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20 LET OD SVATOŘEČENÍ
ANEŽKY ČESKÉ.
Narodila se pravděpodobně v roce
1211 jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie z rodu uherských
Arpádovců. Ve třech letech byla dána na vychování k cisterciačkám ve
slezské Třebnici, kde byla abatyší
její teta Hedvika, později svatořečená. Od šesti let pak byla vychovávána u sester premonstrátek v severočeských Doksanech. Zde prožila
dvě léta. Jako osmiletá se stala
předmětem sňatkové politiky svého
otce, který ji zasnoubil s desetiletým
synem císaře Fridricha II. Jindřichem. Proto byla převezena do
Vídně na dvůr rakouského vévody
Leopolda VI., aby se zde náležitě
připravi-la na budoucí manželství.
Když bylo Anežce 14 let, ze sňatku
sešlo, protože lstivý Leopold provdal za Jindřicha svou vlastní dceru
Markétu. Ponížená Anežka se vrátila domů na Pražský hrad. Brzy poté
však začali usilovat o její ruku další
uchazeči, nejdříve anglický král
Jindřich III., posléze i sám císař
Fridrich II.
Nakonec vše dopadlo jinak: po
smrti otce (1230) se rodičovské poslušnosti zproštěná Anežka rozhodla následovat největší duchovní výzvu své doby – nový ideál sv. Františka z Assisi. S pomocí svého královského bratra Václava I. proto (po
vzoru své sestřenice svaté Alžběty
Durynské) zakládá na Starém Městě pražském u kostela sv. Haštala
špitál a záhy v jeho blízkosti i dvojklášter: klarisek a minoritů. O Letnicích 1234 pak sama vstupuje ve
věku 23 let za velké slávy do tohoto
kláštera a je jmenována jeho abatyší. Václav I., a později i jeho syn
Přemysl Otakar II., zde na pražském
Františku vybudovali jeden z nejkrásnějších českých klášterů, první
gotické dílo u nás.

Vstup královské dcery do přísného kláštera se stal celoevropskou
událostí. Všimla si ho i sv. Klára
v Assisi, která pak ve svých listech
postupně uváděla Anežku do správného chápání františkánské chudoby. Jako klauzurní sestra sice nesměla opouštět klášter, přesto si ale
uchovávala čilé kontakty s královskou rodinou a s papežskou kurií.
Jako už stařičká zemřela 2.3.1282.
Stalo se to během velkého hladomoru za braniborské okupace Čech.
Zemřela na následky celoživotních
tvrdých postů a celkové deprese
z neutěšeného stavu království po
pádu Přemysla Otakara II. Už za
svého života byla v klášteře považována za světici. I po své smrti se
těšila veřejné úctě lidu, doloženy
jsou také zázraky na její přímluvu.
První žádost o její svatořečení poslala do Říma už královna Eliška v
roce 1328, její žádost však nebyla
vyslyšena. Ani další pokusy nedopadly lépe. Teprve Pius IX. v roce
1874 potvrdil Anežčin příkladný
život s právem veřejné úcty jako
blahoslavené.
Kýženého cíle ale dosáhl až
kardinál Tomášek, za něhož byla
Anežka konečně svatořečena Janem

Pavlem II. v Římě dne 12.11.1989.
Anežka tak významně ovlivnila
"sametovou" podobu listopadové
revoluce. Jako dcera královská, která se zřekla svého majetku a založila pro chudé a nemocné největší tuzemský špitál své doby, je trvalým
příkladem křesťanské lásky.
A co nám vyprosila a v čem nám
naše svatá Anežka pomohla za těch
20 let? Kdo se umí dívat, pozná, že
toho není málo! Aspoň několik příkladů z České republiky:
- dar neomezené svobody (státní,
politické i náboženské)
- svobodné volby
- svobodné jmenování biskupů
- obnovily se diplomatické styky
mezi Českou rep. a Vatikánem
- nové kostely, kaple, farní centra
- obnova a stavba nových klášterů
- obnova křesťanského školství
- možnost studia v zahraničí
- možnost cestování bez omezení,
včetně návštěv světových poutních
míst
- obnova činnosti charity
- budování hospiců pro umírající
- čtyři papežské návštěvy naší vlasti
- duchovní služba v nemocnicích,
věznicích i v armádě a policii
- obnova a vznik nových křesťanských spolků a hnutí
- byl založen katolický rozhlas a
televize, internetové stránky…
- svobodně vychází křesťanské
noviny, časopisy, knihy…
- mohou se konat exercicie, tábory
mládeže, skauting…
- žijeme v Evropě bez válek (to
nebylo ani za života sv. Anežky)
Jistě by se dalo ještě pokračovat!
Přitom musíme i pokorně přiznat, že
všechno ještě zdaleka není v pořádku. Anežka však bude i nadále s námi. Snad se dokonce už našel i její
ztracený hrob: v kostele svatého
Haštala pod schody hlavního oltáře.
Brzy má být nalezený prostor otevřen a prozkoumán.
(Vybráno z českého tisku, listopad 2009)

Být světlem

Vánoční bohoslužby 2009-10
20.12.09 – neděle – 4. adventní
10.00 – Aarau
19.00 – Zürich (Poslední adventní mše)
____________________________________________________

24.12.09 – čtvrtek – Štědrý večer:
21.00 – Winterthur
23.00 – Zürich
____________________________________________________

25.12.09 – pátek – Slavnost Narození Páně
10.00 – Aarau
15.00 – Bern
____________________________________________________

26.12.09 – sobota – Svátek sv. Štěpána
10.00 – Luzern
18.00 – Winterthur

V jednom zapadlém koutě světa zarputile dřepěla hustá nepřívětivá temnota, útočiště zlých duchů a nejrůznějších zločinců. Náhle se v tomto koutě objevilo světélko, malé, ale přece jen světlo. Někdo ho tam přinesl.
Bylo velmi malinké, sotva blikotalo, ale svítilo. A tu
se z temnoty ozve zlostný hlas: „Ty, světlo, slušelo by
ti to někde jinde, než v tomto zapadlém koutě! Zde tě
nikdo ani neuvidí“. „Proč?“ ptá se světlo. „Svítím
proto, že jsem světlo. Nesvítím proto, abych se stalo
viditelným. Svítím proto, že mi to dělá radost – být
světlem.“ A také chmurná temnota začala skřípat zuby
a prudce útočit na světlo. Ale ani celá velká a krutá
temnota nic nezmohla proti tomuto nepatrnému
světýlku.
Kristus prohlásil: „Já jsem Světlo světa, kdo uvěří ve
mne, nebude tápat ve tmě, ale bude mít Světlo života.“

____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________

Vánoční tajemství
Svatá Panna vyslovila své „staň se“ a na zemi začalo
Boží království, jehož ona byla první služebnicí.
Vypadalo jinak, než jak si jej představovali lidé:
Římané zůstali i nadále pány ve „své“ zemi a velekněží i znalci zákona dále drželi v područí prostý lid.
Ale každý, kdo se hlásil ke Kristu, nesl jeho
Království neviditelně v sobě. Pozemské břemeno mu
sice nebylo odňato, ale v jeho srdci působila síla, která
mu břemena nadlehčovala.
A tak je tomu i dnes: Božský život, který se rozžíhá
v duši, je SVĚTLO, které přišlo do temnoty, Světlo,
které je LÁSKA a ŽIVOT. Kdo je v sobě nosí, ten
rozumí, když se o Něm mluví…
(Vánoční úvaha Edith Stein)
______________________________________________________

Radostné prožití vánočních svátků ve
Světle Kristova příchodu a stálou Boží
ochranu v celém novém roce 2010 přeje
a rád žehná váš misionář

27.12.09 – neděle – Svátek Svaté Rodiny
19.00 – Zürich (Po mši sv. předsilvestrovské
posezení ve farním klubu )
____________________________________________________

31.12.09 – čtvrtek – Poslední den občanského roku
16.00 – Zürich (Děkovná bohoslužba)
18.00 – Winterthur (Děkovná bohoslužba,
po ní silvestrovské posezení v Českém klubu sv. Václava)
____________________________________________________

1.1.2010 – pátek – NOVÝ ROK – Slavnost Matky Boží
Panny Marie
19.00 – Zürich
____________________________________________________

2.1.2010 – sobota
18.00 – Winterthur
3.1.2010 – neděle – 2. vánoční
9.30 – Bern
19.00 – Zürich
____________________________________________________

10.1.2010 – neděle – Svátek KŘTU PÁNĚ
19.00 – Zürich
Končí doba vánoční!
____________________________________________________

SVÁTOST SMÍŘENÍ (zpověď) je možné přijmout před
každou mší svatou nebo na požádání.

Vánoční sbírka pro Otce Meda v INDII:
Milí krajané, tak jako každý rok, i letos si vás
dovolujeme poprosit o příspěvek na sbírku pro misijní
činnost Otce Jana, salesiána v severní Indii ve státě
Manipur. Otec Jan Med působí v Indii už od r. 1935!!
Letos oslavil 93 let života a stále se snaží být ještě
užitečný. Začátkem léta sice prodělal úraz (zakopl o
schody u oltáře a při pádu si zlomil nohu), ale poslední
zpráva z Indie uvádí, že se po operaci dobře zotavoval
a brzy začal opět vtipkovat a měl dobrou náladu.
Srdečné díky za Vaše příspěvky přiloženou složenkou!

Kardinál Tomáš Špidlík
DEVADESÁTILETÝ

Otec Tomáš při setkání s krajany po mši sv.
u svatého Petra v Římě (říjen 2009)

Otec kardinál, známý svým humorem,
už několikrát opakoval: „Rád bych se
dožil devadesátky, protože je statisticky dokázáno, že po devadesátce umírá
velmi málo lidí“.

A Pán Bůh Otci kardinálovi jeho
přání splnil a letos v prosinci oslaví
toto krásné životní jubileum. Otec
Tomáš Špidlík, český katolický teolog, kněz a jezuita se narodil 17.
prosince 1919 v Boskovicích na
Moravě. Tam prožil i své dětství a
mládí a maturoval na tamějším
gymnáziu. Během války vstoupil do
řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po válce
byl poslán na další studia do zahraničí, odkud po r. 1948 už nebylo návratu. Od r.1951 až dodnes sídlí
v Římě a celý život se věnuje studiu
spirituality křesťanského Východu.
Za své celoživotní dílo byl už
mnohokrát odměněn na celém světě, má řadu medailí a vyznamenání
(také Řád T. G. Masaryka a čestný
doktorát Karlovy university).
21.10.2003 byl jmenován kardinálem. Jako heslo do kardinálského
erbu si Otec Špidlík zvolil „Ex toto
corde“ (Z celého srdce). A ať dělal
v životě cokoliv, vždy to tak u něj
bylo.
Také my krajané ze Švýcarska se
připojujeme k velké řadě gratulantů a
přejeme našemu milému Otci kardinálovi stálou Boží ochranu, dobré zdraví
a mnoho radosti, kterou tak štědře rozdává kolem sebe.

Muž a jeho stromy
Jednomu staršímu muži ve Francii
zemřela žena a brzy na to i jeho
jediný syn. Proč by měl ještě žít?
Opustil svůj statek v úrodné rovině.
Vzal s sebou jen 50 ovcí a odešel do
Cevennen, území podobné poušti.
Tam snad zapomene. Usadil se v oblasti, kde dříve bylo pět bohatých
vesnic, ale když došla voda, lidé odtáhli pryč. Muže napadlo: tato krajina odumřela, protože zde nejsou
stromy!
Začal sbírat žaludy, doma je
přebíral, zdravé nechal naklíčit ve
vodě a pak sázel a sázel… Během
tří let zasadil na 100 000 žaludů.
Doufal, že Bůh mu dopřeje ještě pár
let, aby v tom mohl pokračovat.
Když v roce 1947 ve věku 89 let
zemřel, zanechal Francii nejkrásnější dubový les o délce 11 km a
šířce 3 km!
A co se ještě nestalo? Hluboké
kořeny stromů začaly zadržovat vodu. Obnovily se prameny, znovu
ožily potůčky, zazelenaly se pastviny, opět rozkvetly louky. Vrátili se i
původní obyvatelé, obnovili domy a
vesnice, všude se vrátil život. Lidé
měli radost a chuť znovu žít a pracovat na tomto území. A to vše díky
jednomu člověku, který i v těžké situaci objevil naději a smysl života!

„Jsem křesťan a vedoucí farnosti, ne
sovchozu. Vidíte, mám na krku křížek. Vláda křesťana předsedou přece neudělá, to dobře víte!“ Partyzáni mu však nevěří:„To známe. Předseda nosí křížek, aby se zachránil..
Když nejsi předsedou ty, tak nám
ukážeš ve vesnici, kdo to je.“
Přišli na náves, kde byl mezi
shromážděnými lidmi i hledaný
muž se svou rodinou. „Tady mě
všichni znají,“ říká Cyprián „a dosvědčí vám, že předsedou nejsem.“
„Tak ukaž, kdo to je!“ „To jako
křesťan nemohu.“ „Tak popravíme
tebe!“
Cyprián se na veliteli skupiny vyprosil, aby se mohl v kostele ještě
pomodlit. Partyzáni pak dali Můsovi mačetu a on sám musel Cypriánovi useknout hlavu. „A nyní popravíme tebe, protože jsi nám lhal,“
rozhodl velitel. Vtom přistoupila
Cypriánova žena: „Veliteli, před
smrtí můj manžel Můsovi odpustil.
Já mu rovněž odpouštím a tebe žádám, abys ho nechal žít. Daruj ho
mě.“ Nastalo napjaté ticho. Tato žena měla pět dětí a velmi riskovala.
Když se někdo zastal odsouzeného,
partyzáni obvykle popravili oba.
Zde však velitel kapituloval a
nechal je žít…
___________________________________________

___________________________________________

LÁSKA VÍTĚZÍ…
P. Danilo Cimintan, misionář v Mozambiku, zaznamenal tento příběh:
Vše se událo v 80. letech minulého století. V té době byla tato africká země pod vlivem Sovětského
bloku. Místní levicová vláda začala
podle sovětského vzoru zakládat i
na chudém venkově sovchozy. Jednoho dne se k takové vesnici přiblížila skupina partyzánů, kteří bojovali proti vládě. V lese chytili starého Můsu: „Půjdeš s námi do vesnice
a ukážeš nám předsedu sovchozu.“
A vykročili. Chudák Můsa se rozklepal strachy. Věděl, že partyzáni
předsedu popraví, a předsedou byl
jeho synovec. Co má dělat? V tom
jim do cesty vstoupil další muž
z vesnice, Cyprián. Vracel se z lesa.
„To je on, on je předseda,“ volá
Můsa. „Nejsem,“ brání se Cyprián.

Otevřená náruč Assisi

Toto nádherné místo pokoje a radosti, stále naplněné duchem sv. Frantinška i sv. Kláry, jsme navštívili (8.
října) během letošního setkání krajanů na římském Velehradě. Důvodem pouti bylo výročí svatořečení
Anežky České, která je s tímto místem úzce spjata, a také výročí 800
let od založení řádu Františkánů.
V roce 2010 se koná setkání
krajanů v Římě opět v měsíci říjnu
(4.-10.) Kdo máte zájem se zúčastnit, poznačte si hned tento termín!!

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

každou neděli v 19.00 hod. v kryptě kostela Herz-Jezu Wiedikon, Aemtlerstr. 49
každou sobotu v 18.00 hod. v kapli P.Marie u kostela St.Ulricha Rosenberg, Seuzacherstr. 1
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 St.Peter und Paul (u vlak. nádraží)
každou 4. neděli v měsíci v 10.00 hod. v kryptě kostela St.Karl u Karlsbrücke, Spitalstr. 93

Každá středa:

SETKÁNÍ MLÁDEŽE (slovenské i české) v Italské misii na Feldstr. 109 od 20.00 hodin.
Italská misie, kostel Don Bosco, Feldstr. 109, Zürich.(Končí 16.12.09 a opět začíná 13.01.2010)

Každý čtvrtek:

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY v Italské misii na Feldstr. 109, kostel Don Bosco,
od 19.45 mše sv., po ní modlitba růžence; v postní době pobožnost „křížové cesty“,
v měsíci květnu „májové pobožnosti“. (Končí 17.12.09 a opět začíná 14.01.2010)

První pátek v měsíci: slovenská mše sv. ve 20.00 hod. v kryptě kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36, Zürich
Každá poslední neděle v měsíci – setkání po mši svaté v Zürichu ve farním klubu asi do 21.30 hod.
Nápoje zajišťuje misie, malé občerstvení každý sám. Všichni jsou zváni a vítáni!
Slovenské mše sv.: v Zürichu: každou neděli v 09.30 hod. v kryptě kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36
v Basileji: každou 2. a 4. neděli v měsíci v 18.00 hod. v kostele Allerheiligen, Neubadstrasse 95.
v Bernu: každou 2. a 4. sobotu v měsíci v 17.30 hod. na Taubenstrasse v blízkosti hlavního nádraží
v Ženevě: každou 1. sobotu v měsíci v 16.00 hod. v kapli sv. Terezie, 14, Avenue Peschier
v Lausann: každou 3. sobotu v měsíci v 16.00 hod. v Chapelle du Servan, 12, Ch. Eugéne-Grasset
Na všech místech slouží slovenský misionář z Zürichu P.František Polák, salesián

Aktuální informace České i Slovenské misie najdete také na www.slovaci.ch nebo na www.krajane.ch !!!
MIMOŘÁDNÉ AKCE
VÁNOČNÍ BESÍDKA pro rodiče s dětmi je napláno-

vána na neděli 20. prosince 2009, začátek v 15.00 hod.
v sále Italské misie, 1. poschodí hlavní budovy na Feldstrasse 109, Zürich. Možnost parkování ve dvoře misie
zdarma (vjezd mezi kostelem a Tankstelle AVIA z Hohlstrasse). Od hlavního nádraží BUS č. 31 směr Schlieren,
zastávka Bäckeranlage. Hlásit se můžete od 7.12. u
sekretářky misie paní Jany Jobové, T:O55-2405222

POSTNÍ DOBA v roce 2010 začíná Popeleční
středou 17.února. Udílení popelce při mši sv. ve středu
od 20.00 hod.(slovenská) a ve čtvrtek 18.2. od 19.45
(česká) – obojí v kostele Dona Bosca, Feldstr. 109,
Italská misie, Zürich.
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA v roce 2010
bude (jako obvykle) ve Flüeli-Ranft v pensionu Klausenhof ve dnech 25. – 28. března. Prosím, poznačte si už
nyní termín!!! Obnovu povede P. Prokop Petr
SIOTRZONEK, benediktin, převor kláštera na Břevnově
v Praze.

NÁRODNÍ POUŤ DO EINSIEDELN v roce 2010

se koná v neděli 6. června, poutní mše začíná ve 12.30
hod. Účast na pouti slíbil pražský světící biskup Otec
KAREL HERBST, salesián. Prosím krajany, abyste si na
tento termín neplánovali žádné jiné akce, abychom se
aspoň jednou za rok mohli sejít v hojném počtu!!!

Svátost manželství v roce 2009 si udělili:
Tománek František a Petra – 1.5. Zürich
Bokor Michael a Štulíková Marie – 15.8. Zürich

Svátost křtu přijali:
Bruderer Kristina – 3.1.2009 St. Gallen
Jansa Melichar Antonín – 21.2.2009 Winterthur
Hrdina Yvonne Katharina – 23.5.2009 Uitikon Waldegg / ZH
Matoušek Aneta Dominka Miriam – 31.5.2009 Zürich

Do věčnosti byli odvoláni:
1.Klan Jiří – 78 let – prosinec 2008 Winterthur
2. Burianek Rudolf – 84 let – leden 2009 Zürich
3. Suchánek Marie – 87 let – 9.2.2009 Winterberg / ZH
4. Rotter Jiří – 79 let – 17.2. 2009 Wittinsburg/BL
5. Adamička Jan – 69 let – únor 2009 Zürich
6. Mašek Karel – Saffhausen
7. Mauder Hana – Wittenbach / SG
8. Čáslavsky Zdenek – 81 let – 14.4.2009 Bern
9. ThDr. Josef Hrbata – 85 let – 19.4.2009 Silz, Rakousko
10. Šrom Eva – 86 let – 16.5.2009 Winterthur
11. Moravec Milan – 83 let – 31.5.2009 Luzern
12. Schmied Zdenka – 68 let – 17.6.2009 Winterthur
13. Jaskula Marie – 73 let – 25.6 .2009 Suhr /AG
14. Čejka Jiří – 67 let – 28.6.2009 Uster
15. Mičanik Robert – 58 let – 19.9.2009 Kriens / LU
16. Tomanek Vladimír – 87 let – 7.10.2009 Rheinfelden
17. Žila Jan – 77let – 25.10.2009 Zürich
18. Havranek Jaroslav – 67 let – 16.10.2009 Buchs / ZH
19. Schneider Josef – 93 let – 25.11.2009 Luzern
Odpočinutí lehké, dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen!
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