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ČO JE TO BOŽIE MILOSRDENSTVO?
www.skmisia.ch

 Prvé meno Boha je LÁSKA. Sv. Ján Pavol II. hovorí, že 

druhé meno Boha je MILOSRDENSTVO. Milosrdenstvo je Božia 

odpúšťajúca láska. Je to láska plná súcitu, láska trpezlivá. 

Boh vo svojej láske trpezlivo čaká na každého človeka, aby sa 

obrátil a mal večný život. Keď Ježiš Kristus začal svoju verejnú 

činnosť oznámil, že prišiel “ohlásiť Pánov milostivý rok.” (Lk 4, 

19) Ježiš prichádza ako Spasiteľ človeka, aby ho oslobodil od 

najväčšieho zla – hriechu a dal mu nový život. V tomto zmysle, 

od Ježišových čias, ľudstvo nepretržite prežíva Pánov milostivý 

rok. 

 V Starom zákone Izraeliti slávili každý päťdesiaty 

rok ako Pánov rok. Nazývali ho jubilejným rokom. Bol to rok 

milosti, kedy sa neobrábala pôda, otroci sa prepúšťali na 

slobodu, odpúšťali sa všetky dlhy, majetky sa vracali pôvodným 

majiteľom. V celom Izraeli vtedy zavládla radosť, odpustenie, 

jednota a návrat k svojmu Bohu. (porov. Lv 25, 8-55) Cieľom 

slávenia týchto rokov bolo znovunastoliť rovnosť v celom 

Izraeli a uvedomiť si, že všetky plody, majetok i človek patria 

Bohu. Jubilejný rok sa ohlasoval trúbením na baraních rohoch 

(v hebrejčine yóbel znamená baraní roh) a z toho vzniklo jeho 

pomenovanie.

 Treba si uvedomiť, že milosrdenstvo neznamená, že 

si môžeme robiť čo chceme, páchať hriechy, porušovať Boží 

zákon s tým, že Boh nám nakoniec aj tak odpustí. Bolo by to 

hriešne spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo. Milosrdenstvo 

znamená, že keď úprimne ľutujeme svoje hriechy, usilujeme sa 

o nápravu svojho života, Boh nám vždy odpustí aj ten najväčší 

hriech. Pod ľútosťou rozumieme bolesť duše nad spáchanými 

hriechmi, ich odsúdenie a predsavzatie viac nezhrešiť. Božie 

odpustenie je vždy spojené s pokáním človeka. Vo Svätom 

písme nájdeme dve nasledovné štruktúry, ako sa prejavuje 

Božie milosrdenstvo voči hriešnikovi: hriech – pokánie – 

odpustenie alebo hriech – odpustenie – výzva na následné 

pokánie. Prvý dar, ktorý nám dáva Ježiš Kristus po svojom 

zmŕtvychvstaní, je milosrdenstvo. Keď sa prvýkrát zjaví svojím 

učeníkom ustanovuje sviatosť zmierenia, svätú spoveď, 

slovami: “Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, 

budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.” (Jn 20, 

22-23) 

 Božie milosrdenstvo sa tiahne ako zlatá niť celými 

dejinami ľudstva, od prvého hriechu človeka, až podnes. 

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, vyhlásený Svätým Otcom 

Františkom, je veľkou šancou pre svet. Program na prežívanie 

Svätého roka milosrdenstva vytyčuje bula Svätého Otca 

Františka Misericordiae vultus:

• Počúvať, čítať a v tichu rozjímať nad Božím slovom. Cez 

Božie slovo k nám hovorí Boh.

• Putovať k Bráne milosrdenstva. Púť nech je cestou na 

obrátenie nášho srdca. Máme sa nechať objať Božím 

milosrdenstvom a zaviazať sa, že budeme milosrdní voči 

druhým, ako je Boh milosrdný voči nám. Etapy našej púte 

sú v evanjeliu: nesúdiť, neodsudzovať, odpúšťať, dávať, 

vedieť objaviť, čo je v druhom človeku dobré. Zamýšľať sa 

a konať skutky telesného a duchovného milosrdenstva

• Osobitne intenzívne prežívať pôstne obdobie ako čas 

Božieho milosrdenstva. 

• Duchovne pomáhať tým, ktorí sú v dôsledku spôsobu 

svojho života ďaleko od Božej milosti, aby zmenili svoj 

život. 

• Získavať dar odpustkov pre seba a pre duše v očistci.

27/08
OTVORENIE ŠKOLSKÉHO 
ROKA VÝLETOM RODÍN

04/09
NÁRODNÁ MARIÁNSKA PÚŤ 
SLOVÁKOV DO EINSIEDELN

18/09
DETSKÁ SV. OMŠA V ZÜRICHU

9-11/12
ADVENTNÁ DUCHOVNÁ 
OBNOVA, ZÜRICH



Možnosti na získanie odpustkov počas Svätého roka:

• Uskutočniť krátku púť k Svätej bráne, vykonať si sviatostnú spoveď, zúčastniť sa na slávení Eucharistie spojenej s reflexiou 

nad milosrdenstvom. Pripojiť Vyznanie viery a modlitbu za Svätého Otca a na jeho úmysly.

• Zakaždým, keď veriaci človek sám vykoná jeden alebo viac skutkov telesného a duchovného milosrdenstva.

• Pre chorých, starých a opustených je možno získať odpustky prijímaním skúšky s vierou, prijatie Eucharistie alebo účasť 

na svätej omši prostredníctvom komunikačných prostriedkov.

• Pre väzňov je možnosť získať odpustky vo väzenských kaplnkách a tiež, keď prejdú bránou svojej  cely a obrátia sa 

myšlienkou a modlitbou na Boha.

• Odpustky môžu byť privlastnené pre duše v očistci, s ktorými sme spojení cez svedectvo viery a lásky.

10:30 - VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA V KAPLNKE NA SPOVEDANIE (VCHOD S NÁPISOM GYMNASIUM)

11:45 - ZORADENIE PROCESIE KU SLÁVNOSTNÉMU VSTUPU DO BAZILIKY POD SCHODMI PRI FONTÁNE A SPOLOČNÝ PRECHOD 

SVÄTOU BRÁNOU DO BAZILIKY.

12:15 - ZAČIATOK SVÄTEJ OMŠE

14:00 - PO SV. OMŠI BUDE MOŽNOSŤ SPOLOČNÉHO OBEDU V REŠTAURÁCII DREI KÖNIGE, KTORÁ JE OPROTI BAZILIKE, ASI 5 

MIN. CHÔDZE PREJDÚC CEZ PARKOVISKO. PRE KRAJANOV JE OBJEDNANÉ PÚTNICKÉ MENU.

Milí veriaci, krajania 
i sympatizanti našej 
Slovenskej katolíckej misie

Dovoľte mi osobitne v tomto Svätom 

roku milosrdenstva vás všetkých čo 

najsrdečnejšie pozvať zúčastniť sa púte 

v Einsiedeln. Budeme mať výnimočnú 

možnosť spoločne prejsť svätou bránou 

a získať mimoriadne duchovné milosti.

Svätá brána takto symbolizuje hranicu 

medzi profánnym a posvätným 

priestorom. Dva svety, ktoré sú vzájomne 

rozdielne, ale ktoré navzájom susedia. 

Brána umožňuje duchovne vstúpiť do 

posvätného priestoru milosrdenstva. 

Nie náhodou má Svätá brána označenie 

svätá. V Evanjeliu podľa Jána nájdeme 

túto vetu: „Ja som brána. Kto vojde cezo 

mňa, bude spasený“ (Jn 10, 7 - 9). Prejsť 

cez Svätú bránu znamená posilniť osobný 

vzťah k osobe Ježiša Krista a žiť životom, 

ktorý nám on daroval. Umocnime toto 

spojenie očistením srdca v dobrej svätej 

spovedi a spoločným sprievodom a 

vyznaním: Pane ku komu by sme išli, ty 

máš slová večného života.

Obraciame sa na krajanov s prosbou, 

aby prispeli ku zvýrazneniu slávnosti 

oblečením sa do krásnych slovenských 

krojov. Možnosť zarezervovať a vyskúšať 

si kroje bude dva týždne pred púťou po 

nedeľných sv. omšiach v Zürichu.

Rovnako využívam možnosť srdečne 

pozvať ku spoločnému sláveniu a 

spovedaniu slovenských, alebo našej 

komunite blízkych kňazov. Už vopred 

vyslovujem srdečnú vďaku všetkým 

zúčastneným a teším sa na spoločné 

stretnutie. Dovidenia v Einsiedeln...

otec Pavol
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ČO JE TO BOŽIE MILOSRDENSTVO?

NÁRODNÁ PÚŤ V SVÄTOM ROKU 
MILOSRDENSTVA DO EINSIEDELN, 4.9.2016



 Moslimské prostredie pozná ako málokto iný. Ako 

misionár prežil v moslimských krajinách deväť rokov, z toho 

len v Pakistane šesť a pol roka. Rodený Rakúšan P. Günther 

Ecklbauer dnes pôsobí ako oblát - otec v západočeských 

Plasích.

 V Pakistane bol farárom v jednej z miestnych 

kresťanských komunít. Išlo o klasickú farnosť, ktorú v 80. 

rokoch založili oblati. Postavenie kresťanov v tejto oblasti 

sa neustále zhoršuje. Je to veľmi rôznorodá krajina, preto 

veľa záleží na oblastiach, v ktorých kresťania žijú. Napríklad 

na hraniciach s Indiou sa kresťanmi pohŕda viac ako inde, čo 

má však dôvod nie v islame, ale predovšetkým v tamojšom 

tradičnom kastovnom systéme. Je tu totiž silný vplyv indickej 

kultúry a pretože kresťania v tejto oblasti historicky vzišli z 

najnižšej kasty, nahliada sa na nich, ako na “nečistých” ľudí. 

Kastovníctvo je však dnes predsa len na ústupe. Na druhú 

stranu sa pakistanská spoločnosť v súčasnosti zreteľne 

radikalizuje a na kresťanov sa čoraz častejšie nahliada ako na 

piatu kolóniu Západu. Veľký podiel na tom má zákon o rúhaní. 

Vo väčšine prípadov sa ho totiž zneužíva k vybavovaniu 

osobných účtov. Kresťan s moslimom sa pohádajú kvôli pôde, 

moslimovia potom počkajú na vhodnú príležitosť, napríklad 

svadbu v kresťanskej komunite a začnú potom počas nej 

rozhadzovať roztrhané papiere s veršami z Koránu, z čoho 

následne obvinia kresťanov. Rozzúrení moslimovia potom 

vypália celú dedinu.

 Skúsenosť otca Günthera je taká, že najväčšie 

svedectvo o Kristovi mohol vydať vtedy, keď ho na pravú vieru 

snažili obrátiť iní a potom začal hovoriť o tom, čo pre neho 

znamená kresťanské náboženstvo. Raz sa ho v Pakistane jeden 

človek pokúšal obrátiť a on mu vtedy povedal, že síce islam 

rešpektuje, ale že je plne spokojný vo svojom náboženstve, 

a keď vidí, ako moslimovia pohŕdajú všetkým, čo nie je 

moslimské, tak by ani moslimom byť nechcel. Povedal, že 

Boh predsa stvoril všetkých ľudí, kresťanov či hinduistov, a 

nemožno nimi preto takto pohŕdať. Veď predsa aj oni sú Božím 

stvorením. Trikrát sa mu stalo, že bol moslimom požiadaný o 

krst. Vždy ale odmietol. Prvýkrát mal obavu, či nejde o pascu. 

Povedal  teda dotyčnému, že ak bude chcieť, nech príde o 

rok, ale nech počíta s tým, že sa potom bude musieť dva roky 

pripravovať. To ho veľmi prekvapilo, pretože islam takúto 

prax nepozná. Druhýkrát to bolo z čisto neopodstatnených 

dôvodov, pretože ten človek mal kresťanov síce rád, ale 

predovšetkým potreboval ich pomoc a  krst bol len zámienka. 

Ani tretí prípad s vierou nijako nesúvisel.

 V súčasnej dobe prichádza do Európy ohromné 

množstvo moslimov. Je veľmi ťažké odpovedať, či máme mať 

obavy. Samo o sebe by v tom nebezpečenstvo byť nemuselo. 

Problém je však v tom, že my sami sme vnútorne vyprázdnení. 

Jedna moslimka, ktorá v Rakúsku konvertovala na kresťanstvo, 

povedala: “Bojím sa menej sily islamu než slabosti západného 

kresťanstva.” Máme strach prihlásiť sa k svojej kresťanskej 

identite. Keby sme to dokázali, moslimovia by sa zaradili. Keď 

ale sami ustupujeme, čo môžeme očakávať? Dávať dole kríže 

zo škôl, to by moslimov ani nenapadlo. V školách v Pakistane, 

kam chodia moslimské deti, kríže normálne visia a nikomu to 

nevadí. V Európe to ale mnohým ľuďom vadí. Či sa moslimov 

máme obávať alebo nie, závisí v konečnom dôsledku na nás 

samotných. Ak v sebe kresťanské hodnoty máme alebo ich 

aspoň znovuobjavíme, potom sa báť nemusíme.

3

Bol misionárom medzi moslimami
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PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO

 Určite to všetci dobre poznáte. 

Učiteľ v škole oznámi, že na budúci 

týždeň bude písomka. Žiaci a študenti, 

ktorým záleží na tom, aby ten test urobili 

čo najlepšie nestrávia nasledujúce dni 

a víkend na diskotéke, ale nad knihami, 

aby boli dobre na test pripravení. Ak je 

to písomka za posledné dva týždne, stačí 

sa pripraviť jeden večer. Ak je to písomka 

za celý polrok, pravdepodobne sa bude 

treba pripraviť lepšie. Ak sú to maturitné 

písomky, alebo skúšky, ktoré ovplyvnia 

moje ďalšie smerovanie, alebo to, či sa 

dostanem na vysokú školu, určite víkend 

nebude stačiť. Teda dôležitosti testu 

musím prispôsobiť čas a úsilie, ktoré 

venujem príprave na tento test.

 Predstavte si, že sa máte 

pripraviť  na sviatosť manželstva.  

Na niečo,  čo má pred Bohom 

nekonečnú cenu. Niečo, čo si navzájom 

mladomanželia vysluhujú na celý život 

a po celý život, až do smrti (kým nás 

smrť nerozdelí). Teda je to veľmi vážna 

a zodpovedná úloha a príklady z nášho 

okolia ukazujú, že nie je ľahká. Bolo 

by teda na mieste, dobre sa na túto 

úlohu, alebo ak chcete, celoživotný 

test, pripraviť. Moderná doba veľmi 

nepraje tomu, aby si mladí ľudia svoje 

kroky dobre premysleli, aby sa dobre 

pripravili a okolie zvádza mladých ľudí 

k nadväzovaniu známosti systémom 

pokus-omyl.

 Koľko zranení a trápenia v 

živote mladého človeka však takýto 

prístup spôsobí sa nikde nepíše. Ba 

čo je horšie, mnoho mladých zistí až v 

manželstve, že niečo nie je v poriadku, 

že takto sme si to nepredstavovali. 

Výsledkom je vysoká rozvodovosť, 

rozbité rodiny, deti z neúplných rodín. 

Pritom je to celkom jednoduché. Tak 

ako sa študent môže pripraviť na skúšku, 

môžu sa aj mladí ľudia, ktorí túžia 

vstúpiť do sviatostného manželstva, 

na spoločnú cestu pripraviť. Získať 

vedomosti o tom, čo ich v manželstve 

čaká a poučiť sa zo skúseností (aj chýb) 

tých druhých. Možno si poviete, že na 

všetko sa nedá predsa vopred pripraviť. 

Máte pravdu. V živote manželov určite 

prídu situácie, keď vám nepomôže nič 

iné, len si spoločne kľaknúť pred kríž a 

prosiť nášho Nebeského Otca o silu a 

odpustenie. 

 Ale prečo by ste mali vstúpiť 

do manželstva úplne nepripravení? 

Pravdaže, stojí to určitú námahu. Ale 

povedzme si úprimne, čo v živote, čo 

za niečo stojí, dostaneme bez námahy? 

Preto vás, všetkých mladých ľudí, 

ktorí sa chystáte uzavrieť sviatostné 

manželstvo srdečne pozývame na 

prípravu na manželstvo. Keďže sú mnohí 

z vás pracovne vyťažení a pravidelné 

cestovanie na Slovensko je častokrát 

veľmi náročné, ponúka vám Slovenská 

katolícka misia príležitosť absolvovať 

túto prípravu tu vo Švajčiarsku. Príprava 

pozostáva zo stretnutí s kňazom a 

stretnutí s manželským párom. Na 

týchto stretnutiach sa dozviete dôležité 

a užitočné informácie, rady a životné 

skúsenosti, ktoré vám pomôžu pri 

príprave na spoločný život v manželstve 

a neskôr pri plánovaní a výchove detí. Ak 

vám teda záleží na dobrej príprave na 

vaše manželstvo, neváhajte a prihláste 

sa na tieto stretnutia čo najskôr u nášho 

misionára, otca Pavla Niznera. Termíny 

na stretnutia s manželmi na najbližší 

polrok nájdete na oznamku pod článkom. 

Tešíme sa na vás… :)

dj

„V živote manželov určite 
prídu situácie, keď vám 
nepomôže nič iné, len si 
spoločne kľaknúť pred kríž 
a prosiť nášho Nebeského 
Otca o silu a odpustenie.“
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Ako sA v mAnželstve tešiť z dAru sexuAlity

 Ani nám nebolo učenie Cirkvi v oblasti manželského 

spolužitia zo začiatku úplne jasné. Prečo je Cirkev v tejto 

oblasti taká prísna a nedovoľuje manželským párom akúkoľvek 

formu antikoncepcie? Prečo sa nám akoby tlačí do spálne?

 Podobné otázky v našom vlastnom vzťahu postupom 

času začali naberať na vážnosti, keďže sme nechceli prežívať 

naše manželstvo v hriechu a súčasne sme si nevedeli predstaviť 

veľkú rodinu. Chceli sme dať učeniu Cirkvi šancu, no na pozadí 

boli stále nejaké pochybnosti. Začali sme sa touto tematikou 

zaoberať vážnejšie. Navštevovali sme prednášky obsahujúce 

kresťanský pohľad na manželstvo, čítali odborné knižky a viedli 

rozhovory s inými ľuďmi. A ako sa píše – Kto hľadá, ten nájde 

- tak aj my sme našli a predsa len sme otvorili Bohu dvere do 

našej spálne prostredníctvom prirodzených metód plánovania 

rodičovstva.

 Dnes vďačíme za toto poznanie a objavujeme aj 

prakticky, akým požehnaním sa tento životný štýl stáva pre 

naše manželstvo. Má svoj čas objímať sa a má svoj čas zdržovať 

sa objatia. Poznanie prirodzeného cyklu nás vedie k hlbšiemu 

porozumeniu a svojím spôsobom nás viac vedie aj k Bohu. 

Máme pocit, že prirodzené metódy nám dávajú viac, ako snaha, 

ktorú do nich investujeme (zdržiavanie sa, sledovanie cyklu, 

štúdium). Myslíme si, že aj to je cesta, ktorou môže Božia 

milosť prúdiť do manželstva a robiť ho silnejším. Vzorom a 

povzbudením sú nám manželské páry, ktoré už dlho žijú tento 

životný štýl a svedčia, aké krásne môže byť manželstvo aj po 

mnohých rokoch.

Chceli by sme aj my povzbudiť ostatné páry, ktoré majú starosti 

v oblasti prežívania svojho manželského spojenia, ktoré majú 

obavy o spoľahlivosť prirodzených metód a ktoré sa trápia 

rovnakými otázkami, aké sme mali i my. Chceme ich povzbudiť 

k hľadaniu odpovedí, ktoré môžu obohatiť ich vzťah. 

(A+R)

detská krížová cestA

 Podobne ako tomu bolo minulý rok, tak sme aj 

toho roku naviazali na začatú tradíciu tak, že sa týždeň pred 

Veľkonočnými sviatkami 19. marca uskutočnila detská krížová 

cesta v prírode pre rodiny s deťmi. V lesíku nad dedinou 

Spreitenbach v nádhernom prostredí sa nachádza 14 zastavení 

pre deti zvládnuteľnej krížovej cesty. Otec Pavol priniesol kríž 

vyrobený jedným z našich farníkov, ktorý deti sami poniesli. 

Zamyslenia o tom, ako Ježiš veľmi trpel, umocnilo v detských 

predstavách kráčanie s « ozajstným » krížom do cieľa.

Marika Tapuska

krížová cestA nA uetlibergu

 V pôstnom období sa konala krížová cesta na Ue-

tliberg. Aj napriek zlému počasiu sa skupinka odhodlane a s 

nadšením vydala na krížovú cestu pod vedením otca Pavla na 

čele s dreveným krížom, ktorý bol nesený neúnavným Paľom. 

Stretnutie skupinka zakončila v teple neďalekej reštaurácie v 

príjemných rozhovoroch. Pre všetkých to bola nezabudnuteľná 

krížová cesta.
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ZO ŽIVOTA MISIE

PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA

V dňoch 11. – 13. marca 2016 sa na SKM v Zürichu konala 

Pôstna duchovná obnova. Kazateľom bol Peter Pagáč, sdb, ktorý 

pôsobí ako misionár v Londýne v Anglicku. Témou prednášky 

bola Eucharistia, ako dar Božieho milosrdenstva. Program 

duchovnej obnovy bol veľmi bohatý a veriaci okrem prednášok 

mali možnosť zúčastniť sa na krížovej ceste, na adorácií, na 

sv. omšiach a počas celého stretnutia mali možnosť pristúpiť 

k sviatosti zmierenia a pripraviť sa na prichádzajúce sviatky 

Veľkej noci. Duchovná obnova bola veľkou výzvou na pozorné 

počúvanie Božieho slova a mnohí veriaci v čase pôstu mohli 

osobne zakúsiť ohlasovanie Božieho milosrdenstva svetu.

PÔSTNE DUCHOVNÉ STRETKO MLADÝCH

Počas pôstneho obdobia sa mládež zúčastnila na duchovnom 

stretnutí u sestier svätého kríža v Ingenbohle.. Duchovnú 

obnovu organizovala sestra Jarka Kotuláková zo Slovenska, 

ktorá už dlhé roky pôsobí u sestier svätého kríža v Ingenbohle. 

Hlavnou témou bol život blahoslavenej sestry Zdenky 

Schellingovej, milosrdenstvo a vernosť v jej živote. Okrem 

prednášok bolo veľa priestoru na rozjímanie, modlitbu, 

adoráciu, rozhovory, spev a krížovú cestu s blahoslavenou 

sestrou Zdenkou. Sestra Jarka previedla mládež kláštorom a 

zoznámila ich so svojimi spolusestrami, ktorým  sa za štedrosť 

a pohostinnosť odvďačili tanečným folklórnym vystúpením.

SLÁVENIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom, ktorý pripomína 

umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veriaci SKM 

v Zürichu prežívali veľkonočné slávnosti už od Kvetnej 

nedele. Večernou omšou na Zelený štvrtok - na pamiatku 

Pánovej poslednej večere sa začalo Veľkonočné trojdnie, 

ktoré pokračovalo cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a 

cez Bielu sobotu, vrcholilo Veľkonočnou sobotnou vigíliou.      

Oslava Kristovho zmŕtvychvstania začala na Bielu sobotu po 

západe slnka. Liturgia sa začala zapaľovaním a požehnaním 

veľkonočného ohňa a svätením veľkonočnej sviece - paškálu. 

Nasledoval slávnostný chválospev, žalmy a čítania a slávnostné 

Vzkriesenie, pri ktorom sa rozozvučali zvony a slávnostne 

Aleluja.

STRETNUTIA MATIEK

„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje 

deti, nezostane bez odmeny“. (Jer 31,16).

 Modlitby matiek majú bohatú a dlhú históriu. Minulý 

rok uplynulo 20 rokov od prvého stretnutia dvoch anglických 

matiek, ktoré cítili potrebu modliť sa odovzdanejšie za svoje 

deti. Boli  povolané začať s novou modlitebnou skupinou, ktorá 

by sa modlila špeciálne za deti a pozýva i dnes iné matky na 

celom svete, aby sa k nim pripojili. Matky svoje problémy 

vkladajú do modlitby. Boh ich vedie, aby v modlitbe neustále 

odovzdávali svoje deti do náručia Pána Ježiša vo vedomí, že on 

vie najlepšie, čo potrebujú. V modlitbách matiek sme my mami 

povolané k tomu, aby sme žili život podľa príkladu Božej Matky 

a aby sme boli ako ona matkami modlitby a úplnej dôvery v 

Božiu moc a milosrdenstvo, matkami jednoty, nádeje, lásky, 

porozumenia, jednoduchosti a čistoty.

 Matky sa stretávajú v malých skupinkách, dve až 

osem matiek, jedenkrát v týždni, vždy v ten istý deň a v tú 

istú hodinu. Aj slovenské matky žijúce vo Švajčiarsku túžia 

odovzdávať svoje deti v modlitbe Ježišovi, ďakovať a prosiť 

za svoje rodiny. Preto už pár rokov existuje modlitebná 

skupina matiek  pri Slovenskej misii v Zürichu. Nakoľko sú 

roztrúsené po celom Švajčiarsku, nie je jednoduché dodržiavať 

pravidelnosť a presnosť stretnutí, ako je zvykom v bežných 

farnostiach. Sú však vďačné za každú príležitosť sa stretnúť, 

zdieľať svoje starosti, ale i radosti a modliť sa. Stretnutia 

sa konajú v domácnostiach, v dvojtýždenných intervaloch, 

zvyčajne v dopoludňajších hodinách, častokrát za prítomnosti  

detí.  Najčastejšie   sa stretávajú v Chame, v Ustri a v Zürichu.

ZC



Výlet
birmovancov

 Dňa 11.06.2016 sa uskutočnil 

naplánovaný výlet s birmovancami z Zürichu 

a Bernu. Navštívili sme St. Beatus Höhlen. Pán 

Boh skúšal našu vieru hneď ráno, keďže sa nebo 

zatiahlo a veľmi pršalo, ale naše modlitby boli 

vypočuté a o pár hodín už bolo po búrke a daždi. 

Program sme zavŕšili svätou omšou v Berne a 

po sv. omši sme sa v kruhu Slovákov posilnili 

pri občerstvení. Birmovanci sa veľmi dobre 

prezentovali pri zdieľaní sa vo viere a apoštoláte, 

začo im patrí uznanie.  Už o pár mesiacov príjmu 

Sviatosť birmovania, preto nezabudnime na nich 

v modlitbách, aby sa dobre pripravili na prijatie 

Ducha Svätého. 

Anton Šimčík
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Majáles v Murten

 Slováci a Slovenky v Berne a okolí sa 

radi zabávajú. Od tých najmenších, až po tých 

skôr narodených, zišli sme sa už po siedmi 

krát v meste Murten na spoločnej tanečnej 

zábave. Tohtoročný majáles bol však niečím 

výnimočný. Okrem nášho dvorného diskdžokeja 

Joãoa, alias DJ DANZA, sme medzi nami privítali 

Ľudovú hudbu Radoslava Kertisa z Košíc. Celý 

večer panovala vynikajúca nálada a ľudovky sa 

striedali s modernými pesničkami zo slovenskej 

aj zahraničnej tvorby. Svojou prítomnosťou nás 

poctila aj veľvyslankyňa SR vo Švajčiarsku, pani 

Andrea Elscheková Matisová s rodinou. Jedla 

a nápojov bolo ako vždy neúrekom. O polnoci 

všetci s napätím sledovali losovanie tomboly. 

Veľmi pekné ceny s dobrotami zo Slovenska 

pripravila pre nás Martina Flašíková.

 Fašiangová zábava, Majáles, či 

Katarínska zábava sú pre nás príležitosťou 

spoločne sa zabaviť, v rodinnom duchu utužiť 

stávajúce a nadviazať nové priateľstvá. Už teraz 

sa tešíme na ďalšie spoločné tanečné zábavy. 

Budeme veľmi radi, ak sa prídete zabaviť s nami 

nabudúce aj vy. 

dk

Mariánska púť v Mariastein

 Krásne slnečné májové 

počasie sprevádzalo slovenských 

rodákov žijúcich vo Švajčiarsku na 

tradičnú púť ku Dňu matiek, ktorá 

sa konala 8. mája v Mariastein. 

Hlavnými celebrantami boli ThDr. 

don Štefan Turanský, PhD.,

P. Pavol Nizner, SDB–misionár pre 

Slovákov vo Švajčiarsku, P. Jozef 

Bago, SDB a P. Antonín Špaček, SDB. 

 

 Počas homílie sa don 

Turanský prihovoril k veriacim a 

poukázal na silu, lásku a radosť, 

ktorú nám dáva naša Nebeská 

Matka a jej syn Ježiš. Vyzdvihol 

milosrdenstvá, ktorými nás denno-

denne obklopujú. Hlavne teraz, 

keď je vyhlásený mimoriadny Rok 

milosrdenstva nám pripomenul, 

že nesmieme zabúdať na lásku, 

ktorú nám Boh obetoval na 

kríži a že nesmieme zabúdať aj 

my sami, ako vzorní  katolíci a 

kresťania prejavovať a konať skutky 

milosrdenstva, pomáhať v núdzi 

blížnym a utiekať sa k modlitbe a 

vzdávať chválu a slávu Božiemu 

synovi a jeho  Matke Márii.

Pútnická slávnosť bola už tradične 

skrášlená veriacimi v krojoch, 

krásnym spevom a celkovo 

príjemným združením sa všetkých 

prítomných do jednej kresťanskej 

rodiny. Vyvrcholením slávnosti bolo 

spoločenské posedenie, stretnutie 

veriacich a spoločný obed. 

 

 Miesto plné pokoja a 

uctievania si Božej matky je známe 

už od 14. storočia. Legenda hovorí, 

že práve Matka Božia tu zachránila 

život dieťaťu, ktoré spadlo z 

vysokého brala a práve vo chvíli 

keď padalo, ho vzala Madona do 

náručia a položila na zem.  A z 

úcty k záchrane dieťaťa dali jeho 

rodičia postaviť kaplnku a neskôr 

kostol - kláštor. Každoročne navštívi 

toto druhé najväčšie pútnické 

miesto vo Švajčiarsku vyše 150 

tisíc návštevníkov. Jadrom kláštora 

je kaplnka. 59 krokov vedie do 

podzemnej jaskyne s úsmevom 

Madony. Tu, v úplnej samote, 

hľadajú pútnici z celého sveta pokoj 

a istotu pre vnútorný monológ a 

pre rozhovor s Matkou Božou, ktorá 

poskytne bezpečie a pohodlie, 

dodáva energiu a odvahu.



robil opatrovateľa jednému z najmenších 

chlapcov . 

 Sme Vďační Pánu Bohu za to, 

že sme mohli poslúžiť rodinám a najmä 

manželom v čase, keď okolo nás vnímame 

veľkú potrebu pomáhať kresťanským 

rodinám v ich nie ľahkom zápase 

obstáť v dnešnom svete, ktorý vyznáva 

častokrát iné hodnoty. My sami máme 

za sebou 25 rokov nášho manželstva a 

prešli sme aj ťažšími obdobiami. Preto 

táto služba nám bola veľmi blízka a ako 

sme aj nie raz povedali zúčastneným 

manželom – od nich nás líši iba vek a 

počet rokov prežitých v manželstve, a 

nie svätosť života. S láskou sa budeme v 

spomienkach vracať do La Fouly. 

Jaro a Renáta Mikušovci, ASC Bratislava 

Miletičova
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 Oslava Dňa detí sa začala 

slovenskou svätou omšou, ktorá bola 

animovaná naším úžasne šikovným 

mini zborom a po nej bola vydarená 

palacinková akcia plná hier pre všetky 

deti. Spolu pre 36 detí bolo pripravených 

8 súťažných stanovíšť a na každom 

za úspešné zvládnutie dostali deti 1 

žetón. Za 5 nazbieraných žetónov sa 

podávala palacinka podľa vlastného 

výberu, či už na sladko, s Nutelou, 

džemom, šľahačkou alebo na slano, s 

vajcom, šunkou a syrom. Deti boli veľmi 

šikovné a niektoré si prišli pre palacinku 

aj 7 krát. To sa nasúťažili! A preto, že 

sme všetci Božie deti, tak palacinky 

boli samozrejme aj pre dospelých.  Kto 

akurát nemal náhodou na palacinky chuť, 

tak si mohol vybrať z ovocia, šalátov a 

výborných chlebíčkov či koláčov. Vďaka 

všetkým, ktorí sa prihlásili, zapojili  a 

akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto 

akcii, či už s prípravou, prítomnosťou  na 

stanovištiach, občerstvením, hudbou, 

nápadmi, v kuchyni, milým slovom, … .

 Vďaka Ti Bože za požehnanie 

tohto podujatia a pekne prežitých chvíľ 

aj za spoločenstvo, ktoré sme dokázali 

spolu vytvoriť.

Marián Krivda

Služba 
slovenským 
rodinám vo 
Švajčiarsku 
 V dňoch osláv Turíc od piatka 

13. mája do pondelka 16. mája 2016 

sme boli s manželom pozvaní do La 

Fouly, peknej švajčiarskej dedinky v 

Alpách blízko pri hraniciach Švajčiarska 

s Francúzskom, asi 10 km vzdušnou 

cestou od Mont Blancu. Bývali sme v 

horskej chate, ktorá sa používa už dlhšie 

na podobné účely, v lete napríklad aj na 

detské tábory. 

 Stretlo sa tam 19 slovenských 

rodín, prevažne s malými deťmi, 

ktoré sa prišli navzájom povzbudiť a 

načerpať fyzické, ale aj duchovné sily do 

ďalšieho života. Stretnutie sa odohralo 

pod záštitou a s veľkým prispením 

Saleziánov, misionárov vo Švajčiarsku, 

predovšetkým dona Pavla Niznera a tiež 

dona Jozefa Baga. 

 Program stretnutia bol 

zostavený na základe požiadaviek 

manželov, ktorí boli organizátormi tohto 

predĺženého víkendu. Ranná modlitba, 

prednáškový blok na manželské témy a 

práca vo dvojici, svätá omša, Ruženec, 

prechádzka, adorácia a samozrejme 

spoločné stolovanie a hry – to všetko 

nás zjednocovalo a veríme aj prispelo 

k regenerácii našich duševných, 

fyzických i duchovných síl. Manželské 

témy ako Komunikácia v manželstve, 

Napĺňanie potrieb manželov, Krízy v 

manželstve, Odpustenie a Výchova 

detí sme v každom bloku prednášok 

najprv uviedli ako naše svedectvo a 

po ňom nasledovala práca manželskej 

dvojice podľa vopred pripraveného 

pracovného listu k danej téme. Manželia 

mali možnosť prerozprávať si najmä 

tie oblasti, ktoré im robia ťažkosti a 

nemajú na nich čas počas bežného 

každodenného života popri pracovných 

i rodinných povinnostiach. O deti sa im 

počas týchto blokov starali ôsmi šikovní 

animátori spolu s otcom Pavlom, ktorý 

Deň detí v Ženeve



9Púť  ku cti sv. Cyrila a Metoda v Reichenau

 V poslednú júnovú sobotu 

putovali Slováci žijúci vo Švajčiarsku na 

púť do nemeckého mestečka Reichenau, 

aby si uctili vierozvestcov sv. Cyrila a 

Metoda. Dejiny nášho národa majú na 

pamäti, že práve títo svätci priniesli k 

nám dary kresťanstva a ich misia bola 

predovšetkým nábožensky orientovaná, 

no nemôžeme zabúdať na historické 

súvislosti a ich význam pre rozvoj nášho 

písomníctva, literatúry, politického, 

občianskeho a mravného života.

 Slávnostná sv. omša sa konala v 

najstaršom kostole ostrova Reichenau - 

Munster st. Maria und Marcus. Vysluhovali 

ju P. Pavol Nizner, SDB – misionár pre 

Slovákov vo Švajčiarsku a duchovný 

otec Mgr. Dušan Mesík z farnosti Čerín z 

Banskobystrickej diecézy.

 V kázni otec Dušan poukázal 

hlavne na históriu života svetcov a ich  

zásluhy pri šírení kresťanstva a kultúry. 

V myšlienkach nás preniesol do obdobia 

roku 863, kedy Konštantín a Metod spolu 

s niekoľkými spoločníkmi opustili svoju 

rodnú zem, aby prišli na Veľkú Moravu a 

šírili tu kresťanstvo. Správne pochopili, 

že ak chcú byť úspešní, musia sa 

prispôsobiť rečou i kultúrou miestnemu 

obyvateľstvu. Konštantín, ešte predtým, 

ako odišli na svoju misiu, zostavil pre 

Slovanov písmo, ktoré je dnes známe ako 

hlaholika. Do jazyka starých Slovanov 

preložili dokonca aj celú liturgiu a aj 

časť Biblie. Bola to veľká revolúcia  v 

tom čase, keďže sa pri bohoslužbách 

používali len tri jazyky - gréčtina, 

latinčina a hebrejčina.  Ich sviatok u nás 

sa stal slávnosťou. Uctievame si ich ako 

vierozvestcov, ktorí stáli pri kresťanskom 

zrode nášho národa. Ich vplyv - dedičstvo 

otcov, ako zvykneme hovorievať - cítiť 

dodnes. Hudobnú zložku pri sv. omši 

vytvorila skupinka veriacich z farnosti 

Čerín, ktorí prišli s otcom Dušanom. 

Krása starobylého chrámu, vrúcny spev 

veriacich, pokojná atmosféra počas 

sv. omše a priateľské stretnutie pri 

spoločnom stretnutí pri večeri zanechali 

v srdciach veriacich nezabudnuteľné 

zážitky.

DETSKÉ SVÄTÉ OMŠE

Je koniec školského roka a my sa 

obhliadame s vďakou voči Bohu i nášmu 

kňazovi o. Pavlovi, pretože naše deti 

mohli opäť prichádzať bližšie k Ježišovi. 

Detské sv. omše sa stali už tradíciou a 

mnohí rodičia si zvykli, že raz do mesiaca 

sa mohli stretnúť v spoločenstve rodín 

na sv. omši. Otec Pavol mal prichystaný 

skvelý príhovor pre deti s rôznymi 

pomôckami. Myslím, že mnohokrát boli 

nielen deti, ale i my rodičia plní napätia 

a očakávania. Hovorí sa, že kto spieva, 

dvakrát sa modlí, a preto sme veľmi radi, 

že deti majú chuť spievať a nacvičovať aj 

na skúškach. Miesta je veľa, každý nový 

hlas i hlások je vítaný. Všetky deti, ktoré 

majú chuť, pozývame do detského zboru. 

Skúšky budú opäť vypísané na webovej 

stránke našej misie. Ďakujeme všetkým, 

ktorí akoukoľvek pomocou prispeli k 

tomu, aby mohli detské sv. omše bývať. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili 

do skupiniek  a naozaj pomáhajú 

čítať, niesť obetné dary, pripravovať 

aparatúru, či svojím hraním a spievaním 

prispievajú k slávnostnej atmosfére 

sv. omše. Ďakujeme miništrantom, 

ktorí nezabúdajú na detskú sv. omšu 

a samozrejme o. Pavlovi, ktorý si aj 

napriek preplnenému kalendáru na 

„tento projekt“ trúfol. Nech naše 

rodiny požehnáva Pán a môžeme sa aj v 

budúcom školskom roku opäť stretávať 

na detských sv. omšiach. 

POĎAKOVANIE

Srdečne ďakujeme našej sestre Jarke 

Kyseľovej za dielo a prácu, ktorými 

prispela v našej SKM počas niekoľkých 

rokov, za prípravu detí k 1. sv. prijímaniu, 

za prípravu mladých k Sviatosti 

birmovania, za mládežnícke stretká, 

spev, prvopiatkové pobožnosti a všetky 

ďalšie akcie, ku ktorým prispela svojou 

ochotou a prítomnosťou. Blahoželáme 

k vstupu do stavu manželského a jej 

aj manželovi Jankovi vyprosujeme v 

modlitbách veľa lásky, porozumenia a 

šťastia na spoločnej ceste životom.

Veriaci SKM



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 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

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

Janka Kalna a Dalibor Kalna. Dátum uzávierky: 30.06.2016. 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.

28.08. 2016 17:30

11.09. 2016 17:30

25. 09. 2016 17:30

09.10. 2016 17:30

23.10. 2016 17:30

13.10. 2016 17:30

27.10. 2016 17:30

11.12. 2016 17:30

25.12. 2016 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.

28.08. 2016 16:30

18.09. 2016 16:30

02.10. 2016 16:30

16.10. 2016 16:30

06.11. 2016 16:30

20.11. 2016 16:30

04.12. 2016 16:30

18.12. 2016 16:30

25.12. 2016 16:30

BERN

Každú druhú a štvrtú 

sobotu v mesiaci v 

krypte kostola Drei-

faltigkeit na Tauben-

strasse 6, Bern. Sväté 

omše sú o 17:30. Po 

sv. omši je vždy posed-

enie v spoločenskej 

miestnosti.

27. 08. 2016 17:30

10.09. 2016 17:30

24.09. 2016 17:30

08.10. 2016 17:30

22.10. 2016 17:30

12.11. 2016 17:30

26.11. 2016 17:30

10.12. 2016 17:30

26.12. 2016 10:30

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.

28.08. 2016 10:00

18.09. 2016 10:00

02.10. 2016 10:00

16.10. 2016 10:00

06.11. 2016 10:00

20.11. 2016 10:00

04.12. 2016 10:00

18.12. 2016 10:00

25.12. 2016 10:00


