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ĽUDSTVO DNES POTREBUJE MUŽOV A ŽENY A ZVLÁŠŤ VÁS 

MLADÝCH, KTORÍ NECHCÚ ŽIŤ SVOJ ŽIVOT „POLOVIČATO”!

Mladí pútnici z celého sveta pricestovali v 

posledný júlový týždeň do poľského 

Krakova  na 31. Svetové 

dni mládeže. Túžba 

stretnúť sa so Svätým 

Otcom Františkom ich 

hnala aj napriek rôznym 

prekážkam, no neodradili ich ani príliš veľké 

horúčavy, občasné prívaly dažďa, davy ľudí, 

nekonečné putovanie či preplnené letiskové haly, vlaky a ulice. 

Ale aj napriek tomu, všade a vždy bola priateľská atmosféra, 

milá ochota všetkých, porozumenie, spev a hlavne - príjemné 

úsmevy.  Mottom SDM boli slová Ježiša: „Blahoslavení 

milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5,7). Všetci 

prítomní pocítili a zažili milosrdenstvo na každom kroku. 

Krakov je mestom Božieho milosrdenstva, tam asi ani nie je 

možné necítiť Božie milosrdenstvo. Veľký priestor, na ktorom sa 

konali hlavné stretnutia so Svätým Otcom, nesie meno Campus 

misericordiae, čiže Pole milosrdenstva. Prítomnosť Svätého 

otca Františka sa hlboko zakorenila do sŕdc mladých kresťanov, 

ktorí sa priamo zúčastnili na stretnutí. Všade povzbudzoval 

prítomných, aby boli milosrdní a mali otvorené srdcia pre 

okolitý svet – „Ľudstvo dnes potrebuje mužov a ženy a zvlášť 

vás mladých, ktorí nechcú žiť svoj život „polovičato”; mladých 

pripravených stráviť život v nezištnej službe najchudobnejším 

a najslabším, napodobnením Krista, ktorý daroval celého 

seba samého pre našu spásu. Zoči-voči zlu, utrpeniu, hriechu 

je jedinou možnou odpoveďou Ježišovho učeníka darovanie 

seba, aj vlastného života, podľa Krista – to je postoj služby. 

Ak sa niekto nazýva kresťanom a nežije pre službu, jeho život 

nemá cenu. Svojím životom zapiera Ježiša Krista.“

Svetové dni mládeže sa stali pre mnohých príležitosťou k 

novému štartu do života s Bohom a naplnení milosrdnou láskou 

ďalej dokázali pod ochranou Matky milosrdenstva veľké veci, 

ku ktorým sú pozvaní všetci z nás sebe vlastným spôsobom. 

Boli to dni plné lásky, radosti, zážitkov...

Z našej SKM na stretnutie mladých do Krakova putovali Janko 

Sedláček a Dominik Macejko. Ich zážitky boli neopísateľné. 

Citujeme: „Púť v Krakove bola veľmi krásna a jedinečná. Stretli 

sme veľa veriacich z rôznych krajín a keď sme sa s mnohými 

rozprávali a povedali, že putujeme do Krakova, tak každý vedel 

prečo. Najviac sme sa potešili, keď sme stretli Slovákov. Počuť 

rodnú reč bolo veľmi milé. Program v Krakove bol bohatý, sv. 

omše veselé, plné spevu a radosti z prítomnosti svätého otca 

Františka. V nedeľu nás zastihla veľká búrka a úplne premočení 

sme asi hodinu čakali na mieste, kadiaľ mal prechádzať náš sv. 

otec. A oplatilo sa, lebo prešiel popri nás celkom blízko a mali 

sme ho možnosť vidieť asi zo vzdialenosti len pár metrov. To 

bolo to najmilšie a najpríjemnejšie z nášho putovania. Pokoj, 

radosť a pohoda počas celého pobytu v Krakove bola určite aj 

vďaka veľkej pohostinnosti a obetavosti všetkých Poliakov.“

PIATOK 
09.12.2016

KRYPTA – LIEBFRAUEN KIRCHE

19.00 Prednáška:
 „Boh, Otec, ktorý ťa miluje”
20.15 Modlitby /za skúsenosť s Božou 
 láskou, za vn. uzdravenie/ + 
 VIANOČNÉ SPOVEDE
21.00 Svätá omša s príhovorom

SOBOTA 
10.12. 2016

KRYPTA – LIEBFRAUEN KIRCHE

17.30 Prednáška: “Otec, ktorý 
 odpúšťa a učí odpúšťať” 
18.15 Modlitby / za vn. uzdravenie/ + 
 VIANOČNÉ SPOVEDE
19.30 Svätá omša s príhovorom

NEDEĽA 
11.12.2016

KRYPTA – LIEBFRAUEN KIRCHE

08. 45 Možnosť sv. spovede
09. 30 Svätá omša s príhovorom:
 “Otec, ktorý ťa vysiela milovať”

Kazateľ: 
ThLic. PaedDr. Anton Pariľák PhD 

Duchovná obnova, 9.-11. decembra 2016



 O „dobytie “BAŠTY MILOSRDENSTVA – MARIÁNSKEHO 

PÚTNICKÉHO CHRÁMU V EINSIEDELN sa postarali krajania 

Slováci žijúci tu vo Švajčiarsku, ktorí sa 4. septembra tohto 

mimoriadneho Roku Božieho milosrdenstva 2016 zišli na 

pútnickej slávnosti. Uctiť si Patrónku Slovenska a využiť 

výnimočnú možnosť prejsť otvorenou Svätou bránou a získať 

mimoriadne duchovné milosti využilo okolo 500 slovenských 

veriacich. Svätá brána vyzvala všetkých pútnikov k odvahe  

prekročiť jej prah a oslobodiť sa zbraňami skrúšenosti od 

starého spôsobu života, zlozvykov a hriechu. Brána umožnila 

vstúpiť do posvätného priestoru milosrdenstva, v ktorom 

akoby stále rezonovali Ježišove slová: “Milosrdenstvo 

chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale 

hriešnikov.” Hlavným celebrantom bol J. E. Mons. Milan 

Šášik CM mukačevský eparchiálny biskup. Počas homílie 

poukázal na možnosti, ako prejavovať svojmu blížnemu lásku 

a vytvárať skutky milosrdenstva. V živote je potrebné, aby 

sme otvorili svoje srdcia, ako ho má otvorené Boh pre nás, 

darovať dobrotu, tak ako nám ju daroval Ježiš, keď sa za naše 

hriechy obetoval. Poukázal na to, ako sme v dnešnej modernej 

dobe ovplyvňovaní a pokúšaní moderným štýlom života, 

vplyvom médií, či vplyvom iných náboženstiev a práve tieto 

negatívne vplyvy zasahujú do našich životov a tak je veľmi 

dôležité udržať si vieru a budovať vo svojom tele chrám – 

chrám dobroty, zbožnosti, lásky, spravodlivosti a úcty k nášmu 

Stvoriteľovi a jeho Matke Márii.

 Počas sv. omše otec biskup udelil Sviatosť Birmovania 

mladým kandidátom – Chiare, Tomášovi, Lukášovi a Jánovi. 

V závere sa prihovoril hlavne k nim, aby pochopili, že práve 

Duch Svätý je ten, ktorý ich bude ďalej viesť, aby prilipli ku 

Kristovmu učeniu a do hĺbky ho pochopili. Ozdobou slávnosti 

boli krajania, ktorí prišli odetí v slovenských krojoch. V závere 

Mariánskej púte sa veriaci zišli pri spoločnom posedení a 

chutnom obede v neďalekej reštaurácii. V mnohých srdciach 

zanechala táto udalosť nezabudnuteľné zážitky a preto 

všetkým zaangažovaným patrí obrovské Pán Boh zaplať!

 „Počas prípravy 

som dostal šancu sa v pokoji 

zamyslieť nad sebou a svojím 

životom. Počas celej sv. omše 

som bol veľmi nervózny, ale 

pociťoval som veľkú radosť. 

A počas sviatosti birmovania 

sa moja radosť a vnútorný 

pokoj ešte znásobil. Keďže 

som teraz začal strednú školu 

(Lehre) a veľa vecí je pre mňa 

nových, budem sa modliť k 

Duchu Svätému o pomoc pri 

štúdiu, aby som všetko dobre 

zvládal a zároveň si budem 

všímať potreby ostatných.“ 

- Lukáš

 „Príprava na 

birmovku mi dala pocit istoty, 

že patrím do spoločenstva 

kresťanov. Častokrát 

prosím o pomoc Ducha 

Svätého, no v poslednom 

období najčastejšie v škole 

a pri hľadaní budúceho 

zamestnania. O silu prosím 

aj v boji s pokušeniami.“ 

- Tomáš

 „V príprave na 

prijatie sviatosti som 

spoznal základy kresťanskej 

viery a argumenty, prečo 

je kresťanstvo založené na 

pravde. Silu Ducha Svätého 

očakávam a potrebujem v 

osobnom živote, v odolávaní 

pokušeniam a v sile svedčiť 

o svojej kresťanskej viere. A 

keď som nemal veľa času na 

prípravu do školy, tak som 

v modlitbe úpenlivo prosil 

o pomoc Ducha Svätého a 

zabralo to.“

 - Ján

 „Na stretká počas 

prípravy na prijatie sviatosti 

birmovania som chodila 

veľmi rada. Vždy to bol čas 

strávený v spoločenstve 

kresťanskej rodiny. Ak mám 

nejaký problém, tak siahnem 

po modlitbe k Duchu 

Svätému, aby som ho s Božou 

pomocou vyriešila. Ak sa mi 

podarí problém vyriešiť, tak s 

istotou  viem, že mi pomohli 

dary Ducha Svätého.“ 

- Chiara
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NÁRODNÁ PÚŤ V EINSIEDELN



 V sobotu  24. septembra 2016 sa deti zišli  v krásnej 

prírode malej dedinky Leaz, ktorá sa nachádza len 20 minút 

od Ženevy, aby tu prijali prvýkrát sviatosť zmierenia. Po 

duchovnom zamyslení  otca Jozefa boli svedkami, ako 

márnotratný syn opustil s polovicou majetku rodný dom  

a išiel hľadať svoje šťastie a poklad do sveta. Tak aj deti sa 

rozhodli ísť hľadať poklad po stopách márnotratného syna, 

ktorý sa nakoniec spolu s nimi vrátil do domu svojho otca. A 

oni povzbudení týmto synom, tiež išli na svätú spoveď, aby 

zakúsili nekonečnú milosrdnú lásku Nebeského Otca.

V nedeľu 2. októbra 2016 prijali 3 deti, Mária, Matteo a 

Emma, prvýkrát do svojho srdca nášho Pána Ježiša Krista v 

najsvätejšej eucharistii. Na začiatku svätej omše ich vyzval náš misionár otec Jozef, aby vyznali katolícku vieru a túžbu prijať 

Ježiša do svojho srdca. Po ich odpovedi ÁNO, CHCEM sme spoločne slávili liturgiu a boli svedkami radostnej udalosti prijatia 

eucharistie do sŕdc detí. Veľká vďaka patrí hudobníkom a spevákom, ktorí prišli aj z rôznych končín (Zürich, Prešov), otcovi 

Jozefovi , ktorý slúžil sv. omšu a otcovi Paľovi, ktorý nám adresoval slová povzbudenia na príklade dvoch batérií, ktoré musia 

byť nabité, aby nám mohli poslúžiť. Ďakujeme tiež rodičom, ktorí aktívne pripravili agapé a všetkým, ktorí prišli do farskej sály 

a ktorí vytvorili takú peknú veľkú Božiu rodinu. (MK)
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Prvá sv. spoveď a prvé sv. prijímanie v Ženeve

 Na mojom písacom stole leží v tmavomodrom 

koženom  obale malá kniha, menšia ako moja ruka, s krížom 

v pravom rohu. Vždy, keď si ju zoberiem do rúk k čítaniu na  

scenári spomienok spoznávam usmiatu tvár  otca Antona 

Hlinku. Narodil sa 31. októbra 1926 vo Valaskej Belej  rázovitej 

obci Považia. Slovensko opustil v päťdesiatich rokoch na radu 

saleziánov a na podnet nedávno zomrelého otca Ernesta 

Macáka.

 Pri húfnom príchode emigrácie v roku 1968 

precestoval stovky kilometrov po štátoch západnej Európy, 

kde sa naši krajania usadzovali a nutne potrebovali kňazov. 

Udeľovanie sviatostí mnohým bolo nevyhnutnosťou, veď 

sme sa tešili z každého novonarodeného dieťaťa, z uzavretia 

nových manželstiev a i sviatosť prvého svätého prijímania, 

birmovania a kňazstva boli našou posilou. 

 Často bol i naším hosťom, bol naším priateľom a 

pomocníkom. Vzdialenosť medzi mojím rodiskom a otca 

Antona bola malá a ako návštevník bol príjemným spoločníkom 

môjho nemecky hovoriaceho manžela. Nezabudli sme na 

chvíľky napätia a strachu, keď sme prechádzali železnou 

oponou a v detskom kočiariku boli schované knihy písané 

otcom Antonom. Pri našich cestách nikdy nechýbala v 

batožine vzácna malá knižočka s názvom Evanjeliá vydaná v 

Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme v roku 1969.  

Jej hodnota  rokmi stále rastie napriek pokrčeným rohom 

strán. Vždy, keď čítam venovanie, ďakujem za dar a odkaz.

 Staršia generácia si dobre pamätá na vysielanie Hlasu 

Ameriky. Mňa osobne politické komentáre nepriťahovali, ale  

nedeľné prenosy sv. omší z kostola sv. Štefana v Mníchove 

som s pravidelnosťou počúvala.  Počas vysielania  tajná služba 

usilovne rušila prenosy. S uchom pritlačeným na rádiu sa 

lepšie zachytili vynikajúce  kázne nášho otca Antona. 

 Posledné mesiace života prežíval v Hospici 

milosrdných sestier v Trenčíne, kde 21. marca 2011 

naposledy vydýchol.  Obsiahla literárna tvorba, obetavosť 

kňaza, múdrosť človeka sú dostatočným dôkazom 

našej vďaky za všetko, čo sme od Pána Boha cestou 

otca Antona Hlinku dostali. Nezabudli sme otec Anton. 

(Marta van Ooijen)

Kto chce stretnúť Krista, nech číta evanjelium
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PÚŤ DO RÍMA
 Už si nepamätám, kde sa 

zrodila myšlienka, ísť v roku Božieho 

milosrdenstva na púť do Ríma, ale bol 

to rozhodne skvelý nápad! Prihlásilo 

sa nás 23 pútnikov zo Slovenskej 

katolíckej misie v Zürichu, Berne a 

širokého okolia. Hneď od začiatku sa 

vytvorila družná a priateľská atmosféra, 

čo pozitívne prispelo k tomu, aby sme v 

kresťanskom duchu mohli 5 dní putovať 

po stopách mučeníkov prvých kresťanov 

i pamiatkach rímskej ríše. Boli sme 

ubytovaní v Pútnickom dome Velehrad, 

asi 10 – 15 minút pešej chôdze od 

Baziliky sv. Petra, ako jedni z prvých hostí 

v tomto pekne zrenovovanom zariadení. 

Páter Jaromír a rehoľné sestričky Lucia a 

Mária nám pripravili bohatý a intenzívny 

program. Sprevádzali nás nielen fyzicky, 

ale aj podrobným výkladom obohatili 

nášho ducha.  Sme nesmierne vďační, že 

z Ríma sme tak veľa videli a dozvedeli sa 

mnoho zaujímavostí. 

 Počas nášho putovania sme 

navštívili majestátne pápežské baziliky 

vyzdobené krásnymi umeleckými 

maľbami, freskami, či stropmi 

dekorovanými pozlátenou drevorezbou, 

aké sa v tomto rozsahu a nádhere 

nachádzajú iba v Ríme. Prekročili sme 

prahy piatich „Porta Santa“ - svätých 

brán.  Každý z nás prežíval ako vrchol 

programu niečo iné. Jedného chytilo 

za srdce slávenie sv. omše pri hroboch 

prvých mučeníkov v Katakombách 

svätého Kalixta 12 m pod zemou, iný si 

cenil návštevu slovenskej sekcie Rádia 

Vatikán a stretnutie s vedúcim vysielania 

pátrom Jozefom Bartkovjakom s 

prehliadkou štúdia a kaplnky. Mnohých, i 

okoloidúcich, dojal náš pútnický sprievod 

na čele s krížom milosrdenstva za spevu 

slovenských náboženských piesní po 

Via della Riconciliazione zavŕšený 

vstupom do baziliky sv. Petra cez Porta 

Santa. Veľmi dojemné bolo ponorenie 

sa do modlitby a výstup na kolenách 

po 24 svätých schodoch, po ktorých 

kráčal Ježiš Kristus v paláci Pontia Piláta, 

dovezených sv. Helenou z Jeruzalema. 

Iní považovali za mimoriadne vzdať Bohu 

vďaku za obetavosť pri hrobe sv. Cyrila, 

ktorý stál pri zrode slovanskej kultúry 

alebo kľačať pred telesnou schránkou 

svätého Otca Jána Pavla II., ktorého sme 

mali česť poznať počas jeho života! 

     Myslím však, že vrcholným bodom púte 

do Ríma v roku Božieho milosrdenstva, 

bola stredajšia generálna audiencia 

sv. Otca Františka. Na Svätopeterské 

námestie sme vyrazili hneď po raňajkách, 

aby sme si zabezpečili čo najlepšie 

miesta na sedenie a uvideli sv. Otca z 

blízka. Čo sa nám aj podarilo, pretože 

prechádzal a požehnával iba pár metrov 

od nás. Pri privítaní a predstavení skupín 

Svätému  Otcovi sme ako pútnici zo 

Slovenskej katolíckej misie v Zürichu boli 

na naše prekvapenie v hlavných rečiach 

niekoľkokrát spomenutí, kedy sme sa aj 

prezentovali hlasným burácaním.

 A doprava v Ríme? Dolu v 

podzemí sa už nedá budovať, všade sa 

nachádzajú pamiatky a archeologické 

nálezy. Hore už miesta niet, cesty sú 

preplnené, autá „skrášlené“ škrabancami 

a dopravné značky slúžia ako dekorácia. 

Ale akosi všetko funguje. Na správnu 

mieru ma uviedol Talian, vedľa ktorého 

som sedela cestou domov v lietadle. 

Krajiny na sever od Talianska sú majstri 

v organizácii, južné krajiny sú majstri 

v improvizácii. Domov sme si priniesli 

nielen množstvo ružencov, obrázkov, 

krížikov, medailónikov, ale predovšetkým 

duchovné hodnoty a zážitky – bohatstvo, 

z ktorého budeme ešte dlho čerpať! 

Vďaka všetkým organizátorom za 

vydarené podujatie! (KG)
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Výlet rodín V Haslibergu

 Veriaci SKM prežili nezabudnuteľný augustový 

rodinný výlet. Veľkú radosť z tejto akcie mal malý Peťko, ktorý 

svoje pocity  a zážitky opísal v liste pre babku.

 „ Ahoj starká. Píšeme Ti, lebo sme prežili pekný deň so 

slovenskými rodinami vo Švajčiarsku. Už sme Ti písali, že 

chodievame niekedy na Slovenskú katolícku misiu na sväté 

omše a minulú sobotu 27. augusta sme spoločne podnikli 

výlet v Haslibergu. Je to pekný kút Švajčiarska s mnohými 

možnosťami na turistiku. Stretla sa nás tam riadna kopa, 15 

rodín s vyše 30 deťmi. Prišiel aj otec Pavol a zobral so sebou 

pripravujúcich sa birmovancov. Najprv sme trošku dlho čakali, 

pretože cestou z Zürichu nás zastihla dopravná zápcha. Potom 

sme sa lanovkou vyviezli hore na Käserstatt do výšky 1840 m. 

n .m.. Tam sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá pozostávala 

najmä z detí, ktoré išli po trpasličom chodníku Zwärgliweg, 

kde mohli na jednotlivých zastávkach plniť rôzne úlohy. Jedna 

zo zastávok bola dokonca lanovka, ktorú museli deti ručne 

poháňať! Druhú skupinku tvorili rodičia s malými deťmi v 

kočíkoch. Bolo dosť času počas cesty spoznať nových ľudí, aj 

sa porozprávať so starými známymi. Niektorí účastníci výletu 

prišli aj z oblasti Bernu a iní sa o výlete dozvedeli z internetu 

a prišli, aj keď do kostola nechodia. V jednom bode sa dráhy 

obidvoch skupín stretli a to práve na opekanisku. Pán sa o nás 

postaral, pretože napriek krásnemu dňu a množstvu hladných 

turistov sme mali miesto na opekanie aj pre našu mega skupinu. 

Veď sme sa ani nezmestili na jednu fotku! Birmovanci potvrdili 

pripravenosť slúžiť prípravou ohňa. Sme radi, že sme si mohli 

obzrieť toto miesto, pretože budúci rok v júni bude víkendové 

stretnutie rodín práve v Haslibergu. Už teraz sa tešíme na to, 

čo tam spoločne - nie len v prírode, ale aj ako spoločenstvo 

veriacich - zažijeme. Tvoj vnúčik Petríček!“ (PS)

SlovenSko-švajčiarSka 
sV. omša

 Dňa 10. júla 2016 sa konala spoločná slovensko-

švajčiarska svätá omša vo farskom kostole Liebfrauen v Zürichu. 

Priebeh sv. omše bol dvojjazyčný a veriaci sa mohli modliť vo 

svojom rodnom jazyku. Slávnosť skrášlili svojím úvodným 

spevom deti a zmiešaný zbor malých Slovákov a Švajčiarov. 

Krása vynikla aj vo veriacich, ktorí prišli odetí v tradičných 

slovenských krojoch. Spoluúčasť všetkých zúčastnených 

poukázala na to, že v Cirkvi tvoríme jednu veľkú kresťanskú 

rodinu. Chutný obed a príjemné posedenie bolo vyvrcholením 

tak krásnej, jedinečnej a nezabudnuteľnej  farskej slávnosti.

noVý koordinátor farnosti 
drei könige V ZüricHu

 S potešením sme prijali správu, že náš krajan, diakon 

Jozef Bernadič, bol v tomto roku menovaný za Pfarrei Beauf-

tragte – správcu a koordinátora farnosti - Drei Könige vo štvrti 

Enge v Zürichu. Do úradu bol uvedený na slávnostnej sv. omši 

28. augusta 2016, po ktorej nasledoval prípitok s aperitívom. 

Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa božieho požehnania 

a úspechov v jeho novom poslaní.
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ZO ŽIVOTA MISIE

SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA

11. september 2016 bol výnimočný a mimoriadny deň pre 

Janku, Jacquelin a Sophiu. Mladé dievčatká po prvýkrát prijali 

do svojho srdiečka Pána Ježiša.

Deň s veľkým D – deň, kedy sa priblížili o krok bližšie k Pánovi. 

Po príprave k tejto sviatosti, ktorá prebiehala pod záštitou 

Aničky a Julky Macejkových, otvorili svoje vnútro Ježišovi- 

Kráľovi všetkých sŕdc a ukázali, že spoznali a pochopili obsah a 

podstatu Eucharistie.

Počas homílie sa k nim otec Pavol prihovoril a poukázal na to, 

aké je dôležité stretnutie a priateľstvo s Ježišom. Uistil ich, že 

ak budú silné vo viere, tak ich dušičky nikdy neostanú prázdne, 

ale naopak, aby z viery čerpali silu a vždy s radosťou a šťastím 

sa zúčastnili na baránkovej hostine. Celý priebeh sv. omše 

skrášlil spevom detský spevácky zbor a slávnosť sa hlboko 

zapísala do sŕdc všetkých veriacich.

DIAKONSKÁ NÁVŠTEVA

V septembri našu misiu navštívil hosť zo Slovenska - diakon 

Ľuboš Utekal. Bol naším členom ešte pred šiestimi rokmi, kedy 

pracoval a žil v Zürichu.  Keď zacítil hlas „Božieho povolania“, 

presmeroval kormidlo života do vôd božieho kráľovstva, a tak 

jeho ďalšie životné kroky viedli na Bohosloveckú fakultu do 

Nitry. 17. júna 2016 prijal z rúk  nitrianskeho biskupa Mons. 

Viliama Judáka v Bazilike svätého Emeráma v Nitre diakonskú 

vysviacku. V modlitbách ho aj naďalej sprevádzajme na ceste 

do kňazského povolania.

PEŠIA PÚŤ DO ENSIEDELN

Naši mladí veriaci sa už tradične, ako každý rok, vybrali v 

sobotu pred Národnou púťou Slovákov (3. septembra) na pešiu 

púť do Einsideln. Zdolať 40 km dlhú trasu bolo pre niektorých 

dosť náročné. Počasie vydržalo, sily postupne ubúdali, ale do 

víťazného konca s radosťou došli všetci. Spokojnosť a úsmev 

na tvári nikto neskrýval vo chvíli, keď sa mohli všetci spoločne 

v Bazilike nanebovzatej Panny Márie poďakovať za nádherné 

putovanie a za silu, ktorú im Boh v tento deň nadelil.

MODLITBOVÁ REŤAZ ZA KŇAZOV A KŇAZSKÉ POVOLANIA

Veriaci SKM boli  pozvaní k pôstu a k modlitbám za kňazov 

a vytvorili tak 40-dňovú reťaz, ktorá trvala od sviatku 

Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2016. 

Podľa možnosti si vybrali deň, počas ktorého sa modlili a 

vytrvali v pôste za vybraný úmysel. Svätý otec František 

neustále vyzýva veriacich, aby sa za neho a za kňazov modlili. 

Prostredníctvom modlitieb pociťujú novú silu vo svojom 

poslaní. Pôst mohli veriaci obetovať za pastiera vo svojej 

farnosti, ale aj za tých kňazov, ktorí  im najviac pomohli na ceste 

k Bohu. Modlitby obetovali aj za nové povolania do kňazstva, 

či za odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie, ako 

reakciu na Božie povolanie. Aký je podľa Vás najdôležitejší a 

najpotrebnejší úmysel modlitby veriacich za kňazov?

Odpoveď otca Pavla : „Aby boli pastieri a duchovní otcovia 

podľa srdca Ježišovho, pevní vo viere a láske k Ježišovi a blízki 

ľudom.“ Srdečná vďaka všetkým veriacim za Bohu milú obetu.

TURISTICKÉ PUTOVANIE

V jedno sobotné, mierne daždivé ráno sme sa skupinka mladých 

z SKM spolu s otcom Pavlom  vybrali na ďalšie spoznávanie 

krás švajčiarskych hôr a prírody. Cieľ našej cesty bol tentokrát 

Kapellenweg Engelbergental, v blízkosti mesta Luzern. Zvolená 

trasa mala vyvýšenie 700 m dĺžku 20 km. V priebehu cesty 

na vrchol sme prechádzali kaplnkami, kde sme sa na chvíľu 

zastavili a pomodlili desiatok ruženca. Pre nedostatok času sa 

nám nepodarilo navštíviť všetkých 7 kaplniek. Na vrchole hory 

sa nám naskytol nádherný panoramatický výhľad na  jesennú 

krajinu okolo. Naše putovanie sme ukončili svätou omšou v 

malom miestnom kostolíku Sebastianskapelle, pri ktorej sme 

mali možnosť poďakovať Pánovi za čas, ktorý sme mohli spolu 

stráviť a spoločenstvo, ktoré sme vytvorili.  (MR)



7VÍTAME V NAŠOM SPOLOČENSTVE 
ČERSTVÝCH KRESŤANOV
KRSTY:

Michael Šarinay – 10.1. 2016, Zürich

Marko Kecer - pokrstený v Starej Ľubovni (SVK)

Nicol Petríková – 16.4. 2016, Zürich

Adam Fečík – 1.5. 2016, Zürich

Lukáš Jančár - pokrstený v Smižanoch (SVK)

Júlia Kulová - pokrstená v Čadci (SVK)

Damian Baran –  20.8. 2016, Zürich

Samuel Bitonti –  28.8. 2016, Zürich

Ilja Reto Künzi –  11.9. 2016, Zürich

Alex Horný –  18.9. 2016, Zürich

Zina Mária Gura – 16.10. 2016, Zürich

Adam Hic – 12.10. 2016, Zürich

Alex Záriš - pokrstený na Slovensku

SPOMÍNAME
Dňa 1. augusta 2016 odišla oslobodená z 

choroby k nášmu Pánovi  Antónia Šišuláková 

(*25. 5. 1924). Na jej statočnosť, veľkú lásku 

a obetavosť pre rodinu s vďakou spomínajú 

pozostalí príbuzní.

Dňa 13. októbra 

2016 v Cerovej 

zomrel vo veku 

96 rokov vzácny 

slovenský salezián, 

bývalý provinciál 

saleziánov na 

Slovensku don 

Ernest Macák. Zo 

svojho života 80 rokov žil ako rehoľník salezián 

a 70 rokov bol kňazom. Od roku 1987 bol 

direktorom komunity v Bazileji vo Švajčiarsku. 

Práve z tejto poslednej „zahraničnej vinice Pána“ 

sa v roku 1990 vrátil na Slovensko.

Odpočinutie večné daj im Pane...

Pôvod úcty ku sv. Mikulášovi

 Každý rok 6. decembra 

si pripomíname v kostoloch aj v 

domácnostiach tradíciu sviatku sv. 

Mikuláša tým, že obdarovávame 

svojich blízkych a tešíme sa na žiar 

detských očí pri prijímaní darčekov. 

Vieme však prečo sa slávi sviatok sv. 

Mikuláša a kto to vlastne bol?

     Tradícia osláv pochádza z 

tureckej dedinky Myra, kde sv. 

Mikuláš pôsobil ako biskup. Mikuláš 

sa narodil v bohatej kresťanskej 

gréckej rodine v meste Patara okolo 

roku 280-290. Z toho, že sa stal 

patrónom rybárov a námorníkov sa 

usudzovalo, že mohol byť pôvodne 

povolaním rybár alebo námorník, 

pravdepodobnejšie ale je, že sa 

jeho rodina zaoberala obchodom 

s rybami. Keďže bol veľmi zbožný, 

vydal sa v mladosti na cestu do 

Jeruzalema pozrieť si zvyšky 

Kristovho kríža a Kristov hrob.

     Podľa legendy Mikuláš študoval 

v Alexandrii. Pravdepodobne ešte v 

mladom veku sa vydal z Alexandrie 

do Myry. Cestou údajne zachránil 

muža, ktorý spadol cez palubu. Keď 

potom loď dorazila do Myry, v meste 

vyberali nového biskupa, nakoľko 

predošlý zomrel. Keď sa to dopočul 

človek, ktorého Mikuláš zachránil, 

navrhol, aby bol za biskupa 

vybraný obetavý Nikolaos, ktorý 

nosí aj meno víťaza. Ako biskup sa 

snažil pomáhať kresťanom. Mnoho 

z nich zachránil vďaka svojmu 

bohatstvu, ktoré bolo dedičstvom 

po jeho rodičoch. Na svoje náklady 

dal postaviť aj nemocnicu, aby 

mohol pomáhať chorým. Mikuláš 

sa stal pre svoje činy obľúbeným 

biskupom, no ani on neunikol 

prenasledovaniu, bol zatknutý a na 

trest čakal vo väzení. Avšak v roku 

313 vydal cisár Konštantín Veľký 

Milánsky edikt, ktorý povoľoval 

beztrestné vyznávanie kresťanstva 

a tak bol Mikuláš oslobodený. 

Po oslobodení sa z neho stal 

arcibiskup. Jeho najznámejším 

činom je určite zachránenie troch 

dcér. V meste totiž žila jedna rodina, 

ktorej otec prišiel o všetky peniaze 

a nebol schopný uživiť svoje tri 

dcéry. Keď sa to dozvedel Mikuláš, 

rozhodol sa im pomôcť. V noci dal 

do mešca peniaze a položil ich na 

okno domu, v ktorom rodina bývala. 

To isté urobil aj ďalšiu noc a majiteľ 

domu bol zvedavý, kto je ten 

dobrodinec. Na tretí deň si teda na 

Mikuláša počkal, keď dával mešec 

na okno a poďakoval sa mu. Mikuláš 

ho požiadal, aby toto tajomstvo 

neprezradil.  Po smrti bolo jeho telo 

uložené do sarkofágu a namočené 

do myrhy. Pôvodný sarkofág sa 

v Myre zachoval dodnes a je to 

typický umelecký štýl rímskych 

sarkofágov 3. storočia. V roku 1087 

ukradli talianski námorníci sarkofág 

z Myry a priviezli ho do mesta Bari, 

kde ho uložili v chráme sv. Štefana. 

Počas jednej bohoslužby sa údajne 

zo sarkofágu začalo prúdom valiť 

také množstvo myrhy, že ju veriaci 

pozbierali do fľašiek a používali ju 

proti rôznym chorobám. (MR)
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 Srdečne Vás pozývame na stretnutie so Slovákmi a to v mestách 
Zürich, Bern, Basel, Lausanne a Ženeva, kde je možnosť zúčastniť 
sa svätých omší, pripraviť sa na sviatosti krstu, birmovania, prvého 
svätého prijímania, pomazania chorých či manželstva. Taktiež 
máme pravidelné stretnutia pri káve či pohári vínka, kde sa naši 
Slováci radi stretávajú. Viac informácii je na našej webstránke:  
www.skmisia.ch, kde je aktuálny prehľad o činnosti Slovenskej 
katolíckej misie vo Švajčiarsku.

Príďte medzi nás, radí Vás uvítame!

 Misie boli pre prvého 

slovanského nástupcu Krista, dnes už 

svätého pápeža Jána Pavla II. srdcovou 

záležitosťou. Svedčia o tom jeho 

encykliky, apoštolské listy a samozrejme 

aj jeho pastoračné cesty. Uskutočnil 104 

pastoračných návštev mimo Talianska a 

ďalších 146 v rámci Talianska. 

 Jeho hlas sa prihovára k nám aj 

v súčasnosti: „Ešte nikdy nemala Cirkev 

takú možnosť ako dnes sprístupniť 

evanjelium svedectvom i slovom 

všetkým ľuďom a všetkým národom. 

Vidím svitanie nového misijného veku, 

ktorý sa stane jasným dňom, bohatým 

na ovocie, ak všetci kresťania a mladé 

cirkvi budú odpovedať s veľkodušnosťou 

a svätosťou na volania a výzvy našej 

doby“( Redemtoris Missio 92, svätý 

pápež Ján Pavol II). 

 Sú misie záležitosťou len 

kňazov, biskupov a Cirkvi?

Ak sa chceme z toho „vyzuť“ a mať 

pokoj, tak odpovedzme áno. Ale ak tak 

urobíme, tak vedzme, že aj ja, ale aj ty 

sme súčasťou Cirkvi. 

 Milí krajania žijúci vo 

Švajčiarsku. Aj my tu máme misiu a to v 

dvojakom význame:

1. Je tu Slovenská Katolícka Misia so 

sídlom v Zürichu, ktorá je tu pre nás 

Slovákov.

2. Je tu aj naša osobná misia, kde sme 

povolaní svedčiť ako kresťania. 

Svätý apoštol Pavol nám pripomína: 

„Zadarmo ste dostali, zadarmo aj 

dávajte“.          (Mt. 10:8)

Cirkev to nie je len kostol. Cirkev je:

- rodina veriacich, kde sa navzájom 

povzbudzujeme, 

- predstavuje školu, kde máme možnosť 

cez katechézy pripraviť sa na sviatosti a 

byť lepším kresťanom,

- ale hlavne je to spoločenstvo veriacich, 

kde máme možnosť načerpať posilu cez 

sviatosti a liturgiu, ktoré sme dostali 

zadarmo od Ježiša (Katech. 1655 – 1658) 

     

Naša Slovenská katolícka misia 

potrebuje Vás, aby sme oslovili našich 

krajanov v celom Švajčiarsku, ktorí 

sú veľakrát izolovaní, nevedia o nás a 

potrebujú našu pomoc, aj keď nevedia, 

ako to povedať. Prichádzame s letákmi, 

ktoré majú úlohu informovať, že naša 

SKM – je celo-švajčiarska farnosť, je tu 

pre všetkých, ktorí sa hlásia ku katolíckej 

viere. V pozvánke je uvedená adresa 

webstránky SKM, kde nájdete rozpis 

sv. omší aj kontakt na nášho misionára. 

Pomôžte nám rozposlať tieto letáky 

Vašim susedom, známym a buďme aj my 

misionári. Sv. Ján Pavol II. určite bude 

mať z toho radosť a v nebi nám bude 

držať palce, aby sme sa nebáli svedčiť, 

tak ako to on veľa raz vyzýval. (AS) 

Pozvánka



VIANOČNÝ VINŠ

 Milí čitatelia Misijného in-

formátora, dobrodinci a sympati-

zanti Slovenskej katolíckej misie! 

K blížiacim sa sviatkom Narodenia 

nášho Pána Vám prajem, aby sa Božské 

dieťa Ježiš, uložené v jasliach stalo st-

redobodom celých vianočných sviatkov 

i života vašich rodín. Príchod Božieho 

Syna, ktorý sa stal človekom je Darom 

a Tvárou Božej milosrdnej lásky, ktorá 

prekračuje všetky prekážky a hranice, 

aby prinieslo svetlo nádeje a milosti 

stratenej ovečke ľudskosti kráčajúcej 

tmavým údolím. Nech Vaše rodiny, prí-

bytky i srdcia a všetky dni v Novom Roku 

2017 prežiari slnko Kristovej lásky!

Milostiplné Vianočné sviatky Vám 

želá otec Pavol s redakciou Misijného 

informátora.

9ROZPIS BOHOSLUŽIEB VO VIANOČNOM 
OBDOBÍ 2016/2017, ZÜRICH
VŠETKY BOHOSLUŽBY SA KONAJÚ 

V KRYPTE KOSTOLA LIEBFRAUEN, 

WIENBERGSTRASSE 34, 8004 ZÜRICH

24.12. 2016, sobota

Polnočná sv. omša o 22:00,

25.12. 2016, nedeľa

Narodenie Pána, sv. omša o 9:30 

 

26.12. 2016, pondelok

Sv. Štefan, sv. omša o 9:30

31.12. 2016, sobota

Sv. Silvester, sv. omša s ďakovnou 

pobožnosťou o 19:00 

 

01.01. 2017, nedeľa

Nový Rok, Slávnosť Panny Márie 

Bohorodičky, sv. omša o 9:30

 

06.01. 2016, piatok

Slávnosť Zjavenia Pána, sv. omša o 19:30

DETSKÉ SVÄTÉ OMŠE

 Radi by sme nadviazali na 

vlaňajšiu úspešnú sezónu – DETSKÝCH 

SV. OMŠÍ. Preto aj tento školský rok 

pokračujeme v našich pravidelných 

stretnutiach. Detská omša je 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 

piesní je vždy po nedeľnej svätej omši, 

teda približne od 10:45 do 11:15 v 

miestnosti Familientreff vo farskom 

centre Liebfrauen. 

Najbližšie termíny:

NOVEMBER

06.11.2016 - Detská sv. omša o 11:30

20.11.2016 - Nácvik spevu o 10:45

DECEMBER

04.12.2016 - Detská sv. omša o 11:30

18.12.2016 - Nácvik spevu o 10:45

JANUÁR

08.01.2017 - Detská sv. omša o 11:30

15.01.2017 - Nácvik spevu o 10:45

FEBRUÁR

05.02.2017 - Detská sv. omša o 11:30

19.02.2017 - Nácvik spevu o 10:45

UTORKOVÉ MLÁDEŽNÍCKE STRETKO

Kto sme?

Sme mladší aj starší, slobodní aj vo 

zväzku, katolíci aj evanjelici, pracujúci 

aj študujúci, radi rozprávajúci aj radi 

počúvajúci, ale všetci sme tvoriaci naše 

spoločenstvo.

Ako prebiehajú naše stretnutia?

Začneme zvoľna rozprávaním sa o 

našich bežných životných radostiach 

a trápeniach. Potom buď pokračujeme 

meditáciou alebo témou (čo je na pláne sa 

vyhlasuje v nedeľu v oznamoch). Stretko 

zakončíme modlitbou. V priebehu roka 

organizujeme výlety, duchovné obnovy 

a iné akcie.

Kedy a kde?

O 19:00 na Talianskej misii.

Prečo prísť?

Spoznať ľudí s podobnými hodnotami, 

zamýšľať sa spolu nad rôznymi témami, 

podeliť sa o svoje skúsenosti a pohľad 

na veci, duchovne načerpať a zažiť 

množstvo zábavy na spoločných akciách.

Váhaš, alebo máš viac otázok?

Napíš nám a dozvieš sa viac.

Roman: roman.bronis@gmail.com 

Aďa: andrea.bronisova@gmail.com 

otec Pavol: misionar@skmisia.ch 

Tešíme sa na teba!

VEČERNÉ STREDAJŠIE SV. OMŠE

Posledná sv. omša v stredu v roku 2016 v 

kostole dona Bosca bude 14. decembra. 

Prvá stredajšia sv. omša v novom roku 

bude dňa 11. januára 2017.



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 Kálna a Dalibor Kálna. Dátum uzávierky nasledujúceho vydania: 12.02.2017. 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.

13. 11. 2016 17:30

27. 11. 2016 17:30

11. 12. 2016 17:30

25. 12. 2016 17:30

08. 01. 2017 17:30

22. 01. 2017 17:30

12. 02. 2017 17:30

26. 02. 2017 17:30

12. 03. 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.

20. 11. 2016 16:30

04. 12. 2016 16:30

18. 12. 2016 16:30

25. 12. 2016 16:30

01. 01. 2017 16:30

15. 01. 2017 16:30

05. 02. 2017 16:30

19. 02. 2017 16:30

05. 03. 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.

12. 11. 2016 17:30

26. 11. 2016 17:30

10. 12. 2016 17:30

26. 12. 2016 10:30

14. 01. 2017 17:30

28. 01. 2017 17:30

11. 02. 2017 17:30

25. 02. 2017 17:30

11. 03. 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.

20. 11. 2016 10:00

04. 12. 2016 10:00

18. 12. 2016 10:00

01. 01. 2017 10:00

15. 01. 2017 10:00

05. 02. 2017 10:00

19. 02. 2017 10:00

05. 03. 2017 10:00

19. 03. 2017 10:00


