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BUĎTE SVÄTÍ, TAK AKO JE VÁŠ OTEC SVÄTÝ

A k dnes vyslovím slovo svätosť, alebo
svätý, svätá, asi sa nevyhnem
podozreniu ostatných, že som stratený v

tomto svete a rád by som z neho ušiel. Raz mi
jeden pán povedal, že ho kresťanstvo nejako
priťahuje, ale ak vkročí do kostola, má stiesnený
pocit z tých sôch, ktoré akoby neboli pre tento
svet. Tým myslel sochy svätých.

Pritom prví kresťania nemali problém sa
nazývať svätými, hoci dnes dobre vieme, že až
takí dokonale morálne čistí neboli. Prečo tento
titul kedysi predstavoval ideál a dnes musíme
odpovedať na otázky, či je svätosť ešte
aktuálna?

Odpoveď by isto mala byť komplexná, no
aspoň náznak by nám mohol otvoriť dvere k
ďalším úvahám. Svätosť je pohyb, cesta,
kráčanie, nie statika sochy. Peter vo svojom
prvom liste píše: Celú svoju nádej uprite na
milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš
Kristus“. Je však potrebné, aby som kráčal.

Ak ma niekto sprevádza, je to veľká pomoc,
ale nedá sa čakať, že kráčať budú za mňa iní.
Kráčať ku svätosti si vyžaduje odvahu. A predsa
je svätosť ponúkaná všetkým, lebo odvaha nie
je vec iba pre „borcov“, ale otázka motivácie –
tou je pre nás nádej: celú svoju nádej uprite na
milosť. Nádej ponúknutá Bohom a zrealizovaná
Kristom: Kto mňa nasleduje ... bude mať svetlo
života (por. Jn 8,12). Naša nádej má meno: volá
sa Kristus. Prvých kresťanov prezrádzala nádej,
boli plní Krista.

Čochvíľa sa postavíme ku hrobom, alebo
aspoň sviecou si pripomenieme našich
zosnulých. Možno neboli v našich očiach
dokonalí, geniálni, bezchybní... No pýtajme sa,
či žili s nádejou. Lebo zrejme aj naši
potomkovia si tú istú otázku raz položia aj pri
našom hrobe.

Nech sú pomníky kresťanov na cintorínoch
odkazom nádeje.
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PÚŤ V REICHENAU

S príchodom leta v rámci našej SKM v Zürichu organizujeme každoročne púť ku cti našich
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ktorých sviatok pripadá na 5. júla. Ani tento rok nebol
výnimkou a skupinka našich veriacich si prišla 9. júla uctiť solúnskych bratov do

starobylého chrámu v Reichenau v Nemecku. Oslavuje sa ako pripomenutie symbolického
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863. Slávnostnú sv. omšu celebroval
náš dušpastier o. Pavol. Počas kázne nám vyzdvihol, aká strastiplná bola cesta týchto svätcov, keď
prinášali vieru, písmo a kultúru na Veľkú Moravu. Hoci bola misia sv. Cyrila a Metoda
predovšetkým nábožensky orientovaná, nemôžeme zabúdať na historické súvislosti a ich význam
pre rozvoj nášho písomníctva, literatúry, politického, občianskeho a mravného života. Dar viery
robí človeka nezvyčajne odvážnym. Každý, kto v ňom pôsobí, musí byť citlivý, aby si uvedomoval,
že táto odvaha je darom od Boha a on mu musí vždy za to ďakovať. Púť sme zakončili spoločným
stretnutím všetkých prítomných na chutnej večeri v blízkej reštaurácií. Pre všetkých pútnikov bola
táto slávnosť požehnaným časom. (EB)

ROZLÚČKA S ARISTIDOM ZELENAYOM

D ňa 28. októbra 2022 nás predišiel do večnosti vo veku 92 rokov pán Aristid Zelenay.
Pán Zelenay patril medzi zakladateľov dvoch najvýznamnejších komunít Slovákov vo
Švajčiarsku, Združenia Slovákov vo Švajčiarsku a Slovenskej misie. Bol ústrednou

postavou spomenutých spolkov, formoval a tvárnil ich. Vďaka jeho obetavej, neúnavnej
činnosti prežilo Združenie Slovákov, ktorého bol dlhoročným predsedom, 50 rokov, misia
oslávila už 52. výročie. Pán Zelenay sa postaral o to, aby naša každoročná národná púť v
Einsiedelne bola obohatená nádhernými pestrými krojmi zo všetkých častí našej domoviny.
Pričinil sa o vydávanie slovenského časopisu Slovenské zvesti. Pán Zelenay bol
nevyčerpateľným zdrojom slovenských dejín; pripravil si vždy zaujímavý príhovor ku každej
príležitosti, kládol na srdce nasledujúcim generáciám, aby si zachovali národné povedomie a
kresťanské hodnoty.

Milý Tidy, vďaka Ti za všetko, nikdy na Teba nezabudneme. Zostaneš navždy
hlboko zakorenený v našich srdciach, zapísal si sa do histórie Slovákov vo
Švajčiarsku.

S pánom Aristidom Zelenayom sme sa dôstojne rozlúčili 2. novembra 2022 na
cintoríne Rosenberg, za hojnej účasti slovenských krajanov a celebrácie obradov
slovenským misionárom Pavlom Šajgalíkom.

Drahý Tidy, odpočívaj v pokoji
Slováci vo Švajčiarsku
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SPOLOČNÁ SV. OMŠA
SO ŠVAJČIARMI V ZH

S viatok Nanebovzatia Panny Márie, ktorý
pripadá na 15. august, je zo všetkých
mariánskych sviatkov najstarší.

Vyjadruje, že Presvätá Bohorodička Panna
Mária už dosiahla života v „dokonalej a
oslávenej telesnosti“ ako individuálna osoba a
bola telom i dušou vzatá do neba. Tohto roku
sme tento sviatok oslavovali spolu so
švajčiarskou farnosťou a uctili si tak Patrónku
farnosti Liebfrauen. Sv. omšu celebroval
správca švajčiarskej farnosti duchovný otec
Josef-Michael Karber a spolu s ním
koncelebroval náš misionár otec Pavol. V závere
slávnosti kňazi požehnali bylinky, ktoré si
veriaci priniesli na túto vzácnu udalosť. Priebeh
sv. omše bol dvojjazyčný a veriaci sa mohli
modliť vo svojom rodnom jazyku. Spoluúčasť
všetkých zúčastnených poukázala na to, že v
Cirkvi tvoríme jednu veľkú kresťanskú rodinu.

V mnohých chrámoch je na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie zvykom požehnávať
liečivé bylinky a kvety. Je to starobylý zvyk,
ktorý má korene už v 10. storočí. Vznikol na
pamiatku toho, keď apoštoli otvorili Máriin
prázdny hrob, vyšla z neho ľúbezná vôňa kvetín
a bylín. Obrad požehnania bylín Cirkev
umožňuje, aby vyzdvihla, že Boh je prameňom
každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a
svätých je možné získať uzdravenie.
Odovzdávajme svojim deťom tento zvyk, aby sa
zachoval aj pre budúce generácie, veď Boh nám
dal všetky tieto liečivé byliny a kvetiny, aby
nám slúžili, či už k zdraviu, alebo k potešeniu.

Nanebovzatie Panny Márie má pre nás
veriacich veľký význam. Upevňuje nás v nádeji,
že aj naše telá budú raz vzkriesené. Nebeská
Matka nám vyprosuje mnoho milostí, aby sme
tak ako ona boli vzkriesení na večnú slávu, aby
sme prijali pozvanie jej Syna Ježiša Krista, ktorý
každému z nás pripravil v nebi miesto (por. Jn
14,1-14). (EB)
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PÚŤ DO EINSIEDELN

T radičná púť Slovákov do mariánskej
baziliky v Einsiedeln sa konala 1.
septembra. Pán nám doprial veľmi pekné

počasie a potom aj nálada je hneď lepšia.
Viacerých síce postrašila oprava cesty a vďaka
nej cestná kolóna, ale - hoc na poslednú chvíľu
- takmer všetci stihli prísť ešte včas, vrátane
pána biskupa.

V tomto roku slávnosti predsedal
rožňavský sídelný biskup Stanislav Stolárik,
sprevádzali ho dvaja kňazi. V homílii otec
biskup vyzdvihol užitočnosť modlitby ruženca
pre duchovný život. Na úvod slovenských
pútnikov privítal predstavený benediktínskeho

kláštora Eindiedeln opát Urban. Otec biskup
Stolárik mu za privítanie poďakoval a odovzdal
mu ikonu rožňavskej Panny Márie. Medzi
celebrujúcimi kňazmi bol aj brat Samuel,
dominikán, ktorý do konca tohto roka píše
doktorandskú prácu vo Freiburgu; Martin
Michalíček, ktorý je nateraz neoddeliteľnou
súčasťou komunity v St. Gallen a otec Štefan
Haulík, pôsobiaci v Lugane ako nemocničný
duchovný. Potešila nás aj účasť slovenského
veľvyslanca vo Švajčiarskej konfederácii J.E.
pána Alexandra Micovčina.

Súčasťou slávnosti bolo aj vyslúženie
sviatosti birmovania trom mladým ľuďom:



5

Jessike, Vande a Filipovi, všetci z našej
komunity v Ženeve. Mladým, no zmaturovaným
kresťanom, prajeme na ich ceste životom
neustálu otvorenosť pre pôsobenie Božieho
Ducha. Počas bohoslužby hral na organe Martin,
teraz z komunity v Berne (kam sa presťahoval zo
Ženevy aj s manželkou) a hoci už pred rokom
hral na púti v Reichenau, pre mnohých bol
veľmi milým objavom. Jeho manželka
zaspievala žalm. Broňa z Zürichu zorganizovala
ad hoc zbor, ktorý pekne doplnil atmosféru.
Pekným prvkom bolo aj zapojenie detí do
jednej z piesní, veríme, že v budúcnosti sa
odvážia viaceré deti vystúpiť.

Po sv. omši bol veľký fototermín, hlavný
fotograf bol ako obvykle Janko z Zürichu, fotky
zverejnil na našej webstránke skmisia.ch, kde si
ich môže každý záujemca pozrieť. Pútnici si
mohli domov odniesť malý obrázok Madony z
Einsiedeln s modlitbou za misiu a milou
štedrosťou prekvapil pán biskup, ktorý
propagujúc modlitbu ruženca priniesol a rozdal
desiatky ružencov, ako aj knihy, na ktorých sa
podieľal on osobne, alebo jeho diecéza. Na
záver sa birmovanci poďakovali katechétke
Elenke aj vysluhovateľovi sviatosti birmovania

pánu biskupovi Stanislavovi. Za misiu sa otcovi
biskupovi poďakovala Mária z Zürichu.

Chcem vyjadriť vďaku mnohým, ktorých
som síce nespomenul, ale bez ktorých by
slávnosť vyzerala kostrbato: dievčatá, čo sa
postarali o organizáciu sedenia, tých, čo
pripravili obetné dary, členov sprievodu,
lektorov, moderátora miništrantov a mnohých
iných. Nie sú pomenovaní, no pred Bohom tieto
navonok málo viditeľné služby majú veľkú
cenu.
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V tento osudový deň našej domoviny
(1968 – okupácia Československa
sovietskými vojskami) sme slávili svätú

omšu spoločne so švajčiarskou, poľskou a
česko–slovenskou komunitou. Celebranti boli:
pán dekan bazilejských farností Stefan
Kemmler a pán farár Stanislaw Bobulski.

Koncertné podujatie bolo pod záštitou
slovenského veľvyslanca vo Švajčiarsku, JE
Alexandra Micovčina, ktorý nás spolu aj s jeho
pani manželkou Barborou a synčekom Dávidom
svojou prítomnosťou poctili.

Spevácky Zbor slovenských učiteľov (50
členov) pod vedením pána profesora Štefana
Veselského (Žilina) podali spevácky výkon na
vysokej, svetovej úrovni. Zbor doprevádzal
svätú omšu liturgickými piesňami.

Na úvod – Introitus zaznelo majestátne: To
deň od Jána Levoslava Bellu (1843 – 1936),
nasledovalo Kyrie, Pierluigi da Palestrina (1525
- 1594), Gloria a Sanctus (Franz Schubert 1797
– 1828) sme spievali všetci spoločne; tak isto aj
gregoriánsky Pater noster v latinčine. Na Agnus
Dei zaznela moderná skladba súčasného

slovenského skladateľa (Tomáš Vrškový –
1991), Communio – sväté prijímanie bolo
doprevádzané so známym Locus iste (Anton
Bruckner, 1824 – 1896).

Prosbu v slovenčine predniesol náš
zaslúžený lektor Stanko Durkaj:

Prosme Pána za slobodu vierovyznania a
Cirkvi na celom svete, aby bolo oslávené Tvoje

meno vo všetkých krajinách.

Na záver zaznel veľmi dojímavo spoločný
spev vo všetkých troch jazykoch: Teba, Bože,
chválime; najprv v poľštine, potom v slovenčine
a na záver v nemčine. Predohru ku jednotlivým
slohám zahral jeden z troch organistov –
Johannes Fankhauser – improvizáciou štátnych
hymien.

Záver svätej omše ukončil organovou hrou
pán profesor Marián Muška vlastnou
improvizáciou. Po svätej omši nasledoval
krásny koncert SZSU v úplne preplnenom
kostole. Dovolím si uviesť aspoň niekoľko
osobností, ktoré nás svojou účasťou poctili:
Nationalrat em. Dr. Hugo Wick, Präsident em.

SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV
SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, 21. AUGUST 2022, ALLERHEILIGENKIRCHE BASEL
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POĎAKOVANIE ZA VERNÚ SLUŽBU
GABOVI ARNOLDOVI

Z vony baziliky v Einsiedeln už vyzváňali a
do diaľky ohlasovali našu tradičnú
mariánsku púť. S nádejou som v

tohtoročnom malom zástupe pútnikov hľadala
Gaba Arnolda. Zvuk zvonov rezonoval i v
mojom napätom srdci obavou, či ešte Gabo
dôjde medzi nás. Cesta autom do Einsiedeln
bola kvôli stavebným prácam na križovatke v
Biberbrugg sťažená a časovo spomalená.
Mnohým sa nepodarilo dôjsť načas na svätú
omšu a nie ešte sa zaradiť do sprievodu. V
posledných minútach som pred vstupom do
baziliky v skupinke Gaba predsa len objavila a
stihla fotograficky zachytiť s držiacim
slovenským znakom. Počas horúcich dní leta
som začala s triedením fotografií. Do rúk sa mi
dostali i mnohé z našich uplynulých pútí v
Einsiedeln. Všimla som si, že Gabo bol na
viacerých s usmiatou spokojnou tvárou a
každoročne oblečený v bielej košeli s bohatou
červenou výšivkou. Na fotografiách som
nepobadala u neho takmer žiadnej zmeny

Aeneas Silvius – Stiftung, Dr. Urs Breitenstein,
prednosta Philosophisch – historische Fakultät
Basel, Prof. Dr. Axel Gampp, Grand ufficiale
della Republica Italiana Umberto Guarnaccia,
Münsterorganist Andreas Liebig a i.

Na nádvorí pred kostolom bolo apéro riche
(organizované autorom, ku ktorému Dr. Štefan
Janovjak prispel svojím tradičným Crémant
d’Alsace) s veľmi srdečným vzájomným
kontaktom, počas ktorého zbor zaspieval ešte
ďalšie slovenské piesne. Bolo to skutočne
vydarené podujatie na vysokej národnostne –
kultúrnej a náboženskej úrovni. Po skončení

pozval autor článku celý zbor na pizzu a
prípitok na balkóne Blumenrain 20, kde pán
dipl. Inž. ETH Pavol Krajník priniesol svoje
legendárne čerstvé tsatsiki. Tu sme sa ešte raz
všetci navzájom poctili. Krátkou prechádzkou
cez Bazilej – Münster, Predigerkirche a
univerzitu sme prezentovali našim hosťom
aspoň v krátkosti dojem z tohto
humanistického mesta, kde žijeme. Na záver
nechýbalo ani plávanie v Rýne pri teplota vody
24°C. Celé podujatie organizovali pán prof.
Marián Muška a autor článku počas jedného
celého roka. Jozef Sopko



8

veku. Predtým, ako som Gaba stačila už bez
napätia odfotografovať, prekvapil ma krátkym
oznamom: do Švajčiarska budem cestovať, ale
toto je moja posledná púť. Vždy s vážnosťou
vstupoval do baziliky na čele zástupu
krojovaných, viacero kňazov, pozvaného
slovenského biskupa a zhromaždených
pútnikov.

Keď sa v nedeľu chrámom niesol husľový
prednes Bachovej skladby Ježiš moja radosť, v
tichu som si zopakovala spomienky na uplynulé
roky našich počiatočných púti, prosila za
mnohých slovenských krajanov a krajanky.
Zároveň priala Gabovi, aby text vokálnej hudby:

„Ježiš zostáva mojou radosťou, nádej a
miazga môjho srdca, Ježiš ma chráni pred
bolesťou, je sila môjho života,“ bol i naďalej
sprievodcom jeho života na každom kroku,
obdaril ho silou trpezlivosti, vďačnosti zvlášť

doma na Slovensku. S Gabom a jeho rodinou sa
poznáme už roky, spája nás slovenské národné
puto, ktoré sa nepretrhne ani jeho spätným
návratom domov. Len malá slovenská hŕstka sa
v prvých rokoch odchodu zo Slovenska usadila
v kantóne Thurgau a do tejto patrili i Arnoldovi,
čo mňa vždy pri akomkoľvek stretnutí potešilo.
Za roky vernosti, zodpovednosti a mnohých
pekných stretnutí sa chcem i v mene mnohých
Gabovi a jeho už vyrasteným chlapcom
úprimne poďakovať. Budem si vždy na neho len
v dobrom spomínať. Miesto odpočinku jeho
manželky Zuzky s úctou a spomienkou podľa
možností navštívim. Čas, zdravie a možnosti
rozhodnú, či Gaba nebude tlačiť túžba po
návrate a poklone ku čiernej Madonne v
Einsiedeln, každoročne navštevovaného
pútnického miesta Slovenskou katolíckou
misiou vo Švajčiarsku. Ďakujeme Gabo.
(Marta van Ooijen – Šuvadová)

DUCHOVNÁ OBNOVA BIRMOVANCOV

V čase od 26. augusta - 28. augusta 2022
sme strávili nezabudnuteľný víkend s
našimi birmovancami Vandulkou, Jessi a

Filipkom, ktorí až z ďalekej Ženevy prišli do
Flüeli-Ranft. Vrámci prípravy na prijatie
sviatosti Birmovania sme zorganizovali
program, ktorý spočíval v katechézach,
každodennej omši, adorácií, spevoch a v
rozhovoroch. Sme vďační sestričkám z kláštora
Bethanien, ktoré nás srdečne prijali. Miesto
našej obnovy je veľmi požehnané, keďže tam
žil v 15. st. veľký švajčiarsky svätec sv. Niklaus
von Flüe, ktorý sa tam dlhých 20 rokov, až do
svojej smrti, modlil a postil sa. Svätá
eucharistia bola jeho jediným pokrmom.
Veriaci Švajčiari ho majú vo veľkej úcte a veria,
že svojím asketickým životom bolo Švajčiarsko

uchránené pred prvou aj druhou svetovou
vojnou. Veríme, že sv. Niklaus bude v nebi
orodovať aj za našich drahých birmovancov a
vyprosujeme im, aby ich sprevádzal ako
ochranca na ceste životom. (JM)
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ROZLÚČKA S KOORDINÁTOROM MIGRATIO

D ňa 31. augusta pri sv. omši v kostole
sestier uršulínok vo Freiburg sa
zástupcovia misií rozlúčili s hlavným

koordinátorom pastoračnej služby pre
cudzojazyčné misie pri Švajčiarskej biskupskej
konferencii, s Karl-Antonom Wohlwendom. Tri
roky riadil túto komisiu, pričom ju prebral v
podmienkach, kedy sa silno zvažovalo zníženie
počtu misií a ich integráciu do miestnych
farností. Karl-Anton si veľmi poctivo
zanalyzoval situáciu misií a na miesto redukcie
ich počtu východisko hľadal v spolupráci pod
heslom „k stále bližšiemu MY“.

Karl Anton je ekonóm a teológ. Pochádza z Lichtenštajnského kniežatstva. Vo svojom živote
bol spätý s katolíckou cirkvou, pôsobil ako učiteľ náboženstva, pastorálny asistent, spolupracoval
pri pastorácii mládeže a v oblasti financií. V roku 2019 prebral úlohu národného koordinátora
vyššie spomenutej komisie Migratio. V prvej polovici roka 2022 avizoval svoj odchod zo
zdravotných dôvodov. Novou koordinátorkou sa od 1. septembra stala Isabel Vasquez, narodená v
Guatemale, aktuálne pôsobiacou pri španielskej misii v oblasti medzikultúrnej katechézy.

NOVÁ MISIJNÁ RADA V ZÜRICHU

P o voľbách do misijnej rady v júni t.r. bola
nová rada inštalovaná do služby pri sv.
omši v kostole Liebfrauen v nedeľu

4.9.2022. 82 platne odovzdaných hlasov
rozhodlo o zostavení novej misijnej rady v

aktuálne najpočetnejšej slovenskej komunite
vo Švajčiarsku. Volilo sa z 11-tich ochotných
členov komunity, ktorí sa postavili pred
komunitu a vyjadrili úmysel byť nápomocný
misii v jej živote. Všetkým ochotným, hoc sa aj
nedostali do rady, chcem vysloviť uznanie, že
sa podujali slúžiť. Po homílii noví členovia
zložili sľub člena misijnej rady a dali na
vedomie svoju vernosť katolíckej cirkvi. Na
inštalácii bol prítomný aj biskupský poverenec
pre Migratio v kantóne Zürich Carlo de Stasio.
Novým členom prajeme veľa múdrosti a starým
vyjadrujeme vďaku za ich prácu.
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NEDEĽA NÁRODOV

V roku 2022 sa na rozdiel od
predchádzajúceho roka snaha
zorganizovať v každom meste jednu

veľkú spoločnú slávnosť preniesla na jednotlivé
farnosti. My sme si biblické už niet ani Žida, ani
Gréka, ale všetci sme jedno v Kristovi (por. Gal
3,28) mohli zažívať v miestach nášho
pôsobenia. Výnimočné slávenie bolo v Bazileji
a v St. Gallen.

Nedeľa 25. septembra bola v St. Gallen
poznačená nielen uvedomením si nášho
spoločného povolania byť kresťanom, ale aj
zavŕšením jubilejného roka - 175. výročia
diecézy. Rok trvajúca príprava prostredníctvom
početných aktivít sa pretavila do veľkej oslavy
spolu so všetkými národnosťami, ktoré v tejto
diecéze pôsobia. Aj slovenskej komunite bol

ponúknutý priestor na stánok, aby sa mohla
odprezentovať prítomnosť Slovákov v
cirkevnom živote diecézy. „Po usilovnej
príprave Dankovičovcov, Olexovcov, Janky
Vasiľovej z Herisau a jej slovenskej kaviarničky,
Anky Hromkovičovej, Marty Domeisen a Janka
Lukáča sme vytvorili stánok s domácimi
pochutinami. Nechýbali bryndzové korbáčiky,
moravské koláče, maková štrúdľa, jednohubky s
bryndzovou nátierkou, cukrovinky a nápoje
made in Slovakia, a vianočná kapustnica.
Tešíme sa, že ľuďom chutilo a my sme mohli
odprezentovať naše Slovensko a vyjadriť vďaku
miestnej diecéze za umožnenie sv. omší v
slovenskom jazyku,“ napísala Mária Renshaw,
naša kontaktná osoba v St. Gallen. Za ich
angažovanosť v mene celej misie veľké „Pán
Boh zaplať“.

Nechýbal ani náš priateľ, ktorí sa aktuálne stará o komunitu v St. Gallen, otec Martin.
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PÚŤ DO
ARS-SUR-FORMANS

N aši veriaci putovali 29. októbra 2022 do
francúzskeho mestečka Ars-sur-
Formans, na miesto, kde kedysi pôsobil

patrón kňazov sv. Ján Mária Vianney. Tento
svätec sa stal známym pre kňazskú a
dušpastiersku prácu vo svojej farnosti, vďaka
snahe duchovne obnoviť celú skazenú farnosť a
jej okolie. V Ars sme mali možnosť pozrieť si
miesto, kde sv. Ján M. Vianney žil, kde tvoril
kázne, ktoré obrátili srdcia mnohých hriešnikov,
začali si vážiť sviatky, v nedele prestali pracovať
a v rodinách zavládli kresťanské zvyky. V čase,
keď vo Francúzsku vypukla cholera, ľudia začali
hľadať útechu u farára z Ars, chodili k nemu na
spovede a pre duchovné rady. A tak odvtedy Ars
navštívilo ročne vyše stotisíc pútnikov. Farský
kňaz zomrel s úsmevom na tvári 4.augusta
1859, v r. 1905 bol blahorečený a o 20 rokov
neskôr vyhlásený za svätého. Jeho telo sa
zachovalo neporušené a dnes je vystavené v
novej bazilike v Ars. Bazilika je nádherná, ešte
teraz dýcha atmosférou minulosti a pokojná
atmosféra nám tam všetkým vytvorila
požehnané chvíle. Keďže sv. Ján Mária Vianney
je patrónom kňazov a spovedníkov, odovzdali

sme Bohu pri jeho pozostatkoch svoje prosby a
modlitby za kňazov, biskupov, za sv. Otca
Františka, za nášho misionára otca Pavla, za
našu SKM, ale aj osobné úmysly. Ďakujeme
Bohu za milostiplnú a požehnanú púť v Ars.
(EB)

OBNOVENIE
MANŽELSKÉHO SĽUBU

P očas sv. omše v Zürichu si 18. septembra
2022 manželia Vierka a Marek Komárovi
obnovili pri príležitosti 10. výročia

uzavretia manželstva svoje manželské sľuby.
Ako šťastný pár sa rozhodli zažiť obnovu
obradu manželských sľubov, pri ktorej využili
príležitosť dať požehnať nové prstienky a
navzájom si potvrdili svoju dlhodobú lásku. Ich
rodinku Pán Boh požehnal štyrmi krásnymi
deťmi. Prajeme rodinke Komárovej, aby ich
Kristus Pán obdaril milosťou, zdravím a svätou
radosťou a vyprosujeme v modlitbách hojnosť
Božieho požehnania.
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SPEVÁCKY ZBOR
SLOVENSKÝCH
UČITEĽOV V
ZÜRICHU

S koro ráno, 21. augusta 2022, sme sa
rozhodli pre cyklistickú túru. Slniečko
svojou žiarou oteplilo vzduch po

vytúženom daždi, ktorého blahodárne účinky
pocítili dýchacie cesty pri otáčaní kolies
bicykla. Skromný počet oblakov na obzore
vytvoril fantastické formy. Skutočne ideálne
podmienky na ranné hĺbavé zamyslenie pri
začínajúcom dni.

Podobne ako pri jazde autom, tak i
bicyklom je dôležité rýchlosť jazdy prispôsobiť
daným podmienkam. A v mojej mysli ešte
dodatočne prehadzovanie spomienok na 21.
august 1968 a teraz. Doma v Trenčíne som sa
včas ráno chystala do zamestnania, slniečko už
volalo, ale vzduch bol priťažký pri hrozných
správach z rádia. Prvé chvíľky zmrazili myslenie,
strach sa usadil v celom tele, nepochopenie,
sklamanie, bolesť. So zmiešanými pocitmi, so
slzami v očiach som sa ponáhľala na
jednoduchom bicykli ešte s brzdením spätným
pohybom pedálu do 15 kilometrov vzdialeného

mesta. Rozhovor v kolektíve s presvedčením, že
môže dôjsť k veľkým nepokojom, možno i k
vojne, bol oprávnený.

Včera pri svätej omši v Liebfrauen Kirche v
Zürichu som si dušu naplnila krásou piesní z
hudobného prednesu Speváckeho zboru
slovenských učiteľov. K menovanému zboru ma
viažu spomienky na školské roky. Už v prvom
ročníku na Priemyslovke v Dubnici nad Váhom
sme mali školský spevokol pod dirigentským
vedením člena SZSU. Nielen pieseň - Hoj vlasť
moja, ty zem krásna - ale i básnické vložky
veľkých slovenských básnikov priniesli úspech
spevokolu, ktorý svoj program prezentoval po
okolitých školách. Mala som šťastie, že traja
bývalí členovia zboru boli mojimi pedagógmi,
ktorí ma naučili mať hlboký záujem k
slovenskej umeleckej piesni a k poézií. Ak sa mi
naskytla príležitosť navštíviť koncert SZSU
počas Hudobného leta v Trenčianskych
Tepliciach, alebo v Trenčíne, nenechala som si
túto príležitosť újsť. Pri poslednom koncerte v
Piaristickom kostole v Trenčíne z príležitosti
stého výročia SZSU, bol kostol napriek veľkej
zime zaplnený do posledného miesta. Vybrané
skladby a slovenská najkrajšia poézia nás
všetkých prítomných duchovne poriadne
pookriali.

V sobotu, 20. augusta 2022 som prežila
krásny hlboký zážitok počas sv. omše v
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PÚŤ DO ANNECY

P o dlhom čase plánovania a odkladania sa
začiatkom októbra uskutočnila jedinečná
púť Slovákov, saleziánskych

spolupracovníkov, "Po stopách Františka
Saleského". Narodenie tohto významného
svätca, začiatok štúdií aj väčšina jeho
kňazského života sa viaže k mestečku Annecy v
Hornom Savojsku vo Francúzsku. Tam sa 2.
októbra v Basilique de la Visitation konala sv.
omša ako súčasť púte. My, hŕstka asi desiatich

slovenských "Ženevčanov", sme sa s radosťou
pridali k tejto slávnosti, ktorej hlavným
celebrantom bol don Jozef Luscoň, SDB.
Ochotné sestry z rehole Navštívenia Panny
Márie nám neskôr sprístupnili kryptu a múzeum
venované sv. Františkovi Saleskému a sv.
Jeanne de Chantal, zakladateľke rehole. Púť s
účasťou vyše sto Slovákov, kde sa našlo aj zopár
starých známych, pokračovala ďalej, no nás
potešilo aj toto krátke, zato mimoriadne
stretnutie. (ES)

Liebfrauen Kirche. Po viacerých rokoch zaznel
konečne slovenský spev excelentného
hudobného telesa v Zürichu. Vstupnou piesňou
- To Deň - od J.L. Bellu až po Locus ist od
Brucknera sa celý kostol naplnil slávnostným
chórovým spevom. Po krátkej prestávke
pokračoval koncert prevažne výberom
slovenských skladateľov. Umelecký zbor
ukončil svoj koncert Suchoňovou piesňou
piesní – Aká si mi krásna. S neopísateľnými
dojmami a naplneným srdcom vďaky som sa

vrátila domov. Vystúpenie SZSU si zaslúžilo
mohutný krajanský potlesk a potrebnú chválu
prednesených piesní. Práve v cudzine omnoho
silnejšie zarezonuje pieseň nábožná, horlivá.
Pri veľmi vkusnom pohostení v sále kostola
Liebfrauen bol čas na rozhovor, na prídavky
krásnych ľudových piesní a na poďakovania
SZSU za silný zážitok. Ďakujem otcovi Pavlovi a
manželom Bačovčinovcom za všetku starosť a
pozornosť.
(Marta van Ooijen – Šuvadová)
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NOVINKY NA NAŠOM WEBE SKMISIA.CH
Okrem už v minulom čísle avizovanej službe notifikácie nových príspevkov na webe (môžete

sa prihlásiť na zasielanie mailovej správy o novom článku), sa na našej stránke objavila záložka
DETI. Barbora a Dominika sa podujali na občasné príspevky k sv. omšiam spolu s nejakou úlohou
pre deti. Aj k tejto sekcii sa dá prihlásiť, aby ste boli informovaní o novom príspevku, potom vám
nič neunikne.

MODLITBOVÁ REŤAZ A PÔST ZA KŇAZOV
A NOVÉ KŇAZSKÉ POVOLANIA

U ž pár rokov sa naši veriaci SKM v Zürichu
zapájajú do modlitieb za kňazov. Od
sviatku Sedembolestnej Panny Márie

počas 40 dní t.j. do 24. októbra vytvorili reťaz
modlitieb, ktoré obetovali za potreby kňazov, za
zomrelých kňazov a modlili sa aj za nové
kňazské a rehoľné povolania. Podľa možnosti si
vybrali deň, počas ktorého sa modlili a vytrvali
v pôste za vybraný úmysel. Svoje obety a

modlitby veriaci predkladali za kňazov chorých,
starých, pastierov zo svojej farnosti, misionárov
a rehoľníkov. Mnohí obetovali pôst za pastiera
našej misie, iní za kňazov, ktorí im najviac
pomohli na ceste k Bohu. Svoje požehnanie a
podporu akcii v tomto roku vyslovili obaja
metropoliti Rímskokatolíckej cirkvi na
Slovensku - o. arcibiskup Mons. Stanislav

Zvolenský a o. arcibiskup Mons. Bernard Bober.
S podporou nášho dušpastiera pôjdeme
predložiť naše modlitby k sv. Ján Mária Vianney
do Arsu. V roku 1925 bol kňaz z Arsu vyhlásený
za svätého. Je patrónom kňazov. Hovorí sa, že
diabol povedal sv. Jánovi Vianneyovi: “Keby žili
takí kňazi ako ty, moje kráľovstvo by bolo
zničené.” Dobrý Boh nehľadí na to, či sú naše
modlitby dlhé a krásne, ale či vychádzajú z
hĺbky srdca, či je v nich veľká úcta a ozajstná
túžba zapáčiť sa Bohu.

Touto cestou chcem vyjadriť veľké
poďakovanie všetkým veriacim z našej SKM v
Zürichu, že sa zapojili do modlitbovej reťaze a
verím, že všetky modlitby, pôst a obety, ktoré
predkladajú Bohu za našich kňazov, biskupov a
za sv. otca Františka náš Nebeský Otec vyslyší.
(EB)

„Pane, daj nám svätých kňazov;
Ty sám ich udržiavaj vo svätosti.

Ó, božský a večný veľkňaz,
nech ich sila Tvojho milosrdenstva sprevádza
všade a chráni ich pred diabolovými pascami a
nástrahami, ktoré sa neustále nastavujú pre

duše kňazov.“
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MISIJNÉ OZNAMY
Upozornenia na nové články, ktoré vám

prídu do mailovej schránky si môžete objednať
priamo na našej webovej stránke
www.skmisia.ch stlačením na
oznamy+subscribe@skmisia.ch . Po potvrdení v
overovacom maily vám neujde už žiaden
článok. Prosím, aby ste si vzhľadom na možné
aktuálne zmeny overili termíny sv. omší a
podujatí na našej webovej stránke v časti
KALENDÁR.

Plánovaný rozpis do konca roka (z dôvodu
pravdepodobného ukončenia pôsobenia českej
misie sa dá v roku 2023 predpokladať zmena
rozpisu – informácie budú na webovej stránke i
v nasledujúcom MI).

Rozpis počas vianočných sviatkov:
ZH: 24.12. o 16:00, detská sv. omša
ZH: 24.12. o 22:00, polnočná sv. omša
ZH: 25.12. o 09:30, sv. omša
BS: 25.12. o 17:30, sv. omša
ZH: 26.12 o 09:30, sv. omša
BE: 26.12. o 09:30, alebo o 17:30*
*Ak by bola 09:30 v BE, v ZH už nebude

SPOMÍNAME

K eď sedím pri počítači stačí len
pozdvihnúť pravú ruku, aby som z malej
knižnice vytiahla knižočku s hlbokým

obsahom. Pri otvorení titulnej stránky je pre nás
ručne napísané venovanie autora, pána Dr. med.
vet. Jožka Nárožného. Podnetom spracovania
opisu života Brata Klausa, ako ho citovo nazýva
švajčiarsky národ, bola jeho osobnosť, práca,
viera v Boha a pomoc svojmu národu. Tento
impulz činnosti pocítil i náš vzácny krajan a
upriamil svoj pohľad na potreby nášho ľudu. V
roku 2000 založil Spolok na pomoc Slovensku /
Slowakei – Hilfe /, ktorý zotrval až do roku
2014. Podporou mnohých slovenských
krajanov žijúcich vo Švajčiarsku, Švajčiarov,
farnosti v Uitikone bolo možné podať pomoc
tam, kde bola potreba zvlášť nutná. Viaceré
ďakovné listy, fotografie sú dokladom uznania
pomoci v núdznom čase. Charitatívnej práci
venoval Jožko veľa času, písal, prosil a daroval.
Som presvedčená, že zásluhou Jožka a
oslovených darcov si Arcidiecézna charita v
Košiciach, Diecézna charita v Rožňave,
Diecézna charita v Banskej Bystrici a základné
školy veľmi pomohli.

19. decembra 2021 nás vzácny štedrý
Jožko Nárožný, Dr. med. vet. navždy opustil.
Veľmi rád pracoval vo svojej záhrade. Pri
strihaní stromu nešťastne spadol. Následky
úrazu zapríčinili jeho nečakaný odchod. Za
svoju mimoriadnu humánnu činnosť a štedré
ruky si zaslúži našu úprimnú pamiatku. Nech
odpočíva v pokoji.




