboh% prst kole'ka, n%br" m!(+áci, a
k tomu je(t! s krve"íznivou rozko(í...
Poslední slovo komunismu je vládnout
a nikoli zachra/ovat; jeho velk%m heslem je moc, nikoli pomoc...“ Napsal
v roce 1924 v t%deníku P&ítomnost
Karel )apek ($koda, "e jsme se o jejich
pravdivosti museli 40 let p&esv!d'ovat!

Kdo byl slu(n%, byl slu(n% v"dycky.
Nikdo se nestal p&eb!hlíkem,

kdo jím nebyl v"dycky.
Kdo m!ní víru, nem!l "ádnou.

#lov!ka nep&ed!lá(:
jenom se ti vybarví!
Autorem této my"lenky je také K. )apek

PRAVIDELNÉ (ESKÉ A SLOVENSKÉ BOHOSLU)BY
Zürich:
Winterthur:
Bern:
Aarau:
Luzern:

ka"dou ned!li v 19.00 hod. v krypt! kostela Herz-Jezu Wiedikon, Aemtlerstr. 49
ka"dou sobotu v 18.00 hod. v kapli P.Marie u kostela St.Ulricha Rosenberg, Seuzacherstr. 1
ka"dou 1. ned!li v m!síci v 09.30 hod. v krypt! kostela Bruder Klaus, Segantinistr. 26
ka"dou 3. ned!li v m!síci v 10.00 hod. v sále pod kostelem St.Peter und Paul (u vlak. nádra"í)
ka"dou 4. ned!li v m!síci v 10.00 hod. v krypt! kostela St.Karl u Karlsbrücke, Spitalstr. 93

Ka'dá st"eda:

SETKÁNÍ MLÁDE.E (slovenské i 'eské) v Italské misii na Feldstr. 109. Od 20.00 hod. v kostele
m(e sv., po ní do 23.00 hod. p&átelské posezení a spole'enské hry ve velkém sále pod kostelem.
V&ichni mladí i star&í, Slováci a #e&i jsou zváni! (Kon#í 25.06.2008 a znovu za#íná 03.09.2008)

Ka'd% #tvrtek :

SPOLE#ENSTVÍ MODLITBY: v 19,45 hod. m(e svatá, po ní modlitba r)"ence.
Italská misie, kostel Don Bosco, Feldstr. 109, Zürich.(Kon#í 18.06.2008 a znovu za#íná 04.09.2008)

První pátek v m!síci m(e sv. v 19.30 hod v kapli kostela Herz-Jezu Wiedikon, Aemtlerstr. 49, Zürich
(NENÍ: 4.7. a 1.8.)
Ka'dá poslední ned!le v m!síci – setkání po m(i svaté v Zürichu v novém farním klubu asi do 21.30 hod.
Nápoje zaji(+uje misie, malé ob'erstvení ka"d% sám. V(ichni jsou zváni a vítáni!
Slovenské m$e sv.: v Zürichu: ka"dou ned!li v 09.30 hod. v krypt! kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36
v Luzernu: ka"dou 1. a 3. ned!li v m!síci v 17.30 hod. v St.Peters-kapelle
v Basileji: ka"dou 2. a 4. ned!li v m!síci v 18.00 hod. v kostele Allerheiligen, Neubadstrasse 95.
v Bernu: ka"dou 2. a 4. sobotu v m!síci v 17.30 hod. na Taubenstrasse v blízkosti hlavního nádra"í
v )enev!: ka"dou 1. sobotu v m!síci v 16.00 hod. v kapli sv. Terezie, 14, Avenue Peschier
v Lausann: ka"dou 3. sobotu v m!síci v 16.00 hod. v Chapelle du Servan, 12, Ch. Eugéne-Grasset
Na v"ech místech slou!í slovensk( misioná& z Zürichu P.Franti"ek Polák, salesián
(Upozorn'ní: V dob! OD 1. #ervence DO 17. srpna jsou slovenské m(e svaté pouze v ned!li v Zürichu!!!)

Aktuální informace #eské i Slovenské misie najdete také na www.slovaci.ch nebo na www.krajane.ch !!!
MIMO&ÁDNÉ AKCE A VYJÍMKY
26. dubna uplynulo 6 let od úmrtí Otce Josefa
$im%íka. Prosím, projevte mu svou vd!$nost aspo)
krátkou vzpomínkou v modlitb!.
!

18. kv)tna – ned!le – slovenská pou* na MARIASTEIN (blízko Basileje), m%e svatá ve 12.30 hodin.
Hlavní celebrant Otec opat premonstrátského klá%tera
v +eliv! u Havlí$kova Brodu.
!

22. kv)tna – $tvrtek – Slavnost T&LA a KRVE
Pán# – $eská m%e svatá v 19.45 hod. v Italské misii,
Feldstr. 109, Zürich
!

'eské ned)lní bohoslu"by ve &v'carsku kon$í o
víkendu 5. a 6. $ervence; op!t za$ínají 16. srpna
v 18.00 h. ve Winterthuru a 17. srpna v 10.00 hod. v
Aarau a v 19.00 hod. v Zürichu. B!hem letních
prázdnin je ,eská misie ve &v'carsku mimo provoz!
Této doby vyu(iji k #ádné dovolené, náv%t!v! salesián" v ,eské republice a také se zú$astním duchovních cvi$ení pro salesiány na moravském poutním
míst! Svat' Host'n.

Setkání krajansk*ch misioná!+ (z Evropy, Ameriky,
Kanady i Austrálie) s Otcem biskupem Esterkou se
koná 1. a 2. t'den v zá!í 2008. V této dob! bude
,eská misie ve &v'carsku normáln! fungovat, zastupovat m! bude P.Jan Komárek, salesián ze Zlína.
!

POZVÁNKA DO 'ÍMA: Ka(d' rok za$átkem prosince se
koná v -ím! konference Nábo(enského sdru(ení krajan"
VELEHRAD. Mohou v%ak p#ijet i ne$lenové sdru(ení a
strávit spole$n! t'den ve „V!$ném m!st!“. Konference trvá
pouze jeden den, jinak se konají prohlídky -íma, náv%t!vy
poutních bazilik, audience se Sv. Otcem, a také celodenní
v'let do okolí zakon$en' ve Frascatti u dobrého vína. Kdo
by se z krajan" cht!l zú$astnit, a* se sám nahlásí v $eském
poutním dom! Velehrad, 100 165 Roma, Via delle Fornaci
200. T: 0039-06-636 256, nebo e-mail adresa:
velehrad@libero.it ! Letos je pro krajany rezervován poutní
d"m od 30.11. do 7.12. 2008. Pobyt (nocleh + celodenní
strava) stojí 30,-Euro na osobu a den, ubytování ve 2-3
l"(kov'ch pokojích. Dopravu letadlem nebo vlakem si
za#izuje ka(d' sám. V$as objednaná letenka stojí asi 200,ChFr.
!

Slovenská národní pou, do Einsiedeln ke cti
Panny Marie Sedmibolestné, hlavní patronky
Slovenska, se koná 7. zá!í 2008. Za$átek pouti ve
12.00 hodin.
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