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Misijný Informátor

Slovo na
úvod

Bratia a sestry - milí rodáci;
 Dostávate do rúk skromný 
obežník, ktorý by mal byť prostriedkom 
pre informácie a určité spoluzdieľanie 
našich programov, novôt, skúseností, 
plánovaných podujatí a bude tu priestor 
aj pre „duchovné slovo“ – možno 
stručné – ale primerané k liturgic-
kému času a udalostiam okolo nás. 
 
 Ako všetko, čo sa len rodí: 
je útle, krehké a určené k zdokonale-
niu, tak aj tento náš malý „Informá-
tor“.  Preto Vás prosím o pochopenie a 
trpezlivosť, ak Vám snáď bude pripadať 
neúplný, alebo pritesný pre všetko, čo 
by šlo o našich spoločenstvách napísať.  
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Prial by som si, aby sa stal pro-
striedkom zjednotenia všetkých 
našich Slovenských kresťanských 
komunít vo Švajčiarsku. Tým mys-
lím predovšetkým na tie Katolícke 
Misie Slovákov, ktoré už viac rokov 
jestvujú. V skutočnosti sú to tri cen-
trá -Zürich, Basilej a Ženeva.  Kiež 
by všetky tri dostali aj svoj právny 
štatút a priaznivé podmienky pre 
Bohoslužby, katechézu a bratské 
stretanie... Mnohí zainteresovaní 
totiž vedia, že to nie jednoduché 
a koľko sa treba za to zasádzať. 
Príkladom toho je súčasný neľahký 
osud Misie Basilejského biskupstva. 
Aj dušpastiertvo v Suisse Romande 
už roky jestvuje len vďaka nezištnej 
a nezlomnej obetavosti Otca Mar-
tina Mazáka SDB. Okrem toho sa 
Slováci stretávajú aj na iných mi-
estach a tým vytvárajú tiež ducho-
vné rodiny veriacich – zjednotené 
Božím Slovom a Eucharistiou. Mám 
na mysli skupiny veriacich v mestách 
Bern, Lausanne, Luzern a Ženeva. 
 
 Teda len toľko, drahí spo-
lurodáci a spoluveriaci k prvému 
číslu nášho Misijného Informátora. 
Nech Vaše pochopenie a modlitby 
tiež prispejú k pokračovaniu tohoto 
nášho obežníka.

Váš dušpastier 
P. František Polák, SDB
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Komunity v mestách Basel, 
Bern a Luzern očakávajú 
príchod nového misionára. 
K vývinu okolo tejto významnej 
udalosti prinášame list otca 
Františka Poláka, SDB.

 Zostavovateľ a aj jeden z 
animátorov a prispievateľov tohto 
obežníka, pán Dalibor Kálna, dal 
takýto titul mojmu príspevku. Tým ma 
vlastne usmernil k veľmi živej téme... 
 
 Je to tak: „Komunity v 
mestách Basel, Bern a Luzern 
očakávajú príchod nového misionára“ 
Tieto tri mestá sú časťou Diecézy 
Basel. Prozreteľnosťou Božou a 
vďaka Vaším modlitbám už jestvuje 
aj kandidát a bol už predstavený aj 
na biskupskom úrade v Solothurne. 
 
 Treba však, aby sme tu 
rešpektovali postupný vývoj udalostí a 
odôvodnené zváženie kompetentných 
predstavených. Otec Jaroslav Rusnák, 
tak sa volá nový kňaz, je síce už „tu“, 
ale ešte je len v etape prípravy a jeho 
prijatie do pastorácie v Bazilejskej 
diecéze nebude okamžité. Zo strany 
Otca Biskupa Mons. Martina Gächtera 
a aj zo strany otca Jaroslava (ako aj 
ostatných zúčastnených) bolo dohod-
nuté, že sa kvôli jeho príprave oficiálne 
zaradenie do pastorácie na švajčiarskej 
fare presunie na vhodnú dobu. Možno 
to bude o dva, o tri či štyri mesiace... 
Nový kňaz bol uvoľnený z pastorácie 
v Spiškej diecéze od 1. decembra 
2005. Teda zo Slovenska je už voľný 
pre nové poslanie. Avšak vzhľadom 
na jeho prípravu (vrátane zdokonal-
enia sa v nemčine) treba rešpektovať 
spomínanú čakaciu lehotu. Ja osobne 

verím, že sa veci vyvinú kladne a že 
otec Jaroslav sa rýchlo aklimatizuje a 
popri pastorácii pre Švajčiarov zaujme 
aj miesto Misionára Slovákov Bazilej-
ského Biskupstva. Osobne to želám 
jemu a aj Vám drahí veriaci, lebo  moje 
zastupovanie síce vec načas zahránilo, 
ale rozsah pastoračnej práce “nadiaľku”, 
bol značne náročný a ohraničený. 
Navyše Misia Bazilejského biskupst-
va, nemala takto žiaden pevný oporný 
bod na jej teritóriu. Aj prepožičiavanie 
miesta na bohoslužby bolo spo-
jené s mnohými vyjednávaniami. 
 
 Božím riadením som nového 
kandidáta spoznal ešte v 80-tych 
rokoch v jeho rodisku v Poprade. Bol 
mojím vytrvalým a obľúbeným žiakom 
pri katechézach a pastoračných stret-
nutiach dospievajúcich. O to viac teraz 
dúfam, že budeme vždy spolupracovať 
a dopĺňať sa v kňazskej dušpastierskej 
službe. Naozaj sa tomu teším... 
 
 Ostatné zverujem Vašim 
modlitbám a aj Vášmu konkrétnemu 
pričineniu sa, aby sa nový kňaz vo 
funkcii Vášho dušpastiera úspešne 
začlenil medzi jeho adresátov či už 
švajčiarskych, alebo slovenských. 
 
Váš dušpastier
P. František Polák, SDB
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K ADVENTU A K VIANOCIAM
 Všetkým drahým veriacim, priateľom i známym želám, požehnaný 
zvyšok prípravy na príchod Spasiteľa. Evanjeliom sa ozýva refrém: Bdejte 
a modlite sa, lebo neviete v ktorú hodinu príde váš Pán... Keď prišiel na svet 
Ježiš z Nazareta, bolo málo tých ktorí ho spoznali. Znamenia predpovedané 
prorokmi vedeli čítať máloktorí... Pastieri a chudobní mali najbližšie 
k Dieťaťu v ktorom sa narodil Mesiáš a Pán. Hvezdári z východu – inoverci 
ho hľadali prejdúc diaľavy púšte a nástrahy Herodesa. Tá tajomná kométa 
bola viditeľná len pre tých, ktorí úprimne hľadali...   
 Pokora chudobných a poníženosť učených boli chodníkom ku 
skromným jasličkám Spasiteľa. Nezabudnime na túto tvrdú ale hlbokú 
pravdu o skrytom Božstve betlehemského Dieťaťa. Nech nás nepomýlia lacné 
vianočné ozdoby, a ligotavé obaly darčekov od toho najvzácnejšieho Daru 
ktorým je sám Kristus Pán rodiaci sa v našom srdci a v pohľade blížneho 
– človeka, za ktorým je prítomný On sám.

    Váš dušpastier, P. František Polák, SDB

 “Ježiš je už blízko!” Niek-
torých tieto slová možno privedú k 
dôkladnejšiemu skúmaniu seba samého, 
k spytovaniu svedomia, alebo k revízii 
svojich pohnútok, myšlienok, ba aj príčin 
rôznych pokušení. Áno, počas Adventu, 
avšak nielen vtedy, je veľmi dôležité bdieť 
a byť ostražitý. Čo takto skúsiť to kvôli 
Ježišovi samotnému? Každý z nás má po-
dobnú úlohu - bdieť a vyzerať Ježiša.

 Nezabudnime teda ani v tomto 
Advente hľadieť v ústrety nebu. Svätý Ján 
hovorí: “Slovo sa telom stalo a prebývalo 
medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu” 
(Jn 1, 14). Obetujme zo svojho času a v 
modlitbe a meditácii jednoducho pohliad-
nime na Ježiša; staneme sa bdelejšími a 
pozornejšími. Aj na okolitý svet začneme 
hľadieť inými očami a odrazu zazna-
menáme veľa príznakov Ježišovej prí-
tomnosti a moci i v našom živote.
 Ježiš je už skutočne blízko. 
I keď ešte neprichádza späť v sláve, 
neprestáva túžiť po tom, aby mohol 

prebývať v našom srdci. I počas to-
hoto Adventu. A keď príde, nech nás 
nájde pozorne bdieť! Je to dôležité 
hlavne preto, lebo vtedy v nás môže 
slobodne konať. Možno nás naplní 
svojou láskou práve počas svätej 
omše alebo eucharistickej adorácie. 
Možno nás obdaruje svojím poko-
jom práve uprostred nejakého nášho 
utrpenia alebo bolesti. Možno nás 
presvedčí, aby sme po dlhej dobe išli 
na svätú spoveď alebo zmierili sa so 
susedom či príbuzným. Alebo na-
pokon uskutoční svoj slávny druhý 
príchod! Advent má byť pre nás ob-
dobím skutočnej zmeny. Ak budeme 
ostražití a budeme bdieť, spoznáme 
Ježiša oveľa bližšie - a z nášho 
života postupne začne vyžarovať 
jeho sláva.            Ed
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ROZVRH SV. OMŠÍ VO 
VIANOČNOM OBDOBÍ  
2005/2006 – ZÜRICH 
(Krypta v Liebfrauenkirche)

24.12.2005, Polnočná sv. omša: o 
22h00

25.12.2005, Narodenie Pána: o 
9h30

26.12.2005, Sv. Štefan: o 9h30

31.12.2005, sv. Silvester: o 17h00, 
zakončenie roku   a ďakovná 
pobožnosť - „TeDeum“

01.01.2006, Nový Rok: o 9h30 
08.01.2006, Krst Pánov spojíme 
s oslavou Zjavenia Pána: o 9h30

-Možnosť vykonať si sviatosť pokánia (spoveď) je pred každou sv. omšou, 
alebo po nej. 
- Posledná  slovenská stredňajšia sv. omša v roku 2005  (o 20h00 Kostol sv. Ján 
Bosco – Feldstrasse) v tomto roku bude 14.12.2005.  V budúcom roku 2006 
začneme so sv. omšami v stredu dňa 11.01.2006.
 - Dňa 24. decembra máme rezervovanú sálu „A“, pre Štedrú večeru Sloveniek 
a Slovákov, prechodne žijúcich v Zurichu a jeho okolí. Zvlášť však pre tých, 
ktorí sú ďaleko od svojích rodín a prajú si prežiť Štedrý večer v rodinnejšom, 
slovenskejšom a kresťanskom prostredí. Prosíme teda záujemcov, aby sa prih-
lásili na SKM Zurich (tel. 044-2415022), aby sme vedeli približný počet záu-
jemcov a dobrovoľníčky na organizovanie a pripravu. Začiatok večere sa pred-
pokladá o 18h00. No skupina, ktorá by sa podujala jedlo prihriať a prestrieť sa 
môže v priestoroch farského domu zísť už približne o 16h00.

SV. OMŠE: ADVENT-VIANOČNÉ 
OBDOBIE 2005-2006 V OSTAT-
NÝCH KOMUNITÁCH:

BERN – DREIFALTIGKEITKIRCHE  
(KRYPTA)
Sobota, 10. decembra 2005  o 17h30
Sobota, 24. decembra 2005  o 17h30
Sobota, 7. januára 2006  o 17h30

BAZEL – ALLERHEILIGEN:
Nedeľa, 11. decembra 2005 o 18h00
Nedeľa, 25. decembra 2005 o 18h00
Nedeľa, 8. januára 2006 o 18h00

LUZERN – PETERSKAPELLE  
Nedeľa, 4. december 2005  o17H30
Nedeľa, 18. december 2005  o17H30
Nový Rok, 1. január 2006  o 17H30
Nedeľa, 15. január 2006  o 17H30

Misijný Informátor, Tlačový orgán Slovenských katolíckych misií vo Švajčiarsku. 
Zodpovedný redaktor: Dalibor Kálna. Prípadné návrhy, pripomienky alebo opravy 
ohláste prosím na tel. čísle 031-3711604, alebo na adrese: dalibor.kalna@bluewin.ch


