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„OSTAŇTE VO MNE A JA VO VÁS. AKO RATOLESŤ NEMÔŽE 

PRINÁŠAŤ OVOCIE SAMA OD SEBA, AK NEOSTANE NA VINIČI, 

TAK ANI VY, AK NEOSTANETE VO MNE.“ (JN 15,4)

 Jednota medzi kresťanmi je prioritou, pretože je 

medzi kresťanmi oveľa viac toho čo ich spája, ako toho čo ich 

rozdeľuje. Začiatok cesty  k jej dosiahnutiu je veľkým darom, 

ktorý Boh dáva a s jeho pomocou sa zišli luteráni a katolíci v 

duchu spoločenstva, aby obrátili svoj pohľad na jediného Pána 

- Ježiša Krista.  

 Na prelome októbra a novembra 2016 pricestoval 

sv. otec František do Švédska, aby s predsedom a generálnym 

sekretárom Svetového luteránskeho zväzu biskupom Munib 

Younan, predsedal ekumenickej modlitbe v rámci spoločnej 

katolícko-luteránskej pripomienky Reformácie. Táto udalosť 

bola prijatá ako sľubný znak ekumenizmu. Predsa však, aby 

neostal spojený len s minulosťou, ale priniesol svoje ovocie aj 

v budúcnosti, je práve v tomto roku 2017 - roku pripomenutia 

si reformácie, potrebné hlbšie pochopiť ducha, ktorý ho viedol.

 Päťsto rokov nepretržitého a plodného ekumenického 

dialógu medzi katolíkmi a luteránmi pomohlo prekonať 

mnohé rozdiely a prehĺbilo  vzájomné porozumenie a dôveru. 

Pripomenutie reformácie sa dnes môže uskutočňovať jedine v 

ekumenickom spoločenstve. Pre obe strany sa predstavuje ako 

vítané pozvanie k dialógu o tom, čo sa môžu katolíci naučiť z 

reformácie a o tom, čo protestanti môžu získať od Katolíckej 

cirkvi ako obohatenie vlastnej viery.

 Vo svetle historického kontextu, pripomienka 

reformácie v roku 2017 je spomienkou na rok 1517, 

spomienkou na čas, kedy ešte nedošlo k rozdeleniu medzi 

reformátorom Martinom Lutherom a Katolíckou cirkvou a 

jednota Cirkvi nebola ešte porušená. V tomto sa jasne ukazuje, 

čo mal reálne na srdci Martin Luther. On absolútne nechcel 

oddelenie sa od Katolíckej cirkvi a založenie novej, ale mal 

na mysli obnovu celého kresťanstva podľa ducha Evanjelia. 

Lutherovi išlo o podstatnú reformu Cirkvi a nie o reformáciu, 

ktorá privedie k rozpadu jednoty Cirkvi. Rozdelenie, zrod 

protestantskej cirkvi a oddelenie cirkevných spoločenstiev 

protestantov od Katolíckej cirkvi majú byť vnímané nie ako 

pozitívny dôsledok jeho reformácie, ale ako vyjadrenie jej 

provizórneho zlyhania alebo prinajmenšom, ako ústupok z 

núdze s politickým zameraním. 

     Katolíci a luteráni vyzvali k spoločnej ceste k jednote aj 

ďalších ekumenických partnerov. Hoci minulosť zmeniť 

nemožno, to, na čo sa spomína a spôsob, akým sa to pripomína 

zmeniť možno. Katolíci a luteráni celého sveta musia: „byť 

vernými ohlasovateľmi Božej bezhraničnej lásky k celému 

ľudstvu.“   (pokračovanie na strane 3)

31.03.-02.04.
ZÜRICH

PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA
Téma: O Božom Slove
Kazateľ: ThLic. Ing. Pavol 
Grach SDB, PhD.

14.05.
MARIASTEIN

PÚŤ DO MARIASTEIN
11:00 – sviatosť zmierenia
12:15 – sprievod a 
vchod do Baziliky
12:30 – sv. omša

01.07.
REICHENAU (D)

PÚŤ DO REICHENAU
Sv. omša začne o 17:00
Miesto slávenia: Bazilika – 
Münster St. Maria und Markus 
Reichenau – Mitelzel



 Adventné obdobie nám vytvára priestor, aby sme sa 

pripravovali na príchod nášho Spasiteľa. Je časom, kedy sa 

veriaci duchovne schádzajú, aby načerpali z prameňov Božej 

lásky a pripravili sa na Vianoce. Takúto možnosť mali aj veriaci 

SKM v Zürichu, keď v dňoch 9. – 11. decembra prichádzali na 

adventnú duchovnú obnovu. Kazateľom bol ThLic. PaedDr. 

Anton Pariľák PhD a na DO ho sprevádzali misijní dobrovoľníci 

Tatiana, Ján a Peter, ktorí prišli z Koinonii Jána Krstiteľa z 

Prešova. Počas prvého stretnutia sa otec Anton prihovoril v 

prednáške na tému - Boh, Otec, ktorý ťa miluje - tu poukázal 

na silu a veľkosť Boha, na jeho pomoc, ochranu a obetu. 

Nasledovali svedectvá Tatiany, Jána a Petra, ich vyznania, ako 

Boh zasiahol do ich životov. Veriaci sa spoločne modlili za 

uzdravenie a osobné potreby. 

 V sobotu nasledovala téma - Otec, ktorý odpúšťa a 

učí milovať. A tu sa prítomní uistili o skutočnosti, aké dôležité 

je odpúšťať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom ublížili 

alebo nás urazili. Je potrebné odpustiť vždy, stále a každému. 

Až vtedy pocítime silu Božieho milosrdenstva. Až vtedy 

nájde kresťan pokoj v svojej duši a vo svojom živote, ak bude 

odpúšťať. 

 Nedeľňajšie stretnutie bolo prezentované O Otcovi, 

ktorý nás vysiela milovať. Tu nás otec Anton vyzval, aby sme 

pod Božou ochranou, pod záštitou Boha boli misionármi 

daru Božej lásky, aby sme odpúšťali a svoju dobrotu ďalej 

presúvali ľuďom, ktorí potrebujú školu odpúšťania. Celá 

duchovná obnova bola spestrená krásnym a vrúcnym spevom, 

modlitbami, adoráciou, sv. spoveďou, sv. omšami a záver bol 

pri spoločnom nedeľňajšom obede.

VYZNANIA NAŠICH VERIACICH:

„Duchovná obnova mi dala veľký duchovný zážitok, ukázala 

mi cestu a nové možnosti. Práve v tomto adventnom čase, kedy 

máme otvoriť srdcia svojím rodinám a okoliu, podať pomocnú 

ruku či povzbudiť pekným slovom. Pán nám hovorí, že je s nami 

stále, nielen v tomto predvianočnom čase. Boh na nás nezabúda, 

ale učí nás kráčať po správnej ceste a správnym smerom – a 

práve v tomto ma uistila duchovná obnova.“ -vs-

„Každá duchovná obnova je veľkým darom pre náš duchovný 

život. Počas nej som sa zamyslel nad veľkosťou Božej lásky, 

nad darom Božieho odpustenia, ktoré nás vyzýva tiež k odozve 

odpúšťať, tak ako aj nás náš Nebeský otec učí v modlitbe 

Otčenáš. Uistil som sa v tom, že musíme byť všetci misionármi 

Božej lásky, milosrdenstva a odpúšťania a odovzdávať tieto 

dary ďalej, aby sme narastali vo viere.“ -aš-

„V čase adventu stále prichádzam na duchovnú obnovu, 

pretože tento čas mi prináša pokoj a pohodu pred blížiacimi sa 

Vianocami. Táto obnova bola pre mňa výnimočná. Nikdy som 

si neuvedomila, aký pokoj môže človek dosiahnuť v srdci, keď 

pochopí silu odpustenia. Dôležité pre mňa bolo celé modlenie 

a poďakovanie sa Bohu za všetko čo mi dal. Najväčší pokoj som 

pocítila počas adorácie. “ -be-

PUTOVANIE  IKONY SV. RODINY 
V NAŠICH RODINÁCH

Putovanie obrazu 

Ikony sv. rodiny ma 

oslovilo hneď, keď ma 

náš dušpastier otec 

Pavol vyzval, či sa 

zapojíme aj v tomto 

advente. Bez zaváhania  

a rozmýšľania som sa 

pustila do organizácie, aby sa nás do tak Bohu milej obety 

zapojilo čo najviac rodín z našej misie. Potešilo ma, keď 

som zistila, že nás je 13, čo je veľké číslo a dúfam, že budúci 

rok nás bude ešte raz toľko. Putovanie obrazu sv. rodiny mi 

dodalo veľmi veľa sily, mali sme super zážitky, stretnutia pri 

odovzdávaní obrazu a samozrejme viera, láska, naše modlitby 

a príprava na príchod nášho Spasiteľa boli veľmi dojímavé. 

Čas Vianoc a Svätá rodina je naším príkladom a ukazuje nám 

cestu k nášmu Pánovi a silu modlitby. Ďakujem Vám priatelia, 

rodinky  a ďakujem Vám otec Pavol, že sme mohli byť súčasťou 

tejto cesty so Svätou rodinou a veľká vďaka patrí všetkým za 

modlitby a prosby o uzdravenie našich  najbližších.  -lp-

(pokračovanie zo strany 1)

„Modlíme sa k Bohu, aby katolíci a luteráni dokázali spoločne 

vydávať svedectvo Evanjelia Ježiša Krista, pozývajúc ľudstvo 

počúvať a prijať dobrú zvesť o Božom vykupiteľskom diele. 

Vyprosujeme od Boha inšpiráciu, povzbudenie a silu, aby 

sme mohli svorne napredovať v službe, obraňovaním 

ľudskej dôstojnosti a ľudských práv, osobitne vzhľadom na 

chudobných, prácou na spravodlivosti a odmietaním všetkých 

foriem násilia. Boh nás povoláva k tomu, aby sme boli blízko 

všetkým, čo túžia po dôstojnosti, spravodlivosti, pokoji a 

zmierení.“
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ZAZNAČME SI DO SVOJHO 
KALENDÁRA

- Pôstna duchovná obnova
Zürich, 31. marec – 2. apríl 2017

- Krížová cesta na Üetliberg
19. marec 2017 o 15:00

- Krížová cesta rodín v prírode
8. apríl 2017 o 10:45. Spreitenbach
(na konci Heiterbergstrasse)

- Púť do Mariastein
14. máj 2017 o 12:30

- Púť do Reichenau
1. júl 2017 o 17:00

- Púť do Einsiedeln
10. september 2017
Pozvanie prijal otec biskup
Mons. Dávid Bartimej Tencer, OFM Cap.

- Adventná duchovná obnova
Zürich, 8. – 10.12. 2017 

ŠTATISTIKA ZA ROK 2016

Január bol na Slovenskej katolíckej misii mesiacom 

uzávierok pastoračných a ekonomických štatistík 

za rok 2016. Prinášame Vám, milí čitatelia, aspoň 

pastoračnú štatistiku Slovenskej katolíckej misie 

za rok 2016. Ostatné štatistické údaje sa dozviete 

na stránkach misie www.skmisia.ch

- 13 krstov (9 chlapcov a 4 dievčatá)

- 7 detí prijalo prvé sväté prijímanie

- 4 mladí prijali sviatosť birmovania

- 12 párov sa zúčastnilo náuky snúbencov a 

vyslúžilo si sviatosť manželstva

- 3 pohreby

VÍTAME V NAŠOM SPOLOČENSTVE
ČERSTVÝCH KRESŤANOV

Sviatosť krstu v poslednom období prijali:

Zoe Vlček - 18.12. 2016, ZH

Dorota Dvorská - 08.01. 2017, ZH

Poďakovanie prispievateľom 
a dobrodincom misie
„Lám hladnému svoj chlieb, bedárov 

bez prístrešia zaveď do svojho 

domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho 

a pred svojím blížnym sa neskrývaj. 

Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a 

rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou 

pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova 

sláva za tebou. Vtedy budeš volať 

a Pán ti odpovie, budeš kričať o 

pomoc a on ti povie: „Tu som.“ (Iz 

58, 7-10)

     Milí veriaci, čitatelia a naši 

dobrodinci. Úvodom prijmite môj 

srdečný pozdrav s prianím hojnosti 

Božích milostí, zdravia, radosti a 

požehnania do celého roka 2017.

Vďačnosť za mimoriadny rok 

Božieho milosrdenstva nás napĺňa 

nádejou, že hoci svätá brána sa 

zatvorila, no brána milosrdenstva 

nášho srdca ostane stále otvorená. 

Pápež František zhodnotil takto 

prejdenú cestu Cirkvi: Naučili 

sme sa, že Boh sa k nám skláňa 

(porov. Oz 11, 4), aby sme ho aj 

my vedeli nasledovať a skláňať sa 

k svojim bratom. Túžba mnohých 

osôb vrátiť sa do domu Otca, ktorý 

očakáva ich príchod, bola vzbudená 

aj úprimnými a veľkodušnými 

svedkami Božej nežnej lásky.

Chcem sa preto aj ja Vám poďakovať 

za každé pootvorenie brány 

milosrdenstva, za citlivosť srdca a 

službu lásky pre našich blížnych. 

Pokračujme i naďalej v budovaní 

spoločenstva, ktorému záleží na 

krížoch našich bratov. Znamená to, 

že sa dotýkame Ježišových rán v 

ranách sveta, ktorý krváca a túži po 

uzdravení.

V uplynulom roku sme i s 

pomocou Vašich hmotných 

milodarov podporili viaceré diela 

milosrdenstva: sužovanú Ukrajinu, 

stavbu chrámu na Slovensku, 

Cirkevné a charitatívne zbierky, v 

celkovej hodnote 12 567,8 CHF. 

Je to dvojnásobok, ako v predošlé 

roky. Okrem toho sa usilujeme 

uskutočňovať poslanie zvlášť 

náboženské a výchovné. Ďakujeme 

Vám, za Vašu podporu pri vydávaní 

nášho časopisu Misijný Informátor. 

S nákladom 1 200 ks na podporu 

Slovenskej Katolíckej Misie (SKM) 

formou poštových poukážok na účet 

SKM za posledný trimester prispelo 

109 odberateľov čiastkou CHF 

6’654 CHF. Vďaka patrí i tým, ktorí 

prispievajú svojimi schopnosťami, 

skutkami a angažovanosťou, ako 

i tých, ktorí obetujú modlitby a 

utrpenia za toto Božie dielo. Za 

všetkých Vás je pravidelne slúžená 

sv. omša a ste zahrnutí do našich 

modlitieb.

V tomto roku by sme radi 

pokračovali v našom duchovnom 

napredovaní sledujúc jednu z 

výziev Pápeža Františka adresovanú 

Cirkvi v apoštolskom liste 

„Misericordia et misera“ na záver 

roka milosrdenstva:

„Biblia je veľkým príbehom, ktorý 

rozpráva o zázrakoch Božieho 

milosrdenstva. Každá jej strana 

je poznačená láskou Otca, ktorý 

si už od stvorenia želal vtlačiť do 

vesmíru stopy svojej lásky.“

I z tohto podnetu bude téma pôstnej 

duchovnej obnovy (31.3.-2.4. 2017) 

zameraná na Božie Slovo, list Božej 

lásky a prameň na načerpanie 

Božieho Ducha. Preto vás na ňu už 

teraz srdečne pozývam do Zürichu.

o.Pavol Nizner, sdb
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SPRÁVY Z BERNU

MIKULÁŠ 2016
V sobotu, 10.decembra 2016 sa v 

spoločenstve veriacich v Berne konala 

prvá detská sv. omša. Po sv. omši, ktorú 

slúžil dôstojný otec Jozef Bago, zavítal 

medzi deti aj sv. Mikuláš. Prekvapil a 

potešil milé deti sladkými balíčkami. 

Tie mu z vďaky a s radosťou zaspievali 

pesničky a zarecitovali básničky. Prežili 

sme spolu krásnu sv. omšu a radosť z 

návštevy sv. Mikuláša. Ďakujeme otec 

Jozef Bago a sv. Mikuláš. A tešime sa, keď 

znovu zavítate medzi nás. -zezd-

KATARÍNSKA ZÁBAVA 2016
V sobotu, 19. novembra 2016 sme sa 

opäť zabávali v Murten. Ooops! Vlastne 

v Wileroltigen. Ako k tomu došlo? Pri 

rezervácii sa stala malá chybička a dve 

hodiny pred zábavou sme ešte netušili, 

kde bude zábava prebiehať. Našťastie sa 

nám po mnohých telefonátoch podarilo 

nájsť v neďalekej dedine Wileroltigen 

vhodnú miestnosť (Gasthof zum 

Rebstock) a vďaka mnohým ochotným 

ľuďom sme všetko stihli včas pripraviť. 

Pred zábavou sme slávili s otcom Pavlom 

Niznerom sv. omšu priamo v sále. Potom 

už prišiel na rad tanec, hudba a dobré 

jedlo. Do tanca nám hral DJ DANZA. 

Polnočná tombola a vyhlasovanie víťazov 

nám vyčarilo nejeden úsmev na tvári. 

Napriek problémom sa zábava vskutku 

vydarila a všetci odchádzali domov 

vytancovaní a spokojní. Veľké ďakujem 

patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili 

o úspech akcie a ktorí aj vo chvíľach 

neistoty nestratili hlavu a srdce. Tešíme 

sa na ďalšie spoločné tanečné večery! 

-kada-

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA 2017

V sobotu, 18. februára 2017 bol v Murten 

(FR) detský karneval, ktorý organizovala 

Slovenská škola a škôlka v Berne a 

fašiangová zábava, ktorú zorganizovali 

mladí z Bernu a okolia. Tentokrát sme si 

do tanca hrali sami a jedno tanečné kolo 

striedalo druhé. Tancovalo sa do skorého 

rána a všetci si pochvaľovali výbornú 

atmosféru. Už teraz sa tešíme na majáles!

MANŽELSKÉ VEČERY V BERNE
„Blažený muž, ktorý si vzal ženu, ktorú 

miluje. Ale blaženejší je ten, ktorý miluje 

ženu, ktorú si vzal.“ G.K.Chesterton

Začiatkom februára sme v Berne zahájili 

kurz Manželské večery. Tento kurz sa 

koná vo viac ako 28 štátoch sveta a 

jeho cieľom je posilnenie a prehĺbenie 

partnerských vzťahov v manželstve. 

Kurz sa skladá z ôsmych večerov, kde si 

manželské páry môžu vypočuť príhovory 

na rôzne témy týkajúce sa manželstva, 

napr. o komunikácii, riešení konfliktov, 

odpustení, výchove detí a iné. 

Počas kurzu majú manželia príležitosť 

pozhovárať sa v súkromí na dané témy 

a osvojiť si, resp. posilniť dobré návyky 

pre fungovanie partnerského vzťahu. 

Veríme, že tento čas investovaný do 

manželstva nám bude všetkým veľkým 

prínosom. -kaja-

DETSKÉ SV. OMŠE V BERNE

V Berne sme na začiatku decembra 

minulého roku odštartovali detské sv. 

omše. Cieľom je, aby sa deti aktívne 

zapojili do slávenia sv. omše a podieľali 

sa na čítaniach, príprave obetných darov, 

spievaní a samozrejme má pre nich 

pripravené slovko-dve aj kňaz počas 

homílie. Týmto spôsobom chceme urobiť 

sv. omšu pútavejšou aj pre deti. Termíny 

ďalších detských sv. omší sú nasledovné:

sobota, 25.03.2017 o 17:30

sobota, 27.05.2017 o 17:30

sobota, 24.06.2017 o 17:30

(záver školského roka) 

Už teraz sa na vás milé deti a milí rodičia 

tešíme!
© 2017 Alex Zemančík
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Fašiangová zábava v Ženeve

Fašiangy sú obdobím, keď sa majú kresťania radovať. SKM 

v Ženeve sa rozhodla ponúknuť túto radosť aj ostatným, 

aby sme zviditeľnili atraktivitu kresťanstva v dnešnej 

modernej dobe. Všetci sa výborne zabávali a hlavne deti, 

ktorých tam bolo neúrekom. Občas to vyzeralo akoby 

kométy t.j. deti krúžili okolo svojich planét - rodičov. DJ 

Majo vyplnil skoro všetky pesničky na želanie a prikrášlil 

sálu aj svetlenými efektami. Vďaka patrí všetkým, ktorí 

akokoľvek pomohli s touto akciou. Nech nám radosť z 

Fašiangov ostane v srdciach čo najdlhšie. -mk-

Mikuláš v Ženeve

 Ani tento rok nezabudol prísť Mikuláš do Ženevy, 

aby obdaroval deti rôznymi darčekmi. Niektoré deti nabrali 

odvahu a Mikulášovi aj niečo povedali, zarecitovali alebo 

zaspievali. Bolo veľmi veselo a zavítali medzi nás aj známi, 

ktorí sympatizujú so sv. Mikulášom. Po odchode Mikuláša do 

ďalších miest a krajov boli pre deti prichystané rôzne tvorivé 

ateliéry a občerstvenie pre všetkých prítomných. Nech je vždy, 

tak veľa dobrých ľudí v kostole, ako na sv. Mikuláša ! -mk-

“ Mikulášku dobrý strýčku, 
ModlíM sa ti Modlitbičku...”
 ...takto privítali deťúrence 

11.12.2016 sv. Mikuláša v  kostole 

Allerheiligen v Bazilej, ktorý si na-

šiel čas a zavítal aj medzi nás. Deti si 

pre Mikuláša pripravili  vymaľované 

stromčeky, na ktorých každá ozdoba 

znamenala vykonaný dobrý skutok. 

Mikuláš deti pochválil za ich usilov-

nosť, za pomoc druhým a dobré skut-

ky. Na rozlúčku, ako vďaku za krásny 

a bohatý balíček, mu deti zaspievali 

ešte jednu pesničku, po ktorej sme 

sa všetci odobrali do pastoračného centra, kde na nás čakalo 

malé apero plné dobrôt, medzi ktorými excelovali pečené piro-

hy. -lm-
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Zjavenia Panny Márie vo Fatime
 13. mája 2017 si pripomenieme 100. rokov od 

zjavenia Panny Márie vo Fatime, kde Boh zasiahol 

skrze Pannu Máriu použijúc tri malé, nevzdelané 

deti, ktoré nevedia ani čítať, ani písať. Naviac vekom 

sú veľmi mladučké, 10 ročná Lucia, 9 ročný František 

a 7 ročná Hyacintka. V nedeľu 13. mája 1917 išli ako 

obyčajne pásť ovečky do Cova da Iria. Vtedy sa im 

nad mladým dubom okolo jednej popoludní zjavila 

tajomná pani. Bola oblečená v bielom a skvela sa 

ako slnko. Pani povedala: „Chcem, aby ste vždy 

13. v mesiaci prichádzali na toto miesto, šesť 

mesiacov po sebe. Potom vám poviem, čo 

chcem. A chcem, aby ste sa veľa modlili.“ 

A ďalej im povedala, aby sa modlili 

ruženec, ktorý má byť zbraňou v boji 

proti satanovi. A tak deti prichádzali 

každý mesiac 13 dňa na miesto, kde 

sa im Panna Mária zjavovala, až do 

posledného zjavenia 13.októbra.

     Matka Božia zverila trom 

pastierikom tri posolstvá, v 

ktorých im ukázala, čo čaká svet 

v budúcnosti. V prvej časti im 

ukázala peklo. Druhé posolstvo 

hovorí o Rusku. „Rusko rozšíri 

strašné bludy do celého sveta, 

mnohí spravodliví budú 

prenasledovaní. Mnohí dobrí 

ľudia budú mučení, mnohí 

kňazi a biskupi budú väznení. 

Budú to veľmi ťažké časy.“

Tretia časť tajomstva bola 

na žiadosť Panny Márie 

zachovaná v tajnosti.  

Lucia napísala tretiu časť 

fatimského tajomstva  

v roku 1944. List bol 

zapečatený a odovzdaný 

pápežovi. 

    Na konci tretieho zjavenia Panna Mária 

naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po 

každom desiatku sv. ruženca: Ó Ježišu, 

odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od 

pekelného ohňa, priveď do neba všetky 

duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú 

tvoje milosrdenstvo. Je to fatimská 

modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca 

modlitba za hriešnikov.

     Deti, ktorým sa zjavovala Matka Božia nám 

svedčia o tom, že svätosť života možno pestovať 

už od najútlejšieho veku a v každom životnom 

postavení. Panna Mária nám dáva jeden 

obrovský prísľub skrze tieto zjavenia vo 

Fatime. Dáva nám prísľub potrebných 

milostí v hodine smrti. A nechce od nás 

veľa, len päť prvých sobôt s úmyslom 

potešiť ju, byť s ňou, modliť sa ruženec 

a vyťahovať tŕne, ktoré jej hriešnici 

svojimi hriechmi bodajú do jej Srdca. 

Tak málo si žiada Panna Mária, tak veľa 

by sme mohli získať. 

 „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ 

Čo to znamená? Srdce otvorené Bohu, 

očistené uvažovaním o Bohu je silnejšie 

ako pušky a iné zbrane. Máriino 

„fiat“, slovo jej srdca, zmenilo dejiny 

sveta, pretože uviedlo na tento svet 

Spasiteľa, lebo zásluhou tohto „áno“ 

sa Boh mohol stať človekom v našom 

priestore a taký zostáva navždy. 

Boh má veľké a otvorené srdce a tak 

svojou láskou a milosrdenstvom 

obracia slobodu človeka smerom k 

dobru. Odvtedy platia slová Písma: 

„Vo svete máte súženie, ale dúfajte, 

ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33). 

Fatimské posolstvo nás vyzýva 

dôverovať tomuto prísľubu.



 Saleziáni na celom svete a samozrejme aj vo 

Švajčiarsku v Zürichu oslávili dňa 31. januára Sviatok sv. dona 

Bosca. Pre Saleziánov a ich dobrodincov je to výnimočný 

deň, keď môžu osláviť svojho zakladateľa a veľkého 

svätca, ktorý je pre nich veľkým vzorom. Presne 

31.01.1888 sa don Bosco narodil pre nebo, 

aby podporoval svoje, či skôr  Bohom 

požehnané dielo ešte viac a to už z 

miesta, kde je Svätá Cirkev oslávená. 

Tento rok Saleziáni v Zürichu 

oslávili svojho zakladateľa  

netradične a to v duchu slov Pána 

Ježiša „aby všetci boli jedno“ 

(Jn 17:21). Slovenská a Talianska 

misia sa spojili, aby spoločne 

oslavovali, ako jedna veľká rodina. 

Ani cudzí jazyk, či iná kultúra nám 

nezabránili spoločne osláviť toho 

veľkého svätca.  Mladí spestrili liturgiu 

spevom a radostným nadšením tak, ako 

sa patrí na mladých, ktorí sa hlásia ku 

svojmu vzoru. Čo by sme si mohli zobrať 

od dona Bosca do nášho života? Určite je toho veľa, ale aspoň 

trocha nahliadneme do jeho štýlu výchovy. Veď neraz si 

rodičia povzdychnú: Ako mám vychovávať svoje deti? Ja to už 

nezvládam...

 

 Don Dermek, bývalý provinciál, ktorý už oslavuje 

v nebi s don Boscom pripomína Saleziánom, ale aj všetkým 

vychovávateľom a rodičom, že  pre don Bosca nie je výchova 

profesiou – zamestnaním alebo záľubou, ale životným 

povolaním v plnom zmysle slova. Povolaním od Boha, ktoré 

vyčerpáva všetky jeho sily a schopnosti, konzumuje celý 

jeho život. „Sľúbil som Bohu, že až do posledného dychu 

celý môj život bude patriť mojim úbohým chlapcom. (MB, 

XVIII, 258)“. Don Bosco nám zanechal unikátny “preventívny 

NÁVŠTEVA SV. MIKULÁŠA V ZÜRICHU

V nedeľu 4. decembra v Zürichu bola detská sv. omša a po nej 

sa poslušné detičky z našej misie premiestnili do spoločenskej 

miestnosti, kde ich prišla navštíviť vzácna osobnosť - sv. 

Mikuláš. Sprevádzali ho anjeliky Kiarka a Janka a Schmutzli. 

Deti už počas sv. omše boli veľmi netrpezlivé a s radosťou 

čakali na chvíľu, kedy ho konečne uvidia. Detský spevokol 

sa rozozvučal a otec Pavol ho slávnostne uvítal. Pomocníci  

pomáhali sv. Mikulášovi rozdávať dobrým a poslušným 

detičkám balíček plný sladkých prekvapení.  -eb-

systém“ ktorý don Dermek opisuje: „Cieľom preventívneho 

systému nie je len dosiahnuť určitú potrebnú disciplínu. Je 

to omnoho viac. Cez “čestných občanov a dobrých kresťanov“ 

smeruje až k dosiahnutiu svätosti. A to bez poctivej 

snahy vychovávateľa o vlastnú svätosť nie je 

mysliteľné. Preventívny systém sa stáva 

askézou pre bezvýhradnú lásku, vždy 

pripravenú na akúkoľvek obetu. A 

tá je ovocím lásky k Bohu a svoj 

vzor nachádza v pastoračnej 

láske Ježiša Krista. My sa 

svojmu výchovnému poslaniu 

nielen venujeme. My sa mu 

“zasväcujeme“ a berieme na 

seba s nadšením riziko toho 

nevyčerpateľného “coetera 

tolle“ (“daj mi duše, ostatné si 

vezmi“). A tak sa stáva preventívny 

systém povestnou “cestou ružovou 

alejou“ zo známeho sna don Bosca 

(MB III, 32 – 35).

 A je to “spiritualita del cotidiano, 

d e l facile, del semplice, del popolare“ (José Colomar v 

Zborníku systéme preventivo visuto come cammino di santitá, 

s. 137) spiritualita toho, čo je každodenné, čo je ľahké, čo je 

jednoduché, čo je ľudové. Preto v rukách svätcov a im blízkych 

bol preventívny systém najúspešnejší.“( don Andrej Dermek – 

Don Bosco Vychovávateľ). 

 Prajem Vám, aj sebe, aby sme boli výchovnému 

poslaniu naplno oddaní a tak denne posväcovali seba aj 

naše okolie. Veď aká to bude radosť,  keď sa všetci raz v nebi 

stretneme spolu s donom Boscom, všetkými svätými, Pannou 

Máriou Pomocnicou kresťanov a najsvätejšou Trojicou, ktorá je 

žriedlom všetkej svätosti (Cf. Katechizmus 234-235). -aš-
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Sobota, 1. júla 2017 o 17:00 hod.

 Na posvätné miesto, ktoré sa spája 
podľa tradície s uväznením nášho vierozvestca 
sv. Metoda, poputujeme toho roku 1. júla 
2017. Sv. omša začne o 17:00 hodine. Miesto 
slávenia: Bazilika – Münster St. Maria und 
Markus REICHENAU – Mitelzel. Presná adresa 
fary a kostola: Münsterplatz 4, DE-78479 
Reichenau.

 Mestečko Reichenau je síce už v 
Nemecku, ale veľmi blízko mesta Konstanz. 
Cesta autom z Zürichu trvá približne hodinu. 
Ak máte možnosť dopravy autom, neváhajte 
a zúčastnite sa tejto dôstojnej oslavy našich 
vierozvestcov Sv. Cyrila a Metoda. Po sv. omši 
je možnosť stretnúť sa na občerstvení, alebo 
aj večeri v priľahlej reštaurácii. Len 5 minút 
chôdze od Baziliky sa rozprestiera aj Bodamské 
jazero s malebným pobrežím.

Nedeľa, 14. mája 2017
Púť už tradične usporadúva a organizuje 
Slovenské spoločenstvo v Bazileji, ku dňu 
Matiek.

Program púte je nasledovný:
11:00 – možnosť vykonať si sviatosť zmierenia
12:15 – usporiadanie sprievodu a vchod do 
Baziliky procesiou
12:30 – začiatok sv. omše. Predsedá PhLic. Jozef 
Ižold, provinciál

 Po sv. omši sa môžete posilniť v spoločnosti krajanov 

a zakúpiť si aj teplé jedlo v rehoľnej reštaurácii Kurhaus 

Kreuz, ktorá je len 5 minút chôdze od Baziliky. Niektorí veriaci 

si zvyknú priniesť aj vopred pripravené jedlo a vo dvore 

spomínaného zariadenia si urobia piknik. 

 Drahí veriaci, srdečne Vás v mene celého spoločenstva 

Slovákov z Bazilej pozývam na toto pútnické mariánske miesto. 

Nenechajme si ujsť príležitosť vyprosiť si od nášho Pána, na 

príhovor jeho Matky, potrebné milosti a Božiu ochranu do 

každodenných životných skúšok. Pripravme našej Nebeskej 

Matke ku Dňu matiek milý darček v podobe našej úprimnej 

nábožnosti a úcty. Isto nás nenechá odísť naprázdno!

PÚŤ KU CTI NAŠICH VIEROZVESTCOV
DO REICHENAU

PÚŤ SLOVÁKOV DO MARIASTEIN
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STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA 
12.04. o 20:00 – SV. OMŠA na 

Talianskej misii, kostol Dona Bosca 

v Zürichu                         

ZELENÝ ŠTVRTOK
13.04. o 19:30 – SV. OMŠA 

PÁNOVEJ VEČERE, Krypta 

Liebfrauen v Zürichu

VEĽKÝ PIATOK
14.04. o 15:00 – VEĽKÝ PIATOK, 

SLÁVENIE UMUČENIA a SMRTI 

PÁNA, Krypta Liebfrauen v Zürichu

 

BIELA SOBOTA
15.03. o 21:00 – SV. OMŠA - 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA S OBRADMI 

VZKRIESENIA, Krypta Liebfrauen v 

Zürichu

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
16.04. o 09:30 – SV. OMŠA - 

z VEĽKONOČNEJ NEDELE, Krypta 

Liebfrauen v Zürichu

25.05. o 09:30 – SV. OMŠA -

z NANEBOVSTÚPENIA PÁNA, Krypta 

Liebfrauen v Zürichu (Prikázaný 

sviatok)

4.6. o 09:30 – SV. OMŠA - z NEDELE 

ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, Krypta 

Liebfrauen v Zürichu

15.6. o 19:30 – SV. OMŠA  - 

z NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO 

TELA A KRVI,

Krypta Liebfrauen v Zürichu

29.6. o 19:30 – SV. OMŠA  - zo 

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, 

Krypta Liebfrauen Zürich

DETSKÉ SVÄTÉ OMŠE V ZÜRICHU

Počas roka 2017 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, teda približne od 10:45 

do 11:15 v miestnosti Familientreff vo 

farskom centre Liebfrauen.  

MAREC

05.03.2017 - Detská sv. omša o 11:30

19.03.2017 - Nácvik spevu o 10:45

APRÍL

09.04.2017 - Detská sv. omša o 11:30

MÁJ

07.05.2017 - Detská sv. omša o 11:30

21.05.2017 - Nácvik spevu o 10:45

JÚN

11.06.2017 - Detská sv. omša o 11:30

18.06.2017 - Nácvik spevu o 10:45

JÚL:

02.07.2017 - Detská sv. omša o 11:30

PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA
ZÜRICH 31.3. – 2.4. 2017
TÉMA: O BOŽOM SLOVE

BOH VYRIEKOL SVOJE VEČNÉ SLOVO ĽUDSKÝM SPÔSOBOM; JEHO SLOVO SA 

„STALO TELOM“ (JN 1, 14). „NEVIDITEĽNÝ BOH VO SVOJEJ NESMIERNEJ LÁSKE SA 

PRIHOVÁRA ĽUĎOM AKO PRIATEĽOM A STÝKA SA S NIMI, ABY ICH POZVAL A PRIJAL DO 

SPOLOČENSTVA SO SEBOU“ (DV2)

KAZATEĽ: THLIC. ING. PAVOL GRACH SDB, PHD.

PIATOK 31.03.2017, KRYPTA – LIEBFRAUEN KIRCHE

19:00 PREDNÁŠKA I. + VEĽKONOČNÉ SPOVEDE 

21:00 SVÄTÁ OMŠA S PRÍHOVOROM

SOBOTA 01.04.2017, KRYPTA – LIEBFRAUEN KIRCHE

17:00 PREDNÁŠKA II. + VEĽKONOČNÉ SPOVEDE

19:30 SVÄTÁ OMŠA S PRÍHOVOROM

NEDEĽA 02.04 2017, KRYPTA – LIEBFRAUEN KIRCHE

08:45 MOŽNOSŤ SV. SPOVEDE

09:30 SVÄTÁ OMŠA S PRÍHOVOROM



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 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 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: 18.06.2017. 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.

12.03.2017 17:30

26.03.2017 17:30

09.04.2017 17:30

23.04.2017 17:30

14.05.2017 12:30 

  Mariastein

28.05.2017 17:30

11.06.2017 17:30

25.06.2017 17:30

27.08.2017 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.

05.03.2017 16:30

19.03.2017 16:30

02.04.2017 16:30

16.04.2017 16:30

07.05.2017 16:30

21.05.2017 16:30

04.06.2017 16:30

18.06.2017 16:30

02.07.2017 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.

11.03.2017 17:30

25.03.2017 17:30

08.04.2017 17:30

22.04.2017 17:30

13.05.2017 17:30

27.05.2017 17:30

10.06.2017 17:30

24.06.2017 17:30

26.08.2017 17:30

09.09.2017 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.

05.03.2017 10:00

19.03.2017 10:00

02.04.2017 10:00

16.04.2017 10:00

07.05. 2017 10:00

21.05.2017 10:00

04.06.2017 10:00

18.06.2017 10:00

02.07.2017 10:00

20.08.2017 10:00


