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BOH JE LÁSKADrahí veriaci, milí krajania,

sviatkom Zoslania Ducha svätého končí veľkonočné obdobie.
No jednako tá veľkonočná radosť, myšlienka na Vzkriesenie,
ešte stále dodáva veriacemu isté nadšenie a silu. To vedie
potom už našu mysel ponoriť sa ešte hlbšie do tajomstva
Božieho života. Preto ešte aj po sviatku Ducha svätého liturgia
dáva do popredia pravdu Najsvätejšej Trojice a prekypujúcu
dobrotu Božského srdca Ježišovho. Tajomstvo troj jedinej

lásky Boha zjavuje niečo o najhlbšej otázke, týkajúcej sa
človeka: „prečo sme takí, aký sme?“ Stvorenia, ktoré sú
schopné poznávať, plodiť, milovať. Nemôžeme sa vyjadrovať
inak ako po ľudsky, ale s najhlbším údivom sa dotýkame
posledného „prečo?“. Ako mohla vzniknúť idea „poznávania“,
„milovania“, „plodenia“? Nemohla vzniknúť. Ona je. Pretože
Boh je láska. Boh nie je milosrdná osamelosť. Mystérium
Boha, nie je mystérium samoty, ale spoločenstva, plodenia,
milovania, dávania a príjmania. A preto sme takí, akí sme.
Ľudské jestvovanie znamená možnosť účasti na tom, čo je
Boh: Láska.
V našom každodennom niekedy bezfarebnom, niekedy
tragickom, niekedy veľmi komplikovanom živote, v ktorom si
musíme všímať tisíc vecí, ktoré na nás doliehajú, svieti Božie
svetlo: láska. Láska je svetlom, v ktorom musíme kráčať, ak
chceme dosiahnuť vlastný cieľ nášho jestvovania. „Dietky
moje, nemilujte slovom, ani jazykom, ale skutkom a pravdou.
Tak poznáme, že sme z pravdy.“ „Ak má niekto pozemské
imanie a vidí brata núdzu trieť a srdce si pred ním zavrie,
môže mať v sebe lásku Božiu?“ (1 Jn3, 1 8 – 19 a 17). Ako
radi by ľudia vyjadrili Božiu veľkosť majstrovským ťahom
štetca na maľbách svätyne volajúc: „Hľa Boh“. Nie je to však
možné. Boh sám vystupuje z obrazov a ikon. Ide sa skryť do
človeka, ktorý nás potrebuje a hovorí: „Tu som!“ Skrýva sa

v malých tejto zeme a vraví: „Tu ma hľadajte! “ Kto chce žiť
s Bohom, nenájde nijaký zaokrúhlený záver, ale vždy
začiatok – nový, ako každý nový deň. Všetky slová života
a znaky života, ktoré dáva radostné posolstvo (Evanjelium)
na našu životnú cestu, nám hovoria: Milovať budeš Pána,
Boha svojho, celým svojím srdcom, celou svojou dušou
a celou svojou mysľou; a pri tom rovnocenne: Milovať
budeš svojho blížneho, ako seba samého“.
Kto necíti bezmocnosť pred takou úlohou? Kto necíti svoju
nedokonalosť a zlyhanie pred týmto Bohom, nielen osobne,
ale aj kolektívne, ako rodina, ako národ, ako Cirkev, ako
ľudstvo? A jednako niet inej cesty k životu ako láska. Mimo
nej sa nedá nájsť Duch troj jediného Boha. Keď sa však
spolu so Synom človeka pokúsime kráčať touto úzkou
cestou lásky, môžeme dôverovať, že nasledujúce slová
z listu sv. Jána (1 Jn3, 1 9 – 20) sú povedané aj nám:
„A tak si pred ním utíšime naše srdce, keď nám niečo
vyčíta. LEBO BOH JE VÄČŠÍ NEŽ NAŠE SRDCE“.

Váš dušpastier: Otec František.

NÁRODNÁ MARIÁNSKA PÚŤ SLOVÁKOV
DO EINSIEDELN,

NEDEĽA, 6. SEPTEMBRA 2009

Táto púť je najväčším podujatím veriacich Slovákov vo
Švajčiarsku. Koná sa vždy (približne) týždeň pred
sviatkom Panny Márie Sedembolestnej . Hlavným
celebrantom a kazateľom bude tento rok Jeho Excelencia,
Mons. Bernard Bober, svätiaci biskup Košickej
Arcidiecézi.

Program je nasledovný :

10:30 - Vysluhovanie sviatosti zmierenia (spovedí), v
kaplnke na spovedanie. Vchod je z námestia pred
Bazilikou. Treba vojsť do vchodu s nápisom “Gymnasium”
11 :45 - Zoraďovanie procesie pre slávnostný vstup do Ba-
ziliky.
1 2:1 5 - Vstup do Baziliky a začiatok sv. omše;
14:00 - Po sv. omši, možnosť spoločného obeda v
reštaurácii St. Georg. Reštaurácia sa nachádza len 5 min.
od Baziliky. Máme ju vždy rezervovanú pre účastníkov
púte.

Prosíme krajanky a krajanov, ktorý majú možnosť obliecť
sa do tradičného kroja, aby využili túto udalosť. Aj
takýmto spôsobom si uctíme a zvýrazníme našu národnú
kultúru. Bazilika v Einsiedeln patrí medzi najväčšie
pútnické miesta v strednej Európe. Príďte si vyprosiť aj vy
na príhovor Matky Sedembolestnej špeciálne milosti.
Takáto príležitosť je v našej Slovenskej Katolíckej Misii
len raz v roku!Na pomoc pri vysluhovaní sviatosti
zmierenia a na koncelebráciu a aj slávnostný obed, sú
srdečne pozvaní aj slovenskí, alebo našej SKM blízki
kňazi. Už vopred vyslovujem všetkým zúčastneným
srdečnú vďaku.
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ZO ŽIVOTA MISIE

29. Marec 2009 – Krížová cesta v prírode.
Tak, ako po každý iný rok, aj toho roku sa konala už
tradičná krížová cesta, vystupujúc na najdominantnejšiu
Zuriškú horu Uetliberg (780 m.n.m.). Krížovej cesty sa
zúčastnilo asi 30 našich veriacich. Nezľakli sa ani ešte
trocha mrazivého počasia, ani strmého chodníka. Spomienka
na Ježišovu cestu na Golgotu si to zaslúži. Všetko sa nieslo
v radostnej i sústredenej atomsfére.

1 0. Máj 2009 – Mariánska púť do Mariastein
Aj tento rok poriadala SKM (Spoločenstvo v Basel) Ma-
riánsku oúť do Mariastein. Hlavný celebrant a kazateľ bol
ThDr. Mons. Doc. Bartolomej Urbanec. Ďalej konce-
lebrovali: Doc. ThDr. Ferdinand Jurčišin, P. Luigi Ondrejka
SDB, Vdp. Štefan Vagovič, P. Antoním Špaček SDB a P.
František Polák SDB. Teda spolu šesť kňazov. Pri tejto púti
si otec Alojz Ondrejka – salezián, pripomenul aj svoje zlaté
(50 – ročné) jubileum kňazskej vysviacky. Po sv. omši bolo
pohostenie u rehoľných sestier františkániek.

20. Máj 2009 – Tri krsty dospelých.
Krajanky Ivana Coganová, Timea Baloghová a Ivanin
snúbenec z Anglicka Timothy Morley, prijali dňa 20. mája
2009 sviatosti uvedenia do kresťanského života: krst,
birmovanie a prvé sv. príjmanie. Slávnosť sa niesla
v dôstojnom, rodinnom duchu. Zároveň bola však aj hlboko
kresťansky prežitá. Všetko sa konalo v kostole sv. Jána
Boska (na Talianskej Misii – Zurich). Bolo to v rámci našej
„stredňajšej“ sv. omše. Nechýbal teda ani náš mládežnícky

spevácky zbor a tradičné občerstvenie po sv. omši. Slávnosť
bola o to krajšia, že sa konala v predvečer sviatku
Nanebovstúpenia Pána.

Koľko nás je (asi) vo Švajčiarsku
(trocha štatistických údajov)

Mnohí ľudia, aj spomedzi predstavených v Cirkvi mi
položia otázku: „A koľko je v tom Švajčiarsku Slovákov?“
Odpoveď nie je ľahká, lebo sú tu rozličné kategórie
prisťahovalcov. Stretáme tu sezónnych pracujúcich,
praktikantov, brigádnikov. Mnohí vlastnia preukaz cudzinca
už viacero rokov, niektorí aj vyše desaťročia. . . alebo viac.
Takisto je tu už nemalá skupina Slovákov, ktorí prijali
občianstvo tejto krajiny a tak už v štatistikách nevystupujú
ako cudzinci, či emigranti. Komisia Švajčiarskej biskupskej
konferencie pre Emigráciu – MIGRATIO, však každoročne
poskytuje brožúrku, kde sú uvedené presné číselné počty
prisťahovalcov z 21 krajín. Slováci v tejto skupine 1 '638'949
cudzincov tvoria len 0,29% .
Nakoľko mám prístup k týmto prameňom od roku 2002,
chcem aspoň stručne vyčísliť, ako nás v tejto malej krajine
pod Alpami pribúdalo. Tak teda nech hovoria čísla:

Rok Počet Slovákov/Sloveniek

2002 2413
2003 2563
2004 2738
2005 2870
2006 3243
2007 3937
2008 4808

Treba pripomenúť, že tu uvedené počty zahrňujú len
tých, ktorí sú vo Švajčiarsku oficiálne vedení ako cudzinci –
slovenskej štátnej príslušnosti. Teda, ako mi ľudovo
hovoríme, ktorí sú tu „prihlásení“. Pozoruhodné je, že medzi
rokom 2007 a 2008 je obrovský nárast takmer o necelú tisícku
Slovákov. Od roku 2002 sa do roku 2008 počet našich
oficiálnych emigrantov zdvojnásobil.
Najmenšiu menšinu (národnostne definovanú), ktorú Migratio
spomína tvoria Slovinci: 0,1 4%, po nich nasledujú Češi:
0,28%. Najväčšiu skupinu tvoria Taliani: 1 7,70%.
V tejto skupine, teda v horeuvedenej tabuľke sú všetci tu
prisťahovaní našinci bez ohľadu na hlásenie sa k náboženskej
príslušnosti.

Z dokumentov MIGRATIO pripravil Otec František.
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SOCIÁLNE
ENCYKLIKY VII.

LABOREM EXERCENS – O ĽUDSKEJ PRÁCI
Ján Pavol II. , 1 4. septembra 1981

Pápež Ján Pavol II. vydal počas desiatich rokov (1981 -1991 )
tri veľké sociálne encykliky: Laborem exercens, Sollicitudo
rei socialis a Centisimus annus (O ľudskej práci, Starosť o
veci sociálne a Stý rok) a rozvinul tak, najviac zo všetkých
pápežov minulého storočia, sociálnu náuku cirkvi. Jadrom
jeho náuky v sociálnej oblasti je náboženská sloboda. To má
hlboký a závažný dôvod. Veriaci človek može totiž najlepšie
odolávať nástrahám totalitného režimu. To nie je teória, ale

životnými skúsenosťami
potvrdená prax. Preto
pápež tvrdí, že
náboženský život je
najlepším liekom proti
každej totalite a
najlepším kvasom
sociálneho a politického
oslobodenia.

Encyklika Laborem
exercens nadväzuje na
náuku pápežových
predchodcov a prichádza
s novou, úplne zásadnou
a rozsiahlou tématikou,
ktorá vrhá nové svetlo na
všetko, čo bolo doteraz
povedané, alebo

napísané. V sociálnej náuke cirkvi sa všetko točí okolo práce,
ona je ústredným bodom, osou a zároveň kľúčom.

Ján Pavol II. nadväzuje na encykliku Rerum Novarum a tiež
na svoju prvú encykliku Redemptoris hominis. Prácu
považuje za základnú a stále aktuálnu súčasť ľudského bytia.
Dnes prechádza novým vývojom a má na ňu vplyv
automatizácia, stúpajúce náklady na energiu, suroviny i snaha
o zachovanie životného prostredia. Je potrebné nanovo
usporiadať a poopraviť hospodárske štruktúry a deľbu práce aj
za cenu dočasnej nezamestnanosti, zníženie dosiahnutého
hmotného blahobytu a pomalšieho hospodárskeho rastu
bohatých krajín. Cirkev samozrejme nemôže diktovať, ako
majú tieto procesy prebiehať, môže len zadávať „morálne
súradnice“ rozvoja, ktorými sú dôstojnosť a práva
pracujúcich.

V dobe Leva XIII. išlo o sociálnu spravodlivosť jednotlivých
národov, dnes ide o hľadanie spravodlivého rozvoja pre celý
svet.

Svätý otec si myslí, že svet stoj í pred ďalšími technickými,
hospodárskymi a politickými premenami, ktoré budú mať
podľa mienky odborníkov rovnako veľký vplyv na svet práce
ako priemselná revolúcia v 19. storočí. To by mohlo spôsobiť
veľkú nezamestnanosť aj medzi kvalifikovanými odborníkmi.
Čo k tomu môže povedať cirkev. Pápežova odpoveď je
jednoduchá: „Úlohou cirkvi nie je skúmať všetky následky
zmien v spolužití ľudí a národov.“

Túto vetu musíme správne chápať. Pápež nehovorí, že cirkvi
na analýze nezáleží. Naopak, on sám bude túto analýzu
používať a vždy za ňou stáť. Ale cirkev ju príjme od
patričných vedných odborov.

Čo je to dôstojnosť ľudskej práce a v čom spočíva sa dá
vysvetliť racionálne. Ale dá sa povedať, že tým svätý otec
povedal všetko? Alebo môže povedať veriacim ešte niečo
naviac? Zásadná otázka znie, či sa sociálna náuka dá
vyčerpať v rozumovom poznaní, alebo či azda obsahuje
naviac pravdy zjavené, ktoré sú rozumovému poznaniu
neprístupné. Na túto otázku odpovedá pápež kladne.

Vo svetle evanjelia poznávame „zmysel, ktorý má práca
každého človeka pred Bohom a ktorým je zapojená do diela
spásy.“ Cirkev pokladá za svoju povinnosť vyslovovať sa k
práci z hľadiska jej ľudskej ceny a z hľadiska mravného
poriadku a ako svoju zvláštnu úlohu chápe „vytvorenie
spirituality práce“ - t. j . Prostredníctvom práce sa približovať
Bohu.

Práca, ktorú konáme ako veriaci, nemá slúžiť len
pozemskému dobru, ale tiež rastu Božieho kráľovstva, do
ktorého sme všetci povolaní mocou Ducha svätého a slovom
evanjelia.

PÚŤ KU CTI NAŠICH VIEROZVESTCOV
REICHENAU

Sobota 27. JÚN 2009; o 17.00 hod.

Ako po iné roky, aj tento raz si vykonáme tradičnu púť na
posvätné miesto, kde bol viac rokov väznený arcibiskup sv.
Metod. Svätá omša začína o 17:00 v bazilike Münster
St. Maria u. Markus REICHENAU – Mittelzel.

Presná adresa fary a kostola: Münsterplatz 4, D – 78479
Reichenau

Mestečko Reichenau je síce už v Nemecku, ale veľmi
blízko mesta Konstanz. Cesta autom z Zurichu trvá
približne hodinu. Ak máte možnosť dopravy autom,
neváhajte a zúčastnite sa tejto dôstojnej oslavy našich
velikánov, slovanských vierozvestcov Sv. Cyrila a Metoda.
Po sv. omši je možnosť stretnúť sa na občerstvení, alebo
večeri v priľahlej reštaurácii. Len 5 minút od Baziliky sa
rozprestiera aj Bodanské (Konstancké) jazero s malebným
pobrežím .
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KATECHÉZA

SVIATOSTI IV.
Prvé tri sviatosti: Krst, birmovanie a Eucharistiu voláme aj
sviatosti uvedenia do kresťanského života. Nasledujúce
sviatosti: pokánie a pomazanie chorých nazýva Katechizmus
Katolíckej cirkvi sviatosťami uzdravenia, lebo nový život,
ktorý nám daroval Kristus, lekár duše i tela, môže
zoslabnúť, ba možno ho stratiť hriechom. Sviatosťou
pokánia a pomazania chorých, pokračuje teda Cirkev v diele
spásy.

SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA
Táto sviatosť sa volá aj sviatosťou odpustenia, sviatosť
svätej spovede, sviatosť obrátenia.

1.Prečo jestvuje sviatosť zmierenia po krste?
Keďže nový život milosti, ktorý sme dostali v krste,
neodstránil slabosť ľudskej prirodzenosti,ani náklonnosť na
hriech, Kristus ustanovil túto sviatosť na obrátenie
pokrstených, ktorí sa od neho hriechom vzdialili.

2.Potrebujú pokrstení obrátiť sa?
Kristova výzva na obrátenie neprestáva zaznievať v živote
pokrstených. Toto obrátenie je nepretržitou úlohou celej
Cirkvi, ktorá je svätá, ale zahŕňa vo svojom lone aj
hriešnikov.

3.Čo je vnútorné pokánie.
Vnútorné pokánie je úkon „skrúšeného srdca“ (Ž51 ,1 9)
pohýňaného Božou milosťou, aby odpovedalo na milosrdnú
lásku Boha. Zahŕňa v sebe bolesť nad spáchanými hriechmi
a odpor voči nim, pevné predsavzatie v budúcnosti viac
nezhrešiť a dôveru v Božiu pomoc. Živý sa nádejou na
Božie milosrdenstvo.

4.Akými spôsobmi sa pokánie prejavuje v kresťanskom
živote?
Pokánie sa prejavuje veľmi rozmanitými spôsobmi, najmä
pôstom, modlitbou a almužnou. Tieto a mnohé iné spôsoby
pokánia môže kresťan praktizovať v každodennom živote,
najmä v pôstnom období a v piatky a v dni kajúcnosti.

5.Aké sú podstatné prvky sviatosti zmierenia?
Podstatné prvky sviatosti zmierenia sú dva: úkon človeka,
ktorý sa obracia pôsobením Ducha Svätého, a rozhrešenie zo
strany kňaza, ktorý v Kristovom mene udeľuje odpustenie
hriechov a určuje spôsob zadosťučinenia.

6.Aké sú úkony kajúcnika?
Úkony kajúcnika sú: dôkladné spytovanie svedomia; ľútosť;
vyznanie; zadosťučinenie.

7.Aké hriechy sa musia vyznať?
Musia sa vyznať všetky ťažké hriechy, z ktorých sme sa ešte
nevyspovedali a na ktoré sa rozpamätáme po dôkladnom
spytovaní svedomia. Vyznanie ťažkých hriechov je jediný
riadny spôsob, akým sa dosiahne odpustenie.

8.Kedy je veriaci povinný vyspovedať sa z ťažkých

hriechov?
Každý veriaci, keď dosiahol vek usudzovania, je povinný
vyspovedať sa zo svojich ťažkých hriechov aspoň raz do roka
a v každom prípade prv, akoby pristúpil k svätému príjmaniu.

9.Prečo aj všedné hriechy môžu byť predmetom
sviatostnej spovede?
Hoci spoveď zo všedných hriechov nie je prísne potrebná,
Cirkev ju veľmi odporúča, lebo ona nám pomáha formovať si
správne svedomie, bojovať proti nezriadeným náklonnostiam,
nechať sa liečiť Kristom a robiť pokroky v živote podľa
Ducha.

10.Kto je vysluhovateľom sviatosti zmierenia?
Službu zmierenia zveril Kristus svojim apoštolom, biskupom,
ich nástupcom, a kňazom ich spolupracovníkom, ktorí sa
tak stávajú nástrojmi Božieho milosrdenstva a Božej
spravodlivosti. Vykonávajú moc odpúšťať hriechy v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého.

11.Je spovedník viazaný tajomstvom?
Vzhľadom na posvätnosť a veľkosť tejto služby, ako aj na
úctu, aká patrí ľudskej osobe, každý spovedník je povinný bez
akejkoľvek výnimky a pod veľmi prísnymi trestami, zachovať
spovedné tajomstvo, t. j . absolútne tajomstvo, čo sa týka
hriechov poznaných v spovedi.

12.Aké sú účinky sviatosti pokánia?
Účinky sviatosti pokánia sú: zmierenie s Bohom a teda
odpustenie hriechov; zmierenie s Cirkvou;
znovunadobudnutie stavu milosti, ak ho človek stratil;
odpustenie večného trestu, ktorý si človek privolal za
smrteľné hriechy a odpustenie (aspoň čiastočné) časných
trestov, ktoré sú následkami hriechov. Ďalej je to aj pokoj ,
spokojnosť svedomia a duchovná útecha, vzrast duchovných
síl na kresťanský boj .

13.Čo sú odpustky?
Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom,
zaslúženého za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka
viny. Dostáva ho veriaci za stanovených podmienok pre seba,
alebo pre zosnulých prostredníctvom služby Cirkvi, ktorá ako
vysluhovateľka vykúpenia rozdáva poklad zásluh Krista
a svätých.

otec František
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Odvaha je jednou zo základných – kardinálnych – čností.
Ale nie každý vie byť odvážnym v každej situácii. Za tú
odvahu sa smieme a máme modliť! Iní zase vyhľadávajú
nebezpečie, aby skúšali svoju odvážnosť a tešili sa, ak situáciu
zvládli. Možno taký najsilnejší obraz odvahy vidíme u
horolezcov a extrémnych športovcov v každodennom živote.
KKC 1808 nazýva čnosť odvážnosti mravnou silou, ktorá
zabezpečuje nepoddajnosť v ťažkostiach a vytrvalosť v úsilí o
dobro. Vrcholom obrany pravdy a dobra je ochota za svoju
vieru aj umrieť (vyznavačstvo a mučeníctvo).

Spomeňme si na mladého Dávida, ktorý sa postaví
pred kráľa Šaula s tým, že: „Nech sa srdce nikoho nebojí kvôli
Goliášovi. Tvoj sluha pôjde a bude bojovať s tým
Filištíncom.“ No Šavol tomu mladému chlapcovi nedôveroval
a predkladal mu logické námietky. Ale Dávid sa nedal
odstrašiť. „Ja som bojoval s levom aj medveďom a zvíťazil
som. Pán, ktorý ma vytrhol z moci leva a medveďa, ma
vyslobodí aj z moci Filištínca.“ Nakoniec Šavol popustil a
chcel mu aj pomôcť. Navešal na neho svoj vlastný pancier, na
hlavu mu dal prilbu a do ruky svoj meč. Ale keď sa Dávid
pokúšal chodiť v tom pancieri, cítil, že toto nie je pre neho.
Všetko vyzliekol, a išiel si nazbierať ploskáče do potoka,
vložil si ich do pastierskej kapsy a vybral sa proti obrovi s
obyčajným prakom v ruke v jednej a pastierskou palicou v
druhej ruke. A vieme, že zvíťazil. Bola to odvaha? (Pozri 1
Sam 17, 31 a ďalej).

Isteže to bola aj odvaha. Ale v prvom rade to bola
dôvera v Boha. „Pán, ktorý ma vytrhol z moci leva a
medveďa, ma vytrhne aj z moci Filištínca“. Dávid však mal aj
silné sebavedomie. Vedel, čo dokáže a mal vieru v Boha, že ho
zachráni s tým, čo dokáže vo svojom veku: strieľať z praku a
trafiť napríklad aj letiaceho vtáka. Iné: Poznal sám seba.
(Poznáš sám seba?) A s týmto víťazstvom položil základný
kameň pre svoje kraľovanie napriek tomu, že nie vždy sa
rozhodol správne. Ani Peter v blízkosti Ježišovej sa
nerozhodol vždy správne. A Ježiš ho „neodpísal“. Ani Boh
neodpísal Dávida. Keď Boh povoláva, zostane verný, aj keď
človek zlyhá. Postaví ho znova „na nohy.“

Azda aj to patrí k odvahe: pokoriť sa a prosiť o
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odpustenie. Patrí k tomu, čo Písmo nazýva: „Chcem lásku a
poznanie, a nie obety“ (Ózeáš 6,6). Totiž poznanie Boha a
jeho vlastností, ktorých vrcholom je milosrdenstvo a láska.
Toto poznanie nám núka Písmo (máme rok Písma svätého! ).
Ale k tomu patrí aj dôvera, že Boh je na našej strane a keď
sme v nebezpečí, tak dá silu, dá odvahu a človek vie v sebe
zmobilizovať sily, ktoré v normálnom živote vôbec
nemobilizuje. Pritom všetci žijeme v prostredí a situáciach,
že nám neustále hrozí nebezpečie, nech už má ono
akékoľvek meno a intenzitu.

Ľudovo sa hovorí, keď niekto vyviazol šťastne z
nebezpečia, že „jeho život visel na vlásku“. Ale koľkí si
pritom uvedomujú, že by si mali uvedomiť pre seba, aká je
silná ich viera a dôvera, keby sa sami dostali do takej situá-
cie.

Blíži sa čas prázdnin a s nimi dovolenky. Vytrhnutí
z každodenného prostredia tiež nepoznáme všetky
nebezpečenstvá, ktoré sú iné, ako tie „domáce“. Pribaľme si
do kufra aj kus uvedomelej viery a otvorené oči, pre lepšie
poznanie Boha, aj oči srdca, aby čas odpočinku a nových
zážitkov bol aj časom odvahy vyznať svoju vieru a
nezabudnúť na lásku nielen k Bohu, ale aj k blížnemu.
Kardinál Carlo M. Martini odporúča modliť sa záver
Otčenáša „neuveď nás do pokušenia“ nasledovne: „Pane,
nedopusť, aby som sa dostal do situácie, v ktorej by som mal
pokušenie zradiť svoju vieru… a vykúp ma od Zlého.
Amen.“

Eva Pleško

Zahraničné ústredie slovenských katolíckych

intelektuálov Vás pozýva na

XXXI. Sympózium
v dňoch 22.-23. august 2009

vo Flüeli Ranft v Klausenhofe.

Na programe su dve hlavné témy: Naše zdravie v po-

kročilom veku (1 . čast Milan Sucháň ) a naša zodpoved-

nosť za zdravie (2. časť otec biskup Kalata a prezentácia

knihy otca Štefana Vagoviča: „Od bytia k láske“.

Záujemci, hláste sa na tel. 056/470 29, 83 alebo E-mail:

eva.plesko@swissonline.ch
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MISIJNÉ OZNAMY

Misijný Informátor - Tlačový orgán Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Zodpovedný redaktor a grafická úprava:
Dalibor Kálna. Prípadné návrhy, pripomienky alebo opravy ohláste na telefónne číslo 079 701 24 47 alebo na e-mailovú adre-
su misijny.informator@bluewin.ch

Zürich:
Každú nedeľu o 9.30 hod; v Krypte kostola Liebfrauen;
Weinbergstr. 34 (vchod do Krypty – pod vežou). Po sv.
omši je stretnutie spoločenstva pri občerstvení v sále
farského domu. Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie –
dňa 15. augusta 2009 (sobota) bude sv. omša o 19.00
hod v Krypte kostola Liebfrauen.

Basel:
Každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci o 18.00 hod;
v kostole Allerheiligen, Neubadstr.95; (zastávka električky
č. 8 „Laupenring“) Stretnutie s kňazom je možné už od 17
hod. Parkovanie autom nie je problém.

Nedeľa, 1 4. Jún 2009, 1 8:00
Nedeľa, 28. Jún 2009, 1 8:00
Nedeľa, 23. August 2009, 1 8:00
Nedeľa, 1 3. September 2009, 1 8:00
Nedeľa, 27. September 2009, 1 8:00
Nedeľa, 11 . Október 2009, 1 8:00
Nedeľa, 25. Október 2009, 1 8:00
Nedeľa, 08. November 2009, 1 8:00
Nedeľa, 22. November 2009, 1 8:00
Nedeľa, 1 3. December 2009, 1 8:00
Nedeľa, 27. December 2009, 1 8:00

Bern:
Každú druhú a štvrtú sobotu o 17:30 hod. v krypte kostola
Dreifaltigkeitkirche, Taubenstr. 1 2 . (Z hl. železničnej
stanice asi 1 0 minút pešo.) Po bohoslužbe mávame
posedenie v spoločenskej miestnosti.

Sobota, 1 3. Jún 2009, 1 7:30
Sobota, 27. Jún 2009 - POZOR – sv. omša nebude! Púť
do Reichenau
Sobota, 22. August 2009, 1 7:30
Sobota, 1 2. September 2009, 1 7:30
Sobota, 26. September 2009, 1 7:30
Sobota, 1 0. Október 2009, 1 7:30
Sobota, 24. Október 2009, 1 7:30

Ženeva:
Každú prvú sobotu v mesiaci o 15.30 hod; v kostole Sainte
Therèse; 1 4 Avenue Peschier. Po sv. omši býva stretnutie
spoločenstva pri občerstvení, vo farskej budove.
Sobota, 5. september 2009, 16:30
Sobota, 3 . október 2009, 16:30
Sobota, 7. november 2009, 16:30
Sobota, 5. december 2009, 16:30

Lausanne:
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 aspoň na krátko
stretneme v blízkej cukrárni pri ľadovom štadióne.
Začiatok sv. omše vždy o 16. hod.
Sobota, 20. jún 2009, 16:00
Sobota, 1 9. september 2009, 16:00
Sobota, 1 7. október 2009, 16:00
Sobota, 21 . november 2009, 16:00
Sobota, 1 9. december 2009, 16:00

PRAVIDEĽNÉ SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY
A NÁBOŽENSKÉ STRETNUTIA V TÝŽDNI

Zürich: Každú stredu o 20.00 hod, Sv. omša sprevádzaná
mládežníckym speváckym zborom. V kostole sv. Jána Boska
(Talianska Misia), Feldstr. 1 09. – Z hl. Železničnej stanice sa
dá prísť trolejbusom č.31 . Je to piata zastávka (smer
Schlieren) . „Baeckeranlage“. S autom je možné parkovať na
farskom dvore. Po sv. omši je vždy stretnutie veriacich,
v priestoroch saleziánskeho oratória, pod kostolom.
V mesiaci júl a august sa tieto sv. omše nekonajú!! !
Posledná júnová sv. omša v stredu (v tomto škoskom
roku) bude 24. júna 2009. po prázdninách začneme prvou
stredňajšou sv. omšou dňa 3. septembra 2009.
Zürich: Každý prvý piatok v mesiaci o 20.00 hod – sv. omša
s krátkou poklonou Najsv. Sviatosti oltárnej . V Krypte
kostola Liebfrauen (Weinbergstr. 34) Spoveď je možná pol
hodiny pre začiatkom sv. omše, alebo po nej .
Zürich: Každý piatok o 20.00 hod. Na Feldstr. 1 09 –
Talianska Misia ( s vínimkou „prvých piatkov“) sa schádza
Modlitebno – biblický krúžok. Stretnutie je vo farskej
budove v jednej z učební pre katechézu.
V mesiaci júl a august sa stretnutia (oficiálne) nekonajú.
Ak sa skupinka dohodne – stretnutie je možné v jednej
z miestností pre katechézu.

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Ak niekto z veriacich žiada krst dieťaťa, náuku pred
uzavretím kresťanského sobáša (zápisnicu pre kresťanský
sobáš), alebo iné sviatosti ( s potrebnou prípravou) treba si
dohodnúť stretnutie s duchovným správcom SKM.
Adresa: Rev. František Polák, Slovenská Katolícka Misia,
Brauerstr. 99; 8004 Zürich;
T/F: 044 241 50 22, môžte sa spojiť s dušpastierom aj cez e
–mail: adresa frantisek@hispeed.ch Prehľadné informácie
o náboženských podujatiach prináša aj časopis Slovenské
Zvesti. Všetky oznamy a najčerstvejšie správy o dianí v SKM
nájdete na webovej stránke www.slovaci.ch pod titulom „pre
veriacich“ alebo Slovenská Katolícka Misia – Oznamy.
Vzhľadom na veľké množstvo bohoslužieb a katechézi už
jestvujúcej (napr. príprava snúbencov), som aj preťažený!
Z toho dôvodu by som aj prosil, aby elementárnu náboženskú
náuku začali robiť s deťmi aj rodičia ! ! ! Birmovka už
vyžaduje aj prihlásenie u skupiny, ktorú birmuje biskup. Ak
by niektorí mali urgentný záujem o sviatosť birmovania, je
možné využiť aj návštevy slovenských biskupov pri našich
pútiach. Jedná sa o každoročné Marianske púte do Mariastein
(prvá polovica mája), alebo do Einsiedeln (druhá nedeľa
septembrová).

Ďakujem za pochopenie.




