
1

MISIJNÝ INFORMÁTOR
Ročník 2017 / Číslo 2

BLAHOREČENIE TITUSA ZEMANA
www.skmisia.ch

 Saleziánska rodina je šťastná, 

lebo do jej rodiny pribudne blahoslavený.  

Slovensko bude mať ďalšieho svätca, 

prvého rímskokatolíckeho kňaza, mučeníka 

z čias totalitného komunistického režimu. 

V pondelok 27. februára 2017 Svätý Otec 

František schválil dekrét o mučeníctve 

Božieho služobníka Titusa Zemana, kňaza 

Spoločnosti svätého Františka Saleského 

(Saleziáni dona Bosca), ktorý sa narodil vo 

Vajnoroch 4. januára 1915 a tam aj zomrel, 

na následky mučenia a väzenia, 8. januára 

1969 vo veku 54 rokov.

     Titus Zeman je obrovským darom pre celú 

kresťanskú rodinu a je príkladom veľkého boja za Krista a pri 

šírení evanjelia. 

     Pán Ježiš povedal: „Choďte do celého sveta a ohlasujte 

evanjelium!“ A tak aj Titus šíril evanjelium svojimi skutkami, 

keď pomáhal mladým bohoslovcom v tak ťažkej dobe 

prenasledovania Cirkvi v čase komunizmu, na ceste ku kňazstvu 

a tajne ich prevádzal  cez rieku Moravu a cez Rakúsko až do 

Talianska, aby mohli doštudovať teológiu a byť vysvätení za 

kňazov. Kráčal po veľmi tŕnistej ceste. Ale aj napriek mnohým 

prekážkam nikdy sa nevzdával. 

     Jeho láska k Ježišovi rozkvitala už od útleho detstva. 

Keď mal Titus 10 rokov, po detstve, ktoré bolo poznačené 

častými zdravotnými problémami, sa na príhovor Panny 

Márie Sedembolestnej náhle uzdravil. V ten deň Matke Božej 

v tajnosti svojho srdca prisľúbil, že „bude navždy jej synom“, 

dajúc do tohto vyjadrenia pevné predsavzatie zasvätiť sa. 

Napriek detskému veku jeho rodina a niektorí dobrodinci 

Titusa finančne a duchovne podporili na ceste ku kňazstvu. 

Dňa 6. augusta 1932 zložil prvé rehoľné sľuby ako salezián. 

Teológiu študoval v Ríme a v Chieri pri Turíne, 

kde bol aj vysvätený za kňaza 23. júna 1940. 

Po návrate do vlasti začal študovať chémiu a 

prírodné vedy a neskôr vyučoval v rozličných 

saleziánskych inštitútoch. Na Titusa Zemana 

veľmi doľahli udalosti barbarskej noci z 

13. na 14. apríla 1950. Keď štátna moc 

obsadila kláštory a presunula rehoľníkov 

do sústreďovacích táborov. Trápilo ho 

pomyslenie, čo je so spolubratmi a rozmýšľal, 

ako by im pomohol.

     Na jeseň 1950 dvakrát tajne previedol 

mladých bohoslovcov do Talianska, aby tam 

mohli dokončiť štúdiá teológie a pomohol 

utiecť na slobodu aj niektorým diecéznym kňazom. Počas 

tretieho prechodu v apríli 1951 bol Titus Zeman spolu s takmer 

celou skupinou – v nej napr. Anton Srholec, či Andrej Dermek – 

zatknutý. Obvinili ich zo špionáže a velezrady. Prokurátor žiadal 

pre Titusa trest smrti, napokon dostal 25 rokov tvrdého väzenia 

bezpodmienečne, so stratou občianskych práv. Vo väzení 

prežil 13 dlhých rokov, bol ťažko mučený, zosmiešňovaný, 

ponižovaný. V roku 1964 napokon režim Titusa podmienečne 

prepustil na slobodu, no stále bol trápený, sledovaný ŠtB, a 

robili na ňom aj medicínsky pokus. Večer 8. januára 1969 jeho 

šľachetné a obetavé srdce dotĺklo. Jeho telo zomrelo, ale jeho 

duša plná lásky sa vybrala na cestu do večnosti. Pochovali ho 

11. januára 1969 v rodných Vajnoroch. 

     V Evanjeliu  podľa Matúša znie: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú 

telo, ale dušu nemôžu zabiť.“ Nikto nemá viac lásky ako ten, kto 

dá svoj život za priateľov a za Cirkev. A tak, nech nám je Titus 

Zeman vzorom boja za Krista a aj v dnešnej dobe príkladom 

viery, statočnosti v utrpení a vernosti k Nebeskému Otcovi i k 

Nebeskej Matke Márii.

10.09.2017
EINSIEDELN

NÁRODNÁ MARIÁNSKA PÚŤ DO EINSIEDELN
Pozvanie prijal otec biskup Mons. 
Dávid Bartimej Tencer, OFM Cap.

08.-10.12. 2017
ZÜRICH

ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA
kazateľ: Pavol Dzivý, sdb



NEDEĽA - 10. SEPTEMBRA 2017

«Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú 

tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a 

daruje ti pokoj!» (Nm 6,24-26).

 Týmto biblickým požehnaním mal Áron a jeho synovia 

- kňazi zvolávať Božie požehnanie na celý ľud Izraela. Naplno 

sa však uskutočnilo v Panne Márii, lebo žiadne iné stvorenie 

nad sebou nevidelo zažiariť Božiu tvár tak, ako ona, ktorá dala 

Synovi večného Otca ľudskú tvár. A my túto tvár môžeme spolu 

s Máriou kontemplovať v radostných, svetelných, bolestných a 

slávnostných momentoch jeho života, ktoré opäť zažijeme pri 

modlitbe ruženca.

 Drahí naši veriaci a sympatizanti Slovenskej 

katolíckej misie! Prijmite srdečné pozvanie na národnú púť  

do mariánskej svätyne v Einsiedelne. V tomto roku nás k 

tomu povzbudzujú dve jubileá. Je to storočnica Fatimských 

zjavení a dvesto rokov od obnovenia Milostivej kaplnky – 

Gnadenkapelle v Einsiedelne. Hlavným celebrantom bude 

Mons. Dávid Tencer OFM Cap, slovenský biskup z Islandu.

 Pridajme sa k početnému zástupu pútnikov a spolu 

s Máriou nechajme nad sebou zažiariť Pánovu jasnú tvár a 

zažijeme jeho dobrotu a milosrdenstvo. Nezabudnime prispieť 

ku zvýrazneniu slávnosti ani oblečením sa do tradičných 

slovenských krojov. Možnosť zapožičať a vyskúšať si kroje 

bude dva týždne pred púťou po nedeľných sv. omšiach v 

Zürichu.

 Aj týmto spôsobom v predstihu srdečne pozývam ku 

spoločnému sláveniu a spovedaniu slovenských, alebo našej 

komunite blízkych kňazov. Už vopred Vám ďakujem teším sa 

na spoločné stretnutie.  Dovidenia v Einsiedeln. - otec Pavol-

PROGRAM NÁRODNEJ MARIÁNSKEJ PÚTE DO EINSIEDELN

10:00 - VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA V KAPLNKE NA 

SPOVEDANIE

(Prosíme, aby ste prišli včas a vytvorili si istú časovú rezervu. 

Do spovednej kaplnky vchádzajte vstupom s názvom 

GYMNASIUM, aby sme nerušili bohoslužby.)

12:10 - ZORADENIE PROCESIE KU SLÁVNOSTNÉMU VSTUPU 

DO BAZILIKY

12:30 - ZAČIATOK SVÄTEJ OMŠE

14:30 -  PO SV. OMŠI BUDE MOŽNOSŤ SPOLOČNÉHO OBEDU V 

REŠTAURÁCII DREI KÖNIGE ASI 5 MIN. CHÔDZE OD BAZILIKY, 

KTORÁ JE REZERVOVANÁ PRE ÚČASTNÍKOV PÚTE.

PEŠIA PÚŤ PRED PÚŤOU DO EINSIEDELN BUDE UŽ 
TÝŽDEŇ VOPRED!

 Tradičná pešia púť z Zürichu do Einsiedeln sa bude 

konať v sobotu 2. septembra 2017. Zraz je o 06.33 hod. vo 

Wollishofene na konečnej zastávke električky č.7 (Zürich, 

Wollishofen - o tomto čase má príchod električka, ktorou 

môžete prísť). Celá púť trvá 10 - 11 hodín, je to približne 40 

km. Kto by si netrúfal prejsť celú trasu, je možné sa pripojiť 

len na posledných 10 km a to v Schindellegi - Feusisberg 

popoludní o cca. 14.30 hod.

 Všetkých srdečne pozývame nielen vytvoriť rekord 

v účasti, ale najmä “vykráčať” si hojné Božie milosti! Bližšie 

informácie poskytneme aktuálne na www.skmisia.ch

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
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NÁRODNÁ MARIÁNSKA PÚŤ SLOVÁKOV
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PUTOVANIE ZA SV. MIKULÁŠOM?

 

 Sv. Mikuláš z Flüeli je národným 

patrónom Švajčiarska a toho roku pripadá 

600-ročné jubileum od jeho narodenia. Pre 

našich krajanov však môže byť aj menej 

známy, preto  pripravujeme zaujímavú 

návštevu miest, kde prežil svoj život a kde sa 

posväcoval. Je to posvätné miesto Flüeli-Ranft.

 Návšteva Flüeli-Ranft sa uskutoční 30. 

september 2017. Účastníci podujatia si musia 

zabezpečiť odvoz individuálne, najlepšie však, ak 

sa dohodnú na ceste v menších skupinkách autami. 

PROGRAM PODUJATIA:

09:45 Stretnutie účastníkov vo Flüeli-Ranft 

na parkovisku vpravo v smere príjazdu.

10:00 Obhliadka miest, kde žil sv. Mikuláš

12:00 Sv. omša

13:00 Obed individuálne v priľahlej reštaurácii 

alebo vlastný Piknik  

14:00 Alternatívny program (podľa záujmu 

skupiniek - hrob sv. Mikuláša, menšia turistika, ...)

Listáreň

Otec Pavol, som vo Švajčiarsku druhý 

rok. Pri jednej nemeckej katolíckej 

sv. omši pristúpila ku sv. prijímaniu 

aj moja švajčiarska priateľka - 

protestantka s vysvetlením, že ona 

verí v Eucharistiu a že tu v tom nie je 

problém. Chcem sa teda spýtať, aký 

je teda postoj katolíckej Cirkvi k tejto 

veci a ako by som jej mohla danú vec 

vysvetliť? (Mária, Basel)

Slávenie eucharistie je úkonom 

živej viery kresťanskej komunity. 

Je znakom jej reálnej jednoty vo 

viere, ktorú táto komunita vyjadruje 

spoločným slávením. Pristúpiť ku 

sv. prijímaniu 

pri katolíckej sv. 

omši môže len 

pokrstený, ktorý 

má úprimnú 

katolícku vieru 

o tejto sviatosti 

a teda vyznáva 

v Eucharistii 

trvalú a reálnu 

prítomnosť Ježiša 

Krista. Avšak význam Eucharistie 

zahŕňa aj širší kontext.

Krstom sme vyznali krstnú vieru 

a boli začlenení do cirkevného 

spoločenstva bratov a sestier. 

Slávenie tejto sviatosti je prameňom 

duchovného života a prostriedkom 

jednoty. V dôsledku toho je sväté 

prijímanie neoddeliteľne spojené 

s plným cirkevným spoločenstvom, 

lebo je jeho viditeľným prejavom. 

Prijímať eucharistický Chlieb z 

jedného stola a piť z jedného 

kalicha znamená spoločne sláviť aj 

vyznávať jednu spoločnú vieru.

Pre pokrsteného kresťana nekatolíka 

je prejav vzájomnej úcty, lásky a 

poctivosti rešpektovať rozdiely. Je 

vždy pozvaný počúvať Božie slovo, 

zúčastňovať sa na modlitbách a 

sláveniach, no ak neexistuje plné 

spoločenstvo, nevyznáva spoločnú 

vieru Cirkvi i vieru v Eucharistiu v 

podstatných jej črtách a prejavoch, 

nie je mu dovolené prijímať 

samotnú Eucharistiu.

Teda aj veriaci pokrstený katolík 

nemôže pristupovať ku sv. 

prijímaniu len na základe zvyku, 

formalizmu, solidarity či úcty ku 

katolíckym príbuzným, ale len 

patrične disponovaný. Má tak 

vydávať svedectvo o dôstojnosti 

Eucharistie, ktorá ho ako duchovný 

pokrm pre dušu intímne spája s 

Kristom a dáva mu silu zanechať 

hriech; uschopňuje ho žiť životom 

milosti, tak ako žil Ježiš Kristus a 

začleňuje ho do Jeho Tajomného 

Tela - Cirkvi, účasťou na bolestiach 

a starostiach Jeho údov- bratov a 

sestier.

(Za materiály ku vysvetleniu a 

odpovedi ďakujeme profesorovi 

sakramentálnej teológie z RKCMHF 

UK v Bratislave i cirkevnému 

právnikovi z Churu).
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SPRÁVY Z ZÜRICHU

VÍKEND PLNÝ ZÁŽITKOV

 Otec Pavol, duchovný správca 

našej misie, spolu s rodičmi vypracovali 

myšlienku sformovania tímu animátorov 

z radov mládeže počas pobytu v 

pútnickom meste Einsiedeln. Sestra 

Monika spolu s Maruškou Orbanovou 

z Bratislavy prejavili záujem o prácu 

s našou mládežou, ako aj prípravu 

rodinného stretnutia, ktoré sa organizuje 

každoročne Slovenskou katolíckou 

misiou vo Švajčiarsku počas Turíc.

     Pobyt v Einsiedelne bol obohatený 

celodennou lyžovačkou v Hoch Ybrig 

počas piatku, ako aj sobotným večerným 

lyžovaním v Hoch Stuckli/Sattel. Počas 

dňa mali prítomní možnosť prehliadky 

kláštora a jeho knižnice s pátrom Filipom, 

kde pán Jonáš poskytol kvalitný preklad 

zo švajčiarskej nemčiny do češtiny. Mladí 

spolu vytvorili dobrú partiu a popri 

príprave na ich animátorskú rolu sa stihli 

skamarátiť a prežiť nezabudnuteľný 

víkend.     (IM)

EXKURZIA DO CERN-u

 V jedno marcové ráno sa naša 

13-členná skupinka nadšencov vybrala 

na súkromnú prehliadku jedného z 

pracovísk CERN-u (CERN – Európska 

organizácia pre jadrový výskum). 

Neodradila nás nepriazeň počasia, ani 

zhustená premávka a tak sme po pár 

hodinách dorazili do cieľa, kde nás už 

čakal náš sprievodca – Ing. Marián Krivda, 

PhD. V podzemí nám pán Marián veľmi 

zaujímavo vysvetlil, ako funguje detektor 

ALICE, ktorý sme si mali možnosť obzrieť 

aj zblízka.

 Po prehliadke sme na základe 

spontánneho pozvania zavítali do 

neďalekého francúzskeho mestečka, 

priamo domov do rodiny Krivdových, kde 

otec Pavol odslúžil sv. omšu. Zavŕšením 

tohto príjemného dňa bolo agapé, ktoré 

pre nás rodinka pripravila. Srdečná 

vďaka Mariánovi a jeho rodine za milé 

pohostenie.   (AT)

KRÍŽOVÁ CESTA NA ÜETLIBERG

 Tak, ako býva každý rok 

zvykom, aj tento rok sme zorganizovali 

v pôstnom období krížovú cestu na 

Üetliberg. Napriek tomu, že počasie 

bolo ešte predchádzajúci deň veľmi 

nepríjemné, počas krížovej cesty sme 

nielen nezmokli, ale mohli sme sa aj tešiť 

z príjemného slnečného popoludnia. 

Pán Boh sa postaral o slnečné lúče a o 

hojnú účasť. Priebeh výstupu bol veľmi 

dojímavý a všetci prítomní sa ponorili v 

duchu do ťažkej cesty nášho Spasiteľa. 

Po zakončení sme využili príležitosť na 

spoločné posedenie v reštaurácii Uto 

Staffel, ktoré bolo príjemným doplnkom 

k predošlému duchovnému aj fyzickému 

zážitku.    (RK)

PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA V 
ZÜRICHU

 Veriaci SKM v Zürichu sa v 

dňoch 31.3 – 2.4. stretávali na spoločnej 

Pôstnej duchovnej obnove, ktorú viedol 

Don Pavol Grach SDB (Bratislava-

Miletičova). Počas jednotlivých 

prednášok o Božom slove a o rozhovore 

s Bohom sa prihovoril veriacim s cieľom 

vysvetliť im podstatu Biblie a viery, aby 

čo najlepšie pochopili  a hlavne, aby si 

upevnili vzťah k Božiemu slovu, ktoré je 

adresované všetkým ľuďom. 

 Don Pavol nás uistil, že kto 

číta Božie slovo, tak s radosťou kráča s 

Bohom, posilňuje sa vo viere a osobne 

sa jej viac dotýka. Nájsť si čas siahnuť po 

evanjeliu je boj s časom a boj sa začína 

túžbou a túžba predstavuje priestor na 

to, aby sme Bibliu otvorili a chceli sa 

do nej vhĺbiť. Veriaci, ktorí prichádzali 

na obnovu mali možnosť prijať výzvu 

dvihnúť oči bližšie k Bohu. Pristupovali 

k veľkonočnej sv. spovedi, spojili sa s 

Kristom počas sv. omše a počas Krížovej 

cesty a osobne sa porozprávali s Ježišom 

počas Eucharistickej poklony.

 

Práve tento čas nám dal priestor na 

to, aby sme si uvedomili, či sa chcem 

zmeniť, zlepšiť, budovať svoju cestu k 

Bohu a vzťah k blížnym.  (EB)
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DETSKÁ KRÍŽOVÁ CESTA

 V období pôstu zorganizovali rodičia z našej misie 

detskú Krížovú cestu. Uskutočnila sa v krásnom prostredí, v lese 

nad Spreitenbachom. V tomto roku bola aktívnejšie zameraná 

pre deti, aby sa viac zapojili a s celou rodinkou spoločne prežili 

požehnaný čas. Atmosféra bola duchovne veľmi dojímavá. 

Rodina prečítala zastavenie a deti držali svoje krásne 

vymaľované obrázky. Otec Pavol  vniesol krátku modlitbu - 

zamyslenie, ktoré v nás umocnilo duchovný zážitok. Počas 

zastavenia prilepili na kríž v obálke svoje starosti a prosby, 

ktoré si spoločne s deťmi už doma pripravili. Bolo myslene aj 

na tých, ktorí zastavenie nemali a mohli si dodatočne ešte svoje 

prosby dopísať a prilepiť. Na záver Krížovej cesty sa pripravilo 

ohnisko, pri ktorom sme obetovali Spasiteľovi všetky naše 

prosby a obety. 

 Keďže bolo 

krásne a slnečné 

jarné počasie, 

tak sme po 

Krížovej ceste 

neutekali domou, 

ale spoločne 

sme si posedeli, 

porozprávali sa a 

zajedli pri ohni a 

pri guláši, ktorý bol prichystaný ako prekvapenie. Ďakujeme 

skvelým kuchárom za ich ochotu a čas, ktorí mohli stráviť 

spoločne s nami.      (PĎ)

SLÁVENIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

 Veľkonočné sviatky 

prežívali naši veriaci  ako 

najvýznamnejší kresťanský 

sviatok. Už na začiatku 

Veľkého týždňa práve na 

Kvetnú nedeľu si pripomenuli 

slávnostný vstup Pána Ježiša 

do Jeruzalema. Otec Pavol 

na nádvorí chrámu požehnal 

ratolesti a slávnostná 

procesia  sa presunula na 

slávenie sv. omše. Počas 

nej sa spievali Pašie – časť evanjelia o umučení a smrti Ježiša 

Krista.

 Nadišiel Veľký alebo Svätý týždeň - najslávnejší 

týždeň liturgického roka, pretože v ňom Kristus uskutočnil 

najväčšie tajomstvo s vykúpením človeka: Kristus Pán 

dobrovoľne prijal kríž, zomrel na kríži a slávne vstal z mŕtvych. 

Obrady Veľkonočnej vigílie sa začali spoločne s veriacimi zo 

Švajčiarska hneď po západe slnka na Bielu sobotu žehnaním 

veľkonočného ohňa a veľkonočnej sviece -  Paškálu 

 Nasledoval chválospev, liturgické čítania a žalmy, 

zaznelo slávnostné Aleluja a radosť z Kristovho víťazstva. 

Na záver celej eucharistickej obety nasledovala procesia a 

požehnanie. Veľkonočná nedeľa na misii sa niesla v radosti 

a v slávení slávnostnej sv. omše na oslavu radosti z víťazstva 

nášho Spasiteľa nad smrťou.    (EB)

SPRÁVY Z ZÜRICHU - POKRAČOVANIE



 DETSKÉ SV. OMŠE 

V ZÜRICHU na 1/2 

2017 - 2018 sú vždy o 

11:30 v krypte kostola 

Liebfrauen v Zürichu 

podľa nižšie uvedeného 

rozpisu. Zároveň všetky 

deti pozývame i do 

detského spevokolu pri 

Slovenskej katolíckej 

misii v Zürichu. Nácvik 

je vždy po nedeľnej 

svätej omši, približne 

od 10:45 do 11:15  hod. v miestnosti Familientreff vo farskom 

centre Liebfrauen.  

SEPTEMBER

03.09.2017 - Nácvik  piesne na púť

10.09.2017 - Krojovaný sprievod a spev v Einsiedeln

17.09.2017 - Nácvik spevu o 10:45 hod.

OKTÓBER

08.10.2017 - Detská sv. omša o 11:30 hod.

22.10.2017 - Nácvik spevu o 10:45 hod.

NOVEMBER

12.11.2017 - Detská sv. omša o 11:30 hod.

19.11.2017 - Nácvik spevu o 10:45 hod.

DECEMBER

03.12.2017 - Detská sv. omša o 11:30 hod.

17.12.2017 - Nácvik spevu o 10:45 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA
 13.mája sa naši veriaci zišli na spoločnej oslave k úcte 

Fatimskej Panny Márie. Práve pred 100 rokmi - 13. mája 1917 

– išli deti Lucia, František a Hyacinta pásť svoje ovečky do Cova 

da Iria vo Fatimskom kraji a okolo jednej hodiny popoludní 

nad malým dubom sa im zjavila Panna Mária. Prišla v jemnom 

jase, oblečená v bielom a skvelá sa ako slnko. Deti zalialo silné 

svetlo, odraz lúčov, ktoré vychádzali z rúk Panny Márie. To 

svetlo ich preniklo do hlbín duše, takže sa uvideli v Bohu, ktorý 

bol tým svetlom, omnoho jasnejšie, akoby sa mohli vidieť v 

najlepšom zrkadle. Padli na kolená a modlili sa. Po niekoľkých 

okamihoch Panna Mária na koniec zjavenia dodala: «Modlite 

sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili svetu mier a koniec 

vojny.»

 A tak sa aj naše rodiny zapojili do modlitby sv. ruženca 

a počas sv. omše odovzdali svoje prosby, vďaky a ťažkosti 

Matke Božej.  V myšlienkach sa spojili s pútnikmi vo Fatime, 

kde práve sv. otec František svätorečil pastierikov Františka 

a Hyacintu. Panna Mária sa deťom zjavovala vždy 13 dňa v 

mesiaci až do októbra a tak aj našich veriacich otec Pavol 

vyzval k modlitbám príp. ďalším Fatimským stretnutiam. Pokoj 

a radosť zo spoločného slávenia pobožnosti a sv. omše hlboko 

obohatili duchovný zážitok všetkých prítomných.         (EB)

SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA V ZÜRICHU
 

 

 

 

 

 

 

 

 V nedeľu, 28. mája 2017, sa na našej misii uskutočnila 

slávnosť Prvého svätého prijímania. Melisha, Lívia, Damian, 

Matej a Mathias sa od septembra minulého roka usilovne 

pripravovali na hodinách náboženstva a ich snaženie sa 

uzavrelo slávnostným prijatím Pána Ježiša do ich srdiečok 

i do života.  Srdečná vďaka patrí rodičom a otcovi Pavlovi za 

duchovnú formáciu a Lenke a Ingrid za pomoc pri vyučovaní. 

Vyprosujeme v modlitbách prvoprijímajúcim deťom, aby 

Ježiško navždy prebýval v ich srdiečkach a aby sa ich viera v 

Krista stále rozmnožovala a upevňovala.

Krst Melanie Macoszek, 18.06.2017 v Zürichu
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DETSKÉ SV. OMŠE V ZÜRICHU



 Na tohtoročnom, už pomaly tradičnom stretnutí 

rodín, sme mohli spoločne osláviť príchod Ducha Svätého a 

zažívať počas troch dní priateľské spoločenstvo. Takmer 25 

rodín, ich ratolesti,  tím 10 animátorov a traja kňazi saleziáni 

sa vybrali do krásnej prírody v Haslibergu. Naše pozvanie zo 

Slovenska prijali členovia spoločenstva “Pre rodiny” Janko 

Baláž, manželia Gajdošovi, manželia Ábelovi a ako duchovná 

podpora salezián Pavol Dzivý.

 Počas formačných blokov sme spoločne uvažovali 

nad rozdielnymi potrebami manželov v oblasti telesnej, 

duševnej, aj duchovnej. Nenásilným spôsobom nám priblížili 

ich životné osudy, ich vzťah k sebe ako manželov, k deťom a  

aj ich vzťah k Bohu. Vyzdvihli významnú úlohu otca-muža-

hrdinu v živote dcér aj synov. Cez silné osobné svedectvá nás 

previedli ich pádmi, nezdarmi a navonok stratenými situáciami, 

do ktorých postupne vpúšťali Boha a ten uzdravoval ich, aj ich 

vzťahy. Formačné bloky, aj následné rozhovory, boli veľmi 

obohacujúce. Posilnili sme sa vo viere, ale aj v nádeji, že sme 

všetci na ceste a nie je nikdy neskoro pustiť Boha do svojich 

životov. Ďakujeme im za ich otvorenosť a úprimné slová.

 Úžasné zážitky si odnášali aj naše deti. V skupinkách 

drakobijcov, rytierskych orlov a antidrakov bojovali proti 

drakovi pýchy, lenivosti, hnevu a iných nerestí. Vyrobili si štíty, 

brnenia, meče a v poslednom veľkom boji to drakovi riadne 

spočítali. Na výlete v prírode si mohli na rôznych stanovištiach 

prevetrať svoje vedomosti z náboženstva, šikovnosť, pamäť, 

pozornosť. Srdečná vďaka touto cestou Marte, saleziánke 

Monike zo Slovenska a ostatným animátorom, ktorí sa naozaj 

s obrovským zápalom pripravovali a potom venovali našim 

deťom. Nepochybne jedným z vrcholov rodinného turíčneho 

víkendu boli každodenné sväté omše sprevádzané spevom, 

gitarami, klavírom a povzbudivými kázňami otcov saleziánov.

 Požehnaný čas to bol! Ďakujeme touto cestou 

všetkým dobrým dušiam,  ktorí toto stretnutie pripravovali 

a v zákulisí dbali o všetko podstatné. Za organizačný tím 

najmä otcovi Pavlovi Niznerovi, rodinám Šipulovej, Riškovej a 

Triščovej.  

Prajem a vyprosujem nám všetkým, aby sme sa vystrojení 

svetlom Ducha Svätého nebáli hlásať Krista a žiť autenticky 

evanjelium v našich domácnostiach, pred našimi deťmi, v 

práci, aby nás spoznávali po ovocí, videli a zažívali, že byť 

kresťan - Kristov - sa oplatí.  (ĽB)

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE V ŽENEVE

 Dňa 7. mája 2017 pred svätou omšou pristúpili Filip, 

Veronika a Lukáš prvýkrát k sviatosti zmierenia. Počas svätej 

omše im otec Jozef slávnostne odovzdal biele tričká s nápisom 

„IDEM K SVOJMU OTCOVI“. Biele tričká, aby im pripomínali 

čistotu ich duše po svätej spovedi, s ich krstným menom na 

zadnej strane, lebo Boh si nás každého volá po mene, každého 

miluje osobitne otcovskou láskou a čaká na nás, kedy k nemu 

prídeme tak, ako márnotratný syn. Aj ten dostal čisté rúcho po 

návrate k Otcovi. Na spečatenie tejto jedinečnej odpúšťajúcej 

lásky si deti po omši urobili ešte otlačky svojich rúk. O dva 

týždne 21. mája 2017 sme sa celá slovenská komunita tešili 

z prvého svätého prijímania týchto troch mladých kresťanov. 

Vďaka patrí otcovi Paľovi, ktorý prišiel medzi nás z Zürichu, 

otcovi Jozefovi za jeho povzbudivé slová počas homílie a 

našim zboristom, ktorí si pripravili nádherné spevy a skrášlili 

liturgiu, ako aj všetkým zúčastneným.
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TURÍCE V HASLIBERGU
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Tohoročná 47. tradičná púť Slovákov 

do Mariasteinu sa konala jeden deň 

po storočnom výročí zjavenia Panny 

Márie vo Fatime (13. Máj 1917). 

Pri tejto príležitosti bol špeciálnym 

motívom púte zasvätenie 

Slovenskej katolíckej misie vo 

Švajčiarsku Panne Márii Fatimskej. 

Slovenský misionár vo Švajčiarsku, 

don Pavol Nizner SDB, koncelebroval 

sv. omšu s troma slovenskými kňazmi. 

Hlavným celebrantom bol provinciál 

slovenských Saleziánov – PhLic. Don 

Jozef Ižold SDB, ktorý tiež prehovoril v 

kázni ku veriacim. Don Jozef Bago SDB 

a fr.Lukáš Fošum OP koncelebrovali 

pri hlavnom oltári baziliky. Páter 

Jiří Obruča SJ – vedúci katolíckeho 

Studentenheimu v Baseli - spovedal 

počas celej bohoslužobnej slávnosti.

S l á v n o s t n á 

b o h o s l u ž b a 

začala vstupom 

k r o j o v a n é h o 

sprievodu do 

baziliky piesňou 

Celá krásna si Mária. 

Špeciálna vďaka 

za organizovanie 

krajanov v kroji patrí 

pánu Ing. Aristidovi 

Zelenayovi zo 

skupinou veriacich 

z Zürichu, ktorí 

každoročne verne 

putujú k Matke 

božej v Mariasteine.

Spievali sa klasické 

slovenské chrámové 

piesne spolu 

s liturgickými 

n á p e v m i . 

Pán Dalibor Kálna 

spieval žalmy a 

skupina mladých z 

Zürichu skrášlila celú 

slávnosť spevmi a hrou na moderných i 

klasických hudobných nástrojoch počas 

obetovania a prijímania. Tizian Kuld – 15 

ročný spevák jedinečne zaspieval - ešte 

detským hlasom - Ave Maria, skladba, 

ktorá sa pripisuje Giulio Caccinimu; 

v skutočnosti ju skomponoval ruský 

skladateľ Wladimir Fjodorovič Wavilow 

(1925 – 1973), ale za vtedy vládnucich 

p o l i t i c k ý c h 

podmienok v Rusku ju 

označil ako anonym.

Po sv.omši sme sa 

pomodlili jeden 

desiatok ruženca: 

ktorý Ťa Panna do neba 

vzal (obraz hlavného 

oltára v Mariasteine 

to práve znázorňuje); 

z a s v ä c u j ú c u 

modlitbu Panne Márii predniesol 

don Pavol Nizner SDB.

Hymnou Bože čos´ ráčil slovenskému 

rodu sa slávnosť v bazilike skončila. 

Slávnostný východ s krížom a 

slovenskou zástavou bol sprevádzaný 

hrou na organe – Jozef Sopko: 

J.S.Bach – fuga d moll BWV 565.

Vo vytlačenom programe sme si 

uctili našich doterajších misionárov:

P. Antonín Bernáček, OSA (1968 – 

1969); P. Pius Krivý, OP (1969 – 1980);

Don Luigi Ondrejka, SDB (1980 – 

1997); Ján Bernadič (1998 – 2004);

Don František Polák, SDB (2004 – 

2013); Don Pavol Nizner, SDB od 2013.

V jedálni hotela Kreuz nás pri 

obede pozdravil predstavený 

benediktínskeho kláštora 

Mariastein opát Peter von Sury OSB 

a poďakoval sa za vernosť slovenských 

veriacich k tomuto pútnickému miestu.

Na obede sa nás zišlo nad stovku 

prítomných troch generácií. 

Niektorí zostali v záhrade pri 

zapadajúcom slniečku a prinesených 

koláčikoch až do večerných hodín.

Bola to skutočne vydarená akcia po 

náboženskej, národnej, spoločenskej, 

kultúrnej i kulinárnej stránke. 

Srdečná vďaka Vám 

všetkým, ktorí ste prišli.

-Jozef Sopko-

PÚŤ SLOVÁKOV DO MARIASTEIN
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MISIJNÉ OZNAMY

ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Dňa 16. apríla 2017, práve na 

Veľkonočnú nedeľu, oslávil 

emeritný pápež Benedikt XVI.  svoje 

90 narodeniny.

„Modlime sa za emeritného 

pápeža Benedikta: Nech ho Ježiš, 

vzkriesený a živý, požehná a naplní 

svojou lahodnou prítomnosťou, a 

udržiava ho vo svojom priateľstve.“

BLAHOŽELANIE K 
NARODENINÁM

Dňa 3. apríla 2017 oslávil 

životné jubileum 60 rokov

náš český salezián 

don Antonín Špaček.

„Drahý otec Antonín na Vašej 

duchovnej ceste Vám vyprosujeme 

pevné zdravie, veľa síl, lásky a 

radosti, spokojnosti a trpezlivosti, 

ktorú vo svojom náročnom, ale Bohu 

milom povolaní potrebujete. Božia 

láska a starostlivá ochrana Nebeskej 

Matky, nech požehnáva ďalšie Vaše 

kroky i Vašu duchovnú činnosť.“

Don Pavol Nizner a veriaci SKM

ODIŠIEL DO VEČNOSTI

Dňa 11. februára 2017 zomrel v Nitre 

Mons. Jozef Zlatňanský, titulárny 

biskup Montefiascone, dlhoročný 

pracovník Rímskej kúrie, spisovateľ 

a prekladateľ teologickej literatúry. 

Zomrel vo veku 89 rokov, v 66. roku 

kňazstva a 20. roku biskupskej služby. 

Mons. Jozef Zlatňanský sa narodil 13. 

marca 1927 v Topoľčiankach. Teológiu 

začal študovať v Bratislave (1946 – 1947) 

a v štúdiu pokračoval na Lateránskej 

univerzite v Ríme (1947 – 1952), kde ho 

22. 12. 1951 vysvätili za kňaza. Ďalším 

štúdiom dosiahol doktorát teológie na 

Pápežskej lateránskej univerzite v roku 

1955 a licenciát zo sociálnych vied na 

Pápežskej gregoriánskej univerzite v roku 

1959.  Svätý Otec ho 4. februára 1981 

poctil hodnosťou pápežského preláta. V 

roku 1997 ho menoval za sekretára Stálej 

interdikasteriálnej komisie pre východnú 

Európu a zároveň za titulárneho biskupa 

diecézy Montefiascone. Vysviacku 

prijal v rodných Topoľčiankach 20. júla 

1997. Popri náročnej a zodpovednej 

práci v Kongregácii pre náuku viery 

Mons. Zlatňanský výdatne pomáhal 

prenasledovanej Cirkvi na Slovensku, 

najmä v oblasti tlačového apoštolátu.

KRST V POSLEDNOM OBDOBÍ PRIJALI:

ADELE ŠIPULOVÁ – 26. 2. 2017, ZH

TEO FRAGU – POKRSTENÝ NA SLK (GE)

KAIA BURGER – 19. 3. 2017, ZH

VIEVIEN ADAMIŠIN - POKRSTENÁ NA SLK (BE)

JULIAN ARTHUR PETER OHRABLO – 6. 5. 2017, ZH

SOFIA PFISTER – 11. 6. 2017, ZH

MELANIA MACOSZEK – 18. 6. 2017, ZH

LEONARDO DE JESUS – 18. 6. 2017, ZH

ANNA IVANKO – POKRSTENÁ NA SLK (BE)

ODIŠLI DO VEČNOSTI, DO DOMU OTCA:

+ 28.01. 2017 - ŽOFIA KORIBANIČ, ROD. CHINALSKI

ZAČIATOK KATECHÉZY PO PRÁZDNINÁCH V ZURICHU

Začiatok prípravy a prvé stretnutie v novom školskom roku 2017/18 v Zürichu bude 20. 

augusta 2017 po nedeľnej sv. omši. Prípravu začnú deti, mládež i dospelí pripravujúci sa 

na prvé sv. prijímanie a birmovku (krst).



Komunita slovenských veriacich v Zürichu sa schádza na slávenie sv. omše každú nedeľu o 9:30 v 
krypte kostola Liebfrauen, Weinbergstrasse 34 (vchod do Krypty je pod vežou). Po sv. omši je stretnutie 
spoločenstva pri občerstvení v sále pastoračného centra oproti kostolu. Možnosť vyspovedať sa je pol 
hodinu pred každou sv. omšou, alebo na požiadanie po nej.

MISIJNÉ OZNAMY

Každú stredu o 20:00 je sv. omša 
sprevádzaná mládežníckym speváckym 
zborom. Slávime ju v kostole sv. Jána 
Bosca (Talianska Misia) na Feldstrasse 
109. Z hlavnej železničnej stanice 
sa sem dostanete trolejbusom č.31. 
Je to piata zastávka (smer Schlieren) 
„Baeckeranlage“. S autom je možné 
zaparkovať vo farskom dvore. Po sv. 
omši je pravidelné stretnutie veriacich v 
priestoroch saleziánskeho oratória, ktoré 
sa nachádza pod kostolom.

Každý prvý piatok v mesiaci je v krypte 
kostola Liebfrauen (Weinbergstr. 34) o
18:45 eucharistická adorácia. Po nej 
o 19:30 je sv. omša ku cti Najsv. Srdca 
Ježišovho. Ku prvopiatkovej sv. spovedi 
je možné pristúpiť počas adorácie.

Každý utorok o 19:00 na Feldstr. 109 –
Talianska Misia ( s výnimkou prázdnin) sa 
stretávame na mládežnícko – biblickom 
krúžku. Stretnutie býva vo farskej 
budove v jednej z učební na katechézu. 
Schádzame sa pri vrátnici Talianskej 
misie pred vstupom do budovy.

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Celý liturgický život Cirkvi sa sústreďuje 
okolo Eucharistie a sviatostí. Ježiš 
Kristus nám zanechal sviatosti ako znak 
svojej neustálej prítomnosti v Cirkvi. 
Ustanovil ich ako viditeľné znaky, ktoré 
to čo naznačujú, aj spôsobujú v duši 
človeka. Pravidelné prijímanie sviatostí 
je srdcom duchovného života a zdrojom 
milostí a sily pre autentický kresťanský 
život.

Veriaci, ktorí žiadajú krst pre svoje dieťa, 
prípravu pred uzavretím kresťanského 
sobáša (prípadne vypísanie zápisnice 
pre kresťanský sobáš), alebo udelenie 
iných sviatostí (s náležitou prípravou),
nech si dohodnú osobné stretnutie s 
duchovným správcom SKM.

Adresa: Otec Pavol Nizner SDB, Slovenská 
Katolícka Misia, Brauerstr. 99; 8004 
Zürich; T/F: 044 241 50 22. S misionárom 
sa môžete spojiť aj prostredníctvom e–
mailovej adresy:
misionar@skmisia.ch

Prehľadné informácie o náboženských 
podujatiach prináša aj časopis Slovenské 
Zvesti. Oznamy a správy o dianí v SKM 
nájdete na webovej stránke www.
skmisia.ch

PRAVIDELNÉ SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY A NÁBOŽENSKÉ STRETNUTIA V TÝŽDNI

Misijný Informátor - Tlačový orgán Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Redakcia a grafická úprava: Eva Bačovčinová, 

Janka Kálna a Dalibor Kálna. Dátum uzávierky nasledujúceho vydania: 18.09.2017. Prípadné návrhy, pripomienky alebo opravy 

ohláste na e-mailovú adresu: misijny.informator@bluewin.ch
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BASEL
 

Každú druhú a štvrtú 

nedeľu v mesiaci v 

kostole Allerheiligen na 

Neubadstr. 95 o 17:30.

Raz do mesiaca sa koná 

aj základná katechéza pre 

deti.

27. 08. 2017  17:30

24. 09. 2017  17:30

08. 10. 2017  17:30

22. 10. 2017  17:30

12. 11. 2017  17:30

26. 11. 2017  17:30

10. 12. 2017  17:30

ŽENEVA

Každú prvú a tretiu 

nedeľu v mesiaci v 

kostole St. Julien na 

Rue Virginio Malnati 

3, Meyerin o 16:30. 

Pred sv. omšou je vždy 

katechizmus pre deti a 

po nej je posedenie vo 

farskom areáli.

03. 09. 2017 16:30

17. 09. 2017 16:30

01. 10. 2017 16:30

15. 10. 2017 16:30

05. 11. 2017 16:30

19. 11. 2017 16:30

03. 12. 2017 16:30

17. 12. 2017 16:30

BERN

Každú druhú a štvrtú 

sobotu v mesiaci v krypte 

kostola Dreifaltigkeit na 

Taubenstrasse 6, Bern. 

Sväté omše sú o 17:30. 

Po sv. omši je vždy 

posedenie v spoločenskej 

miestnosti.

26. 08. 2017  17:30

23. 09. 2017  17:30

14. 10. 2017  17:30

28. 10. 2017  17:30

11. 11. 2017  17:30

25. 11. 2017  17:30

09. 12. 2017  17:30

LAUSANNE

Vždy prvú a tretiu 

nedeľu v mesiaci v 

kostole Chapelle du 

Servan na Chemin Eugen 

Grasset 12 o 10:00. Po 

sv. omši je posedenie 

v blízkej cukrárni pri 

zimnom štadióne.

03. 09. 2017  10:00

17. 09. 2017  10:00

01. 10. 2017  10:00

05. 11. 2017  10:00

19. 11. 2017  10:00

03. 12. 2017  10:00

17. 12. 2017  10:00


