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Rok zasväteného života
Príchod Nového roku 2015 v mysliach mnohých ľudí bol naplnený otázkami - Čo nás tento 
rok čaká? Čo nám prinesie? ...Nevieme... Všetko je v Božích rukách... Ale jednu skutočnosť 
v Cirkvi predsa len vieme. Sv. Otec František vyhlásil rok 2015 za Rok zasväteného 
života. Za rok, v ktorom práve ľudia, ktorí sa Bohu zasvätili, sa majú obnovovať vo svojej 
identite, ale aj preto, aby sa všetci veriaci trochu zamerali na tento dar Cirkvi.

www.skmisia.ch

skrze sľub chudoby, čistoty a poslušnosti. Alebo inými slovami: tí, ktorí idú do neba cestou sľubov. Je 
rozdiel medzi zasvätenými osobami a kňazmi. Aj kňazi sú zasvätení skrze svoju kňazskú službu. Ale v 
špecifickom zmysle sa tento rok myslí na zasvätených vo všetkých formách rehoľného života. Zasvätení 
– rehoľníci ako aj kňazi – predchádzajú a žijú už teraz to, čo bude v nebi. Čo však bude v nebi? V nebi sa 

nebudeme ženiť a vydávať. Ježiš povedal: „Synovia 
tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní 
za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa 
neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo 
sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi 
vzkriesenia (Lk 20, 34-36). Mnohých zasvätených 
si Pán povoláva zo sveta. Mnoho kňazov napríklad 
miništrovalo prvýkrát až po vstupe do seminára. 
Je veľa inžinierov, učiteľov, dokonca aj stavbárov a 
zverolekárov, ktorých si Pán povoláva.
Ako rozoznáme Božie povolanie? Boží hlas je JASNÝ, 
hovorí sv. Terézia z Avily. Boží hlas nie je nástojčivý 
– Boh nás nikdy neženie do kúta, Boh nás nikdy 
nepritlačí k múru. „Toto musíš urobiť, lebo ináč...“ 
Pán vždy rešpektuje našu slobodu...„urobím z vás 
rybárov ľudí“. Ježiš si „povolal tých, ktorých sám 
chcel“, „ustanovil Dvanástich, aby boli s Ním a aby 
ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov.“ 
Byť s Ježišom je teda prvotná úloha učeníkov a 
zasvätených.

„Vaše žiarivé svedectvo života bude ako lampa postavená na 
svietnik, aby dávala svetlo a teplo Božiemu ľudu.“ – vyriekol 
pápež v posolstve na 1.adventnú nedeľu a  adresoval ich 
zasväteným pri otvorení Roka zasväteného života, ktorý potrvá 
do sviatku Obetovania Pána 2. februára 2016. 

Kto sú zasvätení? Sú to muži a ženy, ktorí na základe osobitného 
Božieho povolania sa Bohu zasväcujú, dávajú svoj život Bohu 

TÉMA DUCHOVNEJ OBNOVY: 
“NEBOJ SA, MALIČKÉ STÁDO, LEBO VÁŠMU OTCOVI 
SA ZAPÁČILO DAŤ VÁM KRÁĽOVSTVO.” (LK 12, 32)

19:00 1. PREDNÁŠKA: ÚPLNE PATRIŤ

21:00 SVÄTÁ OMŠA S PRÍHOVOROM

PIATOK, 06.03.2015
KRYPTA LIEBFRAUEN, MOŽNOSŤ SV. SPOVEDE

17:00 2. PREDNÁŠKA: PO CESTE DO BOŽIEHO 
KRÁĽOVSTVA, PO CESTE ZA KRISTOM

19:00 SVÄTÁ OMŠA S PRÍHOVOROM

SOBOTA,  07.03.2015
KRYPTA LIEBFRAUEN, MOŽNOSŤ SV. SPOVEDE

NEDEĽA,08.03.2015
KRYPTA LIEBFRAUEN, MOŽNOSŤ SV. SPOVEDE
08:45 EUCHARISTICKÁ POKLONA
09:30 SVÄTÁ OMŠA S PRÍHOVOROM: 

EVANJELIOVÉ RADY AKO PROROCTVO A 
SVEDECTVO PRE TENTO SVET

Duchovná obnova v Zürichu
6. - 8. marca 2015



Rok zasväteného života sa netýka len osôb, ale celej Cirkvi. Preto sa Sv. Otec obrátil na celý kresťanský 
ľud, aby si čoraz viac uvedomoval dar prítomnosti toľkých zasvätených mužov a žien, dedičov veľkých 
svätých, ktorí tvorili dejiny kresťanstva. Veď čo by bola Cirkev bez sv. Benedikta, bez sv. Augustína, bez sv. 
Františka a Dominika, bez sv. Terézie z Avily, bez sv. Jána Bosca či blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty. 
Sv. Otec František vyzval všetky kresťanské spoločenstvá, aby tento rok prežívali predovšetkým ako 
poďakovanie Pánovi a vďačnú spomienku na dary, ktoré sme dostali a stále dostávame prostredníctvom 
svätosti zakladateľov a zakladateliek a vernosti mnohých zasvätených osôb a ich charizme. Pozval 
všetkých, aby sa zišli okolo zasvätených osôb, radovali sa s nimi a prežívali s nimi ich problémy, 
spolupracovali s nimi pri plnení ich služby a uskutočňovaní ich diela.

Modlitba za zasvätené osoby
Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí majú srdce čisté a sú chudobní 
duchom. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí sa rozhodli zanechať všetko, aby ti zasvätili celý svoj život 
prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou príkladom pre tých, čo majú nedostatok 
a trpia, svojou čistotou srdca nech otvárajú zrak všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár, a svojou 
poslušnosťou a verným nasledovaním evanjelia nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých milostí. Skrze 
Krista, nášho Pána. Amen.

Poďakovanie

prispievateľom

a dobrodincom misie
 

Drahí veriaci, čitatelia a naši dobrodinci. 
Dovoľte mi osobne Vás pozdraviť a v prvom 
čísle Misijného informátora v tomto roku 
Vám zapriať hojnosť Božích milostí, zdravia a 
požehnania.

Vážim si Vami preukázanú citlivosť a štedrosť. 
Preto si dovolím si prepožičať slová Svätého 
Písma, ktoré vyriekol biblický Jób a ktoré 
nám odovzdal pápež František ako heslo ku 
23. Svetovému dňu chorých. „Očami som bol 
pre slepého a nohami pre chromého“  (Jób 
29, 15). Veľmi ma oslovila táto výzva doceniť 
hodnotu služby, obetovania sa pre druhých a 
ľudskej blízkosti voči tým, ktorí nesú ťarchu 
choroby a rôznym spôsobom sú spojení s 
Kristovým trpiacim telom. Osobitne Vám 
ďakujem za momenty a hodiny, kedy ste tíšili 
núdzu blížnych a utierali Ježišovu tvár.

Stali ste sa zároveň Jeho rukami a nohami.
Nezabúdajme na tieto postoje, lebo tak 
napĺňame úlohu ku ktorej sme poslaní, 
vydávať tejto spoločnosti svedectvo 
dôstojnosti, svätosti života a radosti z viery.

Chcem vysloviť poďakovanie, že i s 
pomocou Vašich hmotných milodarov 
môžeme uskutočňovať toto poslanie, zvlásť 
náboženské a výchovné. Stávame sa tak i 
my vašimi predĺženými rukami, či dlaňami. 
Ďakujeme Vám, že vašou podporou môžeme 
vykonať viac dobra. Na vydávanie časopisu 
Misijný Informátor s nákladom 1100 ks a na 
podporu Slovenskej Katolíckej Misie (SKM) 
formou poštových poukážok na účet SKM 
prispelo 113 odberateľov čiastkou 
CHF 5’595. Srdečná vďaka teda patrí všetkým, 
ktorí podľa svojich možností podporili 
činnosť SKM a venovali jej veľkodušný dar.

Nezabúdame však ani na tých, ktorí 
prispievajú svojimi schopnosťami, skutkami 
a angažovanosťou, ako i na tých, ktorí obetujú 
modlitby a utrpenia za toto Božie dielo. Za 
všetkých Vás je pravidelne slúžená sv. omša 
a ste zahrnutí do našich modlitieb.
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Rok zasväteného života (pokračovanie)
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Výročie narodenia don Bosca

Saleziánska rodina po celom svete si pripomína 
200. výročie od narodenia don Bosca a teší sa že 
dobrotivý Pán dal Cirkvi tak veľkého svätca, ktorý 
požehnáva svoje rozrastujúce dielo.

Niekoľko údajov o ňom a jeho diele: Narodil sa 16.08. 
1815 v Becchi.  Detstvo mal veľmi ťažké no Božia 
milosť ho sprevádzala po celý ten čas. Rozhodujúcim 
okamihom v jeho živote bol sen z 9 rokov, ktorému 
vtedy až tak nerozumel. Ježiš a Panna Mária mu 
načrtli jeho budúce poslanie. 

Prečo sa volajú Saleziáni? Don Bosco ich pomenoval 
po sv. Františkovi Saleskom, pretože tento svätec 
mu bol vzorom láskavosti a dobroty a tiež učiteľom, 
ako viesť svoju kongregáciu. Sv. František Saleský sa 
mu zjavil vo sne a dával mu rady, ako rozvinúť svoje 
dielo. Mimochodom sv. František bol ženevským 
biskupom. 

Don Bosco už za života bol pokladaný za svätca. 
Vedel predvídať čo sa stane, vidieť mladým do duše. 
Neraz im povedal ich hriechy a veľa raz zakročil voči 
tým, čo žili v ťažkom hriechu. Svoje čnosti odovzdával 
mladým a jeden z prvých, čo si osvojil tieto čnosti, 
bol, dnes už svätý, Dominik Savio. Jeho heslo bolo 
“Radšej zomrieť ako zhrešiť.” a už vo veľmi mladom 
veku dosiahol svätosť. Je patrónom miništrantov a 
nastávajúcich mamičiek. 

V súčastnosti je už v salesiánskej rodine 9 svätých, 
23 blahoslavených, 10 ctihodných a 23 Božích 
sluhov. Medzi nimi je aj jeden Slovák Titus Zeman.
(Tento zoznam sa neustále rozrastá a nemusí už byť 
aktuálny.) 

Don Bosco nám má čo povedať aj dnes. Jeho 
obrovské dedičstvo v podobe výchovného systému 
uchvátil vzdelávacie inštitúcie po celom svete a 
dnes jeho Saleziáni pôsobia v 132 krajinách.

Jeho známy preventívny systém pomáha vychovávať 
dobrých kresťanov a statočných občanov už takmer 
dve storočia. 

Don Bosco dával veľký 
dôraz na úctu k 

Panne Márii, ktorá 
ho sprevádzala už 
od sna z 9 rokov. 
Bola mu učiteľkou 
a pomocnicou a 

preto je Panna Mária 
Pomocnica Kresťanov 

patrónkou Saleziánov.   
Pripájame sa ku oslavám 200. výročia od narodenia 
don Bosca a celej Saleziánskej rodine a tiež ich 
spolupracovníkom prajeme veľa síl, nadšenia a 
radosti v nasledovaní tohto veľkého svätca. Salve 
don Bosco.

Anton Šimčík ASC

MARIÁNSKA PÚŤ SLOVÁKOV DO MARIASTEIN 
Z PRÍLEŽITOSTI DŇA MATIEK

NEDEĽA, 10. MÁJA 2015

Púť už tradične usporadúva a organizuje Slovenská 

Bazilejská Komunita. Program je nasledovný:

11:00 - možnosť vykonať si sviatosť zmierenia

12:15 - usporiadanie sprievodu a vchod do Baziliky 

procesiou

12:30 – začiatok slávnostnej sv. omše (pozvaný celebrant 

je Mons. Alojz Tkáč, emeritný biskup)

Hudobný doprovod - Sopko Jozef, Dr. med. a folklórny 

súbor Kalvarčan.
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Zaznačme si do svojho kalendára

Pozvánka na rodinný víkend

Milí manželia, veselé rodinky!
Srdečne Vás pozývame na druhý ročník Rodinného stretnutia, ktoré sa uskutoční 6. – 7. júna 2015 v 
Zentrum Eckstein, Langgasse 9, 6340 Baar. Chceme nadviazať na minuloročné víkendové stretnutie, ktoré 
sa nieslo v duchu radostného spoločenstva viery, podelenia sa o radosti a starosti slovenských rodín, ale 
i odreagovania, relaxu či večera hitov a „ľudových tradícií“. Každý je pozvaný prispieť do programu v 
rámci svojich možností a schopností. 
Ak Vás oslovilo toto pozvanie, neváhajte vyplniť nižšie priloženú prihlášku, ktorú zašlite na adresu 
Slovenskej Katolíckej Misie na Bauerstrasse 99. Bližšie info a foto z minuloročného stretnutia nájdete na 
www.skmisia.ch.

Prihlášku je nutné odovzdať do 31. marca 2015

Záväzne sa prihlasujeme na rodinné stretnutie dňa 6. - 7. júna 2015 v centre Eckstein Baar.

Priezvisko: ..................................................................  Meno: ....................................................................

.........................................................................................................................................................................

Deti - Meno (vek): .......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Adresa: ..........................................................................................................................................................

Telefón: ........................................................................ E-Mail: ..................................................................

Dátum: .................................... Cena celkom: .................................... Podpis:.........................................

6. – 8. marca 2015 
Pôstna duchovná obnova

10. mája 2015 o 12:30 
Púť do Mariastein

6.-7. júna 2015 v Baare 
Rodinné stretnutie

27. júna 2015 o 17:00 
Púť do Reichenau 

6. septembra 2015 
Púť do Einsiedeln 
Pozvanie prijal otec biskup František Rábek, 
vojenský ordinár.

21. novembra 2015 o 20:00
Katarínska zábava v Murten (FR)

27.- 29. novembra 2015 
Adventná duchovná obnova
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ADVENTNÁ DUCHOVNÁ

OBNOVA V ZÜRICHU

V dňoch 28. – 30. novembra sa v komunite 
Slovenskej katolíckej misie v Zürichu 
konala duchovná obnova na tému: „Pane, 
ty si náš Otec, náš vykupiteľ“. Pozvanie 
prijal otec Michal Zamkovský a Misijné 
spoločenstvo Rieka života z Podolínca. 
Vypočuli sme si svedectvá veriacich ľudí, 
ktorí svoje srdcia odovzdali Bohu.   Sväté 
omše, adorácie, modlitby zvelebenia, 
poklona Svätému krížu, nádherná hudba, 
spevy a všetky spoločné stretnutia sa 
vryli do sŕdc veriacich a zanechali tieto 
nezabudnuteľné vyznania:

Duchovná obnova nás oslovila ani nie 
tak ako obnova, ale ako samotný Boh. 
Miestami sme cítili, že Boh Otec je sám 
prítomný medzi nami. Zistili sme, že je 
dôležitejšie chváliť Boha, ako sa ho báť, 
že nás potrestá za naše odmietnutie. Boh 
je náš Otec a miluje nás takou láskou, akú 
si nedokážeme ani uvedomiť.Túžba po 
chvále Otca, Syna a Ducha Svätého v nás 
začína rásť. P&A

Viacej reakcií môžete nájsť na našej 
web. stránke www.skmisia.ch v článku: 
Ozveny adventnej duchovnej obnovy. 

Srdečne ďakujeme pátrovi Michalovi 
Zamkovskému, že prišiel k nám hlásať 
Božie slovo a upevniť naše srdcia vo 
viere a láske k Bohu a k Nebeskej Matke 
Márii. Rovnako ďakujeme Misijnému 
spoločenstvu Rieka života z Podolínca, že 
nás naladili na vlnu zvelebovania Boha a 
za nezabudnuteľne prežité chvíle.

Srdečne ďakujeme všetkým, vďaka 
ktorým sa mohla uskutočniť táto obnova, 
za ich pomoc a obety počas celej 
duchovnej obnovy.

Folklórny súbor 
“Kalvarčan” vo Švajčiarsku
Takmer po dvoch rokoch k nám do Švajčiarska opäť zavíta 
folklórny súbor “Kalvarčan” z Košíc. Počas svojho turné 
absolvujú 4 vystúpenia pre slovenské, ale aj švajčiarske 
publikum. Srdečne Vás pozývame aspoň na jedno z nich!

Folklórny súbor “Kalvarčan” sú mladí ľudia, ktorých spájajú dve veci: radosť 

z tanca a silný priateľský vzťah k ľudovým tradíciám i sebe navzájom. 

Folklórny súbor pôsobí v Košiciach v saleziánskom mládežníckom stredis-

ku “Tri hôrky”. Od svojho vzniku už stihli so svojimi vystúpeniami pochodiť 

kus Európy (Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Švajciarsko) a účinkovali na 

viacerých vystúpeniach a festivaloch na území Slovenska. Teraz sa opäť 

po dvoch rokoch vracajú do Švajčiarska s novým folklórnym programom a 

hudobno-tanečnou choreografiou, ktorá vyšla z pera choreografov Jozefa 

a Tatiany Hrickových.

PROGRAM VYSTÚPENÍ FOLKLÓRNEHO SÚBORU “KALVARČAN”

Sobota, 02. mája 2015

16:30 - účinkovanie na sv. omši v Dreifaltigkeitskirche Bern

19:00 - folklórne vystúpenie vo farskej sále “Rottonda”

Nedeľa, 03. mája 2015

11:00 - účinkovanie na franc. sv. omši v kostole St. Julien v Meyrin (GE)

16:30 - účinkovanie na slovenskej sv. omši (tamtiež)

18:00 - folklórne vystúpenie v sále Antoine-Varchere, Meyrin (GE)

Sobota, 09. mája 2015

18:00 - folklórne vystúpenie vo farnosti Guthirt v Ostermundigen (BE)

Nedeľa, 10. mája 2015

12:30 - účinkovanie na sv. omši v Mariastein (SO)

14:00 - folklórne vystúpenie, hotel Kurhaus Kreuz v Mariastein (SO) 



Zürich
7. Decembra 2014 po sv. omši v 
Zürichu privítala naša Slovenská 
Misia a 60 detí z nášho spoločen-
stva mimoriadnu návštevu.
Celé dopoludnie sa nieslo v du-

chu príprav a očakávaní. Už od 
8:30 Zlatka, Riškovci, Čuchra-
ňovi a Lenickí vyzdobovali sálu 
a predznačovali cestu svätému 
biskupovi. Po krátkom rozospie-
vaní Detský zbor počas svätej 
omše svojím spevom navodil 
skutočnú radostnú detskú atmo-
sféru.
Po sv. omši sme privítali svätého 
Mikuláša, ktorému deti predsta-
vili svoj milý recitačno-spevácky 
program. S hudobným dopro-
vodom Peťa a Maťa deti svojím 
spevom pootvorili srdce i vrece 

svätého Mikuláša, ktorý štedro 
rozdával svoje pozornosti všet-
kým deťom. Svoje individuálne 
talenty deti prejavili pri osob-
nom stretnutí so sv. Mikulášom. 
Nakoniec sme sa so sv. Mikulá-

šom rozlúčili, 
aby mohol ísť ra-
dosť rozdávať 
ďalej.
Srdečná vďaka 
patrí všetkým, 
ktorí sa obeta-
vo zapojili do 
prípravy a reali-
zácie tohto mi-
lého podujatia.
Ďakujeme najmä 

Šipulovým, 
ktorí s deť-
mi nacvi-
čili pestrý 
p r o g r a m . 
Najväčším 
zadosťuči-
nením boli 
však usmia-
te tváre a 
srdcia na-
šich detí. V neposlednom rade 
ďakujeme za pekné fotky a vide-
oreportáž na vysokej úrovni.
Ak chcete i vy zakúsiť radosť zo 

spevu a atmo-
sféru stretnu-
tia sloven-
ských detí, 
n e v á h a j t e 
navštíviť náš 
detský zbor, 
po niektorej 
nedeľnej sv. 
omši. Bližšie 
info nájdete 
na našej web-

stránke v sekci Zürich/Spoločen-
stvá/Detský zbor.

Ženeva
Tento rok prišiel Mikuláš priamo 
do kostola. Deti mali pre neho 
pripravené pesničky, ktoré si na-
cvičili ešte pred sv. omšou. Nie-
ktoré deti mali pre Mikuláša pri-
pravené aj básničky. Po všetkých 
rýmovačkách im Mikuláš rozdal 
balíčky a všetky sa veľmi tešili. 
Po mikulášskom programe bolo 
pohostenie a ďalšie aktivity pre 
deti. Ďakujeme všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k tejto peknej akcii.

Bern
Nakoniec zavítal svätý Mikuláš 
aj do Bernu. Privítali sme ho
pesničkami a básničkami, ktoré 
sa deti spolu naučili. Po svätej 
omši prišiel aj so svojím pomoc-
níkom a deťom rad radom roz-
dával balíčky. Niektoré deti si 
pripravili pre Mikuláša básničky, 
pesničky, alebo zahrali niečo na 
hudobnom nástroji. Iné sa ešte 
trochu hambili a tak si mož-
no niečo preňho pripravia keď 
podrastú. Už teraz sa tešíme, že 
príde medzi nás aj o rok.
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Turné svätého Mikuláša po Švajčiarsku



7VEĽKÁ NOC
V ZÜRICHU
Piatky pôstneho obdobia o 20:00

Krížová cesta animovaná mladými, 

kostol sv. Jána Bosca na Talianskej 

misii, Feldstrase 109, Zürich 

29.3. 2014 o 14:30

KRÍŽOVÁ CESTA SLOVENSKEJ 

KATOLÍCKEJ MISIE (zraz na konečnej 

električky 13, zastávka Albisgüetli) 

1.4. o 20:00 Streda veľkého týždňa SV. 

OMŠA na Talianskej misii 

2.4. o 19:00 Zelený štvrtok

SV. OMŠA PÁNOVEJ VEČERE, Krypta 

Liebfrauen 

3.4. o 15:00 Veľký piatok

SLÁVENIE UMUČENIA a SMRTI PÁNA, 

Krypta Liebfrauen 

4.4. o 21:00 Veľkonočná vigília

SV. OMŠA s OBRADMI VZKRIESENIA, 

Krypta Liebfrauen 

5.4. o 9:30 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

SV. OMŠA, Krypta Liebfrauen 

14.5. o 9:30 SV. OMŠA zo slávnosti 

NANEBOVSTÚPENIA PÁNA, Krypta 

Liebfrauen

24.5. o 9:30 SV. OMŠA, Nedeľa 

ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, Krypta 

Liebfrauen 

3.6. o 9:30 Vigílna sv. omša, 

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, 

kostol sv. Jána Bosca na Talianskej 

misii, Feldstrase 109, Zürich

„Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier 

položí aj život za svoje ovce.“ Jn 10:12

Príjemné prežitie veľkonočných 

sviatkov, hojnosť požehnania od 

vzkrieseného Pána Vám praje otec 

Pavol Nizner a redakcia Misijného 

informátora.

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
14. februára, teda presne na sviatok svätého Valentína sa v Murtene (FR) 

konala fašiangová zábava. Do tanca nám hrala moderná aj ľudová hudba. 

Organizáciu mali na starosti mladí zo Slovenskej katolíckej misie v Berne.

Využili sme poslednú možnosť pred 

popolcovou stredou a prišli sme si 

do Murtenu zatancovať a zabaviť 

sa. Viac ako 60 ľudí sa od večera do 

skorého rána dobre bavilo, spievalo 

a tancovalo. Núdza nebola ani o 

chutné jedlá a lahodné nápoje... :-) 

O hudobnú zábavu sa postaral DJ 

DANZA. O polnoci všetci s napätím 

očakávali žrebovanie tomboly. 

Pozvanie neodmietol ani náš misionár, 

otec Pavol Nizner. Na naše veľké 

potešenie sa prišli s nami zabaviť aj 

ľudia, ktorých sme doteraz nepoznali 

a mohli sme nadviazať nové kontakty 

a priateľstvá. Už teraz sa tešíme na 

Katarínsku zábavu v novembri.

dk

ŠTATISTIKA ZA ROK 2014
Január 2015 bol na Slovenskej katolíckej misii mesiacom uzávierok 

pastoračných a ekonomických štatistík za rok 2014. Prinášame Vám, milí 

čitatelia, aspoň pastoračnú štatistiku Slovenskej katolíckej misie za rok 2014.  

Ostatné štatistické údaje sa dozviete na stránkach misie.

(http://www.skmisia.ch/?p=3020)

Krsty 14

Prvé sväté prijímanie 14

Sviatosť birmovania 4

Sobášna náuka
a sviatosť manželstva

19 párov, 60 sobášnych náuk,
3 sobáše



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

PRAVIDELNÉ SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY 
A NÁBOŽENSKÉ STRETNUTIA V TÝŽDNI 

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 o 20:00 hod 
je sv. omša s krátkou poklonou Najsv. 
Sviatosti oltárnej. Slávime ju v krypte 
kostola Liebfrauen (Weinbergstr. 34). 
Pristúpiť ku prvopiatkovej sv. spovedi 
je možné pol hodinu pred začiatkom sv. 
omše, alebo po nej.

Každý piatok o 20:00 na Feldstr. 109 – 
Talianska Misia ( s výnimkou „prvých 
piatkov“ a 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 naznačujú to, čo 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

Misijný Informátor - Tlačový orgán Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Zodpovedný redaktor a grafická úprava:

Dalibor a Janka Kalna. Dátum uzávierky: 20.02.2015. 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.

08.03.2015 17:30

22.03.2015 17:30

12.04.2015 17:30

26.04.2015 17:30

10.05.2015 12:30

24.05.2015 17:30

14.06.2015 17:30

28.06.2015 17:30

ŽENEVA

Každú prvú a tretiu 

nedeľu v mesiaci v 

kostole St. Julien na 

Rue Virginio Malnati 

3, Meyerin o 16:30. 

Po sv. omši je vždy 

katechizmus pre deti a 

posedenie vo farskom 

areáli.

01.03.2015 16:30

15.03.2015 16:30

05.04.2015 16:30

19.04.2015 16:30

03.05.2015 16:30

17.05.2015 16:30

07.06.2015 16:30

21.06.2015 16:30

BERN

Každú druhú a štvrtú so-

botu v mesiaci v kostole 

Dreifaltigkeit na Tauben-

strasse 6, Bern. Sväté 

omše sú o 17:30. Po sv. 

omši je vždy posedenie 

v spoločenskej miest-

nosti.

14.03.2015 17:30

28.03.2015 17:30

11.04.2015 17:30

25.04.2015 17:30

09.05.2015 17:30

23.05.2015 17:30

13.06.2015 17:30

27.06.2015 17:30

LAUSANNE

Vždy prvú a tretiu 

nedeľu v mesiaci v kos-

tole Chapelle du Servan 

na Chemin Eugen Gras-

set 12 o 10:00. Po sv. 

omši je posedenie v blíz-

kej cukrárni pri zimnom 

štadióne.

01.03.2015 10:00

15.03.2015 10:00

05.04.2015 10:00

19.04.2015 10:00

03.05.2015 10:00

17.05.2015 10:00

07.06.2015 10:00

21.06.2015 10:00


