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Máme za sebou 49.púť v Einsiedeln,
kde sa ako misia organizovane
naši predchodcovia modlili za

zriadenie misie, z ktorej dodnes
profitujeme. Budúci rok to teda bude po
päťdesiaty raz – jubilejná púť k Panne
Márii. Situácia sa opakuje, nám je
opätovne treba sa modliť za našu misiu.
Raz preto, aby sme si udržali vieru, potom
preto, aby sme svojím životom boli
dobrými svedkami viery – navonok i
dovnútra, kedy nám treba obnoviť našu
jednotu, potom preto, aby sme mali
kňazov, ktorí by misii mohli slúžiť, ale aj
preto, aby sa misia vôbec udržala. Sme v
mesiaci ruženca, kedy sa modlievame
mariánsky, zanedlho slávime Narodenie
Pána, ktoré nemôžeme oddeliť od
postavy Panny Márie, nehovoriac o
slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny
Márie, ktoré oslávime 8. decembra. Na
Slovensku sa mariánska úcta považuje za
silnú črtu, päť rokov dozadu sa slávil rok
Sedembolestnej.

(Pokračovanie na strane 2)
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Ak sa chceme odvolávať na našu

tradíciu mariánskej úcty, je vhodné, aby

sme sa zamýšľali nad tým, čím je

mariánska úcta pre nás odkazom. Tieto

slová nie sú teologickým pojednaním,

nech nám pomôžu postupne vnímať

silu mariánskej črty našej Bohoúcty.

Boh sa rozhodol vojsť do tohto sveta

ľudí spôsobom, ktorý je skôr

prekvapujúci – vezme si telo od dcéry

človeka. Čakali by sme azda niečo

zázračné, špekulatívne, no zázrak sa

odohral v tichu nazaretskej miestnosti.

Väčšina duchovných zázrakov

nepotrebuje mediálnu zvedavosť,

odohráva sa v tichu nášho

každodenného života. Nepotrebujeme

čakať na vysnívanú príležitosť, kedy sa

nám dostane vďaky más, Boh koná

celkom nenápadne a bokom od záujmu

sveta, až sa Natanael (stotožňovaný s

apoštolom Bartolomejom) spýta:

„Môže z Nazareta pochádzať niečo

dobré?“

Mária je rozumná. Keď Herodes nariadi

pobitie novorodencov, vyhne sa

útekom do Egypta. Pre záchranu Boha

sa vzdá vlastnej pohodlnosti a uteká do

neznáma. Niečo nás s týmito riadkami

spája. Nech nás spája aj vôľa chrániť

Ježiša.

Mária je hĺbavá. Bohu nie vždy

rozumieme. Niekedy sa dokonca na

Neho hneváme, lebo nenaplnil naše

očakávania. Mária mnoho ráz

nerozumela. No uvažovala vo svojom

srdci. Snažila sa čítať Božiu vôľu v

okolnostiach, ktoré stretala. Svet

nebeží oddelene od Božej vôle. Svet a

duchovno sa prelínajú, no niekedy to

my nechceme vidieť. Naučme sa vnášať

Boha do dejín sveta.

Mária je rodička, Bohorodička – tak to

zadefinoval Efezský koncil v roku 431.

Človek je schopný Boha priniesť do

tohto sveta. Nečakajme, že Boh je len

na to, aby požehnával naše plány.

Hľadajme spôsob, ako priniesť Boha

tomuto svetu. Ak ho nezrodíme my –

kresťania - kto to má urobiť?

Nech nás Boh žehná, aby sme boli

múdri, nie iba tradiční. Nech sa pri

oslave Panny Márie stretneme 6.

septembra 2020 v Jej škole, ako sa stať

Jeho učeníkmi. (Misionár Pavol)

NÁRODNÁ PÚŤ V EINSIEDELN

„Mária, voláme ku tebe! Oroduj za nás!", ozývalo sa z

úst slovenských veriacich v Bazilike Nanebovzatia Panny

Márie v Einsiedeln počas nedeľnej slávnostnej svätej omše 8.

septembra, kedy sa konala každoročná Národná púť Slovákov

žijúcich vo Švajčiarsku. Pre mnohých veriacich prináša táto

púť možnosť obetovať modlitbu priamo pri kaplnke s Čiernou

Madonou, ku ktorej sa každodenne utieka nespočetné

množstvo pútnikov nielen z celého Švajčiarska, ale aj

celosvetovo. Súčasťou tejto nádhernej slávnosti bola aj

Sviatosť birmovania a ako býva dobrým zvykom, aj sviatosť

zmierenia, ku ktorej mohli veriaci pristúpiť pred svätou omšou

a takto byť plnohodnotne účastní na posvätnom tajomstve.

V homílii sa otec biskup Jozef Haľko osobitne prihovoril

mladým birmovancom. Vyzdvihol predovšetkým ich

dlhodobú prípravu a ochotu týchto ľudí žijúcich v modernom

svete prezentovať Ježiša svojím životom nielen počas

intenzívnej prípravy, ale aj po prijatí tejto významnej

"sviatosti kresťanskej dospelosti". Zdôraznil, že práve Panna

Mária je tá, ktorá je Matkou každého z nás a spolu s Duchom

Svätým nás sprevádza našimi cestami. Práve v každodennom

živote ľudí 21. storočia vidí potrebu hlásať živého a

všadeprítomného Boha, potrebu hlásiť sa k náboženstvu a

potrebu nechať sa viesť Ježišom, ktorý je živý.

Celá slávnosť bola okrášlená našimi krojovancami, ktorí

prišli odetí v tradičných ľudových krojoch z rôznych kútov

Slovenska a tak svojou prítomnosťou zvýraznili krásu našej

domoviny. Všetci veriaci sa po ukončení sv. omše stretli na

chutnom obede a prežili tam v spoločenstve pokojný a

požehnaný čas. (JC)

„ČLOVEK JE SCHOPNÝ
BOHA PRINIESŤ DO TOHTO

SVETA. NEČAKAJME, ŽE
BOH JE LEN NA TO, ABY

POŽEHNÁVAL NAŠE PLÁNY.
HĽADAJME SPÔSOB, AKO
PRINIESŤ BOHA TOMUTO

SVETU.“
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DUCHOVNÁ OBNOVA BIRMOVANCOV

Počas celého roka prebiehala na našej misii v Zürichu

príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Na

zavŕšenie celoročnej prípravy sa zorganizovala za týmto

účelom od 30. augusta do 1. septembra víkendová duchovná

obnova. A tak Viktória, Sandra, Jennifer a Marek pod

duchovným dohľadom otca františkána Jozefa a otca Pavla

strávili spolu čas vo Flüeli Ranft, aby prežili chvíle, ktoré im

dali možnosť uvedomiť si, na akú dôležitú cestu sa vydali - na

cestu dospelého kresťana. Tieto tri dni naplnené

prednáškami, sv. omšami a rozhovormi dali možnosť našim

mladým posilniť sa vo viere.

V atmosfére švajčiarskeho svätca, brata Klausa, sa mohli

birmovanci nielen zahĺbiť do vlastného vnútra, ale aj

zamyslieť nad životným príbehom brata Klausa,

predovšetkým nad účinkami jeho skromného života nielen

pre jeho dedinu, ale zrejme aj pre celú krajinu. Prajeme našim

birmovancom, aby sa na svojej ceste s Bohom nezastavili, ale

s ním ďalej kráčali vpred. Ďakujeme touto cestou Júlii a

Aničke za celoročnú obetu a za všetky chvíle, ktoré strávili pri

príprave našich birmovancov na prijatie sviatosti a

vyprosujeme aj pre nich veľa darov Ducha svätého.

POPOLUŠKA V ZÜRICHU

Tradičné nedeľné predpoludnie v Zürichu začína pre

mnohých Slovákov slovenskou svätou omšou. Slovenskí

veriaci povzbudení evanjeliom a príhovorom otca Pavla sa

takmer každú nedeľu stretávajú po sv. omši vo veľkej sále

farskej budovy kostola Liebfrauen v Zürichu. Je to

neodmysliteľný rituál, potreba, túžba, jednoducho niečo, čo je

pre nás Slovákov veľmi prirodzené. Udržiavať kontakty,

priateľstvá, zdieľať starosti i radosti v kruhu krajanov ďaleko

od milovaných blízkych a Slovenska zohráva svoju úlohu v

socializácii každého z nás.

V nedeľu 22.9.2019 tomu nebolo inak. Okrem už

spomínaného duchovného a sociálneho povzbudenia mohli

Slováci z okolia Zürichu aj kultúrne pookriať a vyžiť sa.

Dôvodom bola návšteva študentov Súkromného tanečného

konzervatória Dušana Nebylu z Trnavy. Vedenie školy a

budúce talenty prijali pozvanie organizátorky Slovenskej

školy a škôlky v Zürichu pani Moniky Marekovej. 27 mladých

talentovaných Slovákov sa predstavilo zürišskému publiku v

dvoch polhodinových vystúpeniach. Prvá časť bola

prehliadkou viacerých tradičných, ale i moderných tanečných

prevedení. Tanečníci oplývali závideniahodným

temperamentom a radosťou z tanca. V druhej časti nám

konzervatoristi predstavili tanečné prevedenie známej

Popolušky.

A tak sa z tradičnej nedele stala výnimočná, veď nie je

samozrejmosťou mať možnosť privítať medzi nami toľko

talentovaných a umelecky orientovaných Slovákov. Veľká

vďaka patrí pani Monike Marekovej zo Slovenskej školy a

škôlky v Zürichu, ktorej sa podarilo takéto podujatie

organizačne zastrešiť a otcovi Pavlovi Šajgalíkovi, ktorý

nemalou mierou prispel k realizácii predstavenia. Na záver je

potrebné podotknúť, že tanečníci pricestovali do Zürichu na

vlastné náklady. My veríme, že najväčšou odmenou pre nich

a pre ich učiteľov bol náš potlesk. A keďže v publiku nechýbali

naši najmladší, tajne dúfame, že do ich malých srdiečok sa

podarilo zasadiť semienko lásky k tancu a umeniu. (ZC)
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MODLITBOVÁ REŤAZ A PÔST ZA KŇAZOV

Aj v tomto roku sa naši veriaci SKM v Zürichu zapojili k pôstu

a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz trvala od sviatku

Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2019.

Pôstne úmysly boli rôzne. Naše obety a modlitby boli

predkladané za starých a chorých kňazov, za kňazov so

zraneným srdcom, ale aj za takých, ktorí sa cítia vyhorení.

Mnohí obetovali pôst za

pastiera našej misie, iní za

kňazov, ktorí im najviac

pomohli na ceste k Bohu.

Nezabúdali sme v

modlitbách vyprosovať

nové povolania do kňazstva,

či odvahu pre chlapcov

urobiť konkrétne

rozhodnutie, ako reakciu na

Božie povolanie.

Veľká vďaka patrí všetkým

veriacim, ktorí sa zapojili do

Modlitbovej reťaze a pôstu

za kňazov. Verím, že každá

modlitba, sv. omša, pôst,

púť, ale aj každá pomoc a ochota obetovaná za kňazov bola

vypočutá v nebesiach a priniesla mnoho darov Ducha

svätého pre našich dušpastierov. (EB)

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE V ŽENEVE

V nedeľu 6.10. pri našej pravidelnej sv. omši v Ženeve v

kostole St. Julien v Meyrin Village bola miestna slávnosť.

Jedno dievča v pekných bielych šatách a štyria chlapci v

oblekoch boli akýmsi ukazovateľom k tomu, čo sa chystalo už

rok: prvé sväté prijímanie. Vďaka katechétkam, ktoré vytrvalo

a obetavo pripravovali deti (dokonca dvojjazyčne, keďže išlo

aj o české deti), sme mohli toto snaženie zakončiť tým, že

počas sv. omše predstúpili rodičia, aby predstavili svoje deti a

vyhlásili, že chcú prijať Eucharistiu po prvý raz. Spolu sme si

obnovili krstné sľuby a spolu s ostatnými veriacimi sme sa

zúčastnili na Pánovej večeri. Aby vynikol tento moment,

deťom katechétky pripravili malé darčeky a napokon, v

pastoračnej miestnosti aj pohostenie. Prosme za tieto deti,

aby sa pustili s odhodlaním na cestu za Kristom a už aj s

eucharistickým Kristom.

PRÍDE K NÁMMIKULÁŠ

Sv. Mikuláš so svojím odkazom rozdávania a štedrosti by

nemal chýbať v našom cirkevnom kalendári ani jeden rok. Boh

je ten, ktorý sa rozdáva, nie ten, ktorý berie. Je to aj odkaz pre

nás a sv. Mikuláš je toho vhodným svedkom. Preto budeme

pozývať sv. Mikuláša, tradične aj aby spravil deťom radosť.

Zmyslom nie sú „vysnívané balíčky“, ale pripomienka

štedrosti. Preto som poprosil sv. Mikuláša, aby balíčky boli

také, ktoré nám pripomenú jednoduchú radosť z toho, že si na

nás v nebi spomenuli. Sv. Mikuláša sme pozvali 1. decembra

do Ženevy, 7. 12. do Bernu, 8.12. do Zürichu a Basel.

Prosíme rodičov v Zürichu, aby nahlásili svoje ratolesti v

kostole alebo na email - bacovcinova@centrum.sk alebo

zuzanacvengros@yahoo.com. Rovnako prosíme rodičov detí z

Basel, aby svoje ratolesti prihlásili na adrese:

lmagdova@gmail.com alebo janka.gabriel@gmail.com.

PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A SVIATOSŤ
BIRMOVANIA V BERNE

V septembri sa v Berne začala intenzívna príprava detí a

mládeže na prijatie sviatosti prvého sv. prijímania a prijatia

Ducha svätého (sviatosť birmovania). Na prvé sv. prijímanie sa

prihlásilo tohto roku päť dievčat a príprava pozostáva, okrem

iného, z učenia sa základných modlitieb, desať Božích

prikázaní, ktoré budú postupne spoznávať. Tiež sa oboznámia

so sviatosťami katolíckej Cirkvy, naučia sa, ktoré sú to hlavné

pravdy a sedem hlavných hriechov. Veľkú váhu má tiež

pravidelná účasť na sv. omšiach a duchovný život vedený v

rodine. Na sviatosť birmovania sa pripravujú traja mladí ľudia

z Bernu a okolia. Témy, ktoré budú počas celého roka preberať

sú rovnako zaujímavé. Ide predovšetkým o to, aby sa stali

pravými svedkami svojej viery, aby dosiahli duchovnú

dospelosť. Aby dokázali svoju vieru a životné postoje obhájiť

v prvom rade svojím životom a potom aj dobrými znalosťami

viery, svätého písma a všetkého, čo robí náš život bohatým a

naplneným. Témy ich majú viesť k vytvoreniu osobného

vzťahu k Bohu, aby s ním a v ňom dokázali prežívať

každodenné situácie, radosti aj starosti. V neposlednom rade

pôjde aj o objavenie darov a talentov, ktoré každý jeden z nich

dostal, aby ich mohli zveľadiť a použiť na väčšiu slávu Božiu.

Úprimne vás preto prosím, milí čitatelia, aby ste tieto

prvoprijímajúce deti, ako aj našich birmovancov zahrnuli do

svojich modlitieb. (DK)
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VIVA LA FAMILIA 2019

21. septembra sa v Cham uskutočnilo historicky prvé

stretnutie „Svetové stretnutie rodín“ z nemecky hovoriacich

častí Švajčiarska, ktoré nadväzuje na celosvetové strenutia so

Svätým otcom, naposledy bolo také stretnutie v roku 2018 v

Dubline. Veľmi príjemné podujatie začalo naladením sa na

duchovnú strunu chválami. Deti mali svoj program v

skupinkách a stretnutie pokračovalo programom pre manželov

vo forme povzbudzujúcej prednášky o. Patricka Liera z

zürišskej farnosti Wetzikon, ktorého témou bol život zo

sviatostí. Najviac mi utkvela v pamäti myšlienka o dôležitosti

spoločného stolovania v rodine a slávenia nedele. Ďalej nasledovalo svedectvo manželov a svätá omša s biskupom Marianom

Eleganti. Po spoločnom obede bolo nádherné vystúpenie rakúskej muzikálovej skupiny KiSi, ktorí predviedli svoje predstavenie

Prorokyňa Anna. Po záverečnom požehnaní rodín mnohými zúčastnenými kňazmi sa účastníci rozišli naplnení do svojich

domovov. Z necelej stovky zúčastnených rodín sa programu zúčastnilo aj niekoľko slovenských rodín a niektorí sa zapojili aj do

dobrovoľníckej služby počas programu i do organizačnej prípravy, ktorým týmto chcem poďakovať. Myslím si, že podujatia ako

tieto, sú skvelým spôsobom, ako posilniť spoločenstvo Cirkvi vo Švajčiarsku. Ešte perlička na záver, muzikálová skupina KiSi mala

medzi svojimi viac ako 60 členmi aj okolo 5 slovenských detí, ktoré bývajú na rakúskej strane hranice pri Bratislave. Prednášky

sa dajú vypočuť na podcaste švajčiarskeho Radio Maria a viac fotiek na prežitie atmosféry stretnutia, prípadne na navnadenie na

budúci ročník je možné pozrieť si na linku https://www.weltfamilientreffen.ch/

POZVÁNKA NA PREDVIANOČNÉ PÁSMO

Advent nám prináša možnosť duchovne sa pripraviť na slávenie

sviatkov pokoja a radosti na slávenie sviatku Narodenia Ježiša

Krista. 15. decembra 2019 o 09:30 Vás pozývame na sv. omšu,

ktorá bude v hornej časti Liebfraunen Kirche v Zürichu. Sv. omšu

bude sprevádzať cimbalová hudba, ktorá bude spolu s organom

hudobne dopĺňať liturgiu. Po sv. omši sa uskutoční predvianočné

pásmo kolied. Podujatie bude vo veľkej sále pastoračného centra

Liebfrauen Kirche v Zürichu s predpokladaným začiatkom o 10:45.

Po programe si spoločne pochutnáme na predvianočnej

kapustnici. Spevom kolied sa naladíme na radostné očakávanie

príchodu Ježiša medzi nás. Pozývame rovnako starších ako i

mladších, aby podporili našich hudobníkov a zažili kúsok tradičnej

rodinnej predvianočnej atmosféry.

KTO DÁ PRÍSTREŠIE SVÄTEJ RODINE?

Už niekoľko rokov, v čase Adventu, putovala v domácnostiach našich veriacich

Ikona Sv. Rodiny, hľadajúc v nich duchovný príbytok a zázemie: čas na modlitbu,

prijatie Božieho Slova, prijatie a zmierenie sa s najbližšími. Rodiny, ktoré majú

záujem zapojiť sa do tejto adventnej pobožnosti aj v prichádzajúcom Advente,

nech sa na báze vlastnej iniciatívy skontaktujú s rodinami z minuloročnej

modlitebnej skupiny. Podobne ako tomu bolo minulý rok, sa rodiny môžu stretať

pri odovzdávaní Ikony a pomodliť sa Deviatnik ku sv. Rodine. Stretnúť sa môžu

celkom 7x v rodinách a 2x (na začiatku a na konci) je odovzdanie so spoločnou

modlitbou v Krypte Liebfrauen v ZH. Ikona Sv. rodiny začne svoje putovanie na 1.

adventnú nedeľu 01. 12. 2019 po sv. omši. Rodiny, ktoré sa chcú zapojiť po

prvýkrát alebo potrebujú bližšie informácie, aby sa začlenili do niektorej z

modlitebných skupinek, nech sa obrátia do 24. 11. 2019 ( sviatok Krista Kráľa) na

p. Luciu Pitoňákovú (lucia.pitonak@gmail.com, 076 348 11 44).
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Mária Pribulová
a

Jaroslav Varga

uzavreli sviatosť manželstva
10. augusta 2019 v chráme sv.
Martina v Kapušanoch

Anna Mária Sosová
a

Pavol Ondišek

uzavreli sviatosť manželstva
9. septembra 2019 v kostole
Najsvätejšej Trojice v Prievidzi

Zuzana Dovhunová
a

Peter Šufliarsky

uzavreli sviatosť manželstva
20. septembra 2019 v Bazilike
Minor Zoslania Ducha Svätého v
Michalovciach

Našimmladomanželom
prajeme na spoločnej ceste

životom veľa lásky,
porozumenia a hojnosť Božieho

požehnania!

STRETKÁ V ZÜRICHU

Skutočnosť, že na Slovensku ešte stále môžeme hovoriť o

živej viere nepochybne spôsobilo aj hnutie „stretiek“, ktoré

spájali počas totality ľudí, rodiny, farnosti v ilegalite tak, aby

dokázali vnímať a pestovať svoju vieru. Dnes je tomu inak, no

pestovať svoju vieru považujem

stále za potrebné. Je na to veľa

možností, jedna z nich je akési

pokračovanie stretiek. Tie tu boli aj

za mojich predchodcov, takže nič

nové sme neobjavili, no chceme

nadviazať a pokiaľ možno rozšíriť aj

ponuku pre každého, kto má

záujem. Rozvíjať znalosti o viere,

Cirkvi, sv. Písme, či zveľaďovať

spoločenstvo, by mohli byť

základné míľniky tohto snaženia.

Preto sme sa na prvom „pokusnom“

stretnutí dohodli na kompromise,

že v Zürichu budeme mať raz

mesačne stretko dospelí paralelne

s deťmi, a to v piatok o 18:30

zamerané na zdieľanie a

prehlbovanie poznanie viery (v pastoračných priestoroch

Talianskej misie) a raz mesačne modlitbové stretnutie – každý

prvý piatok po sv. omši o 19:30 v krypte kostola farnosti

Liebfrauen - vo forme moderovanej adorácie. Pozývam

všetkých k účasti a povzbudzujem aj ostatné mestá, aby si

skúsili zorganizovať (aj keď času je málo) takéto stretnutia

mimo bohoslužieb. V tomto kalendárnom roku budú

najbližšie stretnutia v piatok 1. novembra – modlitebné na

sviatok všetkých svätých; 15. novembra na Talianskej misii na

tému sv. spoveď; 6. decembra – modlitebné – na spomienku

sv. Mikuláša – téma rozdávať.

LAUSANNE

21. septembra nadácia Bellet slávnostne otvorila nanovo

postavené priestory detského centra, v ktorom sa starajú o

deti z problémových rodín. Súčasťou budov tejto nadácie je aj

kaplnka, ktorú využívame spolu s veriacimi z tejto oblasti raz

mesačne na svätú omšu. Súčasťou otvorenia bola aj

prehliadka budov, deti dostali moderné a čisté priestory na

svoj pobyt. Kaplnka bola zahrnutá do rekonštrukcie iba

okrajovo, no sme radi, že takýto priestor máme. Pri tejto

príležitosti som sa stretol aj s prezidentkou nadácie a

poďakoval som jej za možnosť užívať ich priestory, ako aj za

možnosť sláviť sv. omšu od roku 2020 namiesto soboty v

nedeľu. Ďakujem aj Petrovi, ktorý ma pri otvorení spolu s p.

manželkou sprevádzal.
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WEBMISIE A FACEBOOK

Znova by som rád upriamil

pozornosť na internetovú stránku

našej misie. Tá prechádza pomaly a

postupne zmenami, no obsahuje aj kalendár bohoslužieb v

jednotlivých mestách, ktorý sa snažíme udržiavať aktuálny.

Predovšetkým po Novom roku, kedy príde k posunom

niektorých termínov sv. omší, by mohol tento kalendár byť

dobrým sprievodcom.

Zároveň sa aktualizuje facebookové konto „Slovenská

katolícka misia vo Švajčiarsku“. Postupne sa pridávajú misijné

podujatia, ako aj občasné dozvuky akcií vo forme krátkeho

textu alebo fotografie. Na konto možno reagovať, no

príspevky zadávajú len správcovia, čím je konto očistené od

mnohých zbytočných príspevkov. Misionár prispieva na

stránku aj cez konto „Ja Misionar“.

PODHRADSKÁ – ČANAKY

Všetci rodičia isto vedia, že do Zürichu zavíta Spievankovo –

10. novembra sa predstavia v Escherwyss Saal o 14:00.

Keďže známe pesničky pre deti boli a sú ich entuziastickým

pokračovaním ich gospelových snažení v skupinách

Kompromis, Atlanta, ale aj v iných zoskupeniach, prijali naše

pozvanie, aby z tejto gospelovej tvorby niečo zaspievali počas

sv. omše v Zürichu o 09:30.

NEDEĽA NÁRODOV

Všetci zažívate, že národnostiam žijúcim

vo Švajčiarsku sa v rámci miestnej cirkvi

venuje mnohotvárna pozornosť. Jednou

z aktivít je nedeľa národov, pri ktorej si

uvedomujeme univerzálnosť Cirkvi.

Farnosť Reiden, neďaleko Luzernu, nás v

tomto roku pozvala, aby sme predstavili

slovenskú misiu. Majú vo zvyku každý

rok pozvať inú národnosť, aby spolu s

nimi slávila sv. omšu. Po bohoslužbe

bude stretnutie, na ktorom sa predstavia

aj naši tanečníci zo Ženevy. Kto máte

záujem prísť, tu sú údaje: Reiden (LU),

27.10.2019 o 11:00 (začiatok sv. omše).

DUCHOVNÁ OBNOVA PRED VIANOCAMI

Ako bolo zvykom, aj v tomto roku

bude pred slávnosťou Narodenia

Pána duchovná obnova. Zavíta medzi

nás o. Andrej Valent, karmelitán zo

Slovenska. Novinkou v tomto roku je,

že sa pokusne skúsime priblížiť aj k

frankofónnej oblasti, preto krátko

zavítame do Ženevy, aby sa aj veriaci

zo Ženevy a Lausanne mohli zúčastniť. Program začne v

Zürichu v piatok 13. decembra o 19:00 prednáškou a úvahu

zavŕšime sv. omšou o 21:00. V sobotu dopoludnia (medzi

09:40 a 13:00) bude krátka duchovná obnova v Ženeve, tiež

zakončená sv. omšou. Potom sa presunieme späť do Zürichu,

kde bude o 17:30 prednáška a o 19:30 sv. omša. Duchovná

obnova bude zakončená počas nedeľnej sv. omše v Zürichu o

09:30. Všetky zürišské podujatia budú v krypte kostola

Liebfrauen, ženevské pri kostole St. Julien v Meyrin Village.

VIANOČNÝ VINŠ OTCA PAVLA

Všetkým Vám prajem k blížiacemu sa

Adventu, aby ste sa zahĺbili do pocitu, že

Ježiš tu ešte nebol, lebo len tak sa dá túžiť

po tom, aby prišiel. Lebo kto túži a čaká,

ten sa môže dočkať Vianoc. Inak stojíme

pri stromčeku a trápne sa pýtame, či to

bolo všetko.

Hĺbavý advent a radostné

stretnutie s Ježišom



MISIJNÉ OZNAMY
MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE V ZÜRICHU

Každú stredu o 20:00 je sv. omša s

mládežníckymi piesňami sprevádzanými

gitarou. Hohlstrasse 100, zastávka spojov

Baeckeranlage. Po omši stretnutie. Od

19:30 sa spovedá, počas sv. omše

spovedá don Antonín.

ADORÁCIA V PRVÝ PIATOK V MESIACI

Každý prvý piatok v mesiaci je v krypte

kostola Liebfrauen eucharistická

adorácia. O 18:45 vyloženie sviatosti a

tichá adorácia, spovedanie. O 19:30 sv.

omša a po sv. omši moderovaná 40 min.

adorácia s textami a hudbou. Tiež počas

tejto adorácie možnosť spovedania.

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

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. Snúbenci, ktorí majú

záujem o prípravu na sv. manželstva nech

sa prihlásia na www.snubenci.ch, kde

nájdu aj termíny prípravy.

KONTAKT NA MISIONÁRA

Pavol Šajgalík, OFMCap

Slovenská Katolícka Misia

Brauerstrasse 99

8004 Zürich

Tel./Fax.: 044 241 50 22

E–mail: misionar@skmisia.ch

Oznamy a správy o dianí v SKM nájdete

aj na webovej stránke www.skmisia.ch

BASEL

Zvyčajne každú druhú a štvrtú nedeľu v

mesiaci o 17:30 v kostole Allerheiligen,

Neubadstr. 95, TRAM 8 zastávka

Laupenring.

27.10.2019 17:30

10.11.2019 sv. omša vo farn. (de)

24.11.2019 17:30

08.12.2019 17:30

22.12.2019 17:30

25.12.2019 17:30 (streda)

BERN

Spravidla každú druhú a štvrtú sobotu v

mesiaci v kostole Dreifaltigkeit na

Taubenstrasse 6, Bern (cca 5 minút

chôdze od železničnej stanice).

26.10.2019 17:30

09.11.2019 17:30

23.11.2019 17:30

07.12.2019 17:30

26.12.2019 17:30 (štvrtok)

LAUSANNE

Chapelle du Servan; Chemin Eugène

Grasset 12, 1005 Lausanne Sv. omša sa

slúži spravidla v tretiu nedeľu v mesiaci

o 16:30

16.11.2019 16:30

14.12.2019 16:30

21.12.2019 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

ŽENEVA

Paroisse de Saint-Julien, Rue Virginio

Malnati 3, 1217 Meyrin 2. Spravidla

prvú a tretiu nedeľu v mesiaci. Tram 18

zastávka Meyrin Village.

03.11.2019 16:30

17.11.2019 16:30

01.12.2019 16:30

14.12.2019 12:30 (v rámci

duchovnej obnovy)

SV. OMŠE V ZÜRICHU

Každú nedeľu o 09:30 v krypte kostola

Liebfrauen na Weinbergstrasse 34 v

Zürichu. Po sv. omši posedenie v sále

farského domu.

ÚPRAVY A VÝNIMKY

27.10. - sv. omša bude v obci Reiden

(LU) v rámci nedele národov o 11:00, v

Zürichu sv. omša nebude

10.11. - rodinná sv. omša, gospelové

piesne zaspievajú Mária Podhradská -

Richard Čanaky

24.11. - okrem sv. omše o 09:30 bude aj

detská sv. omša o 11:30

08.12. - okrem sv. omše o 09:30 aj

detská sv. omša o 11:30 - príde sv.

Mikuláš

15.12. - sv. omša o 09:30 so speváckym

zborom a cimbalovou hudbou v hornom

kostole

DUCHOVNÁ OBNOVA PRED VIANOCAMI

Začína v piatok 13.12. o 19:00 prednáš-

kou, končí o 21:00 sv. omšou; v sobotu

17:30 prednáška zavŕšená sv. omšou o

19:30; záver pri sv. omši v nedeľu 15.12.

o 09:30.

VIANOCE

24.12. o 16:00 - rodinná sv. omša

24.12. o 22:00 - polnočná sv. omša

25.12 a 26.12. - sv. omša o 09:30

SILVESTER / NOVÝ ROK

Len česká sv. omša: Herz Jesu Kirche

Wiedikon: 31.12.2019 o 18:00 a

01.01.2020 o 19:00.


