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C hristus vivit (z lat. Kristus žije) je

posynodálna apoštolská exhortácia,

teda list svätého otca Františka. Je

venovaná mladým a celému Božiemu

ľudu. Dátum zverejnenia je 25. marec

2019 a sú v nej zhrnuté závery biskupskej

synody, ktorá sa konala v októbri 2018 a

jej téma bola: „Mladí, viera a rozlišovanie

povolania“.

To, že sa konala biskupská synoda

práve na túto tému a že jej ovocím je list

určený práve mladým ľuďom je znakom

toho, že svätému otcovi Františkovi na

mladých skutočne záleži.

Hneď v úvode upriamuje našu

pozornosť na miesta v starom aj v novom

zákone, kde sa hovorí o mladých. Priznám

sa, aj keď sú mi spomenuté úryvky zo

Svätého písma známe, zhrnuté takto na

jednom mieste jasne ukazujú, s akou

láskou a pozornosťou sa Kristus o

mladých ľudí zaujímal. Napokon, on sám

bol dieťaťom a mladým človekom a takto

obdobie mladosti každého z nás posvätil.

Svätý otec vyzdvihuje skutočnosť, že

Ježiš nežil v samote a odlúčení, ale ako

všetci jeho rovesníci v Nazarete žil v

rodine, spoločenstve, medzi kamarátmi a

priateľmi. Ježišova mladosť nás učí

bezpodmienečne dôverovať Otcovi,

vernosti aj v ťažkých životných

situáciách, súcitu s chudobnými a

chorými, odvahe čeliť nepochopeniu a

odmietnutiu.

Pápež František vidí v starobylej

inštitúcii, akou Cirkev nepochybne je,

potenciál stále sa obnovovať a tak

ostávať mladou. Neznamená to, že by

mala prijímať všetko, čo ponúka svet, ale

to, že má ostať sama sebou, denne

prijímať silu z Božieho slova, z Eucharistie

a z prítomnosti Krista a zo sily Ducha.

Mária, dievča z Nazareta, je nám

veľkým vzorom, prijala anjelovo

zvestovanie nie ako rezignáciu, ale bolo

to rozhodné „áno, idem do toho“. Pre túto

rozhodnosť a odvahu riskovať mohla
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SV. MIKULÁŠ V ZÜRICHU

Detské očká sa opäť rozžiarili 8.12.

2019 vo farskej sále kostola Liebfrauen

v Zürichu. Aj minulý rok sv. Mikuláš

nezabudol na deti zo Slovenskej misie

a potešil ich malé srdiečka. Detičky ho

privítali spevom a prekvapili krásnou

adventnou prípravou. Každý deň počas

predvianočného obdobia deti zdobili

adventnú cestu znázornenú na papieri,

ktorá symbolizovala cestu za malým

Ježiškom. Cestička k Ježiškovi bola

„vystlaná“ úprimnými detskými

dobrými skutkami. Z takejto jedinečnej

duchovnej prípravy mal sv. Mikuláš

obrovskú radosť a odmenil deti

sladkými dobrotami. (ZC)

PUTOVANIE SVÄTEJ RODINY

Obraz svätej rodiny vyjadruje

zjednotenie spoločenstva, lásku, život

manželstva a kresťanskej rodiny, ktorá

sa usiluje o svätosť a budovanie

spoločenstva vo svojom manželstve a

rodine. Preto sme sa aj tentokrát spojili

a s radosťou dali prístrešie svätej

rodine v našich domácnostiach a

spoločne sa modlili a očakávali

narodenie nášho Pána. Nebolo nás veľa,

ale myslím, že to bolo oveľa viac

osobnejšie, čo by som tento rok trošku

pozmenila a tým vyzvala aj iné rodiny,

aby si našli čas a venovali tých pár

minút modlitbám k nášmu Pánovi.

Všetkým Vám želám požehnaný Nový

rok 2020 nech je to rok plný lásky,

radosti a pokoja. (Lucia Pitoňáková)

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA V ŽENEVE

Fašiangová zábava v Ženeve sa už

po piatykrát stala udalosťou, na ktorú

sa tešili nielen deti, ale aj dospelí. A tak

sa 11. januára sála Antoine-Verchère v

Meyrin zaplnila princeznami, kovbojmi,

pirátmi, malými zlodejkami, či lesnými

vílami. Nechýbal mušketier ani raper,

dievčatá a ženy z rôznych historických

období a Pipi-Dlhá Pančucha, ktorá si s

odvahou obula o deväť čísiel väčšie

topánky. Na našu bezpečnosť

dohliadali "slovenskí policajti", ba

dokonca agent FBI.

Ako sa už stalo tradíciou, večer nám

spestril aj FS Kamzík svojím tanečným

programom. Ďakujeme všetkým, ktorí

sa akokoľvek podieľali na príprave a

organizácii tejto zábavy a tešíme sa

opäť o rok! (ES)

ovplyvniť (influence) dejiny našej spásy, svätý otec František

ju preto nazýva „Božia influencerka“!

V ďalšom sa Svätý otec venuje mladým dnešného sveta.

Všíma si ich neľahké postavenie a ťažkosti, ktorým musia

čeliť. Dnešní mladí ľudia často žijú v ťažkých situáciách, či už

sú to vojnové konflikty, nespočetné formy útlaku a násilia,

ideológie, mocní tohto sveta si často robia z mladých otrokov

za účelom zisku. Nasleduje však celý zoznam mladých

svätých, ktorí ako hviezdy svietia na nebi a ukazujú nám cestu.

Mnohí mladí svätí umožnili, aby črty mladosti zažiarili v celej

svojej kráse.

Svätý otec si všíma aj dôsledky digitalizácie, problémy,

ktoré prináša, ale aj nové možnosti ohlasovania evanjelia,

ktoré nám otvára. Venuje sa problémom migrácie, znužívania

mladých v Cirkvi a požaduje skoncovať s každou formou

zneužívania.

Mladým ľuďom predkladá tri úžasné správy: „Boh ťa

miluje“, „Kristus je spasiteľ“ a „On žije!“. Po nich sa vydáva na

cestu mladosti, povzbudzuje mladých, lebo byť mladým je

milosť, je to dar, ktorý môžeme premrhať alebo ho môžeme

prijať s vďačnosťou a prežívať ho v plnosti. Vyzýva mladých,

aby neprestali snívať o nových horizontoch. Najkrajšie sny sa

však dobývajú nádejou, trpezlivosťou a úsilím, ale bez

náhlivosti.

V tomto krátkom úvode je nemožné obsiahnuť všetky

témy, ktorých sa apoštolský list dotýka. Sú to najmä: miesto

mladých v Cirkvi, pastorácia mladých, povolanie a duchovné

rozlišovanie. Táto apoštolská exhortácia skrýva v sebe

obrovské bohatstvo a všetkým, hlavne mladým, ale aj tým,

ktorým záleží na mladých, ju vrelo odporúčam do pozornosti.

Nájdete ju online na stránkach Konferencie biskupov

Slovenska: https://bit.ly/3b1OmOR

„Drahí mladí, nezriekajte sa tohto najlepšieho vo svojej

mladosti, nepozorujte život z balkóna. Nemýľte si šťastie s

gaučom a netrávte celý život pred obrazovkou. Nebuďte

smutným obrazom opusteného vozidla. Nebuďte

zaparkovanými autami, ale snívajte a robte dobré

rozhodnutia. Riskujte, aj keď sa zmýlite. Neprežívajte svoj

život pod anestetikami a nepozerajte sa na svet tak, ako keby

ste boli turisti. Dajte o sebe počuť! Odožeňte od seba strachy,

ktoré vás paralyzujú, nestaňte sa mladými múmiami. Žite!

Usilujte sa o to najlepšie v živote! Otvorte dvierka na klietke a

vyleťte von! Prosím vás, neodíďte predčasne do dôchodku!“
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ADVENTNÁ SV. OMŠA S FURMANKOU

Advent je časom, ktorý vyzýva kresťanov k stretnutiu s

Kristom v našom každodennom živote a pripravuje kresťanov

na jeho slávny druhý príchod. Adventná doba nie je našťastie

len časom nákupnej horúčky, časom vypekania a upratovania,

ale aj časom zjednocovania sa v láske a v radosti. Netreba sa

nechať omámiť predvianočným zhonom a stresom v dobe,

kedy by priestor mali dostať pokojné adventné chvíle…

Tretia adventná nedeľa – strieborná nedeľa, ktorá

v advente znamená aj nedeľa radosti, bola na našej misii

výnimočná. V deň, keď sme si na venci zapálili sviečku

priateľstva, sa naši veriaci spoločne zišli ako jedna veľká

rodina na netradičnej sv. omši. Bola sprevádzaná cimbalovou

hudbou FS Furmanka, ku ktorej sa pripojili aj naši speváci

a doprevádzaná aj organovou hudbou v podaní nášho kantora

Antona Hrneka. Tam sme sa v duchu vrátili do starších čias a

ako naši predkovia zanôtili adventné a latinské piesne

o očakávanom narodení Ježiša. Čaro a atmosféru sv. omše

doplnili naši krojovaní folkloristi. Po nej sme sa

v spoločenskej sále započúvali do vianočných kolied a keďže

celé sviatky sú spojené s narodením Ježiša, Advent nám túto

radostnú emóciu ešte prehĺbil. Ako veriaci Vianoce vnímame

skôr ako čas pohody, oddychu a možnosti stretnúť

sa s rodinou a tak ani pri tomto stretnutí nám neunikol

skutočný význam týchto najkrajších sviatkov v roku. Zlatým

klincom celého stretnutia bolo spoločné posedenie pri

kapustnici, ktorú aj v tomto roku pripravila Helenka Sedláček

so svojím tímom. Touto cestou sa jej chceme poďakovať za

ochotu a obetu, ktorú nám prejavila, ale aj všetkým, ktorí sa

akýmkoľvek spôsobom pričinili na celej slávnosti. (EB)

SPÄTNÁ VÄZBA Z ADVENTNEJ DUCHOVNEJ

OBNOVY VO ŠVAJČIARSKU

Dňa 13.-15.

decembra 2019 sa

konala duchovná

obnova pod

v e d e n í m

karmelitána pátra

Andreja Valenta.

Veriaci Slovenskej

katolíckej misie zanechali svoje práce a ponáhľali sa duc in

altum – zatiahnuť na hlbinu (viď Lk 5:1-11), aby sa mohli

lepšie pripraviť na prichádzajúce sviatky. Tento rok sa konala

duchovná obnova nielen v Zürichu, ale aj v Ženeve.

Téma duchovnej obnovy bola ladená na svätosť, ako to

predstavil páter Andrej a základným materiálom na

zamyslenia bola Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate –

Radujme sa a plesajme - od svätého otca Františka so

zameraním na podkapitolu Povolanie k svätosti v súčasnom

svete. Veriaci majú stále možnosť si vypočuť prednášky, ktoré

sú na web stránke www.skmisia.ch

Páter Andrej odporúčal prečítať si Apoštolskú exhortáciu

Gaudete et exsultate, ktorú nájdeme aj na stránke KBS

https ://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-

vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-exhortacia-

gaudete-et-exsultate

Srdečne Pán Boh zaplať pátrovi Andrejovi Valentovi a nášmu

duchovnému otcovi Pavlovi Šajgalíkovi OFMCap za ich obety,

poučné prednášky, vysluhovanie sviatosti zmierenia a

svätých omší a za všetko to duchovné dobro, ktoré môžeme

vidieť, či pochopiť len očami srdca. Ďakujeme Vám z celého

srdca! (AS)

DUCHOVNÁ OBNOVA V ŽENEVE

V sobotu 14. decembra sa v Ženeve konal nultý, skúšobný

ročník predvianočnej duchovnej obnovy. S otcom Andrejom

Valentom z kláštora bosých karmelitánov v Lorinčíku sme sa

rozprávali o svätosti na základe dokumentu Svätého Otca

Františka Gaudete et exsultate; radujte sa a jasajte. Napriek

hrozivému vetru sa nám podarilo doraziť v dobrom počte a

naplniť sálu farského centra. Ďakujeme otcovi Pavlovi za

organizáciu a otcovi Andrejovi za to, že k nám meral takú dlhú

cestu. (DP)
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CELOSVETOVÉ STRETNUTIE SALEZIÁNSKEJ RODINY VTURÍNE

V dňoch 16.-19. januára sme sa zúčastnili celosvetového

stretnutia saleziánskej rodiny, ktorej zakladateľom je svätý

Ján Bosco. Celý svoj život zasvätil mladým a jeho heslo bolo

„Daj mi duše a ostatné si vezmi“. Bolo to úžasné stretnúť sa s

veľkou saleziánskou rodinou z celého sveta, ktorá má 23

zložiek cez FMA, SDB, exallievi, VDB, ADMA. Nezabudnuteľný

zážitok modliť sa na omši modlitbu Otče Náš každý vo svojom

rodnom jazyku (počnúc Filipíncami, Indami, Japoncami,

Mexičanmi, Afričanmi...) v katedrále zasvätenej Márii

Pomocnici kresťanov, ktorú dal Don Bosco postaviť na základe

svojho sna a povedať si, že tak nejako to bude znieť v nebi, kde

budeme chváliť Boha a bude sa to ozývať všade. Vidieť ako sa

všetci kňazi, ktorých tam bolo aspoň 70, jeho nasledovníci

zastavia pri jeho hrobe a spolu s nami ostatnými si uctia jeho

pozostatky a zveria sa mu prosiac o pomoc v práci s mladými.

Dni saleziánskej spirituality sa uskutočnili v Turíne na

Valdoccu, ktoré založil jeho zakladateľ Don Bosco. Je dôležité

si pripomenúť, že z jeho oratória za 40 rokov pôsobenia vyšlo

14 mužov, ktorí sú v súčasnosti buď svätí, blahorečení alebo

ctihodní. Ako veľa urobí vo výchove láskavý prístup a dôvera

v mladého človeka. Pritom hlavným cieľom Don Bosca bolo

privádzať chlapcov k Ježišovi a jeho nebeskej matke Márii.

Prítomnosť Panny Márie vo výchovnom systéme dona Bosca

zohráva základnú dôležitú úlohu, ktorú nemôžeme zanedbať

ani ju nechávať bokom. Tento jednoduchý a postavou nízky

kňaz hovorieval: Dôverujte Márii a uvidíte čo sú zázraky. Don

Bosco ďalej stále zdôrazňoval, že pre svätosť stačí, aby sme

boli stále veselí. Viete prečo? Lebo diabol nemá rád, keď sme

radostní a chválime svojou veselosťou nášho nebeského

Otca. Začať stačí úplne jednoducho s úsmevom. Heslo

hlavného predstaveného Angela Fernandeza Artimeho, ktorý

je v poradí desiatym nástupcom svätého Dona Bosca na tento

rok je ,, Buď Tvoja vôľa , ako v nebi tak i na zemi, DOBRÍ

KRESŤANIA A ČESTNÍ OBČANIA“.

Okrem predstavenia Hesla a rôznych svedectiev, ako i

modlitbovej vigílie či prehliadky Turína, nechýbala ani práca v

malých skupinách. Účastníci boli rozdelení do 23 skupín. Z

práce skupín vzišli ako výsledok prvky potrebné ku

spoločnému prežívaniu „politiky Otčenáša“: nachádzať

správnu rovnováhu medzi spiritualitou a prácou, medzi

dobrým kresťanom a čestným občanom; dávať konkrétne

odpovede na aktuálne potreby mladých; dávať ako veriaci

vierohodné svedectvo; pracovať v jednote v komunitách i v

zložkách saleziánskej rodiny. Don Ángel Fernández Artime,

desiaty nástupca don Bosca, v nedeľu 20. januára na záver Dní

spirituality ponúkol všetkým tri zhrňujúce body: 1. Naďalej

rásť ako rodina dona Bosca; 2. uvádzať do praxe v rôznych

okolnostiach a vlastným charakteristickým štýlom „politiku

Otčenáša“ a 3. dávať poznať dobro, ktoré sa robí. Pri osobnom

stretnutí s Don Ángelom sme pochopili, ako je veľmi dôležité

odovzdať živú vieru vo Francúzsku, zanechať vlastné bezpečie

a ísť za mladými, ktorí to potrebujú. Jedna myšlienka ako

odovzdať živú vieru je aj zorganizovanie dvoj-jazyčných

duchovných cvičení (slovensko-francúzskych) na Cole Don

Bosco s názvom „Objaviť korene Don Bosca/Decouvrir les

racines de Don Bosco“.

Ak by chcel niekto objaviť korene Don Bosca, tak nech sa

nám ozve. Sme veľmi vďační, že sme saleziáni vo svete -

spolupracovníci a obaja môžeme prežívať naplno túto

charizmu. Pridať sa môže úplne každý, keďže saleziánska

rodina je veľká a rozmanitá. Ďakujeme Mirke a Jakubovi, ktorí

nám 4 dni strážili deti. Marián a Majka Krivdovci

FOLKLÓRNY SÚBOR KAMZÍK

FS Kamzík je ľudový súbor,

ktorý v Ženeve pôsobí už 3 roky.

Vedúci a zakladateľ súboru je

Pavol Ondrisek, ktorý už

predtým tancoval v Zürichu 5

rokov. V roku 2019 sme

reprezentovali slovenský a

český folklór na rôznych

festivaloch a akciách vo

francúzskej časti Švajčiarska.

Naši tanečníci sú hlavne mladí

Slováci a Česi, ale máme medzi sebou aj Nemcov, Američanov,

Španielov a Francúzov. Je to zážitok vidieť toľko národov

tancovať tance, ktoré sú pre nás také vzácne. Tešíme sa, že

tento nový rok bude tiež taký veselý a tanečný ako boli

predchádzajúce. Ak by ste chceli, aby sme vám zatancovali na

nejakej akcii, napíšte na fskamzik@gmail.com. Sledujte nás

na Instagrame a Facebooku @fskamzik. (AO)
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SPOLOČENSTVO V ST. GALLEN

Milí priatelia, posielame srdečný

pozdrav z misie v St. Georgen v St.

Gallene. Tešíme sa na

novoprisťahovaných členov, ako aj na

každú návštevu z rôznych kútov

Švajčiarska či Slovenska :) Požehnaný

Nový rok :)

SV. MIKULÁŠ V BERNE

7. Decembra 2019 do Bernu zavítal sv.

Mikuláš. Viac ako 20 detí sa počas sv.

omše nevedelo dočkať jeho príchodu,

no oplatilo sa počkať do konca. Už

počas svätej omše vysvetlil otec Pavol

deťom aj dospelým život a skutky sv.

Mikuláša. Sv. Mikuláš prišiel a v

sprievode dvoch anjelov-pomocníkov,

Silvie a Lívie, pozdravil netrpezlivé

deti. Na oplátku mu deti zaspievali

pesničky a zarecitovali básničky, ktoré

si s nimi nacvičila Zdenka Zemančíková

a na gitare ich doprevádzala Simona

Tvareková. Tohto roku mal premiéru sv.

Mikuláš (Tomáš), ktorý sa vďaka

sponzorom mohol obliecť do nového

šatu a pomocníci zase do ručne šitých

anjelských šiat. Veľká vďaka teda patrí

všetkým, ktorý sa podieľali na príprave

a organizácii sv. Mikuláša v Berne.

Verím, že deťom utkvejú v pamäti nie

len balíčky, ale aj milé slová a hlavne

posolstvo sv. Mikuláša, že sa máme

vedieť podeliť s tým, čo máme, nie len v

oblasti materiálnej, ale aj duchovnej.

NEDEľA NÁRODOV V REIDEN (LU)

Cudzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať,

nech je medzi vami ako domorodec.

Milujte ho ako seba, veď aj vy ste boli

cudzincami v egyptskej krajine. Ja som

Pán, váš Boh! (Lev, 19, 34)

Týmito slovami začínal príhovor

svätého otca Františka k v poradí už

105. svetovému dňu migrantov a

utečencov, ktorý minulý rok pripadol na

29.09.2019, teda poslednú

septembrovú nedeľu. Vo Švajčiarsku sa

tento deň do roku 2018 nazýval

„Nedeľa národov“, od roku 2019 si už aj

vo Švajčiarsku pripomíname „Deň

migrantov“.

V rámci Dňa migrantov boli veriaci

Slovenskej katolíckej misie vo

Švajčiarsku minulý rok pozvaní sláviť

sv. omšu vo farnosti Reiden-Wikon (LU),

ktorá každý rok tradične pozýva jednu z

mnohých cudzojazyčných misií vo

Švajčiarsku, aby tak zdôraznila

spolupatričnosť a univerzálnosť

katolíckej Cirkvi. Miestnym farárom je

otec Jaroslaw Platunski z Poľska, vo

farnosti pôsobí už mnoho rokov.

V nedeľu, 27.10.2019 sme sa

teda stretli spolu s veriacimi z

Reiden na slávnostnej

dvojjazyčnej sv. omši v

miestnom kostole. Otec

Jaroslaw sa nedal zahanbiť a

hneď v úvode sa prihovoril

Slovenkám a Slovákom v

slovenčine. Na oplátku sa otec

Pavol Šajgalík prihovoril celému

zhromaždeniu po nemecky. Mnohí naši

veriaci prišli v krásnych slovenských

krojoch, čo ešte viac vytváralo

slávnostnú atmosféru a neuniklo

pozornosti miestnych veriacich. V

spoločnej kázni obaja kňazi

pripomenuli to, k čomu nás pozýva

Kristus: k láske k blížnemu, bez ohľadu

na pôvod, rasu alebo národnosť. Pozýva

nás búrať múry predsudkov a vytvárať

priestor pre pokojné spolunažívanie.

Na záver sv. omše sme dvojjazyčne

zaspievali slávnostne „Teba Boha

chválime“.

Po sv. omši nás veriaci farnosti Reiden-

Wikon pozvali do neďalekej zámockej

usadlosti „Johannitenkommende“ na

spoločné posedenie. Počas posedenia

sa prítomným predstavil folklórny

súbor Kamzík zo Ženevy. Predstavili sa

takmer polhodinovým folklórnym

spevom a tancom, za čo boli odmenení

bravúrnym potleskom. Stretnutie

doznievalo v spoločných rozhovoroch a

krátko po druhej hodine popoludní sme

sa rozišli do svojich domovov, potešení

touto milou udalosťou. Všetkým, ktorí

akýmkoľvek spôsobom dopomohli k

tejto peknej slávnosti patrí srdečné

„Pán Boh zaplať!“ (DK)
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PASTORAČNÁ RADA BERN

Členovia pastoračnej rady (zľava):

Peter Adamišin, Mária Liesková, Tomáš

Gábor, Dalibor Kálna, Zdenka

Zemančíková

PASTORAČNÁ RADA LAUSANNE

Členovia pastoračnej rady (zľava): Ivan

Václavík, Anna Sancho Lišivková, Peter

Stanko

PASTORAČNÁ RADA ŽENEVA

Členovia pastoračnej rady (zľava): Eva

Senajová, Marián Krivda, Anna

Ondrisková

Štefan Hricko
(*1944 - † 2019)

V decembri minulého

roku nás opustil náš krajan

Štefan Hricko. Štefan Hricko,

neurológ, bol vyše 40 rokov

aktívnym a všade vítaným

členom našej baselskej misie.

Bol známy svojou ochotou

pomôcť, vynikajúcimi

diagnózami ako aj

chiropraktickou zručnosťou.

Pred tromi rokmi ho do

večnosti predišla jeho manželka Eva, lekárka, ktorá – na

následky úrazu spôsobeného bezohľadným lyžiarom – po

dlhé roky zdravotne veľmi trpela a aj zomrela. Jej smrť

podlomila Štefanove zdravie, najmä jeho nervovú sústavu.

Teraz sú zase spolu. Štefan sa narodil 29.07.1944 v Levoči.

Vyrástol spolu aj s jeho sestrou v neďalekom Spišskom

Hrhove. Ako 16-ročný odišiel na štúdiá do Prahy, kde na

Karlovej univerzite úspešne vyštudoval medicínu. Eva

a Štefan emigrovali z bývalého Česko-Slovenska v roku 1977.

Pricestovali do Švajčiarska cez Juhosláviu a Taliansko, spolu aj

s ich tromi malými deťmi: 8 ročný Peter, 5 ročný Tomáš a malá

ročná Katka. Odvážny útek. Vo Švajčiarsku Štefan úspešne

zložil nostrifikačné skúšky, vrátane maturity. V roku 1986 si

otvoril vlastnú neurologickú prax, v ktorej mu pomáhala aj

jeho manželka Eva. Štefan bol obľúbený ako lekár, aj ako

človek. Keby nebolo staroby, najradšej by pracoval do

večnosti. Peter, Tomáš a Katka ďakujú touto cestou každému,

kto ich rodičov na životnej púti sprevádzal, spestril ich

život, im neraz aj pomohol. Peter, Tomáš a Katka ďakujú ich

rodičom za všetko, čo pre nich urobili, za ich lásku a výchovu.

Bože, daj Eve a Štefanovi večného odpočinutia.

(Štefan Janovjak)

PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME

V spolupráci so slovenskou CK Awertour by sme Vás chceli

pozvať na púť do Sv. zeme. I keď túto ste absolvovali s mojím

predchodcom pred dvoma rokmi, stále sa objavovali hlasy po

zopakovaní tejto možnosti. Sprevádza: ICLic.Miroslav Labač.

Svätá Zem je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé

ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu

vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré

podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch.

Tu je kolíska troch svetových náboženstiev - židovstva,

kresťanstva a islamu. Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme

je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa

nábožensko-duchovným bohatstvom na celý život.

Termín: 5.11. - 14.11.2020 /10 dní/

Orientačná cena: EUR 990,-

V cene je zarátané:

- letenka, letiskové a palivové príplatky

- 9x hotelové ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových

izbách so soc. zariadením

- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom

- odborný sprievodca – kňaz

- autobusová doprava na letisko a späť

Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po

návrate

Prihlášky do sv. zeme treba odoslať do 21.2.2020 mailom na

slovenska.misia@gmail.com s údajmi: meno, priezvisko,

dátum narodenia, korešpondenčná adresa, telefónny kontakt

a mailová adresa. Tieto údaje budú hromadne zaslané do CK,

ktorá pošle na uvedenú adresu záväznú prihlášku. Sledujte

informácie na našomwebe: www.skmisia.ch
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DETSKÁ KRÍŽOVÁ CESTA

Milé deti, rodinky a priatelia, pozývame Vás na Krížovú

cestu v prírode, ktorá sa uskutoční dňa 28. marca 2020

(v sobotu) lese nad Spreitenbachom. Stretneme sa o 10:30 na

Heitersbergstrasse 8, 8957 Spreitenbach na parkovisku. Po

ukončení Krížovej cesty bude spoločá opekačka, prineste si

preto niečo na opekanie. Viac informácií nájdete na stránkach

Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku: www.skmisia.ch

KRÍŽOVÁ CESTA NA ÜETLIBERG

Drahí veriaci! Podobne ako minulé roky, aj tento rok by

sme chceli zorganizovať krížovú cestu v prírode chodníkom na

Üetliberg. Stretneme sa v nedeľu 29. marca o 15:00 hod 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.

PÚŤ SLOVÁKOV DOMARIASTEIN

Slovenská katolícka misia a spoločenstvo Slovákov v

Bazilej Vás srdečne pozýva na tradičnú mariánsku púť do

Mariastein. Púť sa uskutoční v nedeľu 17. mája 2020 o 12.00

hod. Po sv. omši jje možné si kúpiť jedlo v neďalekej

reštaurácii Kurjaus Kreuz, ktorá je len 5 minút chôdze od

Baziliky. Tá už nepatrí rehoľným sestrám, ale je v súkromných

rukách, preto piknik už nie je povolený. Jedlo bude pre nás

objednané, čím sa síce upraví cena, ale je to klasická

reštaurácia, dá sa len výber akceptovať, alebo nie.

Upozornenie: nedeľná sv. omša vZürichu vtúto nedeľu

nebude !

BIBLICKÉ STRETKÁ V ZÜRICHU

Stretká v ZH: 28.02., 20.03., 19.06. vždy o 18:30 hod -

deti a dospelí majú osobitný program. Andrej Macejko k tomu

posiela škrabátko, záujemcovia nech sa hlásia u neho.

15.05. o 18:15 bude namiesto stretka v Liebfrauenkirche

večer Božieho milosrdenstva spolu s miestnou farnosťou.

Pri relikviách sv. Jána Pavla II., sv. Faustíny a bl. Michala

Sopocka budú koncelebrovať asi 15-ti kňazi.

5.6. 2020 - nie je v ZH prvopiatková sv. omša, nakoľko v

Liebfrauen je Noc kostolov

ZASADANIE MISIJNEJ RADY V ZÜRICHU, 23.01.2020

- rada prijala pravidlá pre odmeňovanie pozvaných

hosťujúcich kňazov na našich podujatiach, diskutovala aj o

príspevkoch na jednotlivé akcie misie

- rada sa dohodla, že je dôležitá komunikácia v rámci misie,

aby všetky skupiny združené v misii (podľa všetkých kritérií,

ako vek, záujem, aktivity,...) mali svoj adekvátny hlas

- rada prijala informáciu o kreovaní misijných rád v

jednotlivých mestách, doteraz: Ženeva, Bern a Lausanne.

Prekladajú sa stanovy misijnej rady z taliančiny, následne by

mali byť prijaté radou a schválené vikariátom. Potom sa

môžu stať záväznými.

- diskutovalo sa o aktivitách Migratio (rada pre migrantov pri

švajčiarskej biskupskej konferencii, ktorá je nadriadeným

orgánom misií)

- rada prijala na vedomie bez výhrad finančný sumár za rok

2019 (od 01.03.2019 - nástupu nového misionára). Misia

uzavrela rok s vyrovnaným rozpočtom, čo je možné len vďaka

mnohým dobrovoľníkom, za čo im patrí vďaka. Na príjmovej

stránke sú zbierky, dary a príspevok z Migratio. Výdavky boli

vo výške 32’603.35 CHF.

ŠTATISTIKA SVIATOSTÍ ZA ROK 2019

- krsty: 6

- prípravy na krst: krstenie na SK – 2

- prvé sv. prijímanie: 14

- sviatosť birmovania: 4

- príprava na sviatosť manželstva: 15 párov

- pohreby : 1



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. V

júni prvopiatková adorácia nebude.

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

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.

Oznamy nájdete aj na našej FB stránke.

POPOLCOVÁ STREDA

26. 2. 2020 o 19:30 v Zürichu Liebfrauen

Kirche

PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA

13.-14.-15. marec 2020, sprevádzať nás

bude brat Norbert Pšenčík, provinciál

kapucínov zo Slovenska. Časy budú

zverejnené v oznamoch podľa možnosti

zorganizovať obnovu ako v Zürichu, tak aj

v Ženeve.

SVÄTÉ OMŠE VO VEĽKOM TÝŽDNI V ZH

09.04. Zelený štvrtok o 19:30

10.04. Veľký piatok o 15:00

11.04. Biela sobota o 21:00

12.04. Veľkonočná nedeľa o 09:30

SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA

Zürich – 21.06.2020 o 09:30

(sv. spoveď – 20.06.2020)

Bern – 13.06.2020 o 10:00

BASEL

Zvyčajne každú prvú a tretiu nedeľu v

mesiaci o 17:30 v kostole Allerheiligen,

Neubadstr. 95, TRAM 8 zastávka

Laupenring.

01. 03. 2020 17:30

15. 03. 2020 17:30

05. 04. 2020 17:30

19. 04. 2020 17:30

03. 05. 2020 17:30

07. 06. 2020 17:30

21. 06. 2020 17:30

BERN

Spravidla každú druhú a štvrtú sobotu v

mesiaci v kostole Dreifaltigkeit na

Taubenstrasse 6, Bern (ca 5 minút

chôdze od železničnej stanice).

07. 03. 2020 17:30

21. 03. 2020 17:30

25. 04. 2020 17:30

09. 05. 2020 17:30

23. 05. 2020 17:30

13. 06. 2020 10:00 !!!

27. 06. 2020 17:30

LAUSANNE

Chapelle du Servan; Chemin Eugène

Grasset 12, 1005 Lausanne. Sv. omša sa

slúži spravidla v druhú nedeľu v mesiaci

o 10:30. kaplnka je ca 10 min pešo od

žel. stanice

08. 03. 2020 10:30

10. 05. 2020 10:30

14. 06. 2020 10:30

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 v nedeľu, raz

mesačne o 16:00. Slávi otec Martin

Michalíček. Ďalšie informácie získate

naadrese mari.renshaw@gmail.com

ŽENEVA

Paroisse de Saint-Julien, Rue Virginio

Malnati 3, 1217 Meyrin 2. Spravidla

druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci. Tram

18 zastávka Meyrin Village.

08. 03. 2020 16:30

22. 03. 2020 16:30

12. 04. 2020 16:30

26. 04. 2020 16:30

10. 05. 2020 16:30

24. 05. 2020 16:30

14. 06. 2020 16:30

28. 06. 2020 16:30


