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ktorá milovala Boha nadovšetko, slúžila mu s čistým srdcom 

a s nezištnou láskou sa starala o prvých kresťanov. Tento 

obraz predstavoval aj svojim chlapcom. Neskôr si uvedomil, 

že takýto ideál stojí príliš vysoko a pre jeho chlapcov je 

veľmi vzdialený, akoby nedosiahnuteľný. Preto im začal 

predstavovať Pannu Máriu ako Matku Ježišovu a Matku 

všetkých ľudí (Matka Cirkvi). Ale mnohí chlapci matku nemali 

a tí, ktorí ju mali, si ju veľmi “neužili”, lebo kvôli práci nemala 

na nich čas. A tak začal preferovať titul Pomocnica kresťanov. 

Takto Panna Mária stála blízko, bola vedľa nich, aby im 

pomáhala v každodennom živote. Táto úcta k Panne Márii a 

jej vývoj sa zobrazil aj pri stavbe chrámu na jej počesť. Socha 

Panny Márie Nepoškvrnenej je umiestnená na vrchole celého 

chrámu, nad kupolou, ktorá tvorí akoby jeho hlavnú vežu. 

Je to ideál, ktorý sa všetci snažíme dosiahnuť. Panna Mária 

Pomocnica je na hlavnom oltári, aby bola stále medzi nami 

a mohla nám pomáhať v našich každodenných potrebách. A 

na jednom z bočných oltárov, na oltári Svätej rodiny, je Mária 

ako Matka Ježišova, ale aj matka naša, každého kresťana, celej 

Cirkvi. Na chráme z vnútra je umiestnený latinský nápis: HIC 

DOMUS MEA, INDE GLORIA MEA - Toto je môj dom, odtiaľ vyjde 

moja sláva.               (JB)

 V tomto roku -  9. júna 2018 si saleziánska rodina 

dona Bosca pripomenula 150 rokov od posviacky Baziliky 

Panny Márie Pomocnice v Turíne (9. júna 1868). Je to hlavný 

chrám saleziánov na celom svete - ich “materský dom”. Chrám 

Panny Márie Pomocnice kresťanov bol postavený z veľkej 

lásky dona Bosca k Panne Márii. Jeho stavbu sprevádzali 

mnohé podivuhodné udalosti (zázraky) a nesmierne ťažkosti.  

Don Bosco stále opakoval, že to bola Panna Mária, ktorá si 

priala tento chrám a ona sa postarala aj o peniaze na jeho 

stavbu. Keď začal stavať, mal iba 40 centesimov.

 Svätec o sne, ktorý mal 20 rokov pred začiatkom 

stavby chrámu (v roku 1844) napísal: Pani, ktorá sa mi zjavila, 

mi povedala: “Pozri sa!” Pozrel som sa a uvidel som malú a 

nízku kaplnku (budúcu Pinardiho kaplnku), malý dvor a veľa 

chlapcov. Keďže kaplnka bola celkom maličká, obrátil som 

sa na Paniu a ona mi ukázala väčší kostol s domom nablízku 

(kostol svätého Františka Saleského a Pinardiho dom). 

Potom ma priviedla k priečeliu veľkého chrámu a ukázala 

na obrobené polia. “Na tomto mieste, kde položili svoj život 

slávni turínsky mučeníci Aventor a Oktavián, tu na tejto krvou 

zmáčanej pôde chcem, aby bol Boh zvláštnym spôsobom 

uctievaný.”

 Potom mi nohou naznačila presné miesto, kde 

boli umučení svätí mučeníci. Medzitým sa okolo nás 

zišlo nespočetné množstvo mladých, rozrástli sa domy a 

priestory. Napokon som zbadal velikánsky chrám (dnešná 

Bazilika Panny Márie Pomocnice) presne na tom mieste, 

ktoré bolo považované za miesto umučenia kresťanských 

vojakov tébskej légie. Okolo chrámu sa nachádzali viaceré 

budovy a medzi nimi jedna veľká socha (dnešná socha dona 

Bosca). Úcta dona Bosca k Panne Márii sa počas jeho života 

vyvíjala. Už predtým, ako začal svoje oratórium, uctieval si 

Pannu Máriu pod rôznymi titulmi. Svoje dielo oficiálne začal 

na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie a úcta k 

Nepoškvrnenej bola aj základom jeho apoštolátu: vzor ženy, 

TOTO JE MÔJ DOM
Z NEHO VYJDE MOJA SLÁVA
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SPRÁVY

 Aj tento rok sme Turíce strávili 

na rodinnom víkende, ktorý každoročne 

organizuje Slovenská katolícka misia. 

Tentokrát sme sa stretli v nádhernom 

prostredí Beatenbergu, s nezabudnuteľ-

nými výhľadmi na rozprávkovo modré 

Thunersee a zasnežené vrcholky Álp. Na 

stretnutí sme sa zúčastnili spolu s ďalší-

mi 19 rodinami z rôznych kútov Švajčiar-

ska, aby sme spoločne oslávili Zoslanie 

Ducha Svätého, oddýchli si a načerpali 

silu z duchovného spoločenstva.

 Program pre manželov bol na 

tému Pramene radosti. Počas prednášok 

sme mali možnosť zamyslieť sa nad tým, 

ako a kedy prežívame radosť. Počas dis-

kusií v skupinkách bol priestor na zdie-

ľanie toho, čo nám v radosti bráni, ako 

aj praktických tipov, ako zažívať radosť 

počas všedných dní. Veľmi dobre nám 

prospela spoločná prechádzka vo dvoji-

ciach so zastaveniami, kde sme mali od-

povedať na nevedomostné otázky typu 

„Kedy si svojmu manželovi naposledy 

urobila radosť?“ či „Ktorých päť vlast-

ností máš najradšej na svojej manžel-

ke?“.

 Zatiaľ, čo my sme premýšľali 

o radosti, naše deti zažívali radosť pri 

stavbe Noemovej archy. Cez rôzne hry  a 

aktivity spoznávali život Noema a jeho 

rodiny, i to, aký vzťah prežíval s Bohom. 

Pomáhali mu stavať archu, hľadať zvie-

ratá, ktoré bolo do archy treba naložiť. 

Pssst, staršie deti mohli prekonávať svoj 

strach počas nočnej hry. Aj o najmladšie 

deti bolo dobre postarané vďaka dobro-

voľníkom a službám rodičov, ktorí sa pri 

najmenších striedali. 

 Duchovne načerpať sme sa 

mohli počas svätých omší s hudobným 

doprovodom, spoločných modlitieb, či 

večernej adorácie. Aj keď predpoveď 

počasia nevyzerala veľmi sľubne, nako-

niec nechýbal ani spoločný výlet v prí-

rode. A našiel sa čas aj na rodinný film 

Pollyanna (Zahrajme sa na radosť) – kto 

ste ešte nevideli, odporúčame.

 Chceli by sme sa poďakovať 

všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sme 

spolu mohli stráviť krásny čas. Veľká 

vďaka patrí organizátorom za skvelú prí-

pravu, prednášajúcim za podnetné prí-

spevky, animátorom za kvalitný program 

pre deti, otcovi Pavlovi za duchovný do-

provod a SKM za podporu tejto akcie. 

 Z rodinného stretnutia sme 

odišli s cennými podnetmi, ako vytvárať 

viac priestoru na radosť v našom živote. 

Sme vďační, že sme mohli stráviť príjem-

né chvíle v prírode a v priateľskom spo-

ločenstve rodín. Ak by ste sa k nám radi 

pridali o rok, poznačte si v kalendároch 

predĺžený víkend 8.-10. júna 2019.

    (VL)
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SPRÁVY

VEČERADLO 
PANNY MÁRIE 
S modlitbou Večeradla som sa stretla už 

ako dieťa, keď moja mamka niekedy za-

čiatkom deväťdesiatich rokov zaviedla 

Večeradlo u nás na dedinke. Pamätám 

si, vtedy sme sa stretávali s rodinami tak 

„domácky“ po domoch a modlili sa spolu 

ruženec i zasvätenie sa Panne Márii. Bolo 

vždy veselo a bolo cítiť jednotu medzi 

ľuďmi. S mojím nástupom puberty ako i 

školských, neskôr pracovných povinnos-

tí som sa akosi prestala zúčastňovať. Po 

mnohých rokoch sa stretávam znova s 

modlitbou Večeradla, opäť cez mamku, 

ktorá istý čas u nás býva, aby nám po-

mohla s deťmi. Zaujímam sa akosi nano-

vo a vypytujem…možno to bola milosť 

daná rokom Božieho Milosrdenstva i sto-

ročnicou zjavení vo Fatime. Odrazu vidím 

už z pohľadu dospelej ženy a matky, aké 

nádherné je zasväcovať seba i druhých 

našej Nebeskej Matke. 

 Cítim, že si to nemôžem nechať 

len pre seba. Veď aká je to mocná ochra-

na v dnešnej dobe! Tak sa zrodila túžba 

v mojom srdci uskutočňovať túto peknú 

pobožnosť aj tu na našej misii. Iste mno-

hí z vás ste sa už s Večeradlom PM stretli, 

ale i vy, ktorí ste o ňom ešte nepočuli, 

príďte. Preto vás všetkých chcem pozvať 

( nielen ja, ale hlavne Panna Mária ) do 

Večeradla, ktoré sa uskutočňuje vždy 

prvú sobotu v mesiaci so začiatkom o 

10.00 hod na Talianskej misii.

 Charizmatické posolstvo hnutia 

spočíva v podstate vo výzve, aby sa kňa-

zi a veriaci zasvätili Nepoškvrnenému 

Srdcu Panny Márie a boli poslušní a úpl-

ne odovzdaní najvyššiemu Veľkňazovi 

Cirkvi. Hnutie chce prispieť tiež k tomu, 

aby sa celý kresťanský ľud zameral na 

obnovenú Mariánsku úctu podľa podne-

tov Druhého vatikánskeho koncilu a pod-

ľa výrečného príkladu Jana Pavla II. naj-

mä v súvislosti s novou evanjelizáciou.

(Vierka Komar)

MARIASTEIN – 48. SLOVENSKÁ PÚŤ
 

 Naša tohoročná tradičná púť Slovákov v Mariastein sa konala 13. mája 2018, práve v deň 101. výročia zjavenia Panny 

Márie vo Fatime. Slávnostný vstup do baziliky s krížom a slovenskou zástavou, v krojovaných odevoch, bol sprevádzaný piesňou 

Celá krásna si Mária. Náš slovenský misionár don Pavol Nizner, SDB a český misionár  don Antonín Špaček, SDB koncelebrovali 

sv. omšu. Páter Jiří Obruča, SJ spovedal počas celej doby púte. Diakon Jozef Bernadič, M.Th., M.phil., vo svojej kázni poukázal 

nielen na našu nebeskú Matku Pannu Máriu, ale konkrétne aj na naše pozemské mamky v ich sviatočný Deň matiek. Spomenul 

si pri tom aj na svoju zosnulú mamku – našu vernú farníčku, pani MUDr. Gabrielu Bernadičovú, ktorú sme vo februári vyprevadili 

na večný odpočinok. Toho roku uplynie 50 rokov od našej emigrácie, po smutnom ukončení Pražskej jari, vstupom spojeneckých 

vojsk Sovietskeho zväzu do našej vlasti. Na spomienku a ako vďaku – ex voto – bola posvätená už tretia slovenská pamätná 

tabuľa v Mariasteine, ktorú realizovali pán Pavol Krajník a organista našej misie. Ďakovná tabuľa bola zhotovená v Košiciach 

zo spišského travertínu. Text: Panna Mária, Patrónka Slovenska a Slovákov vo Švajčiarsku s vďakou zasvätení 1968 – 2018, 

pripomína minuloročné zasvätenie našej Slovenskej katolíckej misie Panne 

Márii. Tizian Kuld – 15 ročný spevák - zaspieval svojím jedinečným hlasom 

sólo – Ave Mária, skladbu hudobného skladateľa Vladimíra Vavilova (1973), 

ktorá je pripisovaná Giulio Caccinimu (1618). Pri obede v Klosterhotel 

Mariastein nás pozdravil opát z Mariastein Peter von Sury, OSB; pripomenul 

sviatok Fatimskej Panny Márie a poďakoval sa za našu veľkú vernosť tomuto 

pútnickému miestu.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli do Mariastein z celého Švajčiarska, najmä z 

zürišskej komunity, aby sme sa spoločne pomodlili, zaspievali, navzájom sa 

uctili v priateľskej a rodinnej slovenskej spoločnosti.               (Jozef Sopko)
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SPRÁVY ZÜRICH

KRÍŽOVÁ CESTA RODÍN
 V krásnom a známom prostredí, 

v lese nad Spreitenbachom, sa rodiny zo 

Slovenskej katolíckej misie opäť stretli 

už po štvrtýkrát na Krížovej ceste rodín.  

Zišli sme sa v hojnom počte, aby sme si 

pripomenuli utrpenie nášho Pána Ježiša. 

Po KC bol spoločný čas na posedenie, 

opekačku a fantastický guláš, ktorí 

pripravili už po druhýkrát naši šikovní a 

skvelí guláš-majstri - Peťo, Michal a Juraj. 

Slnečné jarné počasie bolo ako stvorené 

na krásny spoločný rodinný čas.      (PĎ)

PÔSTNA 
DUCHOVNÁ 
OBNOVA
V e r i a c i 

S l o v e n s k e j 

k a t o l í c k e j 

misie v Zürichu 

sa v dňoch 

16. – 18. marca stretávali na pôstnej 

duchovnej obnove, ktorej kazateľom bol 

provinciálny vikár Ing. Peter Bučány, SDB. 

Hlavná téma týchto dní bola: Najväčším 

hriechom človeka je nežiť svoj život. DO 

bola pre našich veriacich veľkým darom. 

Prežili čas, v ktorom sa nemali obnoviť, 

ale prežiť ho v Božej prítomnosti a 

milosti. Počas Krížovej cesty, adorácií, sv. 

omšiach i pri samostatnej príprave srdca 

počas sv. spovede na sviatky Veľkej noci 

načerpali veľa darov Ducha svätého, 

veľa duchovnej sily, túžby, nádeje, ale aj 

darov odpustenia.  (EB)

KRÍŽOVÁ CESTA NA UETLIBERG
 Podobne ako minulé roky, aj 

počas tohtoročného pôstneho obdobia 

sme sa na Kvetnú nedeľu spoločne 

pomodlili pobožnosť Krížovej cesty 

v prírode. Stretli sme sa v nedeľu 25. 

marca o 14:30 pri začiatku turistického 

chodníka Lampenweg, ktorý vedie z 

mesta Zürich na Uetliberg. Počas výstupu 

sme si vypočuli krátke zamyslenia k 

jednotlivým zastaveniam a zaspievali 

pieseň Bol si tam, keď bol umučený Pán.

Po skončení Krížovej cesty sme strávili 

ešte chvíľu spolu v reštaurácii Uto Staffel 

tesne pod vrcholom Uetlibergu. Keďže 

slovenská kresťanská Televízia Lux v 

tomto roku oslavuje desiate výročie 

svojho vzniku, pripravili sme pre ňu 

gratulačný pozdrav vo forme krátkeho 

videa. Ak ste niekedy nedávno sledovali 

TV Lux, mohli ste ho vidieť spolu s ďalšími 

gratuláciami z rôznych kútov sveta.   (RK)

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE
 Posledná májová nedeľa bola 

bezpochyby výnimočná pre štyri deti z 

našej misie. Spolu s Honzíkom, Karinkou, 

Kristínkou a Timkom sme v tento deň 

slávili ich Prvé sväté prijímanie. Deti a 

aj ich rodičia sa na túto chvíľu usilovne 

pripravovali celý rok. Čím viac sa tento 

deň blížil, tým ich radosť rástla. Počas 

svätej omše sa rodičia aj deti aktívne 

zapájali do liturgie: rodičia čítaním čítaní 

a prosieb a deti prinesením obetných 

darov. Veríme, že táto pamätná chvíľa 

zostane deťom navždy v srdciach a 

podporí rozvoj ich duchovného života.      

(Lucia Kühnelová)

SPOLOČNÁ SLOVENSKO-
ŠVAJČIARSKA SV. OMŠA
 17. júna 2018 sa v Liebfrauen 

Kirche v  Zürichu konala spoločná 

slovensko -švajčiarska sv. omša. Naši 

veriaci sa veľmi aktívne zapojili do tejto 

slávnosti, či už pri speve, hudobnom 

doprovode, čítaním počas liturgie, ale aj 

pri samotnej organizácií slávnosti a pri 

príprave spoločného posedenia, ktoré sa 

konalo na nádvorí po ukončení sv. omše. 

Toto stretnutie utužilo vzájomné vzťahy 

medzi slovenskými a švajčiarskymi 

veriacimi a spoločne tak vytvorili jednu 

veľkú rodinu.   (EB)

NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA 
FRANTIŠKA V ŽENEVE
 Svätý Otec František navštívil 

21. júna 2018 sídlo Svetovej rady cirkví 

v Ženeve pri príležitosti 70. výročia 

jej založenia. Svetová rada cirkví dnes 

združuje 348 cirkví z vyše 120 krajín. 

Je známa aj pod označením Ekumenická 

rada cirkví. Členmi tejto medzicirkevnej 

organizácie je väčšina anglikánskych, 

pravoslávnych a protestantských cirkví. 

Rímskokatolícka cirkev nie je členom, 

ale vyslala na zasadnutia Svetovej rady  

cirkví svojho pozorovateľa. Bola to 

„ekumenická púť“ nášho sv. otca. Jednou 

z ústredných tém návštevy pápeža 

Františka bola otázka pokoja a podpory 

utečencov zo strany cirkví.

 Ako pastier Katolíckej cirkvi 

prišiel svätý otec  povzbudiť aj miestnu 

komunitu katolíkov. V Ženeve slávil 

eucharistiu s veriacimi z celého 

Švajčiarska, na ktorej bola prítomná aj 

skupinka našich veriacich z SKM. 
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SPRÁVYBASEL, BERN, ŽENEVA

Hlboko sa vštepili do našich sŕdc slová 

sv. otca, ktoré predniesol počas sv. 

homílii: „Otec, chlieb, odpustenie. Tri 

slová, ktoré nás vedú k srdcu viery. Otec. 

Takto začína modlitba. Môže pokračovať 

inými slovami, ale nemôže zabudnúť 

na to prvé, pretože slovo „Otec“ je 

vstupným kľúčom k Božiemu srdcu, 

pretože len keď povieme Otče, modlíme 

sa „kresťanským jazykom“. Chlieb. 

Ježiš vraví, že treba dennodenne prosiť 

Otca o chlieb. Netreba žiadať viac, len 

chlieb, to podstatné pre život. Chlieb je 

predovšetkým postačujúcim pokrmom 

pre dnešný deň, pre zdravie, pre prácu 

dnešného dňa. Odpustenie.

 Odpúšťať je náročné. Vždy v 

sebe nosíme trochu žiaľu a nenávisti a 

keď nás provokuje niekto, komu sme už 

odpustili, hnev sa vracia aj s úrokmi. Ale 

Pán požaduje naše odpustenie ako dar. 

Prosme o túto milosť – nezabarikádovať 

sa so zatvrdnutým srdcom, vyžadujúc 

vždy od druhých, aby spravili prvý krok, 

ale urobme ho my, v modlitbe, bratskom 

stretnutí, v konkrétnej láske.

 Atmosféra na stretnutí 

bola nádherná, priateľská, naplnená 

prítomnosťou Ducha svätého, boli to 

chvíle  nezabudnuteľné, plné radosti, 

šťastia a vďaky za prežitý požehnaný čas 

s nástupcom Krista.    (EB)

PÚŤ V REICHENAU

 30. júna putovali naši veriaci 

do nemeckého mestečka Reichenau, 

kde sa konala už tradičná Púť Slovákov 

ku cti našich vierozvestcov sv. Cyrila 

a sv. Metoda. Uctili si ich pamiatku na 

mieste, kde bol sv. Metod väznený. Krása 

starobylého chrámu, pokojná atmosféra 

počas slávnostnej sv. omše, ale aj 

spoločná večera a posedenie zanechali v 

srdciach prítomných milé spomienky. 

  (EB)

SV. OMŠA V PRÍRODE
 Ďalší školský rok sa blíži ku 

koncu a my sme prežili pekné spoločné 

chvíle. V máji sme mali slovenskú 

svätú omšu v prírode na pohorí Salève. 

Boli sme síce v menšom počte oproti 

jesennej omši, ale v príjemnej priateľskej 

atmosfére. Niektorí si vyšli na celý kopec 

peši.

PRVÉ SV. PRÍJÍMANIE
 V sobotu 2. júna mali svoju 

prvú spoveď štyri dievčatá, ktorej 

predchádzala hra  O MÁRNOTRATNOM 

SYNOVI. V nej si dievčatá vyskúšali 

vedomosti  z katechizmu spojené s 

prípravou na prvé sväté prijímanie. 

Po sviatosti zmierenia im otec Pavol 

odovzdal biele tričká (s citátom z 

Lukášovho evanjelia) na znak ich 

čistej duše po spovedi. Tričká si potom 

dievčatá ešte vyzdobili vďaka Lenke, 

ktorá výtvarnú aktivitu zastrešovala.

Po dobre vykonanej spovedi, hneď na 

druhý deň prijali Esterka, Klárka, Ľudmilka 

a Katka prvý-krát Ježiša do svojho 

srdca.  Vďaka našim zboristom sme mali  

liturgiu nádherne obohatenú spevom, 

ktorý dodal sv. omši ešte slávnostnejší 

ráz. Po sv. omši pripravili rodiny 

prvoprijímajúcich detí pohostenie, na 

ktoré boli všetci srdečne  pozvaní. Celá 

slávnosť sa niesla v rodinnej atmosfére.  

Vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom prispeli k vytvoreniu peknej 

nedeľnej slávnosti. (MK)
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 Uzavretie manželstva je na 

prvý pohľad veľmi jednoduché slovné 

spojenie, ktoré však v sebe skrýva pre 

snúbencov veľkú neznámu a zároveň 

očakávania z nepoznaného. Spája životy 

dvoch ľudí, ktorí si do okamihu prísahy  

žili svojim zabehnutým životným 

štýlom. Zatvárajú životnú  kapitolu 

,,JA“ a prichádza nová s názvom ,,MY“! 

V tomto prípade sú  veľmi prospešné 

predmanželské náuky, ktoré sme so 

snúbencom absolvovali pod záštitou 

otca Pavla a manželov Kálnovcov, ktoré 

sa konali v Zürichu a Berne. V prvom rade 

by som sa im chcela v mene všetkých 

zúčastnených snúbeneckých párov 

poďakovať  a to hlavne za  nezištnú 

pomoc, rady a priateľský  prístup a taktiež 

za možnosť absolvovať náuky aj mimo 

hraníc Slovenska. Nudné monológy, 

ktoré som pred prvým stretnutím 

očakávala sa nekonali, práve naopak, 

boli to stretnutia plné živej diskusie 

spojené s riešením  problematických 

situácií, ako aj oboznámením sa s 

podmienkami a prekážkami uzavretia 

manželstva. Žiadne vzorce ako máme a 

ako nemáme v manželskom zväzku  žiť 

sme nedostali, nadobudli sme však niečo 

oveľa dôležitejšie, duchovnú podporu a 

pozitívnu energiu, ktorá posilnila  našu 

duchovnú stránku. Počas troch príprav s 

otcom Pavlom sme sa venovali významu 

manželstva ako sviatosti, ktorá so sebou 

pre obe strany prináša tak práva, ako aj 

povinnosti. Veľmi silno vo mne rezonovali 

povzbudivé slová, ktorých obsahom bolo 

nemyslieť viac egoisticky, ale v súlade 

a harmonicky so svojím snúbencom. 

Naše stretnutia  sa vždy niesli vo veľmi 

priateľskej atmosfére a pre mňa naplnili 

význam slova náuka. Naučili ma, alebo 

lepšie povedané, pripravili na manželský 

život. Vďaka manželom Kálnovcom  

nám bola okrem duchovnej oblasti 

manželstva ozrejmená aj druhá stránka 

a to samotné spolužitie muža a ženy. Na 

manželské situácie, ktoré je potrebné 

riešiť v záujme harmonického spolužitia 

nám Dalibor a Janka ponúkli riešenia, 

ktoré si každý z nás vzal za vzor. V rámci 

náuk s manželmi bola okrem iného 

vyzdvihnutá dôležitosť komunikácie, 

bez ktorej je ťažké udržať  harmonickú 

rodinu. Veľmi zaujímavou prednáškou 

pre mňa bola  téma o reprodukčnej  

úlohe  rodiny, ktorej  bol venovaný 

dostatok času, keďže ide o podstatné 

poslanie manželov. Každé stretnutie sa 

nieslo v dobrej nálade a zároveň sme 

spoznali mnoho zaujímavých ľudí. Týmto 

chcem povzbudiť všetky páry, Slovákov 

žijúcich vo Švajčiarsku, aby neváhali 

kontaktovať Slovenskú katolícku misiu 

pokiaľ sa rozhodnú uzavrieť manželstvo.  

Ešte raz sa chcem poďakovať iniciátorom 

náuk  a zapriať im v živote všetko len to 

dobré.    (MK) 

 Slovensko bude mať novú blahoslavenú. Svätý Otec 

František 7. marca 2018 súhlasil s udelením titulu blahoslave-

ná a schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anky Ko-

lesárovej z Vysokej nad Uhom, ktorú v závere druhej svetovej 

vojny zastrelil ruský vojak. Prvým horliteľom Ankinho procesu 

blahorečenia bol jezuita a rodák z Vysokej nad Uhom, páter Mi-

chal Potocký. Viackrát nabádal rodákov, aby zbierali materiály 

o Ankinom živote. Nastala však zložitá doba, kedy o kresťanstve 

nebolo dovolené verejne hovoriť. Možno by jej príbeh načisto 

zapadol prachom, ak by Božia vôľa nebola iná. V roku 1998 za-

ujalo Ankino hrdinstvo novú generáciu veriacich. Mladí ľudia 

začali pravidelne navštevovať jej hrob a modliť sa tu za dar čis-

tého srdca, múdreho života a živej viery. Mnohí z nich svedčia 

o vlastnom obrátení. Vďaka Ankinmu svedectvu sa rozhodli za-

chovať si čistotu do manželstva, vzdať sa rôznych foriem otroc-

tva, ktoré ich spútavalo a odovzdať sa aktívnej službe druhým. 

Ankino mučeníctvo zasahuje 

našu vieru, nádej a lásku a 

nekompromisne nás stavia 

pred rozhodnutie vzdať sa 

všetkého a odovzdať svoj 

život Bohu. Proces Ankinho 

blahorečenia bol iniciovaný 

o. Pavlom Hudákom, rekto-

rom Domu Anky Kolesáro-

vej vo Vysokej nad Uhom. 

Pripojí sa tak k novodobým 

mučeniciam čistoty, ako sú svätá Mária Goretti či blahoslavená 

Karolina Kózka z Poľska. Takéto jednoduché, a predsa hrdinské 

vzory mladých, bezbranných dievčat, ktoré sú nám časom aj 

priestorom blízke, potrebujeme dnes ako soľ. Proces blahore-

čenia Anky Kolesárovej bude 1.septembra 2018 v Košiciach.

SPRÁVY BLAHOSLAVENÁ ANKA KOLESÁROVÁ

Naše stretnutia  sa vždy niesli vo veľmi priateľskej 
atmosfére a pre mňa naplnili význam slova náuka, 
naučili ma, alebo lepšie povedané pripravili na 
manželský život.„

„

PREDMANŽELSKÉ NÁUKY VO ŠVAJČIARSKU

6



SPRÁVYPOZVÁNKA

 Je to už 30 rokov, čo sa Katarína a Andrej Klieštenec 

a Jozef Kosiba 13.8. 1988 vybrali a začali tradíciu pešieho 

putovania do Einsiedelnu. V srdci niesli mnohé prosby 

a úmysly, ktoré chceli predložiť rukami Panny Márie jej 

Synovi.  Preto by sme toho roku radi absolvovali túto púť 

pred sviatkom Sedembolestnej Panny Márie s vedomím, že 

už mnohí kráčali po tejto ceste do Einsiedelnu pred nami a 

boli vypočutí.

 Stretnutie pútnikov bude v sobotu 1. septembra 

2018 o 6:25 hod. v Zürichu na konečnej zastávke električky 

č. 7 (Wollishofen). Plánujeme prejsť cca. 45 km a prísť na 

sv. omšu do Einsiedelnu o 17:30 hod. Všetci záujemcovia 

sú srdečne vítaní. 

Tí, ktorí by sa chceli 

pridať iba na kratšiu 

vzdialenosť, môžu sa 

pripojiť na vlakovej 

stanici v Schindellegi 

o 15:00 hod.

V prípade zlého 

počasia púť preložíme o týždeň neskôr, na sobotu 9. 

septembra. Aktuálne informácie nájdete pred plánovaným 

termínom na misijnej stránke www.skmisia.ch.     (RK)

PEŠIA PÚŤ DO EINSIEDELN

10. VÝROČIE KŇAZSKEJ VYSVIACKY

Dňa 14. júna 2018 oslávil náš duchovný otec don Pavol Nizner 

SDB 10. výročie kňazskej vysviacky.  

Z úprimného srdca Vám ďakujeme 

za 10 rokov príkladnej  kňazskej 

služby a za každé duchovné 

povzbudenie a pohladenie. Do 

ďalších rokov vám vyprosujeme 

hojnosť Božích milostí a Božieho 

požehnania a prajeme Vám, aby 

ste boli dobrým Pastierom, ktorého 

stádo sa bude stále rozrastať a aby Božie slovo, ktoré rozsievate 

padalo na úrodnú pôdu. Rovnako Vám vyprosujeme ochranu 

našej nebeskej Matky, Panny Márie, Pomocnice kresťanov.

Veriaci SKM

MODLITBY ZA KŇAZOV A KŇAZSKÉ POVOLANIA
Milí veriaci SKM, každú prvú nedeľu v mesiaci obetujeme 

modlitby sv. ruženca pred sv. omšou za kňazov a za kňazské 

povolania. Aj v tomto roku v čase od 15. septembra  vytvoríme 

40-dňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Srdečne ste 

všetci pozvaní zapojiť sa.  Od 1. septembra 2018 sa môžete 

zapísať na stránke www.skmisia.ch.
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OZNAMY PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME V OKTÓBRI 2018

 Svätá Zem je kolískou troch náboženstiev, 
ktoré vyznávajú vieru v jedného Boha, je centrom 
mnohých kultúr a prastarých civilizácií. Pre nás 
kresťanov je zemou Ježiša Krista, zemou evanjelia. 
Pre Židov je zasľúbenou zemou a pre moslimov 
svätostánkom.

 „Tu Pán povedal Abrahámovi: „Odíď zo 
svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho 
otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím 
z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje 
meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa 
budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! 
V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ (Gn 
12, 1-3)

 Najmä pre nás kresťanov je to krajina Ježiša 
Krista, ktorý sa narodil v Betleheme, žil v Nazarete, 
tri roky hlásal evanjelium po celom kraji a nakoniec 
zomrel v Jeruzaleme. Tu stojí Chrám Svätého hrobu, 
najposvätnejšie miesto všetkých kresťanov. V októbri 
sa Slovenská Katolícka Misia vo Švajčiarsku vyberie  
na púť do Svätej zeme, kde navštívi všetky významné 
miesta. Prihlásených je spolu 46 pútnikov.

Informácie pre prihlásených účastníkov: Poletíme 
z Zürichu do Tel Aviv  leteckou spoločnosťou Swiss 
o 9:45 a pristaneme o 14:35. V cene zájazdu nie 
sú zarátané: obslužné a vstupy v Izraeli, ktoré 

predstavujú 100 USD, vstup do Petry, víza, hraničné 
poplatky do Jordánska, obslužné, sprievodca v 
Jordánsku 200 USD

 Podnebie je tu subtropické, v októbri dosahujú 
teploty 28 – 30 stupňov. Oblečenie: Nakoľko je v 
Izraeli horúce podnebie, turisti sa radi obliekajú ako 
pri mori, čo spôsobuje niektoré nepríjemnosti. Keď 
chce návštevník vstúpiť do priestorov akejkoľvek 
pamiatky, musí byť primerane oblečený. Mal by mať 
dlhé nohavice (u žien sukňu pod kolená) a aspoň 
tričko s krátkym rukávom. V Izraeli sa orientujeme 
východoeurópskym časom, preto si hodinky 
posunieme o 1 hodinu dopredu (SEČ +1).  Pas musí 
byť platný aspoň pol roka od dátumu odchodu 
z Izraela. Vízum nie je potrebné, ale na letisku 
dostaneme pečiatku s trojmesačným vízom, ktoré 
môžu skrátiť len na dobu trvania zájazdu. Elektrina: 
Používa sa 220V ako na Slovensku. V niektorých 
hoteloch sú tenšie dierky v zásuvkách, preto si treba 
na recepcii vypýtať adaptér alebo si ho priniesť so 
sebou. Pitná voda je vo všetkých hoteloch. Treba si 
však všimnúť miesta, kde sa nachádza označenie: 
preškrtnutý kohútik. Nezabúdajte dodržiavať pitný 
režim! Národná mena je Nový Izraelský Schekel (ILS 
alebo NIS), 1 Schekel = 100 Agorot. 1EUR = 4,194 ILS, 
1USD = 3,576 ILS, 1CHF = 3,61 ILS. V rámci ubytovania 
máme polpenziu, napriek tomu odporúčam vreckové 
na suveníry a občerstvenie. Káva stojí okolo 12 – 15 
ILS, to je okolo 3 až 5 CHF. Pivo 20 ILS (okolo 5,50 
CHF). Coca-Cola 17 ILS.

 Prosíme doplatiť sumu vo výške  820 CHF 
do 15. Augusta 2018! Tí, ktorí si vyžiadali poistné, 
prosíme doplatiť  840 CHF. Nakoľko letenky z Zürichu 
sú o niečo vyššie ako sme pôvodne predpokladali,  
trochu sa nám navýšili náklady. Sumu prosíme uhradiť  
na účet SKM: Číslo účtu: 87-713760-8, CH31 0900 
0000 8771 3760 8. Keďže budeme veľká skupina a  
program pútnického zájazdu je pestrý, ale zároveň 
i únavný (presuny, celodenné kráčanie, sv. omše, 
krížová cesta a modlitby) záleží nám na zachovaní 
duchovnej atmosféry počas celej púte

(Mária Kovačičová)
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Milé deti, pozývame vás na detské sv. omše, ktoré sa 

uskutočňujú každý  mesiac a začínajú vždy o 11:30 v Krypte 

kostola Liebfrauen, ZH. Všetky deti, ktoré majú záujem  

spievať, zároveň  pozývame pridať sa do detského zboru, 

ktorý nacvičuje približne jedenkrát do mesiaca po nedeľnej 

sv. omši ZH, podľa priloženého kalendárika:

KRST V POSLEDNOM OBDOBÍ PRIJALI

Simona Ceizelová – z BE, pokrstená na Slovensku

Roman Broniš - pokrstený v Bratislave, SVK

Michal Varkoly - pokrstený v Žiline, SVK

Viktória Sebenova – 08.04. 2018, Zürich

Colin Brändle – 03.06. 2018, Zürich

Vivien Durkajova – 08.07. 2018, Basel

Dorian Magda -  pokrstený vo Víťazi, SVK

OZNAMYMISIJNÉ OZNAMY

ZAČIATOK STREDAJŠÍCH OMŠÍ PO LETNEJ 
PRÁZDNINOVEJ PAUZE V ZÜRICHU

Prvá stredajšia sv. omša po prázdninách bude dňa 15. augusta 

2018 o 20:00 v kostole don Bosca. Zároveň oslávime sviatok  

Nanebovzatia Panny Márie.

POZVÁNKA NA DETSKÉ SV. OMŠE

DETSKÉ OMŠE
 09. september 2018

14. október 2018

11. november 2018

 09. december 2018

NÁCVIKY DETSKÉHO 
ZBORU
30. september 2018

04. november 2018

25. november 2018

RODINNÝ VÝLET DO PRÍRODY!!! 
ZAREZERVUJME SI TERMÍN 22.9. 2018!

V sobotu 22. septembra 2018 by sme radi podnikli výlet do 

Bernských Álp. Bližšie info zverejníme začiatkom septembra 

na webe skmisia.ch, avšak touto formou vás v predstihu 

srdečne pozývame do zasielania návrhov (petosipula@gmail.

com), zarezervovania si termínu i samotnej účasti medzi 

nami. Tešíme sa na vás a vaše klobásky.

INFO O ZAČIATKU KATECHIZMU V ZÜRICHU

So začiatkom nového školského roka 2018/19 rozbiehame 

katechetickú prípravu k Prvému svätému prijímaniu, 

birmovke aj katechéze dospelých. Prvé stretnutie bude v 

nedeľu 26. augusta 2018 po sv. omši vo farskom pastoračnom 

centre Liebfrauen. Ďakujeme všetkým, že  v stanovenom 

termíne odovzdali prihlášky.

PROJEKT UP2ME

Milí rodičia, milé deti, pripravujeme 

pre vás spoločný projekt slovenskej a 

českej katolíckej misie vo Švajčiarsku. 

Cieľom projektu je komplexný, 

harmonický rast a rozvoj osobnosti 

ako celku, objavovanie emocionálneho a sexuálneho 

rozmeru života a jeho hodnôt a zabudovávanie poznatkov do 

hodnotového rebríčka a systému poznania detí a mládeže. 

Projekt je vypracovaný pre tri vekové kategórie, 9-11 rokov, 

12-14 rokov a 15-17 rokov. Miesta stretnutí budú stanovené 

podľa počtu prihlásených detí. Viac informácií nájdete na 

stránke projektu: www.skmisia.ch/up2me
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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: 08.10.2018. 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.

26.08.2018 17:30

09.09.2018 17:30

23.09.2018 17:30

14.10.2018 17:30

28.10.2018 17:30

 01.11.2018 19:00

11.11.2018 10:30

25.11.2018 10:30

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.

19.08.2018 16:30

16.09.2018 16:30

07.10.2018 16:30

(kvôli púti do 

Izraela možná 

zmena – aktuálne 

info skontrolujte na 

skmisia.ch)

21.10.2018 16:30

04.11.2018 16:30

18.11.2018 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.

14.07.2018 17:30

25.08.2018    17:30

08.09.2018    17:30

22.09.2018    17:30

13.10.2018    17:30

27.10.2018    17:30

10.11.2018    17:30

24.11.2018     17:30

LAUSANNE

Vraciame sa k rytmu sv. 

omší, ako tomu bolo 

počas pôsobenia jed-

ného kňaza na SKM. 

Slovenská sv. omša 

preto býva vždy už len v 

tretiu sobotu v mesiaci 

v kaplnke Chapelle du 

Servan na Chemin Eu-

gen Grasset 12 o 16:30 

hod. Po sv. omši je po-

sedenie v blízkej cukrár-

ni pri zimnom štadióne.

18.08.2018 16:30

15.09.2018 16:30

20.10.2018 16:30

17.11.2018 16:30

15.12.2018 16:30

19.01.2019 16:30


