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D rahí veriaci , pozdravujem
všetkých Slovákov a Slovenky

spojených v SKM. Dovoľte mi, aby
som využil príležitosť a prihovoril
sa Vám. V predchádzajúcom čísle
MI som sa už predstavil, čo som
potom urobil ešte niekoľkokrát pri
sv. omšiach. Dnes mám za sebou
niekoľko momentov, od mnohých
prekvapujúco pozitívnych, cez
malé nedorozumenia, až po – ale
to už tak býva – nezáujem.
Najčastejšie dostávam otázku, či
som si zvykol. Priznám sa, že som
osobne nepociťoval žiadnu
skokovú zmenu. Som obklopený
krajanmi s veľmi rôznymi
životnými príbehmi, rôzneho veku,
no stále sú to ľudia mne
mentalitou blízki . Bývam ako
kapucín v dome kapucínov v
Zürichu a bol som miestnymi
bratmi veľmi dobre pri jatý. Zo
strany Migratio, inštitúcie pod
miestnou biskupskou
konferenciou, ktorá má na starosti
misionárov pre menšiny žijúce v
kraj ine, som dostal tiež ústretovú
podporu, či vo forme oficiálneho
ustanovenia za misionára pri sv.
omši 31. marca alebo viacerými
radami, či povzbudením, aby sa
naša misia zviditeľnila ako živá a
perspektívna komunita. Nedá mi
nespomenúť ani misi jnú radu,
ktorá, hoci som ešte ani len netušil,
čo treba, nikdy nezabudla prísť a
spýtať sa, či môžu pomôcť.
Samozrejme aktivisti z rôznych
komunít, kostolníci , katechéti ,
organisti , tí všetci si zaslúžia, aby
som sa o nich zmienil. Chcem
naozaj všetkým, ktorí sa ma ujali v
mojich prvých dňoch, tu vo
Švajčiarsku, poďakovať. Vďaka
veľkej snahe mojich predchodcov
som mohol pokojne
nadviazať na existujúce aktivity.
Duchovná obnova v Zürichu,

pobožnosti krížovej cesty v
prírode, slávenie veľkonočných
sviatkov, púť v Mariastein,
zakončenie Up2Me, katechéza
prvopri jímajúcich detí a
birmovancov sú míľniky, ktoré som
mohol vnímať. Budem veľmi rád,
keď sa nám podarí mierne
modifikovať mesačný rozpis
bohoslužieb tak, aby víkendy
neboli čiernou morou, ale
príjemným slávením dňa Pána
spolu s Vami. Nateraz je to o
„nekonečnom“ cestovaní z miesta
na miesto, neraz na úkor
budovania medziľudských vzťahov.
Svätá omša je stredobodom nášho
snaženia, no bez vzťahov jej hrozí,
že sa môže stať formalitou. Preto
Vás všetkých prosím, aby sme sa
zapájali do snaženia SKM spoločne,
inak mnohí aktívni dobrovoľníci
ostanú vyčerpaní a frustrovaní.
Bolo by mojou túžbou, aby sme
SKM vnímali nie ako súhrn
jednotlivých komunít, ale aj ako
jedno „naše“ dielo. Vďaka za deti ,
ktoré sa pripravujú na sviatosti , ak
však chceme, aby ostali verní
svojej viere a tak nachádzali
zmysel života, budeme potrebovať
nájsť viac príležitostí pre
sprostredkovanie evanjelia, ako
niekoľko – hoci dobre
prepracovaných – náuk. No
nezabúdajme ani na seba, v
„dospelom“ veku. Vzťah k Bohu je
dynamický a nikdy nemôžeme
povedať, že sme už vo viere
dospelí. Budem sa tešiť, ak by sme
si našli vzájomne čas na
prehlbovanie viery, nech je to
akoukoľvek formou. Milí krajania a
krajanky, som rád, že môžem byť
medzi Vami a verím, že pri jmete
moju službu misionára. Poprajme
si navzájom jednotu Ducha, veľa síl
a zdravia a v neposlednom rade
krásny čas dovoleniek.
Pavol Šajgalík



TRADIČNÁ KRÍŽOVÁ CESTA
NETRADIČNE

Slovenská katolícka misia aj
tento rok počas pôstneho
obdobia usporiadala tradičnú
krížovú cestu na Uetliberg (871
m.n.m.). Pobožnosť sa konala v
nedeľu 31. marca 2019 a
tentokrát viedla po netradičnej
trase. Kým v minulých rokoch sa
na najvyššom vrchu Zürichu išlo
po lampovej trase
„Laternenweg“, krížová cesta v
tomto roku viedla po južnejšie
situovanom chodníku
Föhreneggweg. Trasa sľubovala
zamyslenia o vnímaní času a
pôstne rozjímania v prírode s
výhľadmi na mesto, jazero a
Alpy. Ak ste sa nemohli
pobožnosti zúčastniť, tu je malý
výber zamyslení:
I I I . zastavenie: Pán Ježiš prvýkrát
padá pod krížom „Dávajte si teda
veľký pozor, ako máte žiť: nie ako
nemúdri , ale ako múdri .
Využívajte čas, - pochopte, čo je
Pánova vôľa.“ (Ef 5,15-17)
VI I . zastavenie: Pán Ježiš
druhýkrát padá pod krížom
Pane, nech sa od Teba naučíme
znášať svoje duševné i telesné
bolesti .
VI I I . zastavenie: Pán Ježiš
napomína plačúce ženy
Nech všetky naše matky majú čas
na svoje deti , čas na spoločné
chvíľky doma alebo v prírode,
čas na dobré slovo, pesničku,
modlitbu. (JM)

DETSKÁ KRÍŽOVÁ CESTA

Ako bolo zvykom po minulé roky
na našej SKM, v sobotu pred
Kvetnou nedeľou 13. apríla
2019 sme sa opäť stretli v lese
nad Spreitenbachom na detskej
krížovej ceste, aby sme si
pripomenuli bolestné utrpenie
nášho Pána Ježiša. Aj keď
počasie nebolo celkom
priaznivé, prišli rodiny s deťmi v
hojnom počte. Tradične
zaužívaný guľáš od našich
„gulášmajstrov (Michala, Petra a
Juraja)“ ani tohto roku nechýbal,
za čo im ešte raz ďakujeme v
mene celej našej misie.
Tentokrát sme na krížovej ceste
privítali aj nášho nového
misionára otca Pavla a veľmi
sme sa mnohí potešili , že sme si
všetci spolu pripomenuli
utrpenie Ježiša na krížovej ceste.
(PĎ)

PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA

Podobne, ako aj po minulé roky,
sa naši veriaci stretávali na
pôstnej duchovnej obnove, ktorá
sa konala v dňoch 5. – 7. apríla v
Zürichu. Viedol ju duchovný otec
Jozef Súkeník OFM Conv, ktorý
pôsobí v kláštore bratov
minoritov v Karlovej Vsi v
Bratislave. Tento čas mal
zvláštny a hlboký význam pre
všetkých prítomných, pretože sa
cez Božie slovo stretávali s
mužom bolestí, ako trpí a umiera
za nás ľudí, aby tým

najmohutnejším a najhlasnejším
volaním prehovoril nielen do
našej duše, ale aj do nášho
svedomia. Pôstna doba nás
každoročne núti pozrieť sa
predovšetkým do vlastného
vnútra, aby sme si overili , či je s
nami naozaj všetko v poriadku a
to nielen v občianskom, ale aj
kresťanskom živote. Štyridsať-
dňový pôstny čas je nielen pre
kresťanov, ale aj pre mnohých
nekresťanov, akýmsi výstražným
znamením, ktoré nás v podobe

kríža upozorňuje, že sa čosi
stalo, že sa musíme zastaviť, že
nemôžeme prehliadnuť túto
veľkú historickú tragédiu
ľudstva. Ďakujeme kazateľovi za
jeho službu, vďaka ktorej sme sa
mohli lepšie duchovne pripraviť
na veľkonočné sviatky. Nahrávky
jeho katechéz si môžete stiahnuť
a vypočuť na stránke
www.skmisia.ch (EB)



V nedeľu 19. mája 2019 zaznievali slovenské
piesne v bazilike Mariastein po 50-krát.

Záštitu nad touto našou jubilejnou púťou prevzala
už po druhýkrát J .E. Andrea Elscheková Matisová –
veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo
Švajčiarsku. Slávnostná procesia pri vchode bola
okrášlená slovenským znakom, zástavou Panny
Márie a votívnou sviečkou, zhotovenou špeciálne
pre túto príležitosť. Bola to prvá púť pod vedením
nášho nového misionára pátra Pavla Šajgalíka,
OFM. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup
košický J.E. Marek Forgáč. Koncelebranti boli náš
misionár Pavol Šajgalík, OFM, naši hostia zo
Slovenska, Štefan Novotný – rektor kňazského
seminára v Košiciach, duchovný otec Jozef Jurdák,
OSA z Brna, Hans Schaller, S.J . – em. predstavený
Jezuitov vo Švajčiarsku, duchovný otec Antonín
Špaček, SDB – Zürich, don František Polák, SDB –
náš predminulý misionár.

Hudobne prispeli krásnymi spevmi mládežnícke
zbory z Zürichu a zo Ženevy, ktorým patrí naša
špeciálna veľká vďaka. Martin Oscitý zaspieval
sólo: Ave Mária od Mikuláša Schneidera
Trnavského. Bohoslužba sa konala v slovenčine a v
nemčine, pretože tentokrát prišli na jubilejnú púť,
v zastúpení bázelskej univerzity i kultúrno-

spoločenského a politického života aj početní
Švajčiari . Joseph Haydn (1732-1809) zložil
melódiu na Te Deum laudamus – Teba Bože
chválime – Grosser Gott, wir loben Dich. Spievali
sme ju s oduševnením a vďakou z celého srdca i z
celého hrdla. Na organe sprevádzal autor týchto
riadkov. Pozdravné prejavy predniesla J .E. Andrea
Elscheková Matisová, ct. Prior benediktínskeho
kláštora páter Armin Russi , ktorí vyjadrili vďaku
organistovi za 50-ročné obetavé organizácie púte
a organové služby. Autor zase zhrnul 50-ročnú
históriu púte Slovákov do Mariasteinu. Ako dar
benediktínskemu kláštoru a spomienku na
slovenské púte v Mariasteine sme odovzdali veľkú
misu z modranskej keramiky zo spomienkovým
popisom (naplnenou slovenskými orechmi) a
modranský krčah zo slovenským vínom. Na
spomienku pre všetkých účastníkov i tých, ktorí
nemohli prísť boli vytlačené obrázky do
modlitebnej knižky. Po skončení sv. omše zavítali
všetci na spoločný obed do Klosterhotel.

Ďakujeme z celého srdca všetkým, ktorí prispeli k
tejto našej jubilejnej púti na chválu božiu, úctu
Panne Mári i a utuženiu nášho slovenského
povedomia a kultúry vo Švajčiarsku.
(Jozef Sopko)

50. Jubilejná púť
Slovákov v Mariastein



DUCHOVNÉ CVIČENIA
MLADÝCH

Téma „Život pod vládou
Kristovou“ sa stala hlavným
mottom tohtoročných
duchovných cvičení, ktoré sa od
7. - 10. júna konali v čarokrásnej
prírode dedinky Flüeli-Ranft.
Uskutočnili sa na sviatok
Zoslania Ducha Svätého a
zúčastnili sa ich mladí zo
Slovenskej katolíckej misie. Pod
vedením saleziána dona Pavla
Dzivého, ktorý prišiel zo Žiliny,
sa všetci prítomní mohli stíšiť a v
motivujúcich prednáškach a
duchovných rozhovoroch
načerpať energiu do ďalšieho
života. Tento požehnaný čas
priniesol nielen plnohodnotné
duchovné zážitky, ale aj nové
kamarátstva. Veľká vďaka patrí
nielen Pánu Bohu, ale aj
organizátorom za hladký priebeh
cvičení. Tešíme sa opäť o rok.
(MH)

RODINNÝ VÍKEND
V SAINT-JEAN-DE-SIXT

Počas predĺženého
svätodušného víkendu 8.-10.
júna 2019 sa v malebnej dedinke
Saint-Jean-de-Sixt vo

francúzskych Alpách uskutočnil
tradičný rodinný víkend.
Zúčastnili sa ho rodiny z
nemecky i francúzsky hovoriacej
časti Švajčiarska. Ústrednými
témami tento rok boli :
- Ako ma vidí Boh
- Komunikácia v manželstve
- Zoslanie Ducha Svätého

Program pre deti
Deti mali tento rok možnosť pod
vedením animátorov vstúpiť do
vybájeného sveta a pripojiť sa k
boju statočných hrdinov za
oslobodenie Narnie. Zakúsili
hodnotu priateľstva, obety pre
druhých a sily spoločného
odhodlania.

Sobota 8. júna
Po horských serpentínach sa od
rána štverajú autá plné detí. Na
vrchole kopca otrávené “Kedy
tam už budeme?” vystrieda vlna
nadšenia. Hurá do bazéna. Po
výdatnom obede a pohári vína si
deti prevezmú animátori a
dospelí tak môžu nerušene
uvažovať o svojom obraze v
Božích očiach. Nasledujú vešpery
a krátka prezentácia celoročného
programu pre deti a mladých
Up2Me.

Po bohatom programe dobre
padne šantenie v bazéne a
večera formou švédskych stolov.
Večerníček pre deti , futbalový
zápas pre chalanov a večer pre
dospelých.

Nedeľa 9. júna
Ráno nás privíta neoblomným
klopkaním dažďových kvapiek
na okno. Zdá sa, že z
plánovaného výletu na hory nič
nebude. Nevadí. Preveríme si
svoje vedomosti pri kvíze (Ktoré
zviera je najbližší príbuzný
žirafy? Poznáš mená všetkých
siedmych trpaslíkov?) a
dopoludnie zakončíme futbalom
v bazéne.

Nasýtení a odbremenení od detí,
dospelí majú možnosť čerpať z
bohatých životných skúseností
manželov Ďuratných.
Po večeri slávime svätú omšu a
deti sa vyberú ukázať svoju
odvahu počas nočnej hry.

Pondelok 10. júna
Tradične ranná modlitba,
raňajky, odovzdanie detí
animátorom.

Nasleduje posledný formačný
blok manželov Ďuratných o
komunikáci i v manželstve –
tentokrát viac z pohľadu muža.
Svätá omša, obed, balenie a
hľadanie stratených vecí (dve
plné krabice zabudnutých vecí
zozbierané v bazéne a v
spoločných priestoroch hotela).
Na záver spoločne zhodnotíme
víkend a poskytneme spätnú
väzbu organizátorom. Stretneme
sa opäť o rok! (Zita Sučíková)



ZASADALA MISIJNÁ RADA

29. mája 2019 sa stretla na pracovnom zasadaní
misi jná rada. Na programe boli púte, ktoré nás
ešte čakajú: Reichenau 6. 7. 2019 o 17.00 hod a
Einsiedeln 8. 9. 2019 o 12.30 hod. Po oboch
pútiach možnosť pohostenia. Uvažovalo sa aj o
možnosti putovania niekde vo frankofónnej
oblasti , iniciatíva by bola v rukách tamojších
komunít. Misi jná rada by sa mohla rozšíriť aj
vzhľadom na skutočnosť, že jedna členka je
dlhodobo v zahraničí. Privítame návrhy na nových
členov tak, aby boli pokryté všetky oblasti života
SKM. Tiež sa uvažovalo o občasných
„celošvajčiarskych“ stretnutiach, ktoré sa doposiaľ
nepodarilo zorganizovať. V tej súvislosti sa
objavila téma informovanosti . Naďalej ostávajú
bázou pre informácie webová stránka skmisia.ch a
v tlačenej podobe Misi jný informátor (MI).

MI by sa mohol distribuovať počas bohoslužieb a
pre tých, čo majú radšej elektronickú formu,
posielať mailom. Bolo by vhodné, aby sa o týchto
informačných linkách dozvedeli ďalší krajania vo
Švajčiarsku. V nedeľu 27. októbra sa stretneme v
Reiden (Aargau) na sv. omši o 11.00 hod , kde sme
v rámci nedele národov pozvaní predstaviť našu
misiu. Dostali sme žiadosť o podporu na opravu
kostola jedinej slovenskej farnosti v Srbsku.
Schválila sa podpora 1000 €. Auto, ktoré misia
zakúpila pre potreby misionára, aktuálne nie je
veľmi využívané, nakoľko misionár cestuje
prevažne vlakom, vzhľadom na stav auta a
náklady na udržiavanie sa rada rozhodla auto
odpredať. Anton Šimčík bol schválený radou, aby
sme požiadali o jeho vymenovanie za
mimoriadneho rozdávateľa sv. pri jímania.

Katarína Grman Anton Hrnek Anton Šimčík Richard Královič Helena Sedláčková

Členovia misijnej rady v Zürichu:

OZNAM
Aktuálne aktivity, rozpis sv. omší
treba vždy hľadať v kalendári na
webovej stránke www.skmisia.ch
Všetky termíny budú v kalendári
aktualizované, žiadna iná
podstránka, ani inak
sprostredkovaná informácia nie
sú smerodajné.

PÔSTNA ZBIERKA
Počas pôstu sme vyzbierali na
Dom Anky Kolesárovej na
Slovensku sumu 1257 €. Tieto
prostriedky odovzdali pri
návšteve vo Vysokej nad Uhom
osobne Ján Sedláček a Dominik
Macejko.

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 2019 sa môžete
zapísať na stránke
www.skmisia.ch. Nech naša
spoločná modlitba sv. ruženca
bude veľkou posilou,
požehnaním pre kňazov a
mladých, za ktorých sa budeme
modliť.



SLÁVNOSŤ 1.SV.PRIJÍMANIA V ZÜRICHU

V nedeľu 16.júna 2019 sme mali v Zürichu prvé sv. pri jímanie. Deti z našej misie mali po
prvýkrát plnú účasť na Eucharisti i , keď pri sv. omši pri jali Sviatostného Ježiša do svojho
srdiečka. V ich očiach blikali plamienky zvedavosti a očakávaní, na tvárach im žiarili úsmevy.
Ich čisté srdiečka sa nevedeli dočkať okamihu, na ktorý sa pripravovali . Našim prvopri jímajúcim
želáme, aby si hlboko do srdca uložili zážitok z okamihu, keď do svojich srdiečok prvý raz
pri jali Pána Ježiša v Eucharisti i . Veríme, že nikdy nezabudnú na svoje prvé osobné stretnutie s
Pánom Ježišom, že budú s radosťou prichádzať k oltáru a tešiť sa na ďalšie stretnutia s tým,
ktorý ich veľmi miluje.

Adam Carlotta Celine Liliana Miana

Sarah Sophia Tim Tobias

BASEL

Zvyčajne každú druhú
a štvrtú nedeľu v
mesiaci o 17:30 v
kostole Allerheiligen,
Neubadstr. 95, TRAM 8
zastávka Laupenring.

14.07.2019 17:30

25.08.2019 10:30

22.09.2019 17:30

BERN

Spravidla každú druhú a

štvrtú sobotu v mesiaci v

kostole Dreifaltigkeit na

Taubenstrasse 6, Bern

(cca 5 minút chôdze od

železničnej stanice).

Sväté omše sú v spodnom

kostole o 17:30. Po sv.

omši býva posedenie.

13.07.2019 17:30

24.08.2019 17:30

14.09.2019 17:30

28.09.2019 17:30

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO

Milí snúbenci , chystáte sa uzavrieť
sviatostné manželstvo v kostole? Slovenská
katolícka
misia (SKM) vám ponúka príležitosť
absolvovať túto prípravu tu, vo Švajčiarsku.
Príprava pozostáva z troch stretnutí s
kňazom a dvoch stretnutí s manželmi. Je
potrebné sa prihlásiť najneskôr tri mesiace
pred uzavretím manželstva. Tešíme sa na
vás.

ZAREGISTRUJTE SA UŽ DNES NA
WWW.SNUBENCI.CH A PRIHLÁSTE SA NA
JESENNÉ TERMÍNY PRÍPRAVY SNÚBENCOV



MISIJNÉ OZNAMY
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.

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 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 pri jímanie 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 Šajgalík OFMCap,
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

Oznamy a správy o dianí v SKM nájdete
na webovej stránke www.skmisia.ch
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LAUSANNE

Chapelle du Servan;

Chemin Eugène Grasset

12, 1005 Lausanne Sv.

omša sa slúži spravidla v

tretiu nedeľu v mesiaci o

16:30

17.08.2019 16:30

21.09.2019 16:30

ST. GALLEN

Sv. omše bývajú v

kaplnke sv. Wiborady,

táto sa nachádza zo

zadnej strany farského

kostola St. Georgen, St.

Georgenstrasse. BUS 6.

Sv. omše bývajú

spravidla raz mesačne o

16:00. Slávi otec Martin

Michalíček. Informácie

získate na

mari.renshaw@gmail.com

ZÜRICH

Krypta kostola Liebfrauen,

Weinbergstrasse 34,

neďaleko Hauptbahnhof,

zastávka MHD Haldenegg

05.07.2019 19:30

sv. Cyril a Metod

spolu s českou misiou

07.07.2019 09:30

14.07.2019 09:30

21.07.2019 09:30

28.07.2019 09:30

02.08.2019 09:30

11.08.2019 09:30

18.08.2019 09:30

01.09.2019 09:30

15.09.2019 09:30

21.09.2019 09:30

29.09.2019 09:30

spolu so švajčiarskou

farnosťou

ŽENEVA

Meyrin-Village: Paroisse

de Saint-Julien, Rue

Virginio Malnati 3, 1217

Meyrin 2

Sv. omše bývajú

spravidla prvú a tretiu

nedeľu v mesiaci o

16:30. Tram 18 zastávka

Meyrin Village.

30.06.2019 16:30

01.09.2019 16:30

15.09.2019 16:30




