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bolo požehnané od nástrahy zlého. Na Kristovom kríži sa na 

nič nezabúda. Je tam bolesť chorého, smútok bezdomovca, 

hlad detí, plač sirôt, zúfalosť matiek, opustenosť starých 

ľudí, smútok nad stratou blízkeho človeka, plač nad 

rozvráteným manželstvom, bezmocnosť narkomana.  Dlhé 

hodiny nespavosti. Smútok tuláka. Fyzické mučenie. Duševné 

úzkosti. Nič sa tu nestráca. Aj v tomto zmysle je pravda, že Syn 

človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo zahynulo. Prišiel hľadať 

tvoju bolesť. A našiel ju. Zmocnil sa jej. Tam kde je kríž, tam 

je láska a  tam je prítomný Boh. „Bol som hladný..., bol som 

smädný..., bol som chorý...“ A tak sa v láske, ktorá aj utrpenie 

mení na lásku, stáva znak kríža prítomný „v mene Otca i Syna 

i Ducha Svätého“. 

 Majme vždy pred očami nádherný Hymnus na lásku 

sv. apoštola Pavla v Prvom liste Korinťanom a snažme sa ho žiť. 

Odvážme sa byť tvoriví, zapojme do toho svoju predstavivosť 

a vynaliezavosť. Keď budeme prežívať svoje myšlienky, slová 

a skutky, budeme zároveň svetu zjavovať a sprítomňovať znak 

kríža.

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, 

nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje 

sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z 

pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 

Láska nikdy nezanikne“ (1 Kor 13, 4-8). A keď nezanikne 

láska, nezanikne ani kríž, lebo práve kríž je náš znak spasenia.

 Keď sa pozerám na kríž vidím drevo kríža, na ktorom 

zomrel Spasiteľ sveta. Vidím Ukrižovaného Ježiša a jeho 

lásku, obetu, pokoru a poslušnosť.

 Prečo musel Boží Syn za nás trpieť? Boh nás tak 

nekonečne miluje, že svojho Syna obetoval za nás, za 

hriešnikov. Ježiš sa stal poslušným Otcovi až na smrť a na kríži 

trpel nahý, posmievaný, zbičovaný a tŕním korunovaný. On 

nečakal, kým vystúpi na Kalváriu, aby sprítomnil a uskutočnil 

znak kríža. Naopak, kríž je prítomný v celom evanjeliu. 

Celý pozemský život Ježiša Krista bol úplným darom seba 

samého. Vidíme to v každej situácii Ježišovho života, v jeho 

činoch a skutkoch, pri stretnutí s inými, vo vzkriesení Lazara, 

nasýtení zástupu,  v uzdraveniach. Keď sa prežehnávam 

znakom kríža, vzývam Otca, Syna a Ducha Svätého. Krížom 

vyjadrujem kto je Boh, kto som ja a čo spája Boha a mňa. 

Znakom kríža vyhlasujem, že Boh je láska, že nám svoju lásku 

zjavuje v tajomstve, že nás samých povoláva k láske a že 

prostredníctvom kríža nás robí schopnými žiť Božím životom. 

 Kríž sa stal vlastným gestom požehnania kresťanov. 

Robíme kríž nad sebou samými a vstupujeme tak do moci 

požehnania Ježiša Krista. Kríž robíme nad ľuďmi, ktorým 

prajeme požehnanie. Krížom značíme veci, ktoré nás 

sprevádzajú v živote a ktoré chceme zároveň nanovo prijať 

z rúk Ježiša Krista. Krížom sa môžeme stať žehnajúcimi sebe 

navzájom. Kríž robí matka a otec na čelo svojmu dieťaťu, aby 

KRÍŽ
JE ZNAKOM
SPÁSY



SPRÁVY ZÜRICH

 Adventné obdobie sa spája s 

prípravou na príchod nášho Spasiteľa. 

Pre deti je obdobie adventu charakte-

rizované čakaním na Vianoce a prícho-

dom sv. Mikuláša, čo  znamená, že budú 

obdarované. Slovenská katolícka misia 

v Zürichu sa už po mnohé roky usiluje 

poukázať aj na  inú podobu adventu. Učí 

deti zamyslieť sa nad konaním vlastných 

dobrých skutkov,  ktoré im pomáhajú k 

dobrej príprave na príchod nášho Spa-

siteľa. Či je to modlitba, dobrý skutok, 

obeta alebo zriekanie sa obľúbených 

vecí v prospech iných, všetky tieto for-

my poukazujú na duchovné prežíva-

nie adventu, čo je v dnešnej komerč-

nej, uponáhľanej dobe pomaly raritou.

 Tento rok sa SKM v Zürichu za-

merala na obdarovanie blížnych, presne 

tak, ako to v treťom storočí nezištne ro-

bil sv. Mikuláš z Myry. Naše deti z Züri-

chu a okolia dostali v adventnom ob-

dobí neľahkú úlohu a síce, v prospech 

chudobnejších zrieknuť sa vlastnej 

hračky a podarovať ju neznámemu die-

ťaťu. Aby to nebolo až príliš anonymné, 

Božie riadenie nám prihralo do cesty 

novozaloženú Gréckokatolícku rómsku 

misiu (GRM) z okolia Bardejova, kto-

rá s radosťou privítala naše adventné 

obdarovanie.  Poslaním Gréckokato-

líckej rómskej misie v okrese Bardejov 

je prinášať posolstvo evanjelia najmä 

ľuďom žijúcim v rómskych komunitách 

na území Prešovskej gréckokatolíckej 

archieparchie v okrese Bardejov a to 

prostredníctvom rôznorodej pastorač-

nej, formačnej, duchovnej, kultúrnej a 

sociálnej činnosti. GRM prispieva k pre-

vencii rasizmu a xenofóbie a napomáha 

zmiereniu komunít s odlišnými sociálny-

mi, kultúrnymi či duchovnými koreňmi.

 Po viacerých telefonických 

rozhovoroch s kňazom Mgr. Igorom 

Číkošom, riaditeľom GRM sa na prvú 

adventnú nedeľu v Zürichu uskuto-

čnila zbierka hračiek pre rómske deti z 

oblasti Bardejova, deti mohli priniesť 

iba vlastné, funkčné hračky. Mladé 

rómske dievčatá z Malcova (okres Bar-

dejov) pod vedením duchovného otca 

Igora Číkoša z vďaky vlastnoručne vy-

robili mydielka pre naše štedré deti.

 

 Na prvú adventnú nedeľu bola 

vyhlásená finančná zbierka v Zürichu, v 

Berne, v Bazileji i v Ženeve. Vďaka šted-

rosti Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku sa 

vyzbieralo  pre potreby GRM 3‘000,- Fr. 

a 5 veľkých krabíc naplnených hračka-

mi. Veľká vďaka patrí všetkým našim 

veriacim žijúcim vo Švajčiarsku, Gréc-

kokatolíckej rómskej misii,  štedrým 

deťom,  ale taktiež dobrovoľníkom, 

ktorí sa nenechali odradiť množstvom 

organizačných povinností, ktoré boli 

spojené s plánovaním a samotnou reali-

záciou tejto duchovne prospešnej akcii.

(ZC)
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SPRÁVYZÜRICH

ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA
 Advent je obdobie milosti, po-

kory a pokánia. Je časom, kedy sa kresťa-

nia pripravujú na príchod Spasiteľa. Naši 

veriaci SKM v Zürichu prežili  a načerpali 

veľa duchovnej sily počas adventnej ob-

novy, ktorá bola v dňoch 8. – 10. decem-

bra. Stretávali sa na formácii, ktorej kaza-

teľom bol don Pavol Dzivý SDB. 

 V témach: - Spoločenstvo, ktoré 

sa premieňa a – Ja, ktorý sa premieňam 

nám dal pocítiť, ako sa  dotknúť Božieho 

slova. Zaujal nás svojimi vlastnými skú-

senosťami a prežili sme s nim jeho život-

né príbehy, v ktorých zasiahla sila Ježiša 

Krista. 

 Don Pavol nám vyzdvihol to 

najdôležitejšie: „Náš Boh je nekonečný. 

Ale je aj nekonečne náročný. Zoslal nám 

svojho Syna a obetoval ho za nás. Keď 

Boh šiel v láske až do krajnosti. Viera bez 

skutkov je mŕtva a tak aj naše meditá-

cie vo vzťahu s Bohom a s ľuďmi okolo 

nás sú mŕtve. Musíme sa s vierou spojiť 

s tými, ktorí počúvajú a aby počúvanie 

bolo účinné a vzniklo spoločenstvo, kto-

ré spoločne počúva, delí sa a pozýva do 

tajomného premieňania sa. Lebo skrze 

zmenu vnútorných postojov sa vytvára 

jednota Cirkvi.“ (EB)

JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ
 Krátke zastavenie sa v predvia-

nočnom zhone nám pripravili deti zo Slo-

venskej katolíckej misie v Zürichu v spo-

lupráci s niekoľkými členmi folklórneho 

súboru Kolečko. V nedeľu 17.decembra 

po svätej omši nám Betlehemská rodina, 

pastieri s ovečkami a traja králi sprítom-

nili blížiace sa Vianoce. Pásmo básničiek 

striedali folklórne piesne z oblasti Te-

kova. Celý betlehemský výjav dopĺňala 

maštaľka s hviezdou, kolíska s Ježiškom 

a krojovanci. Úprimné slová vďaky, aj do-

jaté tváre niektorých poslucháčov nám 

boli odmenou a potvrdením, že sa naše 

námahy oplatili.

 Ďakujem touto cestou všet-

kým účinkujúcim deťom, Broni Búciovej 

za prípravu folklórnej časti a všetkým 

ochotným rukám, ktoré nás v pozadí 

podporovali.

(Ľuba Batková)

PUTOVANIE IKONY SV. RODINY
 Som neskutočne rada, že už 

tretí rok sa naše rodiny a veriaci spojili, 

vytvorili jednu veľkú rodinu a uvítali v 

našich príbytkoch Ikonu sv. rodiny. Spo-

ločne sme  s našimi modlitbami spojili 

naše srdcia, prosby a úmysly, čím sme 

sa pripravili na uvítanie narodenia náš-

ho Pána. Teší ma, že aj tento rok nás 

bolo pekný počet rodín, no zdalo sa, že 

to ubehlo aj nejako veľmi rýchlo! Otcovi 

Pavlovi a všetkým rodinám sa chcem sr-

dečne poďakovať zato, že si našli ten čas 

pripojiť sa, pomodliť sa, lebo v dnešnej 

dobe máme pocit, že aj 5  min času nám 

uteká medzi prsty. Verím, že aj tento rok 

sa všetci stretneme v takom počte, ako aj 

po minuléroky. (Lucia Pitonak)

HOT – DOG PÁRTY
PRE RODINY S DEŤMI ...
 V nedeľu 12. novembra 2017 

sa po detskej svätej omši v Zürichu ko-

nala Hot-Dog párty pre rodiny s deťmi. 

Pod dohľadom Radovana Petrova a Pet-

ra Čuchrana sa upieklo približne 200  

pravých  chutných slovenských rožkov, 

z ktorých sa nachystali Hot-dogy a na 

nich sme si spolu s deťmi  veľmi dobre 

pochutnali. Prežili sme krásne a veselé 

spoločné chvíle. Ďakujeme všetkým zú-

častneným, ktorí sa akýmkoľvek spôso-

bom pričinili o spríjemnenie tejto akcie. 

Finančný výťažok z tejto Hot-Dog párty 

bol venovaný Gréckokatolíckej rómskej 

misii  v Bardejove.

(Marianna Čuchranová)
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10. januára počas mládežníckej sv. omši v Zürichu 
sme prvý raz slávili spomienku blahoslaveného 
kňaza, saleziána a mučeníka dona Titusa Zemana. 
Oslávili sme svätca, ktorý za Boží zákon položil svoj 
život a nebál sa hrozby bezbožných, lebo mal v sebe 
základy na pevnej skale. Sv. omšu vysluhoval sale-
zián don Vladimír Stuchlý, ktorý už vyše 30 rokov 
pôsobí ako misionár na ostrove Madagaskar. Počas 
kázne nám vyzdvihol dona Titusa ako muža činu a 
muža modlitby, ktorý sa podieľal na záchrane kňaz-
ských povolaní tým, že obetoval svoj vlastný život, 
keď pomáhal mladým bohoslovcom, aby sa ilegálne 
dostali do Turína a ukončili svoje kňazské štúdium. 
Don Titus vedome prijal z Božích rúk povolanie mu-
čeníka a vždy sa modlil za svojich prenasledova-

teľov. Celebrant 
don Vladimír sa 
počas homílie 
podelil s veria-
cimi aj so svojím 
povolaním a zá-
žitkami z Mada-
gaskaru. Jeho život medzi kresťanmi na vzdialenom 
ostrove je plný radosti zo šírenia Kristovej lásky, 
viera sa tam stále rozmnožuje a veľkým príkladom 
je to, že ročne pokrstí vyše tisíc detí a mládež sa ak-
tívne zapája do výučby náboženstva a tam sa vytvá-
ra nový základ pre šírení Kristovho posolstva. (EB)

SV. OMŠA KU CTI BLAHOSLAVENÉHO 

TITUSA ZEMANA

SVIATOK DONA BOSCA
 Dňa 31.januára si saleziánska rodina na celom svete 

pripomína výročie svojho zakladateľa dona Bosca. Inak to ne-

bolo ani v Zürichu, kde už tradične Talianska komunita salezi-

ánov oslávila tento sviatok spoločne so Slovenskou a Českou 

katolíckou misiou v zastúpení saleziánov dona Pavla Niznera, 

dona Jozefa Baga (Sk) a dona Antonína Špačka (Cz).    

 V homílii  odzneli slová otca Pavla o poslaní saleziá-

nov, kde nám pripomenul heslo dona Bosca „Da mihi animas, 

cetera tolle“ – „Daj mi duše, ostatné si vezmi“. Toto heslo  pri-

pomína saleziánom, že sa dobrovoľne zriekajú všetkého, aby 

sa mohli celí rozdávať mladým a všetkým, ku ktorým sú poslaní 

podľa vzoru svojho zakladateľa. Tak ako don Bosco mal neustá-

le na zreteli spásu duší svojich zverencov, tak rovnako majú aj 

jeho nasledovníci. Samozrejme, aj oni potrebujú našu podpo-

ru a pomocnú ruku, tak nezabúdajme na nich v modlitbách a 

majme ich v úcte. Sv. Katarína Sienská prehlásila: „Keby som 

stretla anjela a kňaza, najprv by som pozdravila kňaza.“  V čom 

je kňaz vzácnejší od anjela? Nuž v tom, že kňaz zastupuje Krista 

a vysluhuje nám sviatosti, cez ktoré máme prístup ku spáse.  

„V ekleziálnej službe vysväteného služobníka je prítomný vo 

svojej Cirkvi sám Kristus, ako hlava svojho tela, pastier svojho 

stáda, veľkňaz vykupiteľskej obety a učiteľ pravdy.“(KKK 1548)

(Anton Šimčík, Saleziánsky spolupracovník)

PRÍPRAVA ANIMÁTOROV V BEATENBERGU
Po úspešnom boji s drakom minulý rok v Haslibergu sa naši 

animátori pripravujú s ešte väčším nasadením na tohtoročné 

vydanie rodinného víkendu. Minuloročný tím animátorov sa 

rozrástol vďaka mladým talentom a rozvíja svoje schopnosti s 

pomocou skúsených členov saleziánskej rodiny zo Slovenska. 

Po troch dňoch vytrvalej  formácie, teambuildingu, prieskumu 

terénu a samotnej prípravy programu priamo v Beatenbergu 

je jasné, že nielen deti, ale aj mladí, sa môžu už teraz tešiť na 

bohatý a pestrý program. Voľný čas sme v krásnom prostredí 

využili na lyžovačku. Vďaka perfektnému kolektívu sme prežili 

požehnané chvíle a odniesli si nezabudnuteľné zážitky.

(Dominika Senajová)
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SPRÁVYBASEL, BERN, ŽENEVA

MIKULÁŠ ZAVÍTAL AJ DO BASLU
 Na začiatok by som chcela pri-

pomenúť, že sv. Mikuláš patrí medzi ob-

ľúbených svätých a to tým, že už od mala 

bol povestný svojou dobročinnosťou a 

súcitom k chudobným. Je veľa legiend, 

ktoré hovoria o jeho dobročinných skut-

koch, no spomedzi najznámejších je tá, 

keď sa sv. Mikuláš rozhodol pomôcť chu-

dobnej rodine, a to tak, že im po tri noci 

zanechal mešec s peniazmi. U nás v Basli  

taktiež slávime sv. Mikuláša a  snažíme 

sa mu vždy pomôcť a to tým, že už počas 

roka zbierame rôzne drobnosti, ktoré by 

deti potešili. Máme menšiu, ale zato sú-

držnú komunitu a preto sme sa tento rok 

rozhodli pozvať mamičky so svojimi ra-

tolesťami prostredníctvom Facebook-u, 

dúfajúc, že sa naša kresťanská rodinka 

rozrastie. 

 Na naše prekvapenie sa pri-

hlásilo veľa detičiek a našli sa aj dva-

ja dobrovoľníci, ktorí svojimi gitarami 

sprevádzali spev pri nacvičovaní piesní. 

Túto výnimočnú sv. omšu celebroval náš 

drahý otec Pavol, ktorý v homílii zdôraz-

nil duchovnú podstatu tohto sviatku a 

svojím duchaplným srdce-hrejivým prí-

hovorom obohatil každého zúčastnené-

ho. Zatiaľ čo sa po sv. omši Mikuláš spolu 

s čertom a anjelom odobrali ku svojím 

kostýmom, aby sa pripravili na dlho oča-

kávaný príchod a pár našich dobrovoľní-

kov dobalilo a naplnilo posledné balíčky, 

gitaristi ladili svoje nástroje a nedočkavé 

detičky si opakovali texty piesní. Privítali 

sme ich dvomi dobre známymi pesnička-

mi „Mikulášku, dobrý strýčku“ a „Boh ťa 

miluje“ a keď Mikuláš vyspovedal každé 

poslušné dieťa, rozdali sa balíčky.  Mys-

lím si, že každý odišiel obdarený, či už so 

sladkým balíčkom alebo pocitom rados-

ti, nikto neodišiel naprázdno. A presne s 

takýmto pocitom sa odchádza z každej 

jednej omše. (Jana Farkašová)

SLÁVNOSŤ SV. MIKULÁŠA
V ŽENEVE

 V Ženeve sme privítali biskupa, 

sv. Mikuláša  dňa 3. decembra 2017. Ten-

tokrát prišiel aj so svojím pomocníkom 

anjelom. Deti sa na jeho príchod veľmi 

tešili a pekne na stretnutí zaspievali a 

zarecitovali. Po rozdaní balíčkov sme sa 

stretli na fare, kde mali deti priprave-

né rozličné aktivity ako napr. zdobenie 

medovníkov, výrobu vianočných strom-

čekov i pohľadníc. Bolo veľmi veselo, 

najmä pri vianočnom fotografovaní. Kaž-

dý prispel k vytvoreniu príjemnej rodin-

nej atmosféry. Domov sme si odnášali 

radosť z tohto stretnutia. (Marián Krivda)

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA V ŽENEVE

 Aj tento rok sa v Ženeve ko-

nala tradičná fašiangová zábava. Prišlo 

nás takmer sto, najmä rodiny s deťmi, 

ale nechýbala ani mládež.  Deti si uži-

li zábavný program, dospelí zasa dobrú 

tanečnú hudbu. Veľký úspech zožal Hen-

rich s kostýmom tyranosaura. Za zabez-

pečenie sály ďakujeme Erike, veľká vďa-

ka patrí aj Mariánovi, ktorý sa postaral o 

hudbu. Po roku poctivého tréningu sa na 

zábave predstavil novozaložený ženev-

ský folklórny súbor Kamzík, ktorý si na 

svoje prvé vystúpenie  pripravil tance zo 

Zemplína a Šariša. Ide o partiu mladých 

ľudí, prevažne študentov, ktorí sa stretá-

vajú každý piatok na nácvikoch o 19:00 

v budove Uni Bastions (Rue De-Candolle 

5, 1211, Genève). Ak máte záujem o ich 

vystúpenie na vašich oslavách, prípad-

ne iných kultúrnych akciách, neváhajte 

ich kontaktovať (fskamzik@gmail.com). 

(Dorota Pulmannová)

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA 2018
V MURTEN
 Slováci žijúci vo Švajčiarsku sa 

dňa 3.2.2018 zabávali na fašiangovej 

zábave, ktorá sa konala v Murten. Or-

ganizátori sa postarali o skvelý priebeh 

od začiatku do konca.  Prívetivé priví-

tanie každého hosťa navodilo rodinnú 

atmosféru, ktorá sa stala základom vý-

bornej nálady. Akciu zahájili sympatickí 

moderátori  príhovorom a prianím dob-

rej zábavy. Skvelú atmosféru výborne 

dopĺňal šikovný DJ Jerry, ktorý svojím 

pestrým výberom piesní  zaplnil par-

ket. Slovenská pohostinnosť sa preja-

vila na preplnenom bufetovom stole, 

ktorý ponúkal množstvo  rôznych jedál. 

Dynamika  zábavy a tanca sa pribúdajú-

cim časom stupňovala,  temperamentný 

tanečný rytmus sa podarilo prerušiť až 

polnočným vyhlásením tomboly. Mnohí 

z nás si domov odniesli hodnotné ceny a 

úprimnú radosť z výhry. Výborná zábava 

nás nabila pozitívnou energiou na ďalšie 

pracovné dni a aspoň na chvíľu nás vy-

trhla z kolotoča pracovných povinností 

a spestrila život v cudzine. Organizáto-

rom patrí veľké ďakujem za to, že sa im 

podarilo precízne pripraviť Fašiangovú 

zábavu 2018 vďaka ktorej sa utužili vzá-

jomné priateľské vzťahy slovenských ro-

dákov vo Švajčiarsku. Tešíme sa na ďal-

šie spoločné akcie a rozrastajúci sa počet 

priaznivcov. (MK)
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 19. októbra 2017 sa uskutoč-

nila  v centre Saleziánov dona Bosca v 

Bratislave na Miletičovej ulici spomien-

ková slávnosť pri príležitosti 20. výročia 

posviacky kostola.  Oslava začala najprv 

slávnostnou sv. omšou za prítomnosti  

kňazov, ktorí pôsobili ako vedúci farnosti  

určité obdobie v tomto kostole a mno-

hých veriacich. Po sv. omši nasledovala 

slávnosť s pohostením v sále pod kosto-

lom, kde Saleziáni premietali film o kos-

tole, ktorý natočila pred desiatimi rokmi 

Česká televízia. Zábery z oslavy natoči-

la Slovenska televízia a odvysielala ich 

20. októbra 2017 v ranných správach. 

 Areál Saleziánov don Bosca v 

Bratislave na Miletičovej ulici vznikol už 

začiatkom 30. rokov minulého storočia. 

Súčasťou areálu mal byť aj kostol, kto-

rý vtedajší režim už nedovolil postaviť. 

Pamätnej noci 14. apríla 1950 Saleziánov 

z ich priestorov násilne odvliekli a  celý 

areál dali do užívania stavebnému pod-

niku Pozemné stavby. Až po nežnej re-

volúcii v roku 1989, keď bol areál navrá-

tený Saleziánom prišla znovu myšlienka 

postaviť nový kostol. Po myšlienke prišlo 

nadšenie a iniciatíva Prof. Th. Jozefa Ku-

tarňu SDB, ktorý začal intenzívne zbierať 

finančné prostriedky v Európe a v Ameri-

ke. Prvú účinnú pomoc mu v roku 1995 

poskytla práve SKM v Zürichu, ktorú 26 

rokov viedol teraz už zosnulý duchovný 

otec  Anton Baník SDB.  Poskytla pomoc 

jednak tým, že dala na výstavbu kostola 

prvý milión korún a jednak tým, že čle-

novia SKM v Zürichu, manželia architekti 

Ada Weber a Marian Weber vypracovali 

projekt kostola bez nároku na honorár. 

Mnohí ďalší veriaci posielali finančné 

dary.  SKM v Zürichu dala tým dôleži-

tý impulz a podporila hneď na začiatku 

snahy Saleziánov. Realizácia kostola 

postupovala rýchlo a 19. októbra 1997 

Mons. Ján Sokol arcibiskup Bratislav-

sko-trnavskej arcidiecézy vysvätil počas 

slávnostnej sv. omše nový kostol a zasvä-

til ho Panne Márii Pomocnici kresťanov.

 Základný kameň kostola pože-

hnal pápež Ján Pavol II.  pri jeho histo-

rickej návšteve Slovenska v roku 1995.  

Apoštolský nuncius arcibiskup Luigi 

Dossena  posvätil 10. decembra 1995 

pozemok kostola a spolu s provinciálom 

Saleziánov  Ernestom Macákom urobili 

čestný vykop. Tri zvony kostola požeh-

nal  29. mája 1997 pomocný biskup 

Bratislavsko-trnavsky Mons. Vladimír 

Filo. Nový kostol doplnil, dotvoril areál 

Saleziánov a za  architektúru bol niekoľ-

kokrát vyznamenaný. V roku 1998 bol 

nominovaný na Jurkovičovú cenu a Hlav-

nú cenu v celoslovenskej súťaži  Stavba 

roka. V roku 1999 bol vyznamenaný Me-

dzinárodnou cenou Slovenskej akadé-

mie vied SAV.  Najdôležitejšie je však to, 

že sa stal vyhľadávaným, dobre navšte-

vovaným duchovným stánkom a  centrál-

nym kostolom slovenských Saleziánov.

SPRÁVY
20. VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA SALEZIÁNOV 
DON BOSCA V BRATISLAVE

SKM v Zürichu má značnú zásluhu 
na realizácií tohto kostola„

„
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SPRÁVYRUŽENCOVÁ RUŽA SKM

Čo to vlastne „Ružencová ruža“ – RR je a 

na čo slúži? Je to len nábožné vzplanutie 

alebo niečo serióznejšie?

RR slúži na to, aby sme si ako duchovné 

spoločenstvo slovenských veriacich 

modlitbou ruženca vyprosovali na 

príhovor Matky Božej potrebné milosti 

pre praktický čnostný kresťanský život. 

Pozvaní sú všetci veriaci každého stavu 

a povolania. (deti, študenti, pracujúci, 

snúbenci, slobodní, manželia, vdovci, ...)

Radi by sme si prehĺbili a našim deťom 

odovzdali živú úctu k Panne Márii a 

posilnili v rodinách našej misie nábožnú 

prax každodennej úprimnej modlitby.

Ako teda funguje RR?

Zapojením sa do „Ružencovej ruže“ 

sa veriaci človek zaväzuje, že si bude 

osobitne uctievať Pannu Máriu, Kráľovnú 

posvätného ruženca tým, že sa bude celý 

mesiac každý deň zodpovedne modliť 

zverený jeden desiatok (1 tajomstvo) 

ruženca.

Nádejame sa, že spoločne vytvoríme 

skupinu aspoň 20-40 veriacich, ktorí 

sa každý deň duchovne zjednotia v 

modlitbe celého ruženca (5 tajomstiev 

radostného + 5 tajomstiev bolestného + 

5 tajomstiev slávnostného + 5 tajomstiev 

ruženca svetla). Sme presvedčení, že 

modlitba ruženca bude pre nás zdrojom 

hojného požehnania a duchovných 

dobier. Za všetkých členov skupiny 

RR bude každý prvý piatok obetovaná 

sv. omša. Z praktických dôvodov, 

bude výmena kartičiek ružencových 

tajomstiev po sv. omši v prvú nedeľu v 

mesiaci. 

Ak by ste mali záujem o zapojenie sa 

do „Ružencovej Ruže SKM“ kontaktujte 

nás E-mailovou správou alebo 

odovzdaním tejto či podobnej kartičky 

s nasledovnými informáciami. Obratom 

vám zašleme prihlášku s jednoduchými 

pravidlami.

(misionar@skmisia.ch; Katholische Slowakenmission, Brauerstrasse 99, 8004 Zürich

Meno a priezvisko Adresa Telefón + E-Mail

CHARAKTERISTIKA
RUŽENCOVEJ RUŽE SKM

My, členovia „Ružencovej ruže“ 

tvoríme spoločenstvo duchovne 

zjednotených veriacich Slovenskej 

Katolíckej misie vo Švajčiarsku, 

ktoré má v osobitnej úcte Matku 

nášho Pána - preblahoslavenú Pannu 

Máriu, zvlášť prostredníctvom dennej 

modlitby posvätného ruženca.

VÝZVA KU KAŽDODENNEJ MODLITBE RUŽENCA

Naša Pani uzatvára svoje  posolstvo z 13. mája 1917 slovami: „Modlite sa ruženec každý deň, aby ste získali pokoj pre svet a koniec 

vojny“, a túto výzvu obnovovala každý mesiac až do októbra. Z akého dôvodu nám naša Pani prikázala modliť sa ruženec každý 

deň, len nekázala nám, aby sme sa zúčastnili každý deň svätej omše. Vzhľadom na uvedenú otázku verím, že Boh je Otec a ako 

Otec sa prispôsobuje potrebám a možnostiam svojich detí. Keby nás Boh každý deň skrze našu matku Máriu žiadal každý deň ísť 

na sv. omšu  a prijímať, určite by mnohí povedali, že to z oprávnených dôvodov nie je možné. Niektorí pre vzdialenosť, ktorá ich delí 

od najbližšieho kostola, kde sa slávi eucharistia, iní preto, že im to nedovoľujú ich starosti alebo povinnosti stavu. Ale modlitba 

ruženca je prijateľná všetkým, bohatým i chudobným, múdrym i nevedomým, malým i veľkým.  Všetci ľudia dobrej vôle sa môžu a 

musia každý deň modliť ruženec. Prečo? Aby sa spojili s Bohom, ďakovali mu za dobrodenia, a žiadali o milosti, ktoré potrebujú. 

Modlitba nás privádza k rodinnému stretnutiu s Bohom, ako dieťa, ktoré ide k Otcovi, aby mu ďakovalo za prijaté dobrodenia, aby 

s ním hovorilo o osobných veciach, aby prijalo jeho rady, pomoc. Pretože všetci sa potrebujeme modliť a Boh nás žiada o modlitbu 

ako každodenné gesto modlime sa tú, ktorá je nám dostupná: modlitbu ruženca. Dá sa modliť spoločne i súkromne, v kostole 

pred najsvätejšou Sviatosťou, i doma v rodine alebo sami, či už cestou, pri cestovaní ako aj na pokojnej prechádzke poľom. Matka 

rodiny sa môže modliť, kým hojdá v kolíske svoje malé dieťa, alebo upratuje dom. Náš deň má 24 hodín, takže nebude to veľa ak 

duchovnému životu, dôvernému a rodinnému rozhovoru s Bohom vyhradíme štvrť hodiny.
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OZNAMY KRÍŽOVÁ CESTA, SPOMÍNAME, DUCHOVNÁ OBNOVA

KRÍŽOVÁ CESTA PRE
RODINY S DEŤMI 

Milé rodinky a priatelia, pozývame 

Vás na  Krížovú cestu v prírode, ktorá 

sa uskutoční dňa 24.marca 2018 v 

lese nad Spreitenbachom. Stretneme 

sa o 10.45 hod Heitersbergstrasse 8, 

8957 Spreitenbach na parkovisku. 

Po ukončení Krížovej cesty bude 

spoločné  posedenie a grilovačka. 

Viac informácií nájdete na stránkach 

Slovenskej katolíckej misie: 

www.skmisia.ch

KRÍŽOVÁ CESTA NA ÜETLIBERG

Drahí nielen turistickí veriaci! 

Podobne ako minulé roky, aj tento 

rok by sme chceli zorganizovať na 

Kvetnú nedeľu tradičnú krížovú 

cestu v prírode chodníkom na 

Üetliberg. Stretneme sa v nedeľu 

25. marca o 15:00 na parkovisku, 

Uetlibergstrasse 345, Zürich. Spojmi 

mestskej dopravy je najvýhodnejšie 

cestovať na konečné zastávky 

električky č. 13 (s názvom Albisgüetli) 

alebo trolejbusu č. 32 (s názvom 

Strassenverkehrsamt). Odtiaľ treba 

kráčať kúsok nahor smerom k lesu, 

k lavičkám pri konci asfaltového 

chodníka. Nezabudnite na pevnú 

obuv. Všetkých srdečne pozývame 

k účasti na krížovej ceste a po jej 

skončení na spoločné posedenie 

v reštaurácii Uto Staffel tesne pod 

vrcholom Üetlibergu.

MODLITBY ZA KŇAZOV
A REHOĽNÉ POVOLANIA
Drahí veriaci, srdečne Vás pozývame 

na modlitbu sv. ruženca za kňazov 

a za kňazské a rehoľné povolania, 

ktorá bude každú prvú nedeľu v 

mesiaci pred sv. omšou o 9.00 hod. 

Svätý otec František nás opakovane 

prosí, aby sme sa za neho modlili. 

Naše modlitby veľmi potrebuje 

a potrebujú ich aj mnohí chorí, či 

starí kňazi, duše zomrelých kňazov, 

kňazi unavení a zranení. Modlitby 

budeme obetovať aj za všetkých 

misionárov a za mladých, ktorých 

Nebeský Otec pozýva do kňazstva 

alebo do rehoľného povolania, aby 

mali odvahu urobiť rozhodnutie a 

nasledovať ho. 

Nech naša spoločná modlitba sv. 

ruženca bude veľkou posilou a 

požehnaním pre kňazov a mladých za 

ktorých sa budeme modliť.

DUCHOVNÁ OBNOVA, ZÜRICH 16. – 18. 3. 2018

Kazateľ: Provinciálny vikár Ing. Peter Bučány, SDB
Najväčším hriechom človeka je, nežiť svoj život.

Piatok 16.03.2018, Krypta – Liebfrauen Kirche

19:00 Prednáška I.: Čo chceš? (Lk18,35-43)

20:15 Krížová cesta „Poď za mnou“+ VEĽKONOČNÉ SPOVEDE 

21:00 Svätá omša s príhovorom

Sobota 17.03.2018, Krypta – Liebfrauen Kirche

17:00 Prednáška II.: Žena, nik ťa neodsúdil? (Jn8,3-11)

18:00 Eucharistická poklona + priestor na osobnú modlitbu

 + VEĽKONOČNÉ SPOVEDE

19:30 Svätá omša s príhovorom

Nedeľa 18.03.2018, Krypta – Liebfrauen Kirche

08:45 Možnosť sv. spovede

09:30 Svätá omša s príhovorom: Prečo sa bojíte? (Mk4,35-41)

ODIŠLI DO VEČNOSTI

S hlbokým žiaľom a veľkou 

vďačnosťou sme sa 2. februára 2018 

v Oltene rozlúčili s našou drahou 

Dr.med. Gabrielou Bernadičovou (rod. 

Klepáčovou). Narodila sa 5. septembra 

1933 a zomrela 22. januára 2018. 

Odpočinutie večné jej vyprosuje 

pozostalá rodina.
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OZNAMYPÚŤ SLOVÁKOV DO MARIASTEIN A REICHENAU

MÁJOVÁ PÚŤ SLOVÁKOV DO MARIASTEIN 
PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA MATIEK

 Púť sa uskutoční v nedeľu, 13. mája 2018. Slovenská 

katolícka misia a spoločenstvo Slovákov v Bazilej Vás 

srdečne pozýva na tradičnú mariánsku púť do Mariastein.  

Program púte je nasledovný:

11:30 - možnosť vykonať si sviatosť zmierenia

12:15 - usporiadanie sprievodu a vchod do Baziliky 

procesiou

12:30 - začiatok sv. omše

 Po sv. omši je možné spraviť si piknik v priestoroch 

domu rehoľných sestier, ktorý je len 5 minút chôdze od 

Baziliky. Rovnako bude možnosť zakúpiť si aj teplé jedlo v 

spomínanej reštaurácii rehoľných sestier Kurhaus Kreuz.

 Drahí veriaci, srdečne Vás v mene spoločenstva 

Slovákov z Bazilej pozývame na toto pekné pútnické miesto. 

Využime príležitosť posilniť sa v odovzdanosti do Božej vôle 

a podľa príkladu Matky Božej plnšie spolupracovať na diele 

spásy jej Syna, ktoré má svoje pokračovanie v Cirkvi. Mária 

je Matka Cirkvi, Matka Božej milosti, Matka naša. Naša vrúcna 

modlitba nech stúpa k jej Synovi, ktorý nám dáva svetlo a 

požehnanie do každej rodiny a ich každodenných starostí!

PÚŤ KU CTI NAŠICH VIEROZVESTCOV CYRILA A 
METODA DO NAJSTARŠIEHO KOSTOLA OSTROVA 
REICHENAU „MÜNSTER ST. MARIA UND MARKUS“

 Pútnická sv. omša sa uskutoční v sobotu 30. júna 

2018 o 17:00. Svätí Cyril a Metod! Keď vás chválime za vašu 

obetavosť pri ohlasovaní evanjelia, za schopnosť zrieknuť 

sa vecí a citov vám drahých, iste tým nechceme povedať, 

že ste boli necitliví, že by vám akosi fatalisticky či fanaticky 

bolo všetko ľahostajné. Aj vy ste pociťovali nostalgiu po 

vlasti, po svojej domovine, aj vám ležal na srdci osud vašej 

vlasti. A práve preto ste aj našich predkov učili a cez nich aj 

nás, dnes, učíte skutočnej láske k vlasti. Učili ste nás, že za 

vlasť sa treba modliť a pracovať pre ňu, ba spolu s našimi 

predkami ste sa za ňu modlili.

Adresa fary a kostola:

Münsterplatz 4, DE- 78479 Reichenau – Mittelzell

 Po svätej omši je možnosť stretnúť sa na občerstvení, 

alebo večeri v priľahlej reštaurácii: Zum alten Mesmer, 

Burgstrasse 9, Reichenau.

DRAHÍ ČITATELIA, VERIACI, KRAJANIA A DOBRODINCI!
 Dovoľte mi poďakovať sa Vám za Vašu celoročnú podporu a dôveru. Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí počas uplynulého 

roka 2017 priložili ruku k dielu pre dobro a posilnenie viery všetkých bratov a sestier a pre rast Božieho kráľovstva. Neustále 

zakúšame, ako sa Pán o nás stará a požehnáva nás. Vďaka Vašej spolupatričnosti a štedrosti môžeme sprostredkovať potrebnú 

pastoračnú a duchovnú službu, povzbudenie i hmotnú pomoc chudobnejším a odkázaným. V uplynulom roku sme s pomocou 

vašich milodarov podporili Cirkevné (CHF 9‘160.20) a charitatívne zbierky (CHF 6‘202.10) spolu vo výške CHF 15‘362.30. Medzi 

iným sme prispeli na Rómske gréckokatolícke pastoračné centrum, na blahorečenie dona Titusa Zemana, Misijné organizácie, 

Cirkevné školy a Semináre. Zapojili sme sa spolu asi do 25 projektov; niektoré zbierky sú predpísané Cirkvou, iné dobrovoľné v 

duchu nášho presvedčenia napomáhať výchove a evanjelizácii.

 Ďakujeme Vám i za vašu podporu pri vydávaní nášho časopisu Misijný Informátor. S nákladom 1200 ks na podporu 

Slovenskej katolíckej misie formou poštových poukážok prispelo 108 odberateľov čiastkou CHF 6‘145. Vďaka patrí i tým, ktorí 

prispievajú svojimi schopnosťami, tvorbou, angažovanosťou, obetami a modlitbami. Za všetkých Vás je pravidelne slúžená sv. 

omša a ste zahrnutí do našich modlitieb. V tomto roku by sme radi pokračovali v našom úsilí o podporu evanjelizácie a výchovy. 

Nakoľko nám to prostriedky a možnosti dovolia uvažujeme o spolupráci s misijnou stanicou v chudobnejšom prostredí. Veríme, 

že nás Božia prozreteľnosť povedie a vaša štedrá ruka podrží. Kto ešte nestihol podporiť naše dielo, stále – najmä v pôstnej dobe – 

ešte stále tak môže učiniť. Zároveň Vám prajem a vyprosujem požehnaný pôst a radostnú oslavu Ježišovho zmŕtvychvstania počas 

Veľkej Noci. Nech Vás radosť z viery vedie a posilňuje na každom kroku. V modlitbe duchovne spojený o. Pavol Nizner, sdb.
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OZNAMY VEĽKÁ NOC 2018 V ZÜRICHU

ZELENÝ ŠTVRTOK
29.03. 2018 o 19:00 – SV. OMŠA PÁNOVEJ VEČERE, Krypta Liebfrauen v Zürichu

*

VEĽKÝ PIATOK
30.03. 2018 o 15:00 – VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIE UMUČENIA a SMRTI PÁNA

Krypta Liebfrauen v Zürichu

 *

BIELA SOBOTA
31.03. 2018 o 21:00 – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA SV. OMŠA s OBRADMI VZKRIESENIA,

Krypta Liebfrauen v Zürichu

*

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
01.04. 2018 o 09:30 – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA SV. OMŠA, Krypta Liebfrauen v Zürichu

01.04. 2018 o 16:30 hod – SV. OMŠA v Ženeve

kostol St. Julien na Rue Virginio Malnati 3, Meyerin

*

10.05. 2018 O 09:30 – NANEBOVSTÚPENIA PÁNA SV. OMŠA 

Krypta Liebfrauen ZH (Prikázaný sviatok)

*

20.5. 2018 O 09:30 – NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, SV. OMŠA

Krypta Liebfrauen v Zürichu

*

30.5. 2018 O 20:00 – NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, VIGÍLNA SV. OMŠA 

Kostol dona Bosca, Feldstrasse 109, Zürich

31.5. 2018 o 20:00 - NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

SV. OMŠA s českou misiou na Feldstrasse 109, Zürich

*

29.06. 2018 o 19:30 – SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV, SV. OMŠA,

Kostol Liebfrauen v Zürichu

MILÍ NAŠI VERIACI, 
SYMPATIZANTI A DOBRODINCI 
SKM.

Január bol na Slovenskej Katolíckej 

Misii mesiacom uzávierok, 

pastoračných a ekonomických 

štatistík. Prinášame Vám pastoračnú 

štatistiku Slovenskej Katolíckej Misie 

za rok 2017.

- 28 krstov detí + 2 dospelí = 30!

- 8 detí + 3 dospelí prijali prvé sv. 

prijímanie

- 5 x sviatosť birmovania

- 18 párov absolvovalo snúbenecké 

náuky a vyslúžilo si sviatosť 

manželstva

- 4 pohreby

KRÁTKY EKONOMICKÝ SÚHRN

Rozdiel príjmy 2017 (bez zostatku na 

účte 2016)  –  výdaje 2017

= - 1 102,45

Rozdiel príjmy 2017 (+ zostatok na 

účte 2016)  –  výdaje 2017

= + 5 620,17

Ostatné štatistické údaje môžete 

nájsť na web. stránke www.skmisia.ch

KRST V POSLEDNOM OBDOBÍ PRIJALI

Hugo Filip Harčárik, 04.11.2017, ZH

Adrian Cibulka, 18.11.2017, ZH

Samuel Kažimír, 26.11.2017, ZH

Sara Valentina Meszaros, 24.12.2017

Maik Milan Gassmann, 05.01.2018, ZH

Hans-Peter Dudo, 07.01.2018, ZH

Isabela Dudo, 07.01.2018, ZH

Simon Martin Jurčo, 03.02.2018, ZH

Alžbeta Jančárová, pokrstená v 

Smižanoch (SLK)

Sarah Ďuriš, 03.03.2018, BE

Emma Gregorová, 03.03.2018, ZH
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OZNAMYDETSKÉ SV. OMŠE, ROZPRÁVKA NIE LEN PRE DETI

Milé deti, pozývame vás na detské sv. omše, ktoré sa 

uskutočňujú každý  mesiac a začínajú vždy o 11:30 v 

Krypte kostola Liebfrauen, Zürich.

Všetky deti, ktoré majú chuť spievať, zároveň  pozývame 

pridať sa do detského zboru, ktorý nacvičuje približne 

jedenkrát do mesiaca po nedeľnej sv. omši ZH, podľa 

priloženého kalendárika:

MAREC

11. 03.2018 - DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30

25. 03.2018 - NÁCVIK SPEVU O 10:45

 

APRÍL

15.04.2018 - DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30

MÁJ

06.05.2018 - DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30

27.05.2018 - SPREVÁDZANIE SPEVOM PRVÉHO SV. 

PRIJÍMANIA O 9:30

JÚN

10. 6. 2018 - DETSKÁ SV. OMŠA O 11:30

17. 6. 2018 - NÁCVIK SPEVU O 10:45

JÚL

1. 7. 2018 – DETSKÁ SV. OMŠA O 11:300

POZVÁNKA NA DETSKÉ SV. OMŠE

ROZPRÁVKA (NIELEN) PRE DETI

 Kde bolo tam bolo, za siedmymi horami a siedmymi 

dolinami bola raz jedna rozprávková krajina, kde ľudia žili 

v harmónii s prírodou a jej Stvoriteľom. Ale zrazu, tak ako v 

každej rozprávke, prišiel zlý, aby ich olúpil o raj, kde si žili v 

šťastí...Tento príbeh pripomína Eden a prvých ľudí, ale rovnako 

sa odvíjajú podobne príbehy aj v súčasnosti. Ľudia dostali do 

daru ohromné bohatstvo – krajinu s jej darmi, ale zlý narušil 

harmóniu človeka so Stvoriteľom a zničil nielen krajinu, ale 

vniesol tam aj biedu a vojny. Chcel Stvoriteľ aby boli vojny, 

hlad a nespravodlivosť vo svete? Rozhodne nie! A chce našu 

spoluprácu, aby svet bol lepší? Určite áno!  

 Žijeme v rozvinutej krajine, ktorá je pre mnohých ľudí 

rozprávková. Zatiaľ čo iné krajiny pustošia vojny a nenávistné 

režimy, ktoré utláčajú slobodu, rozvoj a nivočia Stvoriteľom 

dané bohatstvo, my žijeme v mieri a prosperite. Je pre nás na 

jednej strane obrovským požehnaním žiť v tejto rozprávkovej 

krajine, ale na druhej strane máme aj zodpovednosť pomáhať 

tam, kde ľudia nemali toľké šťastie a žijú vo vojne, extrémnej 

chudobe, či v akomkoľvek útlaku a nespravodlivosti. 

 Je mnoho spôsobov, ako môžeme pomáhať, či už 

naším blízkym na Slovensku, alebo aj ľudom, ktorých ani 

nepoznáme. Saleziáni a Občianske Združenie Savio pomáhajú 

krajinám ako je Južný Sudán, Keňa, Azerbajdžan, Jakutsko, ale 

aj na Slovensku. Vďaka štedrosti ľudí podporujú rôzne projekty, 

adopciu detí a tried na diaľku, ale tiež sa venujú príprave 

dobrovoľníkov, ktorých posielajú do spomínaných časti sveta. 

Je tam garancia, že prostriedky idú na daný účel, navyše je to 

monitorované a zároveň je tam spätná väzba, čiže pravidelná 

komunikácia medzi darcom - Saleziánmi/Saviom a príjemcom. 

Savio o.z. je nezisková organizácia, ktorú spravujú Saleziáni so 

sídlom v Bratislave. Viac na www.savio.sk alebo tel.: 02/ 556 

404 09, mobil: 00421 910 123 579

 So saleziánmi spolupracujem na rôznych projektoch a 

aktivitách vyše 20 rokov. Pre mňa to bolo a stále je obrovským 

duchovným obohatením. Mať možnosť byť dobrovoľníkom 

niekde na konci sveta a skúsiť si to dobrodružstvo sa jednoducho 

nedá opísať. To je najlepšie si vyskúšať. Pomôcť môžeme aj my, 

každý podľa svojich možností. Niekto tým, že s láskou príjme 

ťarchu svojho kríža - chorobu či starobu a svoj voľný čas naplní 

pôstom a modlitbou napr. aj za nové duchovné povolania. Pre 

iného to môže byť výzva pre dobrovoľnícku prácu niekde na 

konci sveta a obetuje ½ roka pomocí iným. Iných osloví to, 

že sa zriekne trocha so svojho prebytku a rozhodne sa pre 

adopciu detí na diaľku a takto zmení nielen ich, ale aj svoj 

život. Evanjelista Matúš nám pripomína “Zhromažďujte si 

poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza ani mole...“ (Mt 6: 

20).  Poznáme podobenstvo o talentov, ako jeden dostal päť a 

päť zúročil, iný dostal dva a zúročil ďalšie dva, no ten čo dostal 

jeden, bál sa čokoľvek podniknúť a tak zakopal svoj talent? 

(Pozri Mt 25:14-30; Lk 19:12-27)

Každé dieťa, ale i dospelý má rád rozprávky a sníva o lepšom 

živote. Možno práve Ty im môžeš tento sen uskutočniť...

a zazvonil zvonec, ale rozprávky ešte nie je koniec... 

(Anton Šimčík) 

Salezián spolupracovník
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Komunita slovenských veriacich v Zürichu sa schádza na slávenie sv. omše každú nedeľu o 9:30 v 
krypte kostola Liebfrauen, Weinbergstrasse 34 (vchod do Krypty je pod vežou). Po sv. omši je stretnutie 
spoločenstva pri občerstvení v sále pastoračného centra oproti kostolu. Možnosť vyspovedať sa je pol 
hodinu pred každou sv. omšou, alebo na požiadanie po nej.

MISIJNÉ OZNAMY

Každú stredu o 20:00 je sv. omša 
sprevádzaná mládežníckym speváckym 
zborom. Slávime ju v kostole sv. Jána 
Bosca (Talianska Misia) na Feldstrasse 
109. Z hlavnej železničnej stanice 
sa sem dostanete trolejbusom č.31. 
Je to piata zastávka (smer Schlieren) 
„Baeckeranlage“. S autom je možné 
zaparkovať vo farskom dvore. Po sv. 
omši je pravidelné stretnutie veriacich v 
priestoroch saleziánskeho oratória, ktoré 
sa nachádza pod kostolom.

Každý prvý piatok v mesiaci je v krypte 
kostola Liebfrauen (Weinbergstr. 34) 
o 18:45 eucharistická adorácia. Po nej 
o 19:30 je sv. omša ku cti Najsv. Srdca 
Ježišovho. Ku prvopiatkovej sv. spovedi 
je možné pristúpiť počas adorácie.

Každý piatok o 19:00 na Feldstrasse 109 
–Talianska Misia ( s výnimkou prázdnin) 
sa stretávame na diskusno – biblickom 
krúžku. Stretnutie býva vo farskej 
budove v jednej z učební na katechézu. 
Schádzame sa pri vrátnici Talianskej 
misie pred vstupom do budovy.

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
Celý liturgický život Cirkvi sa sústreďuje 
okolo Eucharistie a sviatostí. Ježiš 
Kristus nám zanechal sviatosti ako znak 
svojej neustálej prítomnosti v Cirkvi. 
Ustanovil ich ako viditeľné znaky, ktoré 
to čo naznačujú, aj spôsobujú v duši 
človeka. Pravidelné prijímanie sviatostí 
je srdcom duchovného života a zdrojom 
milostí a sily pre autentický kresťanský 
život.

Veriaci, ktorí žiadajú krst pre svoje dieťa, 
prípravu pred uzavretím kresťanského 
sobáša (prípadne vypísanie zápisnice 
pre kresťanský sobáš), alebo udelenie 
iných sviatostí (s náležitou prípravou), 
nech si dohodnú osobné stretnutie s 
duchovným správcom SKM.

Adresa: Otec Pavol Nizner SDB, Slovenská 
Katolícka Misia, Brauerstr. 99; 8004 
Zürich; T/F: 044 241 50 22. S misionárom 
sa môžete spojiť aj prostredníctvom e–
mailovej adresy:
misionar@skmisia.ch

Prehľadné informácie o náboženských 
podujatiach prináša aj časopis Slovenské 
Zvesti. Oznamy a správy o dianí v SKM 
nájdete na webovej stránke www.
skmisia.ch

PRAVIDELNÉ SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY A NÁBOŽENSKÉ STRETNUTIA V TÝŽDNI

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

Janka a Dalibor Kálna. Dátum uzávierky nasledujúceho vydania: 31.07.2018. 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.

11. 03. 2018 17:30

25. 03. 2018 17:30

08. 04. 2018 17:30

22. 04. 2018 17:30

13. 05. 2018 12:30

27. 05. 2018 17:30

10. 06. 2018 17:30

24. 06. 2018 17:30

 08. 07. 2018 17:30

26. 08. 2018 17:30

09. 09. 2018 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.

04. 03. 2018 16:30

18. 03. 2018 16:30

01. 04. 2018 16:30

15. 04. 2018 16:30

06. 05. 2018 16:30

20. 05. 2018 16:30

03. 06. 2018 16:30

17. 06. 2018 16:30

01. 07. 2018 16:30

19. 08. 2018 16:30

16. 09. 2018 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.

10. 03. 2018 17:30

24. 03. 2018 17:30

14. 04. 2018 17:30

28. 04. 2018 17:30

12. 05. 2018 17:30

26. 05. 2018 17:30

09. 06. 2018 17:30

23. 06. 2018 17:30

14. 07. 2018 17:30

25. 08. 2018 17:30

08. 09. 2018 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.

18. 03. 2018 10:00

07. 04. 2018 16:30

21. 04. 2018 16:30

05. 05. 2018 16:30

20. 05. 2018 10:00

02. 06. 2018 16:30

17. 06. 2018 10:00

07. 07. 2018 16:30

19. 08. 2018 10:00

16. 09. 2018 10:00

07. 10. 2018 10:00


