Misijný Informátor

Nebudem sa báť,
lebo Ty si so mnou

a podujatiach našich katolíckych spoločenstiev.

Milí krajania, priatelia a všetci nám blízki;

Drahí čitatelia, priatelia a veriaci,
vydávame letné číslo nášho Misijného Informátora, ešte len tretie od jeho zrodu. Sme
teda ešte stále “v rozbiehaní” tejto našej iniciatívi. Prosíme teda ešte stále o Vaše porozumenie. Zároveň však tiež uvítame každý Váš
podnet, dobromyselnú pripomienku, kritiku a
nadovšetko aj tvorivú spoluprácu pri vytváraní
nášho obežníka.
Nakoľko žijeme často zemepisne vzdialení
potrebujeme sa spojiť aj formou časopisu. Mnohí z našich spolurodákov sú tu, v cudzine, naozaj ponorení do sveta inej kultúry, ďaleko od
domova a cítia potrebu stretnúť sa so svojimi.
Vždy nás zjednocuje viera, reč, kultúra a samozrejme aj rodná vlasť.
Ja osobne som vďační tým, ktorí už na tomto poli
zjednocovacích prostriedkov pracujú. Niektorí
už takmer “desaťročia“ (napr. Slovenské Zvesti)
iní zase niekoľko rokov (napr. webová stránka
www.slovaci.ch. Ďakujem aj za to, že autori
týchto médii(či už klasických, alebo elektronických), sú solidárni s naším kresťanským duchom a horlivo informujú o živote, bohoslužbách

Náš, ešte nový časopis MISIJNÝ INFORMÁTOR, sme tento raz rozposlali
na všetky dostupné adresy, pozberané
z rôznych prameňov. Dôvodom je že SKM
– Zürich a k nej formálne alebo vecne
prináležiace spoločenstvá, nemajú pevný
register „členov“, alebo zoznam „farníkov“.
Naše periodikum, je vo svojej podstate určené všetkým veriacim kresťanom
(predpokladá sa však prevaha katolíckeho
vyznania).
Kresťanské náboženstvo vždy bolo
a je, nielen duchovným, ale aj silným
všeobecným kultúrnym a spoločenským
prínosom. No nie je vylúčené, že sa vyskytnú
adresáti, ktorí si neprajú zasielanie nášho
Informátora. Možno pre svoje nekonfesijné
zmýšľanie, alebo tiež náboženské vyznanie
výrazne odlišného charakteru, alebo pre iné
osobné dôvody...
Preto Vás prosíme, ak by ste si výslovne neželali dostávať do rúk tlač tohto
druhu – vráťte tento výtlačok späť na
adresu odosielateľa. Tým Vás následne
vyradíme z adresára.
Ďakujeme Vám za pochopenie – a to aj
v prípade záporného postoja.
(Otec František Polák v spolupráci s redakciou a zostavovateľmi)
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DO POZORNOSTI
VŠETKÝM ADRESÁTOM!



NEČAKANÉ – NEPRIAZNIVÉ ZMENY
V POSTAVENÍ PASTORÁCIE SLOVÁKOV
(pokračovanie na strane 2)

Číslo 2

V duchu zodpovednosti o osud dušpastierskej
služby pre našich spolurodákov a pre vašu
plnšiu informovanosť, uverejňujem aj nasledujúcu časť tohto úvodníka. Sú to:

Národná púť do
Einsiedelnu

Číslo 2

(pokračovanie zo strany 1)
Len krátko pred Veľkou Nocou, som sa ja a tým
aj naši veriaci dostali pred neľahkú voľbu.
Rozdeliť prácu misionára SKM – Zurich na
50% úväzok pre Slovákov a 50% pre jednu
Švajčiarsku faru s nádejou na zachovanie SKM
– Basel. No Báselská Misia by bola taktiež len
s 20%-ným úväzkom v prospech Slovákov.
Naviac sa zachovanie a budúcnosť Báselskej
Misie vtedy len prejednávali.
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Druhá alternatíva bola, aby Zurišský
misionár prevzal zodpovednosť za pastoráciu
všetkých Slovákov v nemecky hovoriacom
Švajčiarsku a tým by mohol mať zaručený
100%-ný úväzok pre Slovákov. Na rozhodnutie sa, bol daný prekvapivo krátky termím „do
Veľkej Noci“, čo v skutočnosti bolo asi 10 dní.
Situácia bolo o to zťažená, že vo Veľkom týždni
(týždeň pred Veľkou Nocou) boli už mnohí
naši veriaci odcestovaní z dôvodu prázdnin. Po
úprimnej porade s viacerými cirkevnými autoritami a aj s laikmi našich spoločenstiev sa
núdzovo rozhodlo v prospech zachovania integrity aspoň jednej Slovenskej Katolíckej Misie.
V snahe o záhranu pôvodného stavu - Zachovania dvoch Katolíckych Misiií pre Slovákov
- reagovali členovia Zurišskej pastoračnej rady
v spolupráci s členmi Báselskej Misijnej rady
vypísaním MEMORANDA. Toto bolo zaslané
všetkým zainteresovaným otcom biskupom,
úradu Migratio a aj iným osobám – spolupracujúcim s biskupskými úradmi na poli starostlivosti o inojazyčné menšiny.

Znenie memoranda sme pre
Vás pripravili v prílohe tohto
čisla Misijného Informátora.
Formuláciu tohto dokumentu v nemčine,
overenie u signatárov, konečnú verziu a aj
okamžité rozposlanie zabezpečil s mimoriadnou
pohotovosťou pán Aristid Zelenay. Touto cestou mu vyslovujem hlbokú a úprimnú vďaku.
Na podporu Memoranda sa potom podpísalo
v priebehu dvoch nasledujúcich nedieľ vyše
dvesto vnímavých o obetavých veriacich. Boli
zorganizované aj diskusie o tomto probléme
na Biskupskom úrade v Solothurne a na Bisk-

upskom Vikariáte – Zurich, no tieto stretnutia, žial nepriniesli výrazné pozitívne závery.
Posledné jednatie s otcom biskupom Mgr Martinom Gächterom, bolo dňa 9.
júna 2006. Iniciátorom tohto asi hodinového a konštruktívneho dialógu bol pán Martin
Meszaros (Basel). Ja som sa ho zúčastnil ako
momentálne, žial jediný, dušpastier slovákov
v CH. Z tohto stretnutia vzkrsla iskierka nádeje.
Za istých priaznivých podmienok, je pán biskup
Gächter ochotný privoliť a schváliť pôsobenie
ďalšieho slovenského kňaza na švajčiarskej
fare, s čiastočným dušpastierkym poslaním pre
Slovákov.
Váš dušpastier, Otec František Polák

3. septembra 2006
sa uskutoční
Celošvajčiarska Mariánska
Národná púť
Slovákov do Einsiedelnu.
Za hlavného celebranta je pozvaný
Spišský diecézny biskup Mons. František
TONDRA. Biskupský úrad potvrdil (zatiaľ
ústne) kladne toto pozvanie. Keby J.E. Mons.
František Tondra, nemohol prísť pre závažné
dôvody, nahradí ho jeho generálny vikár - svätiaci biskup: Mons. Štefan SEČKA. Pozývam veriacich zo všetkých komunít na toto
významné duchovné podujatie Slovákov. Púť
sa koná vždy z príležitosti blížiaceho sa sviatku SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE Patrónky Slovenského národa. Prosím o účasť
- úprimne a srdečne aj všetkých slovenských
(a im blízkych) spolubratov v kňazskej službe
k obohateniu liturgie pri koncelebrácii a tiež
pre pastoračnú pomoc pri vysluhovaní sviatosti pokánia.
Predbežný program:
11:00 - začiatok vysluhovania sviatosti zmierenia (spovede);
12:00 - usporiadanie procesie pred bazilikou a
následný vstup;
12:15 - začiatok slávnostnej sv. omše. Koncelebrácii predsedá J.E. Mons. František Tondra;
13:45 - spoločný obed v reštaurácii St. Georg.

Boh chce medzi ľuďmi prebývať. K tomu, aby

Ako dospelý putujúci kazateľ, Rabbi, „nemal kde
hlavu skloniť“ (Mt 8,20 a Lk 9,58). Ale predsa boli
v Izraeli tri domy, kam sa Ježiš niekedy rád vracal: k Matke do Nazaretu, do domu Petra v Kafarnaume a do domu Lazára a jeho sestier v Betánii,
blízko Jeruzalema.
O tomto Ježišovi svedčia slová: „Čo bolo od
počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči
videli... čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme:
Slovo života.(1 Jn 1,1).
Na konci života ho „nasťahovali“ do hrobu, vytesaného do skaly, tam ho pochovali.
Skôr, ako došlo k tejto chvíli, raz povedal: „zborte
tento chrám a za tri dni ho postavím“ (Jn 2,19). Ján
píše, že hovoril o chráme svojho tela (2,21), čím (nie
po prvý krát) predpovedal svoje zmŕtvychvstanie.

Otec František Polák
hosťom v rádiu RaBe.
Rozhovor s otcom saleziánom
Františkom Polákom, misionárom
vo Švajčiarsku si môžete vypočuť
na rádiu RaBe vo štvrtok, 10. augusta 2006 o 19:00 v relácii Od
Tatier k Dunaju, a to na internete,
na adrese www.rabe.ch .
Vyzývame naše čitateľky a čitateľov, ktorí majú
záujem sa podeliť s ostatnými o svoje názory,
myšlienky, duchovné či iné zážitky, aby sa nebáli
a nápísali nám svoje príspevky do Misijného Informátora na adresu misijny.informator@bluewin.
ch . Nebojte sa povzbudiť, poradiť a šíriť pravdu o
Božom Slove medzi našimi krajanmi vo Švajčiarsku.
Za Vaše príspevky Vám všetkým vopred srdečne
ďakuje redakcia MI.
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Ježiš najprv prebýval v Márii-Bohorodičke, panne
z Nazaretu. Čoskoro nato „prebýval“ v betlehemských jasliach. Po návrate z Egypta býval v Nazarete a vyrastal v Jozefovej dielni.

A tak Ježiš dodnes prebýva medzi nami vo svojom
Slove, v Eucharistii a vo všetkých sviatostiach.
Prebýva medzi nami nielen v každom chráme,
v Bohostánku, v Chlebe života, on prebýva v Slove,
ktoré dnes už nie je len v chrámoch a kláštoroch,
ale v každej kresťanskej domácnosti. Dúfam, že
sa neskrýva zaprášené na regáli knižnice, ale má
poznámkami popísané okraje strán a rozpadá sa
od mnohého používania. A nezabudnime: Ježiš je
prítomný aj v každom dobrom skutku a v každom
svedectve viery a lásky v dnešnom svete.
(Eva Plešková)



... že všetci, ktorí uverili v
Ježiša Krista, sú vlastne chrámom Božím medzi ľuďmi (1
Kor 3,16 a 2 Kor 6,16).

U Jána čítame: „Kto ma miluje, bude zachovávať
moje slovo a môj Otec ho bude milovať; aj ja ho
budem milovať, prídeme k nemu a budeme u neho
prebývať (14,23).
Sv. Pavol z toho vyvodil, že všetci, ktorí uverili
v Ježiša Krista, sú vlastne chrámom Božím medzi
ľuďmi (1 Kor 3,16 a znova 2 Kor 6,16).
A na konci Matúšovho evanjelia Ježiš sľubuje, že
zostane s nami až do skončenia sveta (28,20).

Číslo 2

mohol medzi nami prebývať, potrebuje „dom“.
V Prvom zákone to bol dlho len stan, v ňom putovali s Izraelitmi dve tabule Desatora. Boh bol
medzi ľuďmi „Vyvoleného národa“ prítomný
v Zákone. Neskôr sa to kráľovi Dávidovi zdalo
primálo. Chcel Bohu-Jahvemu postaviť dom –
chrám z kameňa. Boh mu však odkázal, že nie on,
až jeho syn bude stavať chrám.
Myslel Boh s tým „synom“ Šalamúna, alebo
JEŽIŠA – Dávidovho syna, prisľúbeného Mesiáša?
Šalamún chrám síce postavil, ale za čias Ježišových
stál v Jeruzaleme už štvrtý chrám a ten vlastne
postavil Herodes veľký. (Ten, ktorý dal zabiť
malých chlapcov v Betleheme, aby medzi nimi
nevyrástol náhodou Ten, ktorého predpovedali
proroci a ktorý mal byť väčší, ako bol on sám.
Avšak Ježiša ochraňovali všetci Boží anjeli a bola nad ním a Máriou a Jozefom vystretá Božia
ochraňujúca ruka.
Boh prišiel medzi nás v osobe Ježiša Krista. Kde
býval na zemi Ježiš?

Boží stánok
medzi nami

Nádej Bazilejskej
komunity ešte žije

Ako spomenul v úvodníku Misijného InformáČíslo 2
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tora otec František, dňa 9. júna nám otec biskup
Martin Gächter poskytol audienciu.
Božie cesty sú nevyspytateľné... Možno
vďaka Vašim modlitbám, možno vďaka tomu, že
sme boli svedkami, ako sa už jeden kandidát na misionára namáhavo prebíjal k tomuto postu, možno
preto, že potreby stále prichádzajúcich nových a aj
už usadených Slovákov sú živé, pokúsil som sa
ešte raz osloviť otca biskupa Martina Gächtera.
V duchu úprimného dialógu som mu predložil
situáciu terajších komunít slovenských katolíkov
vo Švajčiarsku. Bez stálej prítomnosti dušpastiera
– kňaza, bez pravideľnej Eucharistie a priateľskéj
blízkosti sa nedá vytvoriť živé spoločentvo viery... Pán biskup súhlasil....
Nakoľko pracujem v obore zabezpečovania
pracovných miest aj mnohým Slovákom, či Slovenkám a poznám štatistiky a prognózy, pre príliv
nových pracovných síl do CH zo novoprišlých
štátov EU, poukázal som vecne ne vzrastajúci
trend aj zo Slovenska prichádzajúcich mladých
ľudí – z dôvodu zamestnania.
Mgr Martin Gächter, najprv vysvetlil
neľahkú situáciu v rôznych sférach v biskupstve
Solothurn. Opísal všeobecne aj situáciu v obsadení farností v kantónoch Basel – mesto a Basel
– okolie. Nakoniec zdôraznil, že prvý súhlas na
„misionára“ aj keď s čiastočnýcm úväzkom dáva
Komisia pre pastoráciu Emigrantov MIGRATIO. Ak sa z tejto strany dohodne niečo konkrétne a bude aj kandiát, aj miesto pre neho na fare
prijateľnej či už zo strany slovenskej komunity, či
už zo strany kantonálnej cirkevnej inštitúcie, on
nám je ochotný ísť v ústrety.
Vo výhľade – tohto posledného prísľubu
otca biskupa, by bolo vhodné pokojne a rozvážne
vybavovať miesto našej „znovuzrodenej misie“. A určite aj vrúcna modlitba urobí svoje a dá
nášmu krehkému ľudskému úsiliu požehnanie
i úspešnosť.
(Martin Meszaros
veriaci zo spoločenstva Bazilej.)

Milí krajania,
pre tých z Vás, ktorí ešte nevedia, krátka informácia o možnosti získavať Misijný informátor z nášho slovenského web portálu vo
Švajčiarsku www.slovaci.ch.
Aktuálne i archívne čísla Misijného informátora v elektronickej podobe sú uložené na web
stránkach www.slovaci.ch v sekcii “Spolky”
- “Slovenská katolícka misia” - podsekcia
“Informátor”. Upozorňujem, že táto podsekcia je dostupná len pre tých, ktorí si vytvoria
svoj login profil (prihlasovacie meno a heslo)
a počas registrácie potvrdia možnosť “Praješ si
informácie určené pre kresťanov katolíkov?”.
Postup registrácie:
1./ Zvoľte si sekciu “Pre zaregistrovaných” “Nový login”
2./ Vyplňte a odošlite zobrazený formulár: zadajte svoje lubovoľné prihlasovacie meno, heslo a svoju existujúcu email adresu
3./ Do doplňujúceho formulára zadajte tzv.
“Overovací kód”, ktorý Vám bude o chvíľu
automaticky doručený na Vami zadanú email
adresu v kroku 2.
4./ Označte možnosť “Praješ si informácie
určené pre kresťanov katolíkov?” a odošlite
formuár
Po úspešnej registrácii máte prístup k archívu
Misijného informátora v sekcii “Spolky” “Slovenská katolícka misia” - podsekcia “Informátor”. V budúcnosti sa môžete Vašim prihlasovacím menom a heslom zvoleným v kroku
2. na stránkach opäť prihlásiť v sekcii “Pre zaregistrovaných” - “Login”.
Akékoľvek otázky alebo prípadné problémy mi
môžete zaslať na email andy@slovaci.ch.
S krajanským pozdravom,
Andrej Macko

Misijný Informátor, Tlačový orgán Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku.
Zodpovedný redaktor: Dalibor Kálna. Prípadné návrhy, pripomienky alebo opravy ohláste
prosím na tel. čísle 079/8193634, alebo na adrese: misijny.informator@bluewin.ch

