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Sviatky lásky a pokoja
Na adventnom venci horeli štyri sviece. Bolo celkom 
ticho. Také ticho, že bolo počuť, ako sa sviečky začali 
rozprávať. Prvá vzdychla a povedala: “Volám sa Pokoj. 
Svietim, ale ľudia nezachovávajú pokoj, nechcú ma.” 
Jej svetlo bolo čoraz slabšie a nakoniec zhaslo. Druhá 
sviečka sa mihotala a vravela: “Volám sa Viera. Ale 
som zbytočná. Ľudia nechcú nič počuť o Bohu. Nemá 
význam, aby som horela.” Miestnosťou zavanul prúd 
vzduchu a aj druhá svieca zhasla. Tichučko a smutne 
sa prihlásila k slovu aj tretia svieca: “Volám sa Láska. 
Už nemám síl horieť. Ľudia ma odsúvajú nabok. Vidia len seba samých a nie druhých, ktorých by mali 
milovať.” Aj jej svetlo sa naposledy zamihotalo a zhaslo. Tu vošlo do miestnosti dieťa. Pozrelo sa na sviečky a 
povedalo: “Nože, vy predsa máte horieť, a nie byť zhasnuté!” A bolo mu do plaču. Vtom sa však ozvala štvrtá 
svieca. Povedala: “Neboj sa! Dokiaľ horím, môžeme zapáliť aj ostatné sviečky. Volám sa Nádej!” A dieťa si 
pripálilo zápalku od tej sviečky a znovu prenieslo svetlo na všetky ostatné.

Blížiace sa podujatia

28. - 30. novembra 2014
Adventná duchovná obnova v Zürichu

www.skmisia.ch

Odkedy láska lásku na svet poslala, skoro všetko sa zmenilo, iba lásku nikto nezmenil - Božie dieťa na 
slame, jasličky, Betlehemskú hviezdu, chudobných pastierov, svätú noc... Narodenie Ježiška rozlialo po 
celom svete lásku Božiu, aby bola zdrojom pokoja, radosti a šťastného života medzi nami - ľuďmi. Prišiel 
k nám  v chudobe a drevo jeho jasieľ sa stalo vstupnou bránou k jeho sláve, ktorá sa naplnila na dreve 
kríža. Čo všetko pre nás urobil, aby sme nežili v otroctve. Ak prijmem jeho ponuku narodiť sa aj v mojom 
srdci, potom naozaj zodvihnem hlavu. Boh dlho hľadal ženu, ktorá by mohla byť matkou Božieho syna. 
Našiel ju v osobe jednoduchej nazaretskej dievčiny. Ani v dnešnom svete Boh nehľadá výnimočných, 
skvelých, veľkých, mocných tohto sveta. Hľadá jednoduchých, skromných, pokorných, ako bola nazaretská 
deva Mária, aby sa v nás mohol narodiť  a tak sa zviditeľniť skrze život. Vianoce sú najkrajšími sviatkami 
v roku. Sú to sviatky pokoja a lásky.  Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné, požehnané, šťastné 
a veselé - iba tieto sviatky majú toľko prívlastkov. Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú krásne už 
samotné prípravy na ne. V rodinách, v ktorých je láska a porozumenie, sú aj deti šťastné a spokojné. V 
týchto rodinách má celé vianočné obdobie, čiže aj čas na prípravu narodenia Ježiška, svojské čaro. Všetci 
sa dokážu zapojiť do spoločných prác, všetci si aj pripravia svoje srdcia na príchod Pána. Maštaľka urobila 

miesto malému dieťaťu - Bohu. My zase urobme 
v srdci miesto živému chlebu – Bohu. Aby láska v 
našich rodinách nevládla len počas Vianoc, ale 
po celý život. Nemôžeme byť takí, ako obyvatelia 
mesta Betlehem, ktorí povedali: „.. nie, nie je miesta, 
všetko je obsadené ...“. Nech sa naše srdce stane 
jasličkami a duša prístreším pre Krista! S ním príde 
do srdca zároveň Božie kráľovstvo, láska Ducha 
Svätého a všetky jeho dary, ktoré budú zdrojom 
radosti, blaženosti, pokoja a porozumenia.

24.12.2014 - 01.01.2015 
Vianočné obdobie, bohoslužby v Zürichu



Nad nami bdie prítomnosť rodiny Ježiša, Márie a Jozefa v ich skromnom dome.  Spojme sa s rodinou z 
Nazareta, a vznášajme k Otcovi modlitbu za rodiny zeme:

TÉMA DUCHOVNEJ OBNOVY: „PANE, TY SI NÁŠ OTEC, NÁŠ VYKUPITEĽ “ (IZ 63, 16D)

- Otče, daruj všetkým rodinám prítomnosť 
silných a múdrych manželov, ktorí budú zdrojom 
slobodnej a zjednotenej rodiny.

- Otče, daj, aby rodičia mali dom, kde budú žiť v 
pokoji so svojou rodinou.

- Otče, daj, aby deti boli znamením dôvery a 
nádeje, a daj mladým odvahu k celoživotnému 
záväzku vernosti.

- Otče, daj každému možnosť zarobiť si na chlieb 
svojimi rukami, zakusovať pokoj ducha a udržať 
zažatý plameň viery aj v dobe tmy.

- Otče, daj nám všetkým vidieť rozkvet Cirkvi, 
stále viac vernej a dôveryhodnej, mesto 
spravodlivé a humánne, svet, ktorý miluje 
pravdu, spravodlivosť a milosrdenstvo.

MILÍ ODBERATELIA MISIJNÉHO INFORMÁTORA 
V TOMTO ČÍSLE SI VÁM DOVOĽUJEME ZASLAŤ I PRILOŽENÚ POŠTOVÚ ZLOŽENKU URČENÚ PRE POTREBY 
SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE. ČASOPIS, KTORÝ DOSTÁVATE, JE BEZPLATNÝ. UŽ JEHO PRIJATIE A O TO VIAC 
ČÍTANIE BUDE K VÁŠMU DUCHOVNÉMU DOBRU A  POVZBUDENIU. BUDEME VÁS NAĎALEJ INFORMOVAŤ 
O NAŠICH AKTIVITÁCH  A RADI VÁM HO TEDA  POSIELAŤ AJ ZDARMA. NAKOĽKO JE VŠAK JEHO VYDÁVANIE 
SPOJENÉ S NEMALÝMI NÁKLADMI, MÔŽETE TOUTO CESTOU PRISPIEŤ NA POKRYTIE VÝDAVKOV PRI JEHO TLAČI 
A ROZPOSLANÍ POŠTOU. VOPRED VÁM ĎAKUJEME ZA VAŠE PRÍSPEVKY NA NÁŠ ČASOPIS A PASTORAČNÉ 
POTREBY SKM VO ŠVAJČIARSKU.

19:00 1. BLOK: JAHVE, TY SI NÁŠ OTEC (OTCOVA 

LÁSKA ALEBO FALOŠNÉ PREDSTAVY  BOHA?)

21:00 SVÄTÁ OMŠA S PRÍHOVOROM

21:45 MODLITBA S „RIEKOU ŽIVOTA“

PIATOK, 28. 11. 2014

KRYPTA LIEBFRAUEN, MOŽNOSŤ SPOVEDE

09:30 2. BLOK: JAHVE, TY SI NÁŠ VYKUPITEĽ 

(POTREBA OBRÁTENIA) STRETNUTIE V SKU-

PINKÁCH (PASTORAČNÉ CENTRUM-MIEST-

NOSTI A, B, C)

17:00 3. BLOK: OBRÁŤ SA K NÁM, PANE! (CESTA K 

SLOBODE) DISKUSIA ALEBO PRÁCA V SKU-

PINKÁCH (PASTORAČNÉ CENTRUM - MIEST-

NOSTI A, B, C)

19:00 SVÄTÁ OMŠA S PRÍHOVOROM

20:00 MODLITBA ZVELEBENIE S RIEKOU ŽIVOTA

SOBOTA,  29. 11. 2014

KRYPTA LIEBFRAUEN, MOŽNOSŤ SPOVEDE

NEDEĽA,  30. 11. 2014 - KRYPTA LIEBFRAUEN

08:30 MOŽNOSŤ SPOVEDE A MODLITBY

PRÍHOVORU

09:30 SVÄTÁ OMŠA S PRÍHOVOROM: BOŽE, ROZJAS-

NI SVOJU TVÁR A BUDEME SPASENÍ (OTCOVO 

POŽEHNANIE PRE NÁŠ ŽIVOT)

11:00 4. BLOK: PANE, UŽ NEODSTÚPIME OD TEBA 

(KRÁČANIE V SLOBODE)

TÉMA AKO AJ VÝZVY JEDNOTLIVÝCH BLOKOV SÚ

Z ČÍTANÍ 1. ADVENTNEJ NEDELE „B“.
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Andrej Hlinka a jeho duchovný rozmer
27. septembra uplynulo 150 rokov od narodenia 
katolíckeho kňaza, politika a vedúcej osobnosti 
slovenského národného hnutia Andreja Hlinku, 
najvýznamnejšieho politika 1. polovice 20. 
storočia. Patril k hlavným predstaviteľom hnutia 
za autonómiu Slovenska. Po roku 1945 mal byť 
Andrej Hlinka zabudnutou osobnosťou. Opak je ale 
pravdou, dnes si ho intenzívne pripomíname ako 
Otca národa.

Svoje životné krédo zhrnul Andrej 
Hlinka v slovách: „Za Boha život, 
za národ slobodu!“. Podľa 
nitrianskeho biskupa Viliama 
Judáka bol Hlinka muž činu, 
miloval cirkev i svoj národ a 
veľa sa obetoval pre ľudí. „Svoj 
potenciál využil, aby obetoval 
svoje sily, svoje schopnosti 
slovenskému národu v tých 
politických premenách, keď sa 
tvorila prvá Československá republika 
a usiloval sa, aby tento ľud dostal primerané 
vzdelanie, aby ho vytiahol zo sociálnej biedy, v ktorej 
sa nachádzal. Vždy sa pozeral na iného s láskou, ako 
kresťan, ako katolícky kňaz,“ poznamenal biskup 
Judák.  V lete 1889 bol Andrej Hlinka vysvätený za 
kňaza. O šesť rokov neskôr sa stáva ružomberským 
farárom, pričom spišský biskup Alexander Párvy sa 
stavia proti tejto voľbe. Hlinka súčasne z pozície 
kňaza naráža na prvé problémy. „Mesto ovládla istá 
klika, ktorá sa obohacovala na mestskom majetku, 
a v podstate tie mestské financie zapotrošila. Hlinka 
z pozície ružomberského farára, ktorý bol aj členom 
mestského zastupiteľstva, toto otvorene kritizoval, 
čiže narobil si ešte viacej nepriateľov touto svojou 
priamosťou,“ uviedol historik Róbert Letz.

Andrej Hlinka sa angažoval aj ako spoluzakladateľ 
Slovenskej ľudovej strany. S jej programom 
bola zvolená väčšina slovenských poslancov do 
uhorského snemu. Pred voľbami v roku 1906 verejne 
podporil kandidatúru Vavra Šrobára. Spišský biskup 
Párvy ho za to suspendoval z výkonu kňazského 
povolania.  
     

„Hlinka nikdy nepodľahol pokušeniu a tlakom, 
ktoré tu boli, aby túto situáciu zneužil v neprospech 
cirkvi. Vždy bol poslušný cirkvi a biskupovi, nikdy 
sa nedostal na pozíciu nejakého reformátora, ktorý 
odrazu využije slabosť jedného človeka, alebo 
jeden ľudský pre neho bolestný konflikt, aby ublížil 
cirkvi, a to bolo v očiach Svätej stolice nesmierne 
veľa,“ tvrdí historička Emília Hrabovec.  Vatikán 

však suspendáciu nepotvrdil. Obetavou 
pastoráciou a sociálnou činnosťou 

získal Andrej Hlinka podporu 
najmä nižších ľudových vrstiev. 

Robil všetko v prospech svojich 
veriacich, ich náboženského, 
kultúrneho a národného 
povznesenia. Katolícky kňaz 
napriek obľube u veriacich, 
mal aj mnohých neprajníkov. 

Andrej Hlinka prežil dokonca 
niekoľko pokusov o atentát. 

Zomrel 16. augusta 1938 v 
Ružomberku.

“Kadiaľ tento bojový človek šiel, chumelilo sa, 
zúrili búrky a lialo sa. Mnohí mu to i zazlievali, 
prezývali ho buričom, no my dnes bezpečne 
vieme, že práve takého človeka sme potrebovali. 
Slovenská zem bola vysušená, mŕtva - potrebovala 
takéto búrky. Zelenalo sa po nich na každom poli, 
rástla odvaha, elán a ich priamy i nepriamy vplyv 
blahodarne pôsobil predovšetkým na náš kultúrny 
vývoj...”

Milo Urban 
spisovateľ, v roku 1938

“...starý pán farár bol predovšetkým farár. Aj keď 
ho poznáme ako politika, hospodára, na prvom 
mieste bol farár... Hlinka ako farár povzniesol 
farnosť, povzniesol človeka... A Ružomberok, 
ten Hlinka skutočne povzniesol, ako povzniesol 
v náboženskom aj národnom povedomí 
ružomberského človeka.”

Ladislav Hanus
filozof, kulturológ, katolícky kňaz, 

bývalý Hlinkov kaplán, v roku 1991



„Každý je povolaný ku svätosti“ - to je odkaz 
americkej rehoľnej sestry slovenského 
pôvodu, Miriam Terézie Demjanovičovej 
(1901-1927), ktorá bola 4. októbra 
blahorečená v americkom Newarku 
pri New Jersey. 

Blahorečenie, ktoré sa začalo o 
9:30 miestneho času v tamojšej 
Katedrále Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho, je historicky prvým 
blahorečením odohrávajúcim 
sa na pôde USA. Formulu 
blahorečenia tejto 26-ročnej 
sestry z Kongregácie 
milosrdných sestier sv. 
Alžbety predniesol ako 
delegát Svätého Otca 
prefekt Kongregácie pre 
kauzy svätých kardinál 
Angelo Amato.

 Blahoslavená Miriam Terézia sa narodila 
26. marca 1901 v meste Bayonne v USA v rodine 
slovenských gréckokatolíkov, pôvodom z Bardejova. 
Do rehole vstúpila v roku 1925 po získaní 
vysokoškolského diplomu v odbore humanistiky 
s vynikajúcimi výsledkami. Už ako postulantka a 
novicka sa Miriam Terézia vyznačovala intenzívnou 
spiritualitou založenou na mystickej skúsenosti 
spoločenstva Najsvätejšej Trojice, a to až do tej 
miery, že ju nazývajú „americkou svätou Terezkou 
od Dieťaťa Ježiša“.

 V roku 1926 ju jej duchovný sprievodca 
požiadal o napísanie súboru meditácií o duchovnom 
živote pre ostatné novicky. Týchto dokopy 26 
spisov bolo po jej smrti (1927) publikovaných v 
knihe Väčšia dokonalosť (Greater perfection). Pod 
názvom Kvet z bardejovských záhonov ju neskôr 
v Kanade do slovenčiny preložil a vydal slovenský 
jezuita páter Štefan Senčík. Vydavateľstvo 
Dobrá kniha tento rok vydalo životopis novej 
blahoslavenej z pera Štefana Senčíka pod názvom: 
„Na ceste za väčšou dokonalosťou - Miriam Terézia 
Demjanovičová“.

Ako členka Kongregácie milosrdných 
sestier sv. Alžbety zomrela Miriam 

Terézia vo veku 26 rokov 8. mája 
1927 v New Jersey. Pápež Benedikt 
XVI. jej 10. mája 2012 prisúdil 
hrdinský stupeň čností, ktorý sa 
spája s titulom „ctihodná”. Dekrét 
potvrdzujúci zázrak na príhovor 
sestry Miriam bol zverejnený 
na základe autorizácie pápeža 
Františka 17. decembra 2013.
 
Postulátorka kauzy blahorečenia 
Silvia Correaleová o novej 
blahoslavenej hovorí: „V sestre 
Miriam Terézii sa spája skúsenosť 
Cirkvi východu a západu. Ona sama 
bola pokrstená a súčasne prijala aj 

prvé sväté prijímanie a sviatosť 
birmovania podľa byzantského 
obradu Gréckokatolíckej 

cirkvi, ku ktorej patrili jej rodičia. Nezmenila 
svoju príslušnosť ani po vstupe do Kongregácie 
milosrdných sestier sv. Alžbety, ktoré patria k Cirkvi 
latinského obradu.

 Uznanie jej svätosti teda hlbšie spája tieto 
dve čiastky univerzálnej Cirkvi. Prvá blahoslavená, 
ktorá sa narodila a žila v Amerike 20. storočia, 
ponúka svedectvo svätosti mladého veku. Novým 
generáciám ukazuje ako možno žiť a stelesniť 
kresťanské hodnoty v kultúre vlastnej krajiny a vo 
vlastnej dobe.“

(Prevzaté z Vatikánskeho rozhlasu)
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ZO ŽIVOTA MISIE

ROZPIS BOHOSLUŽIEB VO 
VIANOČNOM OBDOBÍ 2014/2015 
- PRE ZÜRICH 

Všetky bohoslužby sa konajú 
v krypte kostola Liebfrauen, 
Wienbergstrasse 34, Zürich

24.12. 2014, streda 
Polnočná sv. omša o 22:00 

25.12. 2014, štvrtok 
Narodenie Pána, sv. omša o 9:30

26.12. 2014, piatok 
sv. Štefan, sv. omša o 9:30

28.12. 2014, nedeľa 
Nedeľa sv. Rodiny, sv. omša o 
9:30

31.12. 2014, streda 
Sv. Silvester, sv. omša a ďakovná 
pobožnosť o 19:00

01.01. 2014, štvrtok 
Nový rok, Slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky, sv. omša o 9:30

VEČERNÉ STREDAJŠIE SV. OMŠE 
Posledná sv. omša v stredu v roku 
2014 bude 17. decembra. Prvá 
stredajšia sv. omša v novom roku 
bude dňa 14. januára 2015.

ORGANIZAČNÉ OZNAMY
Veriaci, ktorí majú záujem o 
požehnanie svojich príbytkov 
a osobné stretnutie s kňazom, 
slovenským misionárom, si 
môžu dohodnúť stretnutie na 
telefónnom čísle našej Slovenskej 
Katolíckej misie. Požehnania 
budem vykonávať v období 
Zjavenia Pána až do uspokojenia 
záujmu veriacich.           Otec Pavol

Predstavujeme naše 
spoločenstvá
Milí čitatelia, touto rubrikou vám chceme predstaviť 
spoločenstvá Slovenskej katolíckej misie v mestách Zürich, 
Bern, Basel, Luasanne a Ženeva. Dnes vám krátko priblížime 
život v spoločenstve v Berne.

Súčasťou Slovenskej Katolíckej Misie vo Svajčiarsku je už mnoho rokov aj 

komunita v Berne. Zahŕňa slovensky hovoriacich veriacich a ich priateľov 

najmä z kantónu Bern, ale aj Friburg, Solothurn či Neuchatel. Stretávame sa 

na svätých omšiach každú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci, v kostole svätej 

trojice (Dreifaltigkeitskirche) v Berne. 

Doteraz sme vždy mali štastie na obetavých misionárov, aj vďaka ktorým 

sa naša komunita rozrástla o veľa prevažne mladých ľudí. A to až tak, že sa 

nám podarilo obohatiť naše omše spevom mladežníckých piesní. Tiež pod-

porujú naše deti v aktívnej participácii, či už miništrovaním, alebo čítaním 

písma a najmenších vždy odmenia sladkosťami. V neposlednom rade im 

patrí vďaka za možnosť prípravy k sviatostiam priamo u nás.

Naša komunita má časté zastúpenie na púťach Slovenskej misie, ako aj 

duchovných obnovách. K akciám organizovaným našou komunitou patrí 

tradične Mikuláš a v posledných rokoch Katarínska zábava. 

Počtom sme stredne veľké spoločenstvo. Sväté omše navštevuje pravidelne 

30-40 veriacich všetkých vekových kategórií, od rodín s malými deťmi až 

po seniorov. Z toho dôvodu tam vládne takmer rodinná atmosféra, ktorá 

pretrváva aj na následnom posedení pri káve, či menšom občerstvení. 

Pre mnoho Slovákov žijúcich v bližšom či vzdialenejšom okolí, je to možnosť 

nadviazať prípadne udržiavať kontakt s krajanmi. Pre tu vyrastajúce deti, 

často zriedkavú, možnosť stretnutia s daľšími slovensky hovoriacimi 

kamarátmi. Preto, či už ste v Berne noví, na návšteve alebo len Bernom 

prechádzate, radi vás medzi sebou privítame.

Michal Škotta



Medzi  časovým rozpätím  
slovenských mariánskych púti 
v Mariastein a Einsiedeln sa 
datuje  i tradičná púť k našim 
vierozvestcom sv. Cyrilovi a sv. 
Metodovi v Reichenau. 29. júna 
2014 sa zišla početná slovenská 
rodina do baziliky Münster St. 
Maria a Markusa, kde po prvýkrát  
s nami slávil liturgiu 
otec Pavol Nizner. 
Sprievodná organová 
hudba a pieseň  k našim 
svätcom nás pripravila k 
počúvaniu liturgického 
čítania a  prežívania 
Bohoslužby na 
historickom pútnickom  
mieste. Otec Pavol 
privítal prítomných, 
ktorí si prišli pripomenúť a uctiť 
našich svätých Cyrila a Metoda 
a zároveň prosiť od Pána Boha o 
duchovný dar, aby  nám pomohol 
viesť dobrý kresťanský život.
 Svätí, to sú ako hviezdy 
na nebeskej oblohe, ktoré 
nám pomáhajú v našom živote  
správne sa rozhodovať a ísť 
správnou cestou, nezablúdiť.  
Oni svojimi cnosťami, svojím 
životom a rozhodnutím nám 
ukazujú smer ako žiť Božím 
životom, životom plnším  a 
šľachetnejším. Každý národ, 
spoločenstvo musí mať svoju 
identitu. Musí si uvedomiť  
odkiaľ prichádza, na čom stojí, 
na čom stoja jeho dejiny, aké 
má  schopnosti, akú reč, aké 
dary prijal od Boha, aké vzory, 
udalosti hýbali jeho históriou. 
 V kázni otec Pavol 
vyzdvihol veľkosť  a pôsobenie 
oboch svätcov. Ich prvoradou 
a podstatnou prácou bolo 

ohlasovanie viery a preto i v 
ich živote najviac dominovali 
pomenovania - svätosť a viera. 
Iste by niekto mohol namietať, 
že svätosť, viera a služba Bohu sú 
príliš vznešené ideály, že nie sú 
pre každého. Bez týchto ideálov 
by sme však nemohli pochopiť 
skutočnosť prínosu sv. Cyrila a 

sv. Metoda  pre naše duchovné, 
kultúrne a národné dejiny.
Slávnostnú kázeň  vhodne 
doplnila  pochvala  Cyrilovi 
Filozofovi, ktorú zložil jeho 
učeník sv. Klement: „Hľa, 
zasvitla nám, milovníci 
Krista, svetložiarna pamäť 
preblaženého otca nášho 
Cyrila, nového apoštola a 
učiteľa všetkých krajín, ktorý 
pobožnosťou a krásou zasvietil 
na zemi ako slnce, osvecujúc 
celý svet lúčmi trojosobného 
božstva. Žehnám tvoju presvetlú 
tvár, ožiarenú Svätým Duchom, 
ktorou zasvitlo mojej tvári svetlo 
Božieho poznania a vykorenila 
sa lesť mnohobožstva. Žehnám 
tvoje zlatožiarne oči, ktorými 
bola odňatá naša nerozumná 
slepota a zasvitlo svetlo 
poznania Božieho.“
 Pred cestou domov sme 
sa ešte spoločne navečerali v 
reštaurácii Zum alten Mesmer. Pri 

stolovaní zostal čas na príjemné 
rozhovory. Ak nám bude možné 
i v budúcom roku spoločne 
oslavovať našich vierozvestcov v 
Reichenau, predtým si pozrieme  
s odborným sprievodcom 
mesto Konstanz a jeho Münster. 
Húfy turistov prichádzajú do 
mesta, aby sa zúčastnili na 

historických  oslavách 
udalostí, ktoré sa udiali 
pred 600 rokmi. Koncil v 
Konstanz si pripomína v 
budúcom roku 600 rokov 
od upálenia Jana Husa.
Ďakujeme slovenskému 
misionárovi v Zürichu 
otcovi Pavlovi Niznerovi 
a organistovi Tonkovi 
Hrnekovi za dôstojnú sv. 

omšu spojenú so spomienkou na 
veľkých svätcov nášho národa.

Marta van Ooijen – Šuvadová
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Mnohí naši 
veriaci si živo 
p a m ä t a j ú 
o b e t a v ú 
m i s i o n á r s k u 
službu dona 
L u i g i h o . 
Pôsobil vo švajčiarskom Baseli 
v rokoch 1982 – 1997. Aktuálne 
žije v saleziánskej komunite 
v Bardejove, kde vypomáha v 
pastorácii. Pri príležitosti jeho 
jubilea - 55. výročia kňazstva 
mu vyprosujeme hojnosť Božích 
milostí, zdravia a stále radostné 
a otvorené srdce, ktorým 
mnohých získa pre Pána.
Ad multos annos!

Cyrilo-Metodská púť v Reichenau

SRDEČNÉ BLAHOŽELANIE 
DON LUIGIMU ONDREJKOVI



7MARIÁNSKA PÚŤ V 
EINSIEDELN 

“Ó, Mária, bolestivá, naša ochrana, 

slovenský náš národ volá: 

   Pros za nás Boha...”

...Vrúcnym náboženským spevom, za 

jasotu teplého letného slniečka vchádzal 

procesiový sprievod slovenských krajanov 

žijúcich vo Švajčiarsku do baziliky v 

Einsiedeln. Práve tam sa dňa 7. septembra 

2014 všetci zjednotili, aby si uctili 

Patrónku Slovenska Sedembolestnú Pannu 

Máriu. Svätú omšu celebroval J. E. Mons. 

Viliam Judák - nitriansky diecézny biskup. 

Vo svojej homílii poukázal na skutočnosť, 

že práve tento rok 2014 je venovaný 

Sedembolestnej Panne Márii a prešlo 450 

rokov od prvého zázraku na príhovor Panny 

Márie v Šaštíne a zároveň slávime 50. 

výročie potvrdenia Sedembolestnej Matky 

za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI.

      Otec biskup vyzdvihol konkrétne bolesti 

Matky Božej a jej dôležitosť v živote Ježiša, 

ale i v živote každého veriaceho kresťana, 

kresťanskej rodiny i celej Cirkvy. Zdôraznil, 

že Nepoškvrnená Panna a Matka prežila 

utrpenie svojho čistého a nevinného Syna, 

ktorý sa pre nás stal obetou milou Bohu, 

aby nás vykúpil.

Počas slávnostnej svätej omše prijali 

katechumeni Zuzana a Lucia sviatosť krstu 

a následne spolu s mladými dievčatami 

Karin a Viktóriou z bernského spoločenstva  

sviatosť birmovania. Veľká vďaka patrí 

otcovi Pavlovi, ktorý mladých kandidátov 

na prijatie sviatosti pripravil. Atmosféru 

skrášlili deti, mládež a staršia generácia 

odetá v ľudových krojoch, ale aj spev 

mládežníckeho zboru. Po ukončení svätej 

omše slávnosť pokračovala spoločným 

obedom a posedením. Spomienka na 

Sedembolestnú pozvala slovenských 

krajanov prežiť rozhodujúce chvíle dejín 

vykúpenia a uctiť si Matku, zjednotenú s 

trpiacim a ukrižovaným Synom. 

Ing. Eva Bačovčinová

VIANOČNÝ VINŠ
Milí čitatelia Misijného informátora, dobrodinci a sympatizanti Slovenskej 

katolíckej misie! Ku blížiacim sa Vianočným sviatkom nám dovoľte týmto 

vinšom zapriať Vám i Vašim drahým milostiplné Vianočné sviatky.

Vianočný vinš si prizval koledu:

vraj pôjdu, kam ich oči povedú-

hornatým krajom, šírou rovinou, 

s tou tisícročia starou novinou,

že časy sviatkov ľuďom nastali. 

Dieťatko narodené v maštali

svet požehnáva znova pokojom.

Nech privíta ho každý po svojom,

a nech mu lásku sveta popraje.

Ako ono symbolom dobra je

nech dobrá vôľa k nám si prisadne 

a skutky naše nech sú príkladné,

nech k našim  blížnym cestu zaviatu

vyznačia v snehu stopy návratu...

Vianočný stromček nech nám zarodí,

nech stôl je štedrý ako na hody 

a v dušiach našich dobrá pohoda

nech v jasličkách to dieťa pohojdá.

MISIA MÁ STARO-NOVÉ 
AUTO
Po roku používania zapožičaného auta, ho bolo treba vrátiť naspäť Slovenskej 

provincii saleziánov. Z toho dôvodu sme museli nájsť nejaké riešenie vzhľadom 

na potreby pastoračnej služby SKM. Po odporúčaní a schválení predstavených 

bolo zadovážené ojazdené auto Mazda 5. Kúpa bola hradená prevažne z 

prostriedkov misie a zvyšok z 

príjmov misionára, hoci auto 

zostane ako služobné vozidlo 

k dispozícii SKM i pri výmene 

misionára. Vďaka patrí aj Vám 

dobrodincom, ktorí podporujete 

naše dielo. PN.



Slovenská komunita 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 vždy 
pol hodinu pred sv. omšou, alebo po nej.

MISIJNÉ OZNAMY

PRAVIDELNÉ SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY 

A NÁBOŽENSKÉ STRETNUTIA V TÝŽDNI 

Každú stredu o 20:00 je slovenská sv. 

omša doprevádzaná mládežníckym 

speváckym zborom. Býva v kostole sv. 

Jána Boska (Talianska Misia), Feldstr. 

109. – z hl. železničnej stanice sa 

tu môžete dostať trolejbusom č.31. 

Kostol sa nachádza hneď pri piatej 

zastávke MHD (v smere Schlieren) - 

„Baeckeranlage“. S autom je možné 

parkovať na farskom dvore. Po sv. 

omši je vždy stretnutie spoločenstva 

veriacich v priestoroch saleziánskeho 

oratória nachádzajúce sa pod kostolom.

Každý prvý piatok v mesiaci o 20:00 

hod býva pravidelná sv. omša  s krátkou 

poklonou pred Najsv. Sviatosťou 

oltárnou v krypte kostola Liebfrauen 

(Weinbergstr. 34). Možnosť pristúpiť 

ku prvopiatkovej sv. spovedi je 1/2 

hodiny pred začiatkom sv. omše, 

alebo po nej počas pobožnosti. 

Každý piatok o 19:30 hod na Feldstr. 

109 – Talianska Misia (s výnimkou 

„prvých piatkov“ a prázdnin) sa 

schádza Modlitebno – biblický krúžok. 

Stretnutie je vo farskej budove v učebni 

pre katechézu.

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Ak niekto z veriacich žiada krst dieťaťa, 

náuku pred uzavretím kresťanského 

sobáša (zápisnicu pre kresťanský 

sobáš), alebo iné sviatosti (s potrebnou 

prípravou), treba si dohodnúť stretnutie 

s duchovným správcom SKM. Adresa: 

Otec Pavol Nizner SDB, Slovenská 

Katolícka Misia, Brauerstr. 99; 8004 

Zürich; T/F: 044 241 50 22. S duchovným 

správcom sa môžte spojiť aj cez e –

mailovú adresu: misionar@skmisia.

ch. Bližšie informácie, podmienky za 

akých možno prijať sviatosti i správy o 

dianí v SKM nájdete na webovej stránke 

www.skmisia.ch. Prehľadné informácie 

o náboženských podujatiach prináša aj 

časopis Slovenské Zvesti.

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

Dalibor a Janka Kalna. Dátum uzávierky: 08.11.2014. Prípadné návrhy, pripomienky, alebo opravy ohláste na e-mailovú adresu 

misijny.informator@bluewin.ch
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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.

23.11.2014 17:30

14.12.2014 17:30

28.12.2014 17:30

11.01.2015 17:30

25.01.2015 17:30

08.02.2015 17:30

22.02.2015 17:30

08.03.2015 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.

16.11.2014 16:30

07.12.2014 16:30

21.12.2014 16:30

29.12.2014 16:30

04.01.2015 16:30

18.01.2015 16:30

01.02.2015 16:30

15.02.2015 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.

22.11.2014 17:30

13.12.2014 17:30

27.12.2014 17:30

10.01.2015 17:30

24.01.2015 17:30

14.02.2015 17:30

28.02.2015 17:30

14.03.2015 17:30

LAUSANNE

Vždy tretiu nedeľu v me-

siaci v kostole Chapelle 

du Servan na Chemin 

Eugen Grasset 12 o 9:30. 

Po sv. omši je posedenie 

v blízkej cukrárni pri 

zimnom štadióne.

16.11.2014 09:30

21.12.2014 09:30

18.01.2015 09:30

15.02.2015 09:30

15.03.2015 09:30

05.04.2015 09:30

17.05.2015 09:30

21.06.2015 09:30


