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ADVENT, ZNAMENÁ
PRÍCHOD

Milí čitatelia, drahí veriaci, posledná kniha Biblie –
Apokalypsa, končí týmito slovami „.. .Áno, prídem čoskoro“. „Amen.
Príď Pane Ježišu! “ Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými. (Zjv 22,20b –
21 ). „Príď“ , liturgické „Marana tha“, vyjadruje túžbu Ducha Svätého,
bývajúceho v dušiach veriacich, a Cirkvi po Spasiteľovi. Spomínaný
slávny výraz „Marana tha“ bol v ranných časoch Cirkvi aj pozdravom
veriacich. Oni skutočne túžili, čím skôr privítať svojho Záchrancu,
Vykupiteľa, Víťaza nad hriechom a smrťou.
Nastávajúci koniec kalendárneho roka je aj v živote kresťana poznačený
obdobím Adventu (slovo „ADVENT“ znamená „príchod“) a potom
nádhernými sviatkami Vianoc, ktoré sú zasa oslavou príchodu Narodenia
Spasiteľa – Krista Pána do našich dejín.

Ak niekoho milujeme, túžime a sme nedočkaví, kedy toho
vytúženého (. . .nú) stretneme, kedy sa uvidíme, kedy sa zvítame a
povieme si živé úprimné slová zblíženia. Máme takéto myšlienky, túžby a
pocity aj voči Ježišovi – ktorý práve dobou Adventu a Vianoc aspoň v
liturgickom slávení príde? Myslíme v tej súvislosti aj na to skutočné
stretnutie s ním, ktoré nastane osobne, po našom prechode cez prah
smrti, a definitívne, pri jeho slávnom druhom príchode! ?
Nuž, aby sme boli úprimní, musíme si naozaj dobre spytovať svedomie,
aby nám naša kresťanská viera dávala odvahu a nadšenie pre stretnutie sa
s Ježišom – zoči voči. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (nazývaná aj : grécko
– katolícka) vkladá do povinných častí odriekaných kňazom aj slová:
„Daj Vládca, aby sme mohli dať dobrú odpoveď na poslednom súde
Kristovom.. .

Koniec roka, je vždy prekročením dôležitej etapy nášho
života. Preto sa robia vždy vyhodnotenia (bilancie) našich úspechov a aj
strát. Robia to podniky, spoločenstvá, rôzne organizácie a kresťan by si to
mal tiež prehodnotiť. Veriaci je ešte viac vyzvaný k zodpovednosti, aby
bol dobrým hospodárom, ktorému Pán zveril isté „talenty“. Môžme ich
len ukryť (zo strachu), môžme ich nedajbože premárniť a môžme ich
rozmnožiť. V evanjeliovom podobenstve Ježiš pochválil len tých, ktorí
zverené mince (rozumej všetky dary duchovné, duševné, povahové,
telesné.. .) svojou prácou zúročili. Ľahká úloha to nie je! Vyžaduje to často
sebaobetu, vynaliezavosť, odvahu, pohotovosť, znášanlivosť,
komunikáciu a vzťahy s ľuďmi.. . Preto tie mnohé utišujúce poznámky: «
nikoho som neokradol, nikomu neublížil, nikoho som nezabil. . . a pod.»;
sú zavádzajúce, klamné a snáď aj nebezpečné. Sú to len tie najbiednejšie
aliby.

A tak drahé sestry a bratia, v tomto duchu Vám chcem aj ja
osobne, z hlĺbky srdca, popriať požehnané Vianočné sviatky, duchovne
hlboko prežité v kruhu Vašich rodín, alebo tých najbližších. Nech v tej
spoločnej radosti a oslave nechýba ani spoločenstvo so spoluveriacimi,
pri našich Bohoslužbách. Lebo tak Pán prisľúbil:“kde sú dvaja, alebo
traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. . .“

K tomu všetkému Vám želám ešte aj hojnosť zdravia,
úspechov v práci pre Vás osobne, pre Vaše rodiny, pre civilnú spoločnosť,
a pre dobro celého ľudstva. Nezabudnime, ani na naše záväzky, či služby,
pre naše malé misijno – kresťanské spoločenstvá.
Pripájam aj želanie všetkého dobrého, šťastného a hlavne Bohom
požehnaného v Novom Roku 2008. To všetko vkladám do mojejej
pokornej a vrúcnej modlitby.
Vám v službe a v spoločenstve viery oddaný dušpastier – otec František.

Dňa 5. októbra 2007 v ranných hodinách zosnula v
Pánovi pani

Mária Hrnek, rod. Horváth.

Rozlúčka sa konala 11 .1 0.2007 v dome smútku
Nordheim – Zürich.Uloženie urny bolo na cintoríne:
Aemtlerstr. 1 51 , Zürich, dňa 17.11 .2007 o 9.45 hod.

Zádušná sv. omša bola celebrovaná v kostole sv. Jána
Bosca (Zürich) dňa 31 .11 .2007.

(krátku spomienku na pani Máriu Hrnek nájdete na strane 2)

Vyhodnotenie hudobno-kultúrnej
súťaže

Odpoveď na otázku, kto zložil text a hudbu piesne
Prosba a kto ju spieva znie:

Text: Marika Gombitová
Hudba: Marika Gombitová

Naspievala ju: Marika Gombitová

Jo to speváčka, umelkyňa, takých umeleckých a
morálnych kvalít, aká sa rodí možno raz za storočie,
povedal o nej jeden z najslávnejších textárov
slovenských moderných piesní Kamil Peteraj . Ja s ním
súhlasím na 105% (Otec František);

Sľúbený originál jedného CD vyhrali títo vylosovaní:

1 . Kamila BABJAKOVÁ – zo spoločenstva Zürich (CD
Marika Gombitová GOLD, odovzdané osobne)
2. Fernand&Magdalena KUMMER z mesta Develier
(CD – GOLD, posielame poštou)
3. Eleonore MICHE z mesta Fribourg (CD Marika
Gombitová ZOSTAŇ, posielame poštou)

Poznámka: Žiaľ, uvedená pieseň, PROSBA, nie je na
zasielaných platniach, dokonca sa nenachádza ani na
najnovšom dvojcédéčku VYZNANIE. No možno si vy
sami už pozháňate ten „nosič“ na ktorom bude aj táto
nádherná Marikina pieseň.

František Polák

Sociálne Encykliky
Už v tomto čísle začína seriál na pokračovanie
o sociálnom učení cirkvi. Viac sa dozviete na
strane 5.
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SPOMIENKA
NA MÁRIU

Narodila sa 9. júna 1943 v Trhovej Hradskej pri Dunajskej
Strede. Otec bol Anton Horváth, matka Gizela Horváthová, mala
staršieho brata Františka. Otec zahynul v 2. svetovej vojne keď mala iba
1 rok. Maturovala v roku 1960 a chcela študovať medicínu, aby sa stala
detskou lekárkou. Komunistický režim jej to nedovolil, tak sa vyučila za
zdravotnú sestru a pracovala v nemocnici v Podunajských Biskupiciach
(Bratislava). 7. júla 1963 sa vydala za kamila Hrneka. Mali dcéru Zuzanu
a už neskôr vo Švajčiarsku syna Antona.

V októbri 1 968, keď Rusi obsadili Československo, utiekla s
manželom a 4-ročnou Zuzanou do Švajčiarska, kde krátko na to mohla
začať pracovať na ortopedickej klinike Balgirst v Zurichu. Pracovala tam
celých 38 rokov.

Vo Švajčiarsku sa jej manžel Kamil začal angažovať najprv na
Česko-Slovenskej , potom Slovenskej a dokonca i maďarskej misii. V
každej z nich zastával funkciu organistu. Neskôr sa angažoval aj v
Združení Slovákov. Jeho manželka Mária „ťahala“ samozrejme s ním.
Nebolo žiadneho cirkevného, či národného podujatia, kde by nebola nie
len že prítomná, ale aj pomáhala, najmä vystála nekonečné hodiny v
kuchyni. Rodina Hrneková bola vždy prvá na mieste diania a posledná
odchádzala, aj keď to bolo o 4 hodine ráno a o 9 hodine bolo treba byť na
sv. omši! Dlhé roky bola hlavnou pekárkou „huriek“ a klobás na tradičnej
zabíjačke a to musela začať už skoro ráno, aby všetko bolo hotové na

Pani Mária Hrneková bola živou členkou našej SKM a to už
od jej zrodu a v obetavej hrdinskej službe pre veriacich zotrvala až do
posledných chvíľ jej života. Nižšie uvádzame jej životopis. Nevzdala sa
služby aj napriek tomu, že posledné štyri roky zápasila so zákernou
chorobou. V tomto boji o záchranu života podstúpila viacero bolestivých
chirurgických a iných zákrokov. Bola hlboko veriacou kresťankou počas
celého jej života.

Najkrajším svedectvom jej viery bola už spomenutá
bezhraničná služba každému a všetkým. Jej láska vyžarovala aj z jej slov,
tónu hlasu, úsmevu, srdečnosti, priamosti a príkladnej znášanlivosti.
Sviatosti pre cestu do večnosti prijala dňa 2. októbra 2007. Jej posledný
„testament“ bol žiadosť, aby sa pri pohrebe vyhlo prílišným ceremóniám.
Tým vlastne chcela vyjadriť tú svoju evanjeliovú skromnosť.
V poslednom rozhovore so mnou jej ležal na srdci duchovný
(kresťanský) osud je najbližších pozostalých, teda jej detí s ich rodinami.
Veľmi ocenila to, čo sa robí pre dobrú katolícku výchovu jej vnúčat.

Motto na jej smútočnom oznámení: Kristove slová z kríža:
Ešte dnes budeš so mnou v raji, jej – dosvedčujem to celou mojou
vážnosťou – patrili a sa splnili. Malý kvietok, ktorý kladiem, ako znak
vďaky a lásky k nej , je vyjadrený v mojich veršoch. Marika, verím, že si
s nami, my s Tebou – v spoločenstve svätých.

Venované pani Márii Hrnekovej, v deň zádušnej sv. omše.
Marike

Slová sú iba zrnká,
Uvité vo venček žiaľu;

A aj keď rozlúčka je trpká,
Za ten Tvoj odkaz Marika,
Vzdávame Bohu chválu.

Ešte ťa mysľou vidíme,
Aj keď cez tiene smútku;
To teplo Mami ešte cítime;
Lásku srdca, slova i skutku.

Všetkým a všetko si rozdala;
Všetko do posledného dychu.
Odpustením si zvady zdolala,
A pokorou zahanbila pýchu.

Na ľudské rany súcit, liek.
Nebála si sa krehkého v nás.
Darovala si, a nebála sa zriecť,

Aby aj v úbohom, Kristus mohol rásť.

A s Ním si až po Golgotu žila,
V radosti, ťažkosti i žiali,

A tak ti mohol sľúbiť z kríža,
Ešte dnes budeš so mnou v raji.

Zürich, 31. október 2007
Z vďačnosťou a láskou Otec František.

večeru o 19 hodine. A potom bolo treba podávať jedlo, neskôr všetko
upratať, vyčistiť, niekedy do skorého rána. Napriek tomu, že pracovala
na 100% v nemocnici (a to je veľmi ťažká práca), ešte večer zavítala,
niekedy aj neohlásená, návšteva do domu, ktorá sa mohla potešiť z veľ-
korysej hostiny. Nespočetnému množstvu ľudí, ktorí prišli z ďaleka, napr.
na púte, alebo iné podujatia, poskytla nocľah, medzi nimi aj kňazom,
alebo dokonca biskupom. Zdalo sa, že bez návštevy u Hrnekovcov sa
nedalo do Zurichu ani len zavítať. Pre každého boli dvere otvorené, mala
veľmi rada spoločnosť.

Ľuďom so zdravotnými ťažkosťami vždy vedela dať dobrú
radu, dokonca ich protežovala do Balgristu, kde ich potom čakalo
prvotriedne ošetrenie. Rovnako pomáhala nielen Slovákom, ale aj
Švajčiarom, alebo v maďarskej pospolitosti, nebrala nikdy ohľad na far-
bu pleti, národnosť, náboženstvo alebo spoločenské postavenie. Všetky
služby poskytovala vždy bez akejkoľvek „výplaty“, ba určite dala viac
ako sa jej vrátilo. Svoju silu čerpala zo svojej hlbokej viery. S pomocou
Božou, ako hovorila, vedela všetko zvládnuť.

Napriek veľkej angažovanosti pre druhých stála vždy na
prvom mieste jej rodina, na svoje deti mala vždy čas. Vychovávala ich s
veľkou láskou. Najdôležitejšie pre ňu bolo, aby boli dobrí veriaci a mali
dobré vzdelanie. Zaťa a nevestu prijala do rodiny ako vlastné deti, vždy
vravela, že „toho, koho ľúbi moje dieťa, musím predsa ľúbiť aj ja! “
Svoje štyri vnúčatá milovala nadovšetko.

Veľký zlom v jej živote nastal, keď jej v roku 2000 zomrel
manžel Kamil. Hlavne duševne, ale aj telesne sa už necítili byť dosť
silná, aby pokračovala vo všetkom ako predtým, dokonca aj v zamestnaní
odovzdala svoju vedúcu funkciu. Naďalej podporovala naše misijné
podujatia ako mohla. Kto ju poznal iba teraz, tomu sa zdali jej terajšie
aktivity už nadmieru hojné. V skutočnosti to boli už len odrobinky jej
celoživotného výkonu. Vždy doniesla nejakú dobrotu, či už na sv. omše v
stredu, alebo na krsty a iné oslavy. Neprekážala jej v tom ani jej ťažká
choroba, ktorá ju postihla v roku 2003. Napriek všetkým operáciám a
liečbe, ktorej sa statočne podrobila, choroba zvíťazila a zomrela
zaopatrená sviatosťami 5. októbra 2007.
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MOJÍM POVOLANÍM
JE LÁSKA

Zaujal ma článok Otca Františka v poslednom čísle
Informátora (03/2007, pozn. redakcie) o povolaní a zamestnaní. V
súvislosti s ním sa s vami rada podelím o svoju osobnú skúsenosť.

Nedávno ma navštívili priatelia zo Slovenska poznajúci ma z
mladších študentských čias. Tieto naše časy (obdobie spred 10-1 5 rokov)
sme zapálene pracovali v saleziánskom duchu pre deti a mládež v našej
farnosti. Výlety, spevokol, hry, stretká – tým bol poznačený každý náš
víkend a prázdniny. Moji priatelia si po štúdiách pozakladali rodiny a
usilujú sa v kresťanskom duchu v rámci možnosti až dodnes venovať
mládeži vo farnosti. Ja som vyštudovala najskôr na zdravotníckej škole a
po nej na pedagogickej fakulte. Dva roky som vyučovala deti, až kým
ma život nezavial do Švajčiarska. Tu dnes pracujem v centre pre starých
ľudí ako zdravotná sestra.

Moji priatelia, počúvajúc o mojom
živote tu, mi s nostalgiou povedali,
že v istom zmysle by som sa na
prácu s deťmi a mládežou oveľa
lepšie hodila, moje charizmy, možno
povolanie a miesto plnej realizácie
by bolo viacej tam, ako pri starých
ľuďoch. Rozvinul sa zaujimavý
rozhovor, v ktorom som im skúsila
vysvetliť moje pohľady na
povolanie:
Pokúšam sa žiť tak, aby moje
zamestnanie bolo aj mojím
povolaním. Učím sa prij ímať z
Božích rúk to, čo sa mi dáva. Keď

som išla ako 14-ročná na zdravotnú, bolo to viacej v šľapajách mojej
mamy, ako v šľapajách nejakého veľkého sna. V tomto veku má len
málokto vyhranené, čím sa chce stať. Za 4 roky som si obľúbila toto
povolanie. Byť pri lôžku chorého som brala ako poslanie pomáhať, dávať
nádej , tešiť úsmevom a prítomnosťou.

Moja chuť študovať ďalej ma však neskôr posunula
pedagogickým smerom. Stala som sa učiteľkou. Zaujímavé Božie nitky-
zo sestričky učiteľka. Aj toto moje zamestnanie som prijala ako dar Boží
a šancu niečo odovzdať mojim žiakom, cez vedomosti, radostnosť, ale aj
láskavú (dúfam) prísnosť.

Vo Švajčiarsku mi životné okolnosti opäť priniesli prácu v
zdravotníctve, tentokrát ale so starými ľuďmi. Boh mi dal príležitosť a ja
som sa jej chopila. . .ako ďaľšie svetielko na mojej životnej ceste. Dnes sa
mi dostáva zakusovať hlboké stretnutie s prežívaním radostí staroby, ale
aj s utrpením, nemohúcnosťou a zomieraním. Táto skúsenosť je pre mňa
v mojich 30-tich rokoch vzácnym obohatením.

Na ostatné radosti a rozdávanie talentov ostáva tiež dosť
priestoru – mám rodinu a priateľov, s ktorými sa pravidelne stretám na
našej misii, rada si zaspievam, zahrám na gitare, podelím o zážitky.

A kde je teda teraz moje povolanie? Všade.. . lebo mojím
povolaním je láska. Vedená Duchom Svätým dať sa do služieb, darovať
sa so svojimi darmi a schopnosťami pre dobro druhých, plniť si
svedomito svoje povinnosti, s víziou až na cieľ posledný a tým je spása
našej duše a našich blížnych.

Mnohí z nás tu dnes vykonávajú iné práce, ako kedysi na
Slovensku. Podaktorí sa rekvalifikovali, iní húževnato študujú, aby si
doplnili svoje vzdelanie.

Povzbudzujem vás všetkých: podstatné nie je predsa, kto má
aké zamestnanie, ale či robí naplno to, čo má, dáva svoje sily, srdce, a
všetky svoje danosti k dispozícii. Bohom sme „povolaní“ k plnému
životu v radosti a láske v každom zamestnaní. Záleží len na nás, za ktorý
koniec svoje šance uchopíme.

Ľuba Batková

Svadba doprevádzaná mládežníckymi melódiami

V jedno pekné slnečné popoludie sa asi 10 členov nášho
speváckeho zboru zišlo pri starodávnom kostolíku neďaleko Dübendorfu
v časti Gfenn. Dôvod? Lucia a Angelo nás pozvali sláviť s nimi ich veľký
deň, keď si v Lazariterkirche povedia svoje áno.

Vyzbrojení potrebnými inštrumentami – husličky, harmonika, 2 gitary a
10 hlasov, sme sa stretli v tomto peknom kostolíčku na kopci. Pochádza
už z 13.storočia a patril kedysi ku kláštoru rádu Lazaristov, ktorých
hlavným poslaním bolo venovať sa chorým na lepru. Mesto ho nechalo
zreštaurovat a od roku 1967 slúži ako kostol. Určite stoj í za to neobísť
toto miesto pri najbližšej obchôdzke týmto krajom.

Sobášna slávnosť bola veľmi pekná, liturgiu celebroval Otec
František v slovensko-talianskej reči a piesne boli všetky po slovensky.
Svadobný pochod v Rišovom a Jozefovom prevedení s husľami a
harmonikou stáli naozaj za to. Bol to nielen duchovný zažitok, ale aj
umelecký…ako nám neskôr pri slávnostnom prípitku povedalo viacero zo
svadobných hostí. S hosťami sme ešte chvíľku pozhoveli na slávnostnom
apére pri kostole, na balóny napísali zopár prianí pre mladomanželov,
vypustili ich až daleko k nebu a asi po troch hodinkách sme sa rozišli
vsetci domov.

Sme vďační, že sme svojou troškou mohli prispieť, ďakujeme za
pozvanie spievať a ja ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste si obetavo
rezervovali čas, aby ste umožnili túto slávnosť. Lucii a Angelovi prajeme
do naštartovaného dobrodružstva len to najlepšie.

Ľuba Batková

Dnes sa mi dostáva zakusovať hlboké
stretnutie s prežívaním radostí staroby,
ale aj s utrpením, nemohúcnosťou a

zomieraním. Táto skúsenosť je pre mňa
v mojich 30-tich rokoch vzácnym

obohatením.

Milí mladí priatelia, ak máte chuť a čas,
radi spievate, alebo hráte na nejakom hu-
dobnom nástroji, radi Vás privítame
medzi sebou. Viac informácií sa do-
zviete, ak oslovíte ktoréhokoľvek člena

zboru.
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ĎAKOVNÁ
MODLITBA

Každý z nás, keď si už nevie s niečím poradiť, požiada
niekoho o pomoc. Keď sa podarilo nájsť úspešného pomocníka,
poďakujeme sa mu. Ďakujeme aj vtedy, keď nás niekto prekvapí
nečakaným darčekom, alebo pomocou. Niekto to však pokladá za tak
samozrejmé, že sa zabudne poďakovať. Alebo nemá potrebu (lebo ho to v
detstve nenaučili! ).

Chcem na to upozorniť preto, lebo či si to uvedomujeme a či
nie, keď niekomu ďakujeme, je to vďaka vyslovená Bohu. On dal vôľu a
schopnosť tomu druhému, aby nám pomohol, alebo urobil radosť.
Aj vyššie zvieratá poznajú pocit vďaky: drumbľujúca mačka, krútiaci
chvostík psíka, ktorý dokonca miesto bozku oblizuje toho, komu je
povďačný za pozornosť, ale či nie je vďakou Stvoriteľovi aj pieseň
slávika počas letných večerov, alebo iných vtákov, ktorí svojím spevom a
čvirikaním zdravia nový deň?

„Blahoslavení chudobní, smútiaci, prenasledovaní. . .“ (Mt 5)
Ktosi namietal, že Kristus Pán slabo poznal život, keď tvrdil, že títo sú
blahoslavení. Ale Ježiš to nepovedal preto, že toto je stav blaženosti ale
preto, aby počúvali o tom, aké je Božie kráľovstvo, ktoré im prišiel
predstaviť, aby sa nebáli ťažkostí, sklamaní, utrpenia a smrti. Ako Syn
Boží vedel o čom hovorí a túto cestu vydláždil svojím bohatým
pomáhaním práve tým najbiednejším. A dal nám aj príklad: Milosrdný
Samaritán – to je Ježiš sám ( „a teraz choď a rob aj ty podobne!“Lk
10,37). Pri uzdravení desať malomocných (Lk 17) len jeden sa vrátil, aby
sa poďakoval, a dosiahol preto vnútorné aj vonkajšie uzdravenie. Takto
Ježiš ukazuje, že Boh si vďaku cení a odmeňuje ju.

V neposlednom rade chcel Ježiš svet upozorniť aj na to, že
jestvujú aj vzácnejšie veci na tomto svete, ako len bohatstvo, zábava a
vonkajšia sloboda: sú to nadanie, vzdelanie, schopnosť pracovať, veriť,
pomáhať, rôzne dary=charizmy, ba aj život v dobrom prostredí, ktorý si
práve títo nevážili.

Hubertus Halbfas v diele „Skok do studne“ uvádza rozhovor
moderného mladého človeka s veriacim učiteľom. „Žiak sa pýta: Nie je
naša vďaka za bohato prestretý stôl lživá, keď na svete miliardy hladujú a
milióny umierajú ročne hladom a naše výrobky sú z krajín zemí
hladujúcich? Učiteľ na to vysvetľuje: Ďakovať vie len ten, ktorý sa nad
životom vie zamyslieť a má úctu k prírode, aj k potravinám. Len si
všimni, ako zaobchádzajú deti s desiatou, ktorú im mama s láskou nabalí
do školy, koľko detí nedoje, čo je na tanieri a to sa vyhadzuje do odpadu
bez výčitiek svedomia. Skutočná nábožnosť začína už tu! Žiak: Ty teda
pokladáš nedojedené jablko a zahodený chlieb za hriech? Učiteľ:
Jednoznačne. Lebo úcta k potravinám a k jedlu – za ktorým je aj veľká
práca, nielen doma – je prvoradou ľudskou povinnosťou. Aj vtedy, keby
na svete nebol hlad. Modlitba je výrazom životného postoja. Pre roľníka
začína modlitba pri hnojení poľa a pri zaobchádzaní so zvieratami,
chemik má väčšiu zodpovednosť za zdravie ľudstva ako za zisk svojho
koncernu a základom modlitby domácej panej je nákup, varenie a
pečenie.“

Vďaka by mala byť človeku vrodená, ale vieme, že vrodený je
egoizmus – boj o sebazáchranu – a ku vďake musíme naše deti
vychovávať. Vďaka nie je nič iné, ako uvedomenie si niečoho
samozrejmého a radosť z tohto „objavu“. A v tomto je aj celá ťažkosť: Ja
sa predsa neteším neustále nad tým, že mám ukazovák, že mám v byte
svetlo aj vtedy, keď slnko nesvieti. To si uvedomíme až vtedy, keď je
ukazovák poranený, keď celé dni prší a slnko nevidíš, keď je porucha v
elektrárni a nemáme svetlo. Iné: Naša fantázia neraz očakáva niečo

krajšie, väčšie a nevšímame si to, čo máme. Ďakovať znamená byť
otvoreným pre prítomný okamih. A možno aj : uvedomiť si, že som
súčiastkou celého stvorenstva.

V novembri si spomíname na našich mŕtvych. Prečo len v novembri? A
myslíme niekedy na to, za čo všetko im vďačíme? Isteže, sviečky sú aj
výrazom toho, že sme na nich nezabudli, ale najviac výrazom našej viery,
že veríme, že smrťou sa život nekončí, ale pokračuje pred tvárou Boha.. .
To sa týka aj veľkých ľudí, objaviteľov, vedcov, technikov, básnikov,
maliarov a umelcov, ktorí obohatili náš život pokrokom, kultúrou
pohodlím, radosťou. (Ešte dobre, že ľudia vynašli Nobelovu a iné ceny!
Potom sa o nich dozvedáme z masmédií! ) Blížiace sa Vianoce sú
podnetom k ďakovaniu za všetko, čo tu spomínam, ale v prvom rade
ďakujeme Bohu za Jeho Syna, nášho Spasiteľa, Učiteľa a Pána.

Nás predišli aj mnohí svätci, mučeníci, vyznavači, ženy aj
muži. Na vrchole Matka Božia, Matka toho Ježiša, ktorého tí svätí
uctievali a podľa jeho príkladu žili, za svoju vieru aj umreli. . .

Pre nás je ale stále vrcholom vďakyvzdania ustanovenie
sviatosti oltárnej , v ktorej chce Ježiš zostať s nami až do skončenia sveta
(Mt 28,20). Veď svätá omša, ktorej vrcholom je Eucharistia – je
VĎAKYVZDANIE. My máme možnosť (a aj povinnosť) nedeľu a
sviatočné dni svätiť účasťou na sv. omši. Preto vyššie spomínaná úcta k
jedlu pri rodinnom stole je základom úcty k Eucharistii!

Eva Plešková

Don Titus „Vatikánsky špión?“

Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005
Kniha viaz. | 1 84 strán | 1 5,0 x 21 ,0 cm | 0,36 kg |
slovenský jazyk
ISBN: 8071654922 | Kat. č. 1 0741

Mladý slovenský kňaz, v pohnutých
päťdesiatych rokoch minulého storočia po násilnej
likvidácii kláštorov v komunistickom Československu,
sa rozhodol, že pomôže svojim spolubratom dostať sa do

talianskeho Turína, aby
mohli dokončiť štúdiá a stať
sa kňazmi. Pri treťom
prechode štátnych hraníc
celú skupinu chytili
príslušníci ŠTB. Roztáča sa
kolotoč neľudských
vyšetrovaní, súd a
mnohoročné väzenie.
Strhujúci príbeh človeka,
ktorý sa „previnil“ iba tým,
že sa narodil do nesprávnej
doby.

Modlitba je výrazom životného postoja.
Pre roľníka začína modlitba pri hnojení
poľa a pri zaobchádzaní so zvieratami,
chemik má väčšiu zodpovednosť za
zdravie ľudstva ako za zisk svojho

koncernu a základom modlitby domácej
panej je nákup, varenie a pečenie.
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SOCIÁLNE
ENCYKLIKY I.

Milí priatelia, v aktuálnom čísle Misijného Informátora
začíname nový seriál. Budeme sa v ňom zaoberať sociálnymi
encyklikami. Čo to vlastne encyklika je? V prvom rade je to pápežský
dokument, to znamená, je to text, ktorý pre nás napísal svätý otec,
pápež.V histórii cirkvi bolo napísaných mnoho encyklík. Avšak súbor
encyklík, ktoré sa zaoberajú problémami spoločnosti nazývame sociálne
encykliky, alebo sociálna náuka cirkvi. Podľa slov Jána XXIII je
integrálnou súčasťou kresťanskej náuky o človeku. Nie je to ale nejaký
nemenný súbor večných právd, ale skôr svedectvo o stretnutí evanjelia s
konkrétnymi spoločenskými problémami v priebehu dejín. Sama cirkev
zdôrazňuje, že tieto dokumenty (sociálne encykliky) nemožno považovať
za „neomylné“. Okrem základných morálnych zásad trvalej platnosti
obsahujú totiž časovo podmienené odpovede, ktoré je nutné chápať vždy
v kontexte historickej a spoločenskej situácie.

Sociálna náuka cirkvi sa len
málo týka večnosti. Zaoberá
sa skôr problémami tohoto
sveta, jeho premien. Možno
sa spýtate, či má cirkev
vôbec právo zasahovať do
tejto oblasti ľudského
života. Druhý vatikánsky
koncil zdôrazňuje, že
poslanie cirkvi nie je
politickej , alebo
ekonomickej povahy, ale
duchovnej . Duchovná
dimenzia skutočnosti a
ľudského života však nie je
striktne izolovaná od
ostatných sfér života,

naopak, duch má integrujúcu, naozaj oduševňujúcu a inšpiratívnu úlohu.
Sociálna náuka cirkvi nesmie byť zdegenerovaná na ideológiu. Slovami
Jána Pavla II. , „je to presné vyjadrenie hlbokého zamyslenia sa vo svetle
viery a cirkevnej tradície nad zložitou skutočnosťou ľudskej existencie v
spoločnosti a v medzinárodnom kontexte. Jej hlavným cieľom je vyložiť
tieto skutočnosti podľa toho, či sa zhodujú s učením evanjelia o človeku a
o jeho pozemskom a nadprirodzenom povolaní. . . aby na základe toho
mohla usmerňovať jednanie kresťanov.“

Viac než ktorýkoľvek iný prejav cirkvi sa sociálna náuka
obracia aj na mimocirkevnú verejnosť, k „ľuďom dobrej vôle“ bez
ohľadu na ich náboženské presvedčenie. K mnohým paradoxom patrí aj
to, že ju pozorne sledujú a komentujú mnohí ateisti, ba dokonca sa na ňu
odvolávaju, napríklad v politickom živote. Nečudo, veď aj tak známy
pojem „solidarita“, je práve „vynálezom“ sociálnej náuky cirkvi.

Lev XIII. - Rerum novarum, 1891
O robotníckej otázke

Symbolickým dátumom zrodu sociálnej náuky cirkvi je rok
1891 . V tomto roku bola vydaná encyklika Leva XIII. Rerum novarum.
Sociálna náuka cirkvi má však svoje bohaté „preddejiny“, zhŕňajúce celú
históriu kresťanského sociálneho myslenia vrátane jeho biblických ko-
reňov.

V prvom rade si je potrebné uvedomiť v akom čase
(historickom období) bola táto encyklika napísaná. Je to obdobie
rozmachu vedeckotechnickej revolúcie, zavádzania priemyselnej výroby,
rozmachu kapitalizmu a rozpadu feudálneho zriadenia. Stále viac a viac
jednoduchých ľudí odchádzalo do veľkých miest za prácou, kde sa
nechali najímať, aby pracovali za smiešnu mzdu v továrňach kapitalistov.
Začali sa objavovať nové ideológie, ktoré namiesto všeobecnej solidarity
ponúkali na riešenie nenávisť, revolúciu a triedny boj . Cirkvi sa vyčítalo,
že nielenže mlčí o sociálnej nespravodlivosti a nezaujíma sa o problémy
chudobných, ale dokonca že je nástrojom upevňovania nespravodlivého
zriadenia. Na túto výzvu musela cirkev reagovať. Aj keď táto encyklika
vyšla v tomto čase, aby sa postavila na obranu pracujúcich, proti
vykorisťovaniu a prehlbovaniu majetkových rozdielov, napriek tomu
všetkému označil pápež Pius XI. za tragédiu 19. storočia skuočnosť, že
cirkev stratila robotnícku triedu.

Poďme sa teraz spoločne pozrieť na hlavné myšlienky
encykliky Rerum novarum, pápeža Leva XIII. V prvej časti sa dozvieme,
že robotnícka otázka je naozaj vážna, a že je potrebné ju riešiť. Že
robotnícka trieda sa naozaj nachádza vo veľmi zlej situácii. Sú totiž vy-

daní napospas nesvedomitosti zamestnávateľov a nezriadenej túžbe po
zisku.

V druhej časti sa hovorí o nebezpečenstve socializmu, teda o
ideológii spoločného vlastníctva. Vysvetľuje, že právo vlastniť majetok
nadobudnutý a zveľadený prácou je prirodzeným právom človeka, a teda
že socialisti, tým, že chcú majetok jednotlivcov previesť na spoločnosť
(rozumej štátu), zhoršujú postavenie robotníkov, pretože tým ich
zbavujú možnosti odkladať si mzdu, a okrádajú ich o nádej a možnosť,
že by si mohli rozmnožiť rodinný majetok a zlepšiť svoje spoločenské
postavenie. V ďalšom sa dozvedáme, prečo je jednotlivec dôležitejší ako
celok, štát a že štát nesmie zasahovať do vnútorných záležitostí rodiny,
jedine že by sa rodina ocitla v ťažkostiach a sama by sa z nich nevedela
dostať. Rodina bola totiž historicky aj pojmovo skôr ako štát a teda jej
práva a úlohy sú prirodzenejšie ako práva a úlohy občianskej
spoločnosti. Ak by rodiny a jej členovia nenachádzali v spoločnosti
oporu, ale prekážku, museli by sa od spoločnosti odvrátiť a nie si ju
vyžadovať. V závere tejto časti úplne odmieta zásadnú požiadavku
socializmu, aby sa majetok stal spoločným. Je paradoxné, že napriek
tomu sa dodnes politici pri obhajobe socializmu „oháňajú“ práve
sociálnym učením cirkvi.

V tretej časti ponúka encyklika návod na riešenie triedneho
boja. Pripomína, že bez náboženstva a cirkvi toto nie je možné. Prácu
neoznačuje za niečo menejcenné, ale za prirodzený spôsob
zaobstarávania životných potrieb. Zamestnávateľov vyzýva rešpektovať
ľudskú dôstojnosť pracujúcich, zušľachtenú kresťanským charakterom.
Z pohľadu rozumu a viery nie práca ponižuje človeka, ba naopak, ho
povyšuje tým, že ho uschopňuje vlastnou činnosťou sa čestne uživiť; to,
čo je skutočne nehodné človeka, je zneužívať ho ako vec s cieľom
zbohatnutia, nevážiť si ho viac, ako je hodnota jeho svalov a síl. Tou
najdôležitejšou z ich povinností je dať každému spravodlivú odmenu.
Rozhodovať o nej na základe spravodlivosti je podmienené mnohými
okolnosťami, avšak vo všeobecnosti nech si kapitalisti a zamestnávatelia
pamätajú, že ani božské, ani ľudské zákony nedovoľujú pre vlastný
prospech utláčať núdznych a nešťastných a zarábať na biede blížneho.
Bohatých zase vyzýva, aby boli štedrý voči chudobným. Napokon,
ktokoľvek dostal od Božej štedrosti väčšie množstvo darov, či už
vonkajších a telesných, alebo duchovných, dostal ich na to, aby si nimi
slúžil pre vlastné zdokonalenie, a zároveň ako služobník Božej
prozreteľnosti na úžitok druhým.

Vo štvretej časti poukazuje encyklika na úlohu štátu. Nie je
správne, aby občan a rodina boli pohltení štátom. Správne je, naopak,
ponechať tak občanovi, ako i rodine toľko nezávislosti v konaní, koľko
je len možné pri zachovaní spoločného dobra a práv iných.
Najhlavnejšou je povinnosť štátu zabezpečiť súkromné vlastníctvo
prostredníctvom múdrych zákonov. Zvlášť dnes, pri toľkom zápale
bezuzdnej žiadostivosti, treba pospolitý ľud držať nakrátko, pretože ak
mu spravodlivosť dovoľuje pričiňovať sa o zlepšenie svojich
podmienok, ani spravodlivosť, ani všeobecné dobro nedovoľujú
spôsobovať iným ujmu na majetku a pod zástavou neviem akej rovnosti
napádať iného. Istotne, väčšina robotníkov by chcela zlepšiť svoje
podmienky poctivo, nie cestou bezprávia na osobách, predsa však je
nemálo takých, ktorí opojení falošnými zásadami a bažiaci po novotách,
sa usilujú za každú cenu rozdúchavať vzbury a podnecovať iných do
násilia. Nech teda zasiahne štát, postaví hrádzu buričom, a tak ochráni
dobrých robotníkov od nebezpečenstva pokúšania a vlastníkov od
nebezpečenstva olúpenia. Štát nech sa vynasnaží predchádzať štrajkom
včasným odstraňovaním príčin konfliktov.

V poslednej časti encyklika vyzdvihuje význam odborov, ako
nástupných organizácií feudálnych cechov. Ich hlavnú úlohu vidí v
zbližovaní oboch strán, teda kapitalistov a robotníckej triedy. Vyzýva
taktiež k zakladaniu katolíckych odborov. Mali by ponúkať nádej a ľah-
kosť pokánia pre tých robotníkov, ktorým chýba viera, alebo život podľa
viery.

Milí čitatelia, bohatstvo a múdrosť ukryté v texte encykliky
Rerum novarum by si určite zaslúžili celú knihu a my sme len letmo
nahliadli do jej obsahu. Preto vás vyzývam, aby ste si našli čas a
prečítali si celé znenie encykliky. Nájdete ju na stránkach Konferencie
biskupov Slovenska: http://kbs.sk/?cid=1117030953
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NIČ NOVÉHO
POD SLNKOM

Drahí priatelia, „Nič nového pod slnkom“ – povedal vraj
kráľ Šalamún. Blíži sa okrúhle – 40 ročné – jubileum nášho príchodu do
Švajčiarska. Z Božej milosti a z celkom iných dôvodov k nám
prichádzajú znova mladí Slováci, tentoraz neutekajú pred červeným
terorom, ale prichádzaju za prácou a rozšíreným životným horizontom.
Výročia sú vždy podnetom k zamysleniu a tak sa obzerám, kam sme to
dopracovali my, tzv. 68. ročník, aby sme odovzdali tejto novej generácii
naše skúsenosti. My sme „za onoho času“ boli veľmi povďační za každú
radu tých, ktorí nás predišli v čase po 1945. Najprv nás zaujímali celkom
všedné veci, ako napríklad v ktorom obchode sa dá najlacnejšie nakúpiť,
kde sa dá na kurzoch najlepšie reč naučiť a od ktorej organizácie si
môžeme vypýtať podporu. Ale čoskoro sme zistili, že „nielen chlebom
sme živí“ a v cudzej reči sme sa nevedeli modliť, (hoci Pán Boh rozumie
po slovensky aj vo Švajčiarsku! ) Tak nám obetaví a podnikaví slovenskí
mužovia vybojovali slovenského misionára. Toto bol pre nás kus
domova. Stretli sme sa okolo eucharistického stola a potom aj pri inom
stole medzi svojimi. Vymieňali sme si skúsenosti a prij ímali sme tie
spomínané rady. Utešovali sme bezradných a zúfalých a pomáhali sme
tým najslabším.

Dnes je situácia celkom iná. Prácu dostane len ten, ktorý
ovláda reč, podporu nikto nedostáva a pretože prichádzajú všetci
samostatne a nie hromadne ako my – utečenci – tak neraz dlho o sebe ani
nevieme. Iste aj pre tých novoprišlých je slovenská misia „kúskom
domova“, kde sa rozpráva tak, ako nám „zobák narástol“, ale tu sú už aj
slovenské organizácie a spolky, slovenský časopis Slovenské Zvesti,
Misijný Informátor a počítačový portál www.slovaci.ch. Tak, ako vtedy,
aj teraz vďaka novoprišlým obetavým mužom a ženám, jestvuje možnosť
dozvedieť sa, kde je čo a kto je kto.

„Nielen chlebom sme živí“, ale k životu potrebujeme aj
kultúru a duchovný život, preto sme si založili Slovensko-švajčiarsky
kultúrny klub v Berne, Združenie Slovákov so sídlom najprv v Bázeli,
potom v Zürichu a Ústredie slovenských katolíckych intelektuálov pre
možnosť duchovného rastu. Mali sme vyučovanie slovenčiny pre tu
narodené deti preto, že mnohí sa rýchlo chceli stať Švajčiarmi a
rozprávali sa aj doma po nemecky, čo malo za následok slzy v škole, lebo
deti hovorili nesprávne, tak, ako to doma počuli. V podstate však išlo
vždy a všade o záchranu našej slovenskej identity!

Ja nechcem nikomu dávať rozumy, lebo noví Slováci prišli zo
slobodného a nie z utláčaného Slovenska, ale jedno Vám chcem
odporúčať: Aj keď je Vaša nemčina perfektná, doma sa s deťmi
rozprávajte po slovensky. Boh chcel, aby sme sa narodili ako Slováci a
neurýchľujme smrť svojej identity národnej aj náboženskej . Deti sa
vonku naučia po nemecky a aj miestne dialekty, ale našu ľúbozvučnú
slovenčinu (a aj jej dialekty! ) môžu počuť len doma.

Naša generácia zostarla a naše rady sa riedia. Aj by sme boli
radi, keby ste medzi nás usilovnejšie chodili. Ale ak sme Vám pristarí,
založte si sami také spolky, kde sa môžu stretať nielen dospelí, ale aj
slovenské deti. Avšak vidíme, že nezáujem o spolky u mladých ľudí je
celosvetový úkaz. My sme mali letné tábory pri mori, zimné tábory na
horách a jarné tábory pre duchovný rast mládeže najprv v Bavorsku,
neskôr v juhozápadnom Münstertali a nakoniec v Oltene vo Švajčiarsku.
Ale aj títo účastníci sú dnes otcovia rodín, ale tieto akcie zanikli vlastne
aj preto, že Slovenský ústav v Ríme má dnes iné úlohy, ako podporovať
slovenský duchovný život v zahraničí na celom svete. (V tých táboroch
bol vždy aj duchovný otec! ) Dnes cítime, že to chýba. Moje riadky sú aj
podnetom k zamysleniu, lebo „náš domov“ okolo misionárov má dnes tú
chybu, že nemáme dosť misionárov a ten jeden je nesmierne preťažený,
od toho nemôžeme žiadať, aby hral s deťmi hádzanú na brehu mora v
piesku. (My sme tu skoro 40 rokov a švajčiarske predpisy rušia platy
misionárov po 30 rokoch. Ak ho chceme mať, musí byť v pastorácii u
Švajčiarov na 80% a len 20% pre Slovákov. Ale každý kňaz – nielen
slovenský – má najviac práce v sobotu a nedeľu a víkend sa nedá
roztlačiť! A Slovensko vraj nemá peniaze na ďalšieho misionára.)
Musíme si pomôcť sami. Švajčiari nás po 30 rokoch berú za
integrovaných a nechápu, prečo potrebujeme pre novoprišlých Slovákov
nových misionárov, veď títo vedia po nemecky. My sme tu cudzinci. Oni

sú doma. Nezostáva nám iné, ako sa ticho začudovať nad ich
nechápavosťou, prispôsobiť sa, aby sme tu prežili a pomôcť si tak, ako je
to možné, aby sme sa nestratili! Nakoniec sme tu aj preto, aby sme
svedčili o našej viere Kristovi, ktorá sa tu stráca v prúde modernizmov.
My máme to, čo oni nemajú. A tak sme niekedy medzi nimi ozaj tou
jedinou bibliou, ktorú dnes ľudia ešte čítajú.

My sme to vtedy dokázali. Modlím sa za Vás, aby ste to
dokázali aj Vy, aby skutočne nebolo „nič nového pod slnkom“ , ale v tom
dobrom slova zmysle!

(teta Eva)

Kardinál Ratzinger a pápež Benedikt XVI.
Ježiš Nazaretský.
Vydavateľstvo: Dobrá kniha, Bratislava 2007

Vo svojej prvej knihe, odkedy bol
zvolený za pápeža, Joseph Ratzinger
potvrdil svoje kvality spisovateľa a
komunikátora. Zrozumiteľným
spôsobom sa v nej snaží pretlmočiť a
odovzdať čitateľovi podstatné časti
kresťanskej viery. Kniha Ježiš
Nazaretský vyšla pri príležitosti jeho 80.
narodenín. Benedikt XVI. vyhlásil, že
pri rekonštrukcii osobnosti Ježiša použil
historicko-kritický postup, ktorý je
neodmysliteľný pre biblickú vieru a
kánonickú exegézu, ktorá je lektúrou
jednotlivých textov Biblie v rámci celku.

Rozprávanie o Ježišovom živote sa
začína od krstu v Jordáne a pokračuje opisom pokúšania na púšti a
voľbou apoštolov. Osobitnú pozornosť venuje obsahu známej reči na
vrchu, kde sa Boh ako človek prihovára ľuďom.
Obsahovo bohatý je výklad podobenstiev, ktoré sú nepochybne
stredom Ježišovho kázania, najmä podobenstvo o milosrdnom
Samaritánovi. Tiež vysvetlenie prosieb, ktoré tvoria modlitbu Otčenáš.
Kniha sa končí mohutnými obrazmi, ktoré uvádza Evanjelium podľa
Jána, a dvoma dôležitými okamihmi z Ježišovho života: vyznaním
Petra a jeho premenením na vrchu Tábor. Ježiš nie je „ani liberál, ani
revolucionár“, nie je politický vodca, ani učiteľ morálky. Ježiš je ten,
kto ponúka ľuďom nefalšovanú tvár Boha a prináša jeho zákon.
„Zákonom Ježiša Krista je sloboda.“ Nie sloboda žiť podľa vlastných
chúťok, bez zodpovednosti, ale „sloboda konať dobro. Sloboda, ktorá
sa nechá viesť Duchom Svätým“. Druhý diel knihy Ježiš Nazaretský by
mal končiť Ježišovým umučením. Mal by obsahovať úvahy o
veľkonočnom tajomstve na základe svedectiev o jeho smrti a
zmŕtvychvstaní.
Benedikt XVI. svoju meditáciu o Ježišovom tajomstve umiestnil do
rámca svetovej diskusie o historickej osobnosti Ježiša Krista a jeho
duchovnom odkaze, jeho posolstve. Kniha nie je dokumentom
učiteľského úradu Katolíckej cirkvi, ale ovocím osobnej vnútornej
cesty Svätého Otca pri hľadaní „Pánovej tváre“. Preto Benedikt XVI.
doslova uvádza, že ktokoľvek mu môže protirečiť, vyjadriť svoj názor.
Publikácia Benedikta XVI. je vynikajúcim komentárom evanjelií a
úvodom k základom kresťanstva, ktoré umožňujú každému čitateľovi
dotýkať sa Ježiša Krista. Zároveň jej obsah má známky prísne vedeckej
práce, ktorá je taká príznačná pre všetky diela a prednášky Ratzingera,
teológa.
Kniha, ktorú začal písať ako kardinál na jeseň 2004 a na ktorej
pracoval ako pápež, má prirodzene „dvoch autorov.“ Josepha
Ratzingera a Benedikta XVI. Tento dvojitý autorský podpis je
príznačný a veľavravný. Zvýrazňuje myšlienku, že pápež môže a má
komunikovať s kresťanmi a so svetom aj mimo učiteľského úradu
Cirkvi. Ako živý svedok Ježiša Krista, v ktorého verí, Benedikt XVI. v
knihe ako keby zostúpil z katedry a kráčal medzi lavicami, ako robia
učitelia v škole. Usiluje sa byť spoločníkom svojich poslucháčov na ich
životných cestách. Vedie ich akoby za ruku pri poznávaní Ježiša Krista.

Benedikt XVI. svojou knihou dáva odpoveď na znevažovanie,
relativizovanie, rozklad viery, ktoré pozorujeme vo svete na začiatku
tretieho kresťanského milénia. Jeho snahou je upevniť presvedčenie, že
evanjeliám možno plne dôverovať. Historický výskum o Ježišovej
osobe nie je v protiklade s pravdou našej viery. Kniha je hľadaním
pravdy viery, ale i pravdy dejín. ™

(František Sočufka SJ )
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NA ZAMYSLENIENaša zodpovednosť za dozrievanie povolaní

„Najdôležitejší cieľ doprevádzania povolaní nespočíva v pomoci mladým
odkryť ich špecifické povolanie (k manželstvu, kňazstvu, či zasvätenému
životu), ale ide o pomoc v dozrievaní v povolaní k svätosti“.
Dominujúce charakteristiky dnešnej mládeže

Väčšina chlapcov a dievčat trpí preto, že zakusujú málo lásky
zo strany rodičov a iných osôb. Následkom toho mnoho mladých ľudí
neverí v lásku a nedokáže milovať. Časť z nich podlieha najhroznejšej
chorobe, ktorou je podľahnutie vlastnému osudu. Druhou charakteristikou
mladých je málo pravdy v kontakte so sebou samým a s inými ľuďmi.
Mnoho mladých sa stáva zbabelcami pred pravdou a tvrdosťou reality.
Hľadajú samých seba a poddávajú sa mýtom ľahkého šťastia. Ďalšou
charakteristikou mladých je málo výchovy. Spontánny rozvoj nie je
možný: bez námahy, disciplíny, citlivosti, bez morálnych zásad a autority.
Zrelí vychovávatelia sú najväčšími dobrodincami ľudskosti, pretože
neexistuje dobrá budúcnosť bez solídnej výchovy. Žiaľ čoraz častejšie je
výchova zastupovaná mýtami o spontánnej samorealizácii, o výchove bez
stresov, alebo o svetonázorovo neutrálnej škole. Charakteristickou črtou
súčasných mladých ľudí je chybný rebríček hodnôt. Následkom naivity v
hodnotovej sfére je chybná životná filozofia, v ktorej je príjemnosť
kladená nadovšetko: nie len nad morálku, svedomie, zodpovednosť, ale aj
nad zdravie a život.
Na súčasných mladých negatívne pôsobí všeobecne dominujúca nízka
kultúra, ktorá sa prieči kultúre Evanjelia. „Progresívne prostredia“
ponúkajú multikultúrnosť ako ideologický projekt a snažia sa dokazovať,
že všetky kultúry majú rovnocenné hodnoty. Zatiaľ čo je všetko uznávané
za rovnocenné, nič nemá svoju hodnotu.

Našťastie nikto a nič nemôže zmeniť prirodzenosť človeka,
ktorého Boh stvoril z lásky na svoj obraz a podobu. Vlastne preto súčasní
mladí ľudia stále najradšej snívajú o veľkej a vernej láske, o trvalom
manželstve, o šťastnej rodine, o priateľstve s Bohom a ľuďmi. Dnešní
mladí ľudia majú podobné sny a ideály ako ich rovesníci v predošlých
pokoleniach.

Základnou úlohou vychovávateľov je pomáhať mladým, aby
objavili, že každý z nich je vyvolený a milovaný Bohom ešte pred tým,
ako sa narodil, skôr než naňho pomysleli rodičia, skôr než ho videli a
milovali. Milujúci Boh pripravil pre nich konkrétny životný plán. Tento
Boží zámer je prispôsobený dejinám, možnostiam, ašpirácii a
schopnostiam mladého človeka. Nik z nás si nedokáže vlastnou
múdrosťou a mocou vytvoriť rovnako fascinujúci životný projekt, pretože
nikto z nás nepozná seba, ani sa nemiluje tak, ako nás miluje Boh. Lepšie
je poslúchať Boha ako ľudí, ako seba: vlastné pudy, presvedčenia,
emócie, alebo sny.

Povolanie človeka ukryté v tajomstve Boha

Život človeka je vrcholným dielom stvoriteľskej lásky Boha a
je pozvaním k láske. Obdržaný dar smeruje k tomu, aby sa stal dobrom,
ktorý sa dáva. Láska je plným zmyslom života.

Boh Otec povoláva

Láska Boha Otca, ktorá stvorila každého človeka činí, že nikto
sa nemôže cítiť nepotrebný, osamelý či zabudnutý, keď je povolaný k
životu podľa Božieho plánu, ktorý mu Boh pripravil v súlade s jeho
neopakovateľnými dejinami, ašpiráciami a možnosťami. Boh Otec je
najlepším vychovávateľom človeka. Dôležitejšie, než stretnutie so sebou
samým či s druhým človekom je stretávanie sa s tým, ktorý túži, aby sme
boli svätí a šťastní.

Boží syn pozýva k nasledovaniu jeho slov a skutkov

Boh je pre človeka tajomstvom, ktoré chcel postupne zjaviť v
celých dejinách spásy. A najlepšie sa nám zjavil vo svojom synovi, ktorý
sa stal človekom. Odvtedy je Kristus „Cestou, Pravdou a Životom“
človeka. Stretnutia Ježiša s ľuďmi bolo pre neho príležitosťou aby každú
osobu postavil pred otázku: „Čo mám robiť so svojím životom? Aká je
moja cesta?“ Ježišova odpoveď je: uskutočňovať povolanie znamená
nasledovať jeho slová a skutky. Správať sa k Bohu a k ľuďom takým
spôsobom, akým to robil Kristus. Uskutočniť povolanie znamená stať sa
predĺžením jeho slov a skutkov. Obzvlášť dôležitým miestom objavenia a
uskutočnenia povolania je Eucharistia.

Duch Svätý nás vedie k svätosti

Darcom povolania je Boh Otec a jeho dokonalým naplnením
je Boží syn. My nosíme povolanie v krehkých nádobách. Máme mnoho
slabostí a nepokojov. Bojíme sa toho, či dokážeme splniť Božiu vôľu. Tie
isté obavy mali aj apoštoli a preto Ježiš sľubuje im i nám: „Nenechám
vás ako siroty.“ (Jn 14, 1 8)
Duch Svätý je Tešiteľ ktorého poslal Otec, aby zostal s nami naveky. Až
do konca dejín zostane Duch nepochybným sprievodcom každého
človeka v dozrievaní vo svätosti. Duch Svätý nás očisťuje ohňom lásky,
aby v nás odkryl a obnovil pravý obraz a podobu Božiu.

Charakteristiky prehĺbenej pastorácie povolaní

Prvenstvo modlitby pred činmi
Každé povolanie k životu a k láske je Božím darom a nie dielom či
zásluhou človeka. Týka sa to nielen povolaní kňazských ale aj povolaní k
manželstvu. Kristus vyzýva všetkých najskôr k vytrvalej modlitbe za
povolania.
Prvenstvo osôb pred štruktúrami
Doprevádzanie povolaní je fascinovaním mladých osobným svedectvom
viery v Krista a vernosti vlastnému povolaniu i vernej lásky k Bohu a
ľuďom, ktorá ich priťahuje.
Prvenstvo osôb pred programami
Doprevádzanie povolaní je stretnutím tvárou v tvár s chovancom, je to
kráčanie po jeho boku- ako starší brat či sestra- vo viere, nádeji a láske.
Mladí potrebujú skôr svedkov, autority a priateľov, ako príručky a
programy.
Prvenstvo obsahu pred metódami
Disponujeme čoraz novšími formami podávania odkazov: video, internet,
multimediálne technológie, aktivizujúce metódy. Avšak pomocou týchto
metód vychovávatelia čoraz častejšie ponúkajú svojim chovancom
banálny obsah, ktorý sa viaže skôr s laickým humanizmom či
emocionálnym vzrušením, než s radikálnosťou Evanjelia. Doprevádzanie
povolaní si vyžaduje odvahu ponúknuť mladým život v svätosti podľa
vzoru Krista chudobného, čistého a poslušného.
Prvenstvo formácie vychovávateľov pred formáciou chovancov
Tak ako kríza detí a mládeže začína v kríze dospelých, tak sa zrelá
formácia mladého pokolenia začína v prehĺbenej formácii
vychovávateľov. Doprevádzanie povolaní začína tým, že vychovávatelia
sa snažia zatiahnuť na hlbinu Evanjeliovej svätosti. Vychovávateľ je
niekto, kto si je vedomý toho, že Kristus mu kladie dennodenne otázku:
„Miluješ ma viac ako títo? Miluješ ma viac ako včera? Stávaš sa denne
niekým väčším, ako si ty sám?

Záver
V Európe sa všeobecne hovorí o kríze kňazských a rehoľných

povolaní. U nás povolaní v poslednom čase ubúda. Keď sa pozrieme na
túto skutočnosť hlbšie, pochopíme že súčasná kríza na našom kontinente
nie je krízou povolaní, ale krízou človeka. Kríza človeka sa prejavuje
hlavne v tom, že málo mladých ľudí dnešnej doby dorastá do svätosti.
Následkom toho badáme krízu povolaní každého druhu: do manželstva a
rodiny, kňazských i rehoľných povolaní.

Otázky na zamyslenie
Usilujem sa so svojimi deťmi a zverenými mladými ľuďmi hľadať ich
povolanie, ktoré im dáva Boh?
Nie je dnešný nezáujem mladých ľudí o vstup do manželstva, do
združenia saleziánov spolupracovníkov zapríčinený aj nedobrým
obrazom nášho vlastného manželstva, či strediska?
Modlím sa za povolania mojich detí a zverených mladých ľudí a ich
budúcich partnerov?
Moje prežívanie povolania (v manželstve, ako saleziánsky
spolupracovník...) môže mladých fascinovať a priťahovať, alebo ich
môj vzor odpudzuje?
Moja osobná formácia napreduje, stagnuje, alebo sa nechávam
deformovať dnešným svetom?
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Misijný Informátor - Tlačový orgán Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Zodpovedný redaktor a grafická úprava: Dalibor Kálna Prípadné
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Do tohto čísla Misjného Informátora je vložená aj poštová zloženka SKM. Časopis, ktorý dostávate je
BEZPLATNÝ. Už jeho prijatie a o to viac čítanie, bude k Vášmu duchovnému dobru, v prospech nášho dorozumenia
sa, pochopenia, jednoty a podelenia sa vo veciach kresťanského života. Budeme Vám ho teda radi posielať aj
zdarma. Nakoľko je však jeho vydávanie spojené s nemalými nákladmi, môžete touto cestou prispieť na pokrytie
výdavkov pri jeho tlači a rozposlaní poštou. Ak by ste chceli dať len „spavodlivú“ čiastku, ktorá by pokryla cenu
papiera, fotokópií a poštovného, je to približne 10 Frankov na rok. (Predpokladajú sa 4 čísla ročne). Ak by ste chceli
podporiť Slovenskú Katolícku Misiu pre jej dušpastiersku, alebo charitatívnu činnosť, napíšte do poznámky „Motív
platby“ DAR. Už vopred Vám vyslovujeme hlbokú vďaku, či sa už rozhodnete prispieť na náš časopis, alebo
v prospech nateraz jedinej Slovenskej Katolíckej Misie vo Švajčiarsku.

ROZVRH SV. OMŠÍ A BOHOSLUŽIEB VO
VIANOČNOM OBDOBÍ 2007/2008

Komunita veriacich v Zürichu sa vo všeobecnosti schádza každú nedeľu
o 9.30 hod; v Krypte kostola Liebfrauen; Weinbergstrasse 34 (vchod do
Krypty – pod vežou). Po sv. Omši je stretnutie spoločenstva pri
občerstvení v sále farského domu.

ZÜRICH – podrobný rozpis bohoslužieb pre vianočné obdobie: (všetko
sa koná v objektoch farnosti Liebfrauenkirche - Krypta)
23.1 2.2007 – Nedeľa, Štvrtá adventná, sv. omša o 09:30 h
24.1 2.2007 – Polnočná sv. omša, Vianoce: 22:00 h
25.1 2.2007 – Narodenie Pána, Vianoce, sv. omša o 09:30 h
26.1 2.2007 – Sv. Štefan, Vianoce: sv. omša o 09:30 h
30.1 2. 2007 – Nedeľa (Svätá Rodina) sv. omša o 09:30 h
31 .1 2.2007 – Sv. omša a ďakovná pobožnosť (TeDeum) na koniec
kalendárneho roku o 18:00 h
01 .01 .2008 – Nový Rok (Slávnosť Najsv. Bohorodičky) – sv. omša
o 09:30 h
06.01 .2008 – Nedeľa, Zjavenie Pána – sv. omša o 09:30 h
13.01 .2008 – Nedeľa, Krst Pána – sv. omša o 09:30 h

Možnosť vykonať si sv. pokánia (spoveď) je pred každou sv. omšou,
alebo po nej . Posledná slovenská Stredňajšia sv. omša v roku 2007 bude
12. decembra (o 20.00 hod Kostol sv. Jána Bosca – Feldstr. 1 09).
V budúcom roku začneme so sv. omšami v stredu, dňa 9. januára 2008.

Piatkové stretnutia (Modlitebno – biblický krúžok) budú v tom istom
období vynechané.
Prvý piatok dňa 4. januára bude však dodržaný (sv.omša o 20.00 hod,
v Krypte Liebfrauen)!

Program sv. omší pre ostatné komunity na prvý štvrťrok 2008
BASEL
Každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci. Bohoslužby sú o 18.00 hod,
v kostole Allerheiligen, Neubadstrasse 95; Zastávka električky č.8 –
Laupenring. Stretnutie s kňazom je možné už od 17 hodiny. Raz do
mesiaca sa koná aj základná katzechéza pre deti. Je to vždy na druhú
nedeľu v mesiaci.

Nedeľa: 23.december 2007 o 18:00 h
Nedeľa: 30. december 2007 o 18:00 h (Táto sv. omša je 5-ta v mesiaci.
Jej slávenie ešte potvrdíme.)
Nedeľa: 1 3. január 2008 o 18:00 h
Nedeľa: 27. január 2008 o 18:00 h
Nedeľa: 1 0. február 2008 o 18:00 h
Nedeľa: 24. február 2008 o 18:00 h
Nedeľa: 9. marec 2008 o 18:00 h
Veľkonočná nedeľa: 23.marec 2008 o 18:00 h
Púť do Mariastein sa bude konať 18. mája 2008.

BERN
Sv. omše v BERN (Farnosť Dreifaltigkeit), Taubenstr.1 2, z hlavnej
železničnej stanice je to asi 1 0 minút pešo. Momentálne sa dočasne
konajú, kvôli opravám a maľovaniu Basiliky v kaplnke farncúzskej

farnosti (na 1 . poschodí sklenenej budovy) (Reimatstrasse20). Dá sa sem
však prísť aj cez farský dvor – teda od Krypty! ! ! Sv. omše tu bývajú vždy
druhú a štvrtú sobotu v mesiaci o pol šiestej večer. Po bohoslužbe sa
stretávame v spoločenskej miestnosti.
Oratórium Francúzskej farnosti alebo Krypta
Sobota: 22. december 2008 o 17:30 h
Sobota: 1 2. január 2008 o 17:30 h
Sobota: 26. január 2008 o 17:30 h
Sobota: 9. február 2008 o 17:30 h
Sobota: 23.február 2008 o 17:30 h
Sobota: 8. marec 2008 o 17:30 h
Sobota: 22.marec sa slávi Vigília Veľkej Noci v Zürichu!

LUZERN
Sv. omše v LUZERN – PETERSKAPELLE
Nedeľa: 1 6 december 2007 o 17:30 h
Nedeľa: 6. január 2008 o 17:30 h
Nedeľa: 20.január 2008 o 18:00 h
Nedeľa: 3 . február 2008 o 17:30 h
Nedeľa: 1 7. február 2008 o 17:30 h
Nedeľa: 2. marec 2008 o 17:30 h
Nedeľa Paliem: 16.marec 2008 o 17:30 h

LAUSANNE
V komunite Lausanne bude mimoriadna Vianočná sv. omša dňa 29.
decembra 2007. V Lausanne býva sv.omša vždy v tretiu sobotu mesiaca.
Adresa: Chapelle du Servan; 12, Chemin Eugen Grasset Lausanne. Je to
asi 1 0 minút normálnou chôdzou z vlakovej stanice. Po sv. omši sa aspň
na krátko stretneme v blízkej cukrárni pri ľadovom štadióne.

ŽENEVA
V Ženeve: Každú prvú sobotu v mesiaci o 16.00 hod; v Chapelle St
Therèse. Avenue Peschier 14. Po sv. omši je vždy posedenie vo farskom
areáli.

Pravideľné slovenské bohoslužby a náboženské stretnutia v týždni
ZÜRICH: Každú stredu 20.00 hod, je sv. omša sprevádzaná mládžníckym
speváckym zborom. Je to v kostole sv. Jána Bosca (Talianska Misia),
Feldstrasse 109. – Z hlavnej železničnej stanice sa dá prísť trolejbusom
č.31 . Je to piata zastávka (smerom na Schlieren). Zastávka kde vystúpite
sa volá „Bäckeranlage“. Po sv. omši je vždy stretnutie veriacich,
v priastoroch saleziánskeho mládežníckeho strediska pod kostolom.
ZÜRICH: Každý prvý piatok v mesiaci o 20.00 hod – sv. omša s krátkou
poklonou Njsv. Sviatosti Oltárnej . V Krypte kostola Libfrauen
(Weinbergstr. 34). Spoveď je možná pol hodiny pred začiatkom sv. omše,
alebo aj po nej .
ZÜRICH: Každý piatok (v výnimkou prvých piatkov a prázdnin) sa
schádza Modlitebno – Biblický krúžok. Stretnutie je v jednej z učební vo
farskej budove Talianskej Misie (Feldstrasse 109).

Príprava na sviatosti a iné pastoračné záležitosti
Ak niekto z veriacich žiada krst dieťaťa, náuku pred uzavretím
kresťanského manželstva (zápisnicu pre kresťanský sobáš), alebo iné
sviatosti (s potrebnou prípravou) treba si dohodnúť včas sretnutie
s duchovným správcom SKM. Adresa: Rev. František Polák, Slovenská
Katolícka Misia, Brauerstrasse 99; CH – 8004 Zürich. T/F: 044 241 50
22; e-mail: frantisek@hispeed.ch

Prehľadné oznamy o bohužbách nájdete aj v časopise: Slovenské zvesti.
Všetky aktuálne správy o dianí v SKM nájdete na webovej stránke
www.slovaci.ch, pod titulom „pre veriacich“, alebo: Slovenská Katolícka
Misia – Oznamy.




