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TAJOMSTVO VIANOC
Milí spolurodáci, drahí veriaci !

Sme už takmer na konci roku 2009 a na prahu

Nového Roku. Toto obdobie je vždy poznačené aj atmosférou

Vianoc. Sviatky Kristovho narodenia sú zahalené nádherným

hlbokým tajomstvom. Preto učení teológovia tento úsek

Ježišovho života opisujú dosť stručne. Bežný človek však

dokáže uvažovať nad týmto veľkým tajomstvom viery aj cez

symboly – znaky. Naša kultúra ich má naozaj dosť. Vianočný

stromček – symbol „Stromu života“, ale aj samotného

Spasiteľa, darčeky pod týmto ozdobeným stromčekom sú zase

znakmi samotných Božích darov. Neopísateľné čaro má aj

Štedrá večera, naše slovenské vianočné koledy.

Ježiš sa narodil v biednej maštali v chudobnej

rodine. Prvými svedkami tejto udalosti sú jednoduchí pastieri.

V tejto chudobe sa prejavuje nebeská sláva. Cirkev neprestáva

ospevovať slávu tejto noci:

Aj my si môžeme zníženie sa Boha k človeku

premietnuť na nás samých. “Stať sa dieťaťom” vo vzťahu k

Bohu je podmienkou na vstup do Kráľovstva (Mt 18, 3 – 4).

Preto sa treba ponížiť, stať sa maličkým, ba viac: treba sa

“znova narodiť” (Jn 3,7), narodiť sa z Boha, aby sme sa stali

“Božími deťmi” (Jn 1 ,1 2). Tajomstvo Vianoc sa v nás

uskutočňuje, keď sa v nás utvára Kristus. Vianoce sú

tajomstvo tejto “obdivuhodnej výmeny”.

Drahí čitatelia! Touto cestou chcem Vám i Vašim

blízkym zaželať: Požehnané, radostné a pokojné Vianoce.

Aby sme všetci v tých krásnych znakoch a v blízkosti našich

najdrahších, prežili dotyk Božej lásky.

K Novému Roku 2010 Vám všetkým prajem

predovšetkým tú Božiu priazeň, ochranu a všetky jeho

milosti, tak nevyhnutné pre náš život. Zároveň aj – tak

jednoducho povedané – pevné zdravie, bohaté plody Vašej

práce a Vašich námah. Tiež Vám ešte naostatok želám tak

často potrebnú pohodu, porozumenie a precítenie lásky vo

Vašich rodinách, alebo spoločenstvách.

To všetko a Vás samých, s láskou vkladám do mojej

modlitby.

Zo srdca – Váš dušpastier – otec František.

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.

“Dnes Panna privádza na svetVečnéhoa zem poskytuje jaskyňuNedostupnému.Anjeli s pastiermi ho velebiaa mudrci vedení hviezdou putujú,lebo sa narodilo pre násmalé Dieťa, večný Boh!”
(Svätý Roman Melodus)
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ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA 2009

Ako po každý rok, tak aj na začiatku tohoročného

Adventu sa konala trojdňová duchovná obnova. Témou

bolo: Cirkev – spoločenstvo života s Bohom a s ľuďmi.

Obnova sa konala v piatok, v sobotu a nedeľu – od 27. do

29. novembra 09. Všetky prednášky a sv. omše boli v ob-

jektoch farnosti Liebfrauen – Zürich.

Ako kazateľ bol pozvaný Vdp. Martin Rožek

(rodák z Trstennej). V súčasnosti pôsobí ako profesor

angličtiny a taliančiny v Saleziánskej odbornej škole

v Žiline. Predmet kázní bol zaujímavý, aktuálny a živo pred-

nesený.

Nechcem tu v tejto krátkej správe rozoberať obsah

kázní. Otec Martin však v Pamätnej knihe SKM, zanechal

tieto riadky (citujem): „Som nesmierne povzbudený vitalitou

tejto misie a snahou budovať spoločenstvo veriacich. Táto

misia má budúcnosť, lebo sú tu mladí, mladé rodiny, stredná

generácia i starší veriaci. Majú zmysel pre liturgiu, modlitbu

a budovanie spoločenstva rozličnými službami. Ďakujem

Pánovi i tým, ktorí mi umožnili tu byť; som vďačný za ľudí,

s ktorými som sa stretol. Nech Pán Boh žehná toto dielo.

(podpísaný) Martin Rožek, SDB

Otec Martin spomenul aj projekt obnovy saleziánskeho

učňovského internátu. Budova je hlavne zvnútra vo veľmi

zlom stave a potrebuje veľa opráv. Obnova 15 buniek bude

stáť približne 33.000, - Euro. Z toho dôvodu naša SKM

venovala na tento projekt 2.000,- SFr. Ak sa nám podarí, ešte

prispejeme.

Nech Pán požehná duchovné plody týchto našich

duchovných cvičení.

Otec František

SLÁVENIE SV. MIKULÁŠA

(TOHOROČNÉ REKORDY)

V čase, keď píšem túto správu, zavítal už sv. Mikuláš

do dvoch našich spoločenstiev. Dňa 5. novembra 2009 do

Ženevy, a v nasledujúci deň – práve v deň spomienky na tohto

svätca – do Zürichu. Tento rok sa počet balíčkov zapísaných

detí dostal do „vysokých“ čísiel. V Ženeve bolo zapísaných

43, v Zürichu takmer 50.

Chcem touto cestou poďakovať všetkým, čo pomohli

– priamo, alebo aspoň morálne – tieto podujatia usporiadať.

Niekedy je to veľká obeta, ktorú len jednoduchý návštevník

nemusí vidieť.

Je to tiež Božie požehnanie, že máme v našich ko-

munitách toľko mladých rodín s deťmi. Snažme sa však, aby

tento kresťanský zvyk „Mikulášskej nádielky“ bol naozaj

znakom odkazu toho skutočného svätého biskupa a mučeníka

– Mikuláša. Na fotografii je záber zo Ženevy. Ešte nás čaká

príchod k deťom do Bernu a do Baselu.

Otec František

MODLITBYMATIEK

Každý štvrtok o 16.00 hod. sa na

talianskej misii (vo farskej budove

v jednej z miestností pre ka-

techézu, Feldstrasse 109, Zúrich)

konajú stretnutia mamičiek s

deťmi. Srdečne pozývame všetky

mamičky, ktoré sa chcú podeliť o

svoje každodenné radosti, nájsť nové priateľstvá a načerpať

silu z modlitby a zo skúsenosti iných matiek. Najbližšie

stretnutie bude 14. januára 2010. Kontaktná osoba: Monika

Kováčová, monika_kovacova@centrum.sk.

Ľubomíra Krivosudská
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STRETNUTIE MLÁDEŽE – 7.11. 2009 LUZERN

V krásny sobotný novembrový deň 7.11 .09 sa po

prvýkrát konalo v Luzerne (farnosť sv. Antona)

interkulturálne stretnutie mládeže. Podujatie organizovalo

„Migratio“ – Ustanovizeň Švajčiarskej biskupskej

konferencie pre inojazyčné katolícke misie.

Pozvaní boli všetci mladí ľudia z Centrálneho Švajčiarska,

s rôznym kultúrnym pozadím, aby spoznali a prehĺbili našu

spoločnú vieru. Preto aj motto stretnutia znelo:

VŠESTRANNÍ, PESTRÍ, AVŠAK VO VIERE JEDNOTNÍ.

A tak aj naša „malá slovenská skupinka“ v sprievode Otca

Františka Poláka, chcela prispieť k tejto pestrofarebnosti

a jednote vo viere. Zastúpení boli väčšinou už tu narodení

mládežníci z viac ako 15 – tich krajín, a to nielen z Európy.

Po úvodnom pozdrave moderátorov podujatia a vzájomnom

predstavení všetkých krajín sa konala slávnostná sv. omša.

Do liturgie boli vsunuté aj zaujímavé netradičné kultúne

prvky. Napr.tanec vietnamských detí pri nesení obetných

darov. Hlavným celebrantom bol miestny pán farár

Kaufmann. „Človek mieni, pán Boh mení. . .“ Napriek skvelej

atmosfére a zaujímavému programu, ktorý bežal až do

večerných hodín, sa musela naša „babská štvorka“

predčasne pobrať domov. Máme však nádej , že sa

budúcoročné stretnutie mládeže bude konať práve v Zürichu.

Už teraz sa naň tešíme. Ak Pán Boh dá, radi sa na ňom

zúčastníme. Lenka Valachová (Lenkajahodka)

KATECHÉZA
SVIATOSTI IV.

V minulom čísle sme začali preberať sviatosti

uzdravenia. Po sviatosti pokánia a zmierenia (voláme ju

ľudovo aj spoveď) nasleduje sviatosť vysluhovaná chorým.

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

1.Ako človek prežíva chorobu v Starom zákone?

V Starom zákone človek počas choroby skusuje svoju

konečnosť. Súčasne chápe, že choroba je tajomným

spôsobom spojená s hriechom. Proroci vytušili, že choroba

môže mať aj vykupiteľskú hodnotu za hriechy vlastné i za

hriechy iných. Takto človek prežíval chorobu pred Bohom a

od neho úpenlivo vyprosoval uzdravenie.

2.Aký význam má Kristov súcit s chorými?

Kristov súcit s chorými a jeho mnohé uzdravenia chorých sú

jasným znamením, že s ním prišlo Božie kráľovstvo, a teda

víťazstvo nad hriechom, nad utrpením a nad smrťou. Svojím

utrpením a smrťou Kristus dáva utrpeniu nový zmysel: Ak je

spojené s jeho utrpením, môže sa stať prostriedkom očistenia

a spásy pre nás a pre druhých.

3.Ako sa správa Cirkev voči chorým?

Keďže Cirkev dostala od Pána rozkaz uzdravovať chorých,

usiluje sa ho plniť starostlivosťou o chorých, sprevádzanou

prosebnou modlitbou. Predovšetkým však vlastní osobitnú

sviatosť pre chorých, ktorú ustanovil sám Kristus a o ktorej

svedčí sv. Jakub: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá

starších Cirkvi? A nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom

v Pánovom mene (Jak 5,14).

4.Kto môže prijať sviatosť pomazania chorých?

Sviatosť pomazania chorých môže prijať každý veriaci, ktorý

pre chorobu, alebo starobu začína byť v nebezpečenstve

smrti. Ten istý veriaci ju môže znova prijať, keď sa mu

choroba zhorší, alebo upadne do ďalšej ťažkej choroby. Slá-

veniu tejto sviatosti má podľa možnosti predchádzať osobná

spoveď chorého.

5.Kto vysluhuje sviatosť pomazania chorých?

Sviatosť pomazania chorých môžu vysluhovať iba biskupi

a kňazi.

6.Ako sa slávi sviatosť pomazania chorých?

Slávenie sviatosti pomazania chorých v podstate spočíva

v pomazaní olejom,posväteným podľa možnosti biskupom,

na čele a na rukách chorého (v rímskom obrade) alebo aj na

iných častiach tela (v iných obradoch). Toto pomazanie

sprevádza modlitba, ktorou kňaz vyprosuje osobitnú milosť

tejto sviatosti.

7.Aké sú účinky sviatosti pomazania chorých?

Sviatosť pomazania chorých udeľuje osobitnú milosť, ktorá

chorého užšie spája s Kristovým utrpením pre jeho vlastné

dobro a pre dobro celej Cirkvi, dáva mu posilu, pokoj

a odvahu a aj odpustenie hriechov, ak sa nemohol

vyspovedať. Niekedy, ak to Boh chce, táto sviatosť

umožňuje aj navrátenie telesného zdravia. V každom prípade

toto pomazanie pripravuje chorého na prechod do Otcovho

domu.

8.Čo je viatikum?

Viatikum je Eucharistia prijatá tými, ktorí opúšťajú tento

pozemský život a pripravujú sa na prechod do večného

života. Prijatie tela a krvi zosnulého a vzkrieseného Krista

vo chvíli prechodu z tohto sveta k Otcovi je semenom

večného života a silou vzkriesenia.

Zo zdroja: „Kompendium Katechizmu Katolíckej Cirkvi“
zostavil otec František.
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Prípravný čas na Vianoce v dnešnom svete

charakterizuje zhon, nervozita a stres. Čakáme na príchod

Spasiteľa. Nevdojak listujem v Prvom Zákone a hľadám

odpoveď na otázku, ako čakali naši predkovia – dávno pred

príchodom Ježiša na svet – na vytúženého Spasiteľa?

S prekvapením zisťujem, že mali „dlhý dych“ a vďaka vždy

novým povzbudivým myšlienkam prorokov mali trpezlivosť

čakať až do dňa, keď sa zrodilo Svetlo pre celý svet.

Autor listu Hebrejom nám to pripomína: „Mnoho ráz

a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh k otcom skrze

prorokov (1 ,1 ). Izajáš predpovedal narodenie Spasiteľa: „Z

pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov vykvitne

výhonok a spočinie na ňom Duch Pánov: duch múdrosti

a rozumu, rady a sily, duch poznania a bohabojnosti, a naplní

ho bázeň pred Pánom“ (11 ,1 -3a). Asi o 30 rokov neskôr,

stále ešte v 8. storočí pred Kristom, prorok Micheáš už

„vie“, že Mesiáš sa narodí v betlehemskom kraji:

„A ty, Betlehem-Efrata, nie si primalý medzi tisícami

Júdska; z teba výjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho

pôvod je odpradávna, od dní večnosti.“

(Efrata bol kmeň v betlehemskom kraji, z tohto kmeňa

pochádzal kráľ Dávid).

Švábsky farár Sieger Köder túto predpoveď prepojil

s viacerými proroctvami a predsa ten obraz vyžaruje akýsi

pokoj . V strede listnatého stromu sedí Jesse, Dávidov otec,

ktorému leží na srdci silueta mesta Betlehema, osídleného

väčšinou pastiermi. Pod tým jaskyňa, ktorá je pripravená pre

narodenie prisľúbeného, predpovedaného Mesiáša: vôl stráži

kôpku plienok pre Dieťa. Pod touto scénou osol, na chrbte

ktorého je Mária, z nej sa narodí Kristus, zvaný Mesiáš,

a biologicky je „synom kráľa Dávida“. Ochraňuje ju Jozef,

jej manžel. Na všetkých dopadá svetlo zhora, akoby z tej

vianočnej ruže, ktorá pripomína vianočnú pieseň: <Z koreňa

Jesse, uprostred studenej zimy, vzíde Mesiáš ako nežný

kvet>.

Obraz vyžaruje teplo, útulnosť, ochotu, poslušnosť a

odovzdanosť do Božej vôle a zároveň pevné zakorenenie v

minulosti, spojenie s prísľubom daným Adamovi a Eve (Gen

3,1 5), a Abrahámovi (Gen 12, 2.3b).

A ty, Betlehem, Efrata, nie si primalý medzi mestami

Júdska…

Ľud Izraela čakal ešte 700 rokov a nestratili vieru, že sa splní,

čo Boh skrze prorokov predpovedal. Ale ja som si pri tejto

vete uvedomila, že nijaké mesto, dedina, kraj , neuniká Božej

pozornosti. Nijaký človek nie je pre neho primalý, aby si

nevšímal jeho potreby. Neprehliadne nijaké utrpenie, ba

naopak, trpí s tými, ktorí trpia a odmeňuje trpezlivých a

veriacich v to, čo vyznávame v Crede: Verím v spoločenstvo

svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie mŕtvych a v život

večný – u Boha v spoločenstve s Ježišom Kristom, Duchom

Svätým, Božou Matkou Máriou a svätými. Nedajme sa

nastrašiť prepoveďami a proroctvami médií. Boh má všetko v

rukách! Boh vie o všetkom a riadi to svojím tempom! S touto

istotou a dôverou kráčajme v ústrety týmto krásnym sviatkom

a prenesme si aj do ďalšieho roku povzbudenie farára-maliara

Ködera na tomto obraze! Aj on nám ukazuje cestu do

budúcnosti a to svojimi farbami: modrá – viera, zelená –

nádej a červená – láska! Požehnané a milostiplné sviatky

všetkým čitateľom praje Eva Plešková

Obraz vyžaruje teplo, útulnosť,ochotu, poslušnosť aodovzdanosť do Božej vôle azároveň pevné zakorenenie vminulosti, spojenie s prísľubomdaným Adamovi a Eve (Gen3,15), a Abrahámovi (Gen 12,2.3b).A ty, Betlehem, Efrata, nie siprimalý medzi mestami Júdska…
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SOCIÁLNE
ENCYKLIKY IX.

CENTESIMUS ANNUS

Encyklika Jána Pavla II. k 100. výročiu Rerum novarum, 1.
mája 1991

Rozpad reálneho socializmu v krajinách strednej

Európy je udalosťou, ktorá nemá vo svetových dejinách

obdoby. Počas krátkeho obdobia sa rozpadla „ríša zla“, ktorá

mohla pomocou atómových zbraní totálne zničiť celý svet a

plánovala „bleskovú vojnu“, pomocou ktorej chcela za

pomoci atómových zbraní a desaťtisícov tankov „prevalcovať

Európu“ a zahájiť tak boj za úplné ovládnutie sveta. Nik z

odborníkov na svetovú politiku nepredpokladal, že zmenu

Jaltskej dohody si je možné vynútiť aj inak než vojnou.

Náboženský filozof a teológ Eugen Biser z Nemeckej

spolkovej republiky hovorí o politických zmenách v strednej

Európe: „Bola to revolúcia bez stratégie, bez vodcov a bez

krviprelievania. Historici sa ocitli pred problémom: buď si

musia priznať, že nemajú na to žiadne vysvetlenie, alebo

uvažovať o nadprirodzenom zásahu.“ Keď pápež Ján Pavol II.

v encyklike Centisimus annus hodnotí udalosti roku 1989,

hovorí, že „boj , ktorý viedol k zmenám roku 1989.. . by nebol

mysliteľný bez bezmedznej dôvery v Boha, Pána dejín“.

Po prvýkrát sa v ľudských dejinách uskutočnila veľká

revolúcia nenásilným spôsobom, iba zbraňami pravdy a

spravodlivosti, v rozpore s učením marxizmu, ktorý verí len v

teror a vyznáva násilie.

Sto rokov po encyklike Rerum novarum sa cirkev

opäť vyslovila k sociálnej otázke, ktorá medzičasom

nadobudla svetové rozmery. Je presvedčená, že svet dnes –

rovnako ako pred sto rokmi – stojí na križovatke. Vtedy v

dôsledku výraznej zmeny hospodárskych a sociálnych

pomerov hrozilo rozdelenie spoločnosti na triednu spoločnosť

a išlo o jej záchranu pred chaosom pomocou novej solidarity.

Dnes – podľa encykliky Centesimus annus – stojí

svet opäť na križovatke. Stoj í pred dvoma problémami:

problém mravnosti a problém chudoby. Z tých dvoch vyplýva

problém tretí: nespravodlivé rozdelenie práce. Prvý problém

sa týka priemyselne rozvinutých krajín, ktorým sa pomocou

efektívneho hospodárskeho systému podarilo prenikavo

zvýšiť hmotný blahobyt. Cirkev tento pokrok uznáva, ale

zároveň zdôrazňuje, že sa nepodarilo rovnakou mierou

uskutočniť pokrok i v oblasti morálnej . Už pred dvesto rokmi

povedal nemecký spisovateľ Novalis: „Kým ľudia urobia

pomocou vedy a techniky jeden krok dopredu smerom k

ovládnutiu prírody, mali by najprv urobiť tri kroky vpred v

oblasti morálnej .“ To sa však nestalo. Je narušená základná

bunka spoločnosti, rodina: skupinový egoizmus podkopáva

solidaritu a vzniká nebezpečenstvo, že práca sa stane

obyčajným tovarom. Spoločnosť ovládaná konzumizmom

vytláča zo svojho života skutočné hodnoty i otázku zmyslu

života. Vzniká duchovná prázdnota, ktorá prináša

dezorientáciu a neviazanosť.

Druhý problém sa týka rozdelenia sveta na

chudobných a bohatých. Ján Pavol II. nezastáva žiadne

utópie, ale je hlboko dotknutý tým, že ľudia sú voči tomuto

stavu vlažní, že nie sú pripravení prinášať obetu a že nenútia

svoje vlády k vykonaniu rozhodných opatrení proti chudobe.

Ľudská dôstojnosť, blahobyt a mier by nemali byť výsadou

menšiny, pretože sú určené všetkým!

Tieto problémy rozhodnú o budúcnosti sveta. Pápež

Ján Pavol II. nevyriekol v encyklike Centesimus annus len

rozhodné slovo, ale zaviazal cirkev k činom: aby bola s

človekom na ceste a hľadala na tieto otázky uspokojivú

odpoveď.

Oproti doteraz vydaným

encyklikám obsahuje

Centesimus annus jednu

významnú novinku:

doteraz pápeži len

opisovali a hodnotili

sociálnu skutočnosť. Ján

Pavol II. sa neuspokojuje

s kritickými

poznámkami k

hospodárskej

nespravodlivosti, ale po

prvýkrát v histórii

sociálnych encyklík uvádza pozitívne prvky slobodného

trhového hospodárstva: sociálne zodpovedné vlastníctvo,

súkromné podnikanie založené na odborných vedomostiach,

mravnej zodpovednosti a osobnej iniciatíve, zodpovednú

prácu opierajúcu sa o vedu, techniku a umenie, trh a

výkonom podmienený zisk. Všetky tieto prvky však má

spájať spoločenské dobro.

Pápež teda „uznáva základnú a pozitívnu úlohu

trhu, podniku, súkromného vlastníctva a z neho vyplývajúcej

zodpovednosti za výrobné prostriedky a úlohu slobodnej

tvorivosti človeka v oblasti hospodárstva“. Správne

fungovanie trhu však predpokladá určité rámcové

podmienky, ktoré musí poskytnúť a trvale zabezpečovať štát.

Samotný trh ich nedokáže vytvoriť, ale správne fungovať

môže iba v určitom mravnom prostredí, kde vládne

spravodlivosť a poctivosť a kde existuje základný

spoločenský konsenzus v chápaní dobra a zla a v chápaní

ľudskej osoby a jej miesta v spoločnosti. Takto ponímané

hospodárstvo sa nazýva sociálne trhové hospodárstvo a jeho

priekopníkmi boli po druhej svetovej vojne Alfred Müller-

Armack a Ludwig Erhard, neskorší minister hospodárstva

Nemeckej spolkovej republiky a tvorca nemeckého

„hospodárskeho zázraku“.
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SLEPOTA
V nedávnej minulosti som si myslela, že slepota je

to najhoršie, čo môže človeka postihnúť. Ale iba dovtedy,

kým som nemala možnosť spolupracovať v škole ako

osobný asistent s dvomi bratmi dvojičkami, ku ktorým osud

nebol veľmi priaznivo naklonený, boli totiž od narodenia

nevidomí. Sú to dvaja mladí džentlmeni, študenti gymnázia,

s obrovským zmyslom pre humor, dobrým srdcom, s

ambíciami do budúcnosti, športovci a hudobníci, no v

šibalstvách nezaostávajúci za svojimi

spolužiakmi. Skrátka chlapci aký majú byť

v ich veku.

Každý deň prežitý v ich

prítomnosti ma obohacuje o

skúsenosti, aké som predtým nemala

možnosť prežiť. Častokrát sa

zamýšľam nad tým, aké by to bolo,

keby sme všetci na nejaký čas

prestali vidieť a boli by sme

odkázaní iba na ostatné zmysly.

Za normálnych okolností sa

vnímame v prvom momente vizuálne.

Rozlišujeme sa ako kto vyzerá. Kto je

vysoký, kto je nízky, kto je chudý a kto je silnejší,

kto má aký účes, kto je moderný a trendy a kto je

staromódny a je out. Veľakrát merítkom rozoznávania je to,

kto je bohatý a kto je chudobný. Čo všetko si môže dovoliť,

čo všetko si môže kúpiť, aké módne handričky na seba

navešia. Ale skúsme si predstaviť, že odrazu všetci

prestaneme vidieť. Staneme sa nevidiaci.

Ako sa budeme rozoznávať? Podľa čoho budeme

ľudí triediť do istých skupín? Čo bude mať, a čo nebude mať

odrazu zmysel? Je to veľmi ťažké. Prestanú platiť doteraz

zaužívané pravidlá, podľa ktorých zvyčajne posudzujeme

ľudí. Zrazu si musíme vytvárať iný hodnotový rebríček.

V prvom rade nás usmerní náš sluch. Budeme

vnímať zvuky okolia, kroky okoloidúcich, hlasy a slová

rynúce sa zo všetkých strán. Spočiatku budeme

dezorientovaní. Prázdne slová, tlachajúce o veciach

nepodstatných nám budú znieť ako nepríjemný hukot. Takéto

nabubralé slová, sú iba piskoty, ktoré režú uši. Odvrátime sa

iným smerom, až kým nezačujeme slová milé, príjemné, slová

vychádzajúce zo srdca, hrej ivé, plné lásky, i keď občas

vyčítajúce alebo usmerňujúce.

Slová úprimné, priateľské, ktoré na nás pôsobia

upokojujúco, povzbudzujúco, že tu nie sme sami. Slová, ktoré

aj nám najprv otvárajú srdcia, až potom ústa. Vtedy si povie-

me, s týmto človekom mi je dobre, máme

spoločné témy, máme pre seba pochopenie a

povzbudenie. Odrazu pocítime potrebu v

hĺbke nášho srdca byť taký istý, byť

milý a láskavý, akoby na oplátku,

lebo dobré sa dobrom opláca a čím

viac dáš dobrého, tým viac sa ti

dobré vráti. Uvedomíme si, že

vôbec nezáleží na tom, kto je

moderne oblečený, moderne

učesaný a podobné veci. Zistíme, že

záleží iba na tom, kto koľko lásky je

schopný rozdať. Zadarmo sme dostali,

tak zadarmo rozdávajme.

V druhom rade nás bude usmerňovať náš

hmat. Jemné dotyky dlaní. Podľa nich predsa

poznáte už dávno svojich priateľov. Vždy poteší priateľské

potľapkanie po pleciach. A zistíte aké úžasné sú priateľské

objatia, plné spolupatričnosti a plné obyčajnej radosti z

prítomnosti blízkeho človeka pri stretnutí, ktoré vás napĺňa

novou energiou a radosťou zo života.

Potom zrazu precitneme, otvoríme oči a hlavou nám

preletí vír myšlienok: bola to pravda, alebo sa mi to iba

snívalo. . .? Niektorí budú mať to šťastie a budú vedieť, že to

bola skutočnosť a budú vďační za poznanie, ktoré mohli

prežiť a vyberú sa tým správnym smerom. No žiaľ, niektorí si

povedia, že to bol iba sen a pôjdu v starých koľajách, pretože

je to pre nich takto pohodlnejšie. Nepotrebujú sa hlbšie

zamýšľať nad vecami nehmotnými, pretože na to nemajú čas,

iba čo ich to zaťažuje, lebo sa musia ponáhľať zháňať módne

veci, aby zapadli, ba priam vynikli v okruhu svojej

spoločnosti.

Až potom si človek uvedomí, akí sú ľudia odlišní, uvedomí si,

že nie nevidomosť je zlá, ale naša slepota je zlá a najmä taká,

ktorú si veľakrát nesieme vo svojich srdciach, ktoré sú už

zatvrdnuté sebeckosťou a pýchou, pretože sa im nedostáva

výživy v podobe radosti, empatie, spolupatričnosti a lásky.

Ak občas zbadáme, že sa dostávame do stereotypu

a prestávame cítiť radosť z maličkostí, skúsme na chvíľku

aspoň prižmúriť oči a predstaviť si aké by to bolo,

keby sme .. . . .

Alena KOPASOVÁ

Za normálnych okolností savnímame v prvom momentevizuálne. Rozlišujeme sa ako ktovyzerá. Kto je vysoký, kto jenízky, kto je chudý a kto jesilnejší, kto má aký účes, kto jemoderný a trendy a kto jestaromódny a je out.
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Doplnenie a oprava oznamu z minulého čísla Misijného

Informátora

Národná púť Slovákov do Einsiedeln – 6.9.2009

V ozname sa spomínali kňazi, ktorí koncelebrovali

svätú omšu v Bazilike. Medzi menovanými kňazmi sme žial

zabudli uviesť meno slovenského kňaza Vdp. Štefana

Vagoviča. Touto cestou sa mu ospravedlňujeme. O to

vrúcnejšie mu ďakujeme, za jeho obetavú pomoc pri každej

našej púti s celošvajčiarskym rozsahom (púte v Einsiedeln

a Mariastein). Nech mu Pán odmení tútu službu, ktorú

s pokorou a veľkou svedomitosťou vykonáva. Ľudia ho

poznajú hlavne ako dobrého spovedníka, kde je vždy

povzbudením a lekárom duší. Blíži sa aj sviatok sv. Štefana –

prvomučeníka. Pri tejto príležitosti mu prajeme hojnosť

Božich milostí, čím viac duševných a telesných síl. Nech ho

Pán ešte čím dlhšie uchová pri dobrej sile, aby sme sa mohli

tešiť z jeho činnej prítomnosti medzi nami.

S vďačnosťou a úctou Vdp. Štefanovi Vagovičovi
otec František.

K ponuke náboženskej literatúry – po sv. omši

Mnohí, čo navštevujete naše nedeľné bohoslužby

v Zürichu, ste si všimli, že po sv. omši sme v sále na kávu

ponúkali náboženské knihy. Niektoré boli „už nie nové“, ale

mnohé boli aj nepoužité. Jedni boli vydané v súčasnosti, iné

zase ešte za čias Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Je

pravda, že niektoré knihy „stárnu“. Ale je isté, že mnohé

náboženské knihy si svoju hodnotu uchovajú dlho, alebo

navždy.

Pri poslednej ponuke kníh v Zürichu – dňa 29.

novembra 09, sa údajne rozširovala správa, že sa „predávajú

knihy otca Antona Baníka (bývalého misionára)“. Niečo som

počul aj priamo na vlastné uši. Chcem na tomto mieste

poprieť tento úplne pomýlený a nepravdivý výrok! Knihy

ktoré boli vystavené a dané k dispozícii prítomným veriacim,

boli prinesené do Zürichu z pomerne ďalekého skladu. Ak by

som knihy nebol vzal a ponúkol, skončili by medzi hŕbou

papiera na recykláciu, alebo v odpadovom kontajneri. Touto

cestou prosím o pochopenie všetkých našich krajanov dobrej

vôle – nepočúvať isté osočovačné a ohovárajúce poznámky.

Pokus zachrániť tieto knihy pred ich vyhodením do odpadu,

je istá námaha a obeta. Treba ich prevážať, uskladňovať

a s pokorou ponúkať. Čítanie náboženskej literatúry a aj

pekných kníh slovenského umenia je morálne dobrý cieľ.

Ďakujem touto cestou všetkým, ktorí ste túto akciu pochopili

v dobrom. Osobitne tiež ďakujem tým, ktorí ste si niektoré

z týchto kníh vybrali.

otec František

ROZVRH SV. OMŠÍ A BOHOSLUŽIEB VO
VIANOČNOM OBDOBÍ 2009/10

Komunita veriacich v Zürichu sa schádza na

slávenie sv. omše 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)

24.1 2.2009 – Štvrtok, Polnočná, sv. omša o 22:00

25.1 2.2009 – Narodenie Pána, Vianoce, sv. omša o 09:30

26.1 2.2009 – Sv. Štefan, Vianoce: sv. omša o 09:30

27.1 2.2009 – Nedeľa (Svätá Rodina) sv. omša o 09:30

31 .1 2.2009 – Sv. omša a ďakovná pobožnosť (TeDeum) na

koniec kalendárneho roku o 18:00

01 .01 .2010 – Nový Rok (Slávnosť Najsv. Bohorodičky) – sv.

omša o 09:30

Možnosť vykonať si sv. pokánia (spoveď) je pred každou sv.

omšou, alebo po nej .

Omše v stredu večer:

Posledná slovenská stredňajšia sv. omša v roku 2008 bude

16. decembra (V kostole sv. Jána Bosca – Feldstr. 1 09).

Začiatok sv. omše je o 20.00 hod. V budúcom roku začneme

so sv. omšami v stredu, dňa 6. januára 2010.

Piatkové stretnutia

(Modlitebno – biblický krúžok) bude v tomto období

vynechaný.

Prvý piatok (vo vianočnom období) pripadá na 1 . januára

2010. Pre tých, ktorý si robia pobožnosť prvých piatkov, je

svätá omša zo slávnosti Najsv. Bohorodičky (1 . január 2010)

platná aj ako „prvopiatková“.
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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. Raz do mesiaca sa
koná aj základná katezechéza pre deti. Je to vždy na druhú
nedeľu v mesiaci.

27. december 2009 18.00 hod
10. január 2010 18.00 hod
24. január 2010 18.00 hod
14. február 2010 18.00 hod
28. február 2010 18.00 hod
14. marec 2010 18.00 hod
28. marec 2010 18.00 hod
11 . apríl 2010 18.00 hod
25. apríl 2010 18.00 hod
09. máj 2010 Púť do Mariastein
23. máj 2010 18.00 hod
13. jún 2010 18.00 hod
27. jún 2010 18.00 hod

Bern:
Každú druhú a švtrtú sobotu v mesiaci v kostole Dreifaltig-
keit na Taubenstr.1 2, Bern. Je to asi 1 0 minút pešo z hlavnej
železničnej stanice. Sväté omše sú o pol šiestej večer. Po sv.
omši je vždy posedenie v spoločenskej miestnosti.

26. december 2009 17.30 hod
09. január 2010 17.30 hod
23. január 2010 17.30 hod
13. február 2010 17.30 hod
27. február 2010 17.30 hod
13. marec 2010 17.30 hod
27. marec 2010 17.30 hod
10. apríl 20010 17.30 hod
24. apríl 2010 17.30 hod
08. máj 2010 17.30 hod
22. máj 2010 17.30 hod
12. jún 2010 17.30 hod
26. jún 2010 17.30 hod

Ženeva:
Každú prvú sobotu v mesiaci o 15:30 v kostole St Therèse.
Avenue Peschier 14. Po sv. omši je vždy posedenie vo
farskom areáli.

Cez rok sa slávenie sv. omší v Ženeve presúva už na 15:30.
Je to pre možnosť použitia kostola. Tým sa predíde, tomu,
že naša sv. omša by prekážala príprave na večernú
bohoslužbu v tamojšej miestnej komunite.

2. január 2010 15.30 hod
6. február 2010 15.30 hod
6. marec 2010 15.30 hod
5. apríl 2010 15.30 hod
1 . máj 2010 15.30 hod
5. jún 2010 15.30 hod

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 normálnouch chôdzou
z vlakovej stanice. Po sv. omši sa aspoň na krátko
stretneme v blízkej cukrárni pri ľadovom štadióne.
Začiatok sv. omše vždy o 16:00. Program bohoslužieb pre
prvý polrok 2010:

1 9. december 2009 16.00 hod
16. január 2010 16.00 hod
20. február 2010 16.00 hod
20. marec 2010 16.00 hod
17. apríl 2010 16.00 hod
15. máj 2010 16.00 hod
29. jún 2010 16.00 hod

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.

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.

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.

Ďakujem za pochopenie.




