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CESTA MODLITBY
Drahí veriaci, milí čitatelia;

Toto „jarné“ číslo nášho „Informátora“ dostávate vždy

začiatkom pôstneho obdobia – teda v období prípravy na

Veľkú Noc. Je to čas, kedy sa od prvotných čias kresťanstva

veriaci zameriavali na prehĺbenie svojho vzťahu k Bohu. Pôst,

almužna a modlitba, boli oddávna tradičné prostriedky na

uskutočnenie pokánia. Preto chcem aspoň stručne zdôrazniť

význam a zmysel modlitby kresťana.

Už v úvode však: Všetkým želám požehnaný čas prípravy na
sviatky Kristovho Zmŕtvychvstania. Zároveň teda aj
požehnanú, duchovne plodnú a radostne prežitú Veľkú Noc.
Som rád, že sa aspoň cestou tohto nášho misijného obežníka
môžem k Vám prihovoriť, osloviť Vás, poďakovať sa Vám
a uistiť, že som srdcom i duchom pri Vás. Teší ma, že sa
k našej Slovenskej katolíckej Misii hlásite. Možno nemáte
možnosť chodiť na slovenské bohoslužby – preto, že bývate
ďalej od miesta našich stretnutí. Spojme sa teda aspoň cez
tieto riadky, cez bratské spolucítenie a jednotu vo viere. Váš
dušpastier – otec František.
A teraz spomenuté myšlienky a aj katechéza o modlitbe:

Človek je jediná bytosť na zemi, ktorá sa môže obrátiť ku

svojmu Prameňu, ku svojmu Princípu. Kde vták iba hľadá

pokrm a vychováva svoje mláďatá, kde sa krava pasie, spí,

telí, dáva mlieko bez toho, že by niekedy myslela na svojho

Stvoriteľa, tam sa môže človek v adorácii venovať Tajomstvu

svojho začiatku. V istom zmysle aj zvieratá chvália tajomstvo

svojho jestvovania, jednoducho tým, že žijú. Preto to takto

vyjadrujú aj žalmy:

Avšak len človek to vie a vysloví. Len človek vie, že rev leva

v tropickej noci je odpoveďou života na stvorenie života.

Hlasy zvierat sa stávajú volaním k Bohu až v „rozumnom

zvierati“, v človeku. Až my stojíme srdcom aj rozumom pred

Bohom. Preto ten úctyhodný súhrn dobrého ľudského života

– Desatoro začína tromi prikázaniami o vzťahu človeka

k Bohu.

„Ja som Pán, Boh tvoj , ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny,

z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na

nebi, alebo dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou!

Nebudeš sa im klaňať a ani uctievať ich; Lebo ja, Pán, Boh

tvoj , som Bohom žiarlivým, ktorý neprávosti otcov tresce na

deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma

nenávidia; milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho

pokolenia tým, čo ma milujú a príkazy moje zachovávajú.

Nevezmeš meno Pána, Boha tvojho nadarmo.. . Spomni na

sviatočný deň, aby si ho zasvätil“. Ex 20, 1 -5; 7-8.

POĎAKOVANIE PRISPIEVATEĽOM
ADOBRODINCOM MISIE

Drahí veriaci a priatelia, chcem tu krátko,
číselne vyhodnotiť Vaše príspevky na
vydávanie časopisu Misijný Informátor a na
podporu Slovenskej Katolíckej Misie (SKM).
Cez poštové poukážky, na konto Postfinance
SKM prispelo doteraz 105 odberateľov.
Vyúčtovanie som urobil z výkazov za
mesiace: December 09, Január 2010. Celková
suma príspevkov a darov činí: 4 497,85,--
SFr. (štyritisíc štyristo deväťdesiat sedem
Švajčiarskych Frankov, osemdesiat päť
centov).
VYSLOVUJEM TEDA VŠETKÝM
ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE. NECH PÁN
BOH POŽEHNÁ VAŠU ŠTEDROSŤ.
Naša SKM má okrem administratívnych
nákladov aj značné výdaje pre buď cirkevné,
alebo všeobecné dobročinné diela. Niekedy sa
poskytne milodar aj jednotlivcom vo veľkej
núdzi.
Vyslovujem hlbokú vďaku Bohuznámej
mladej rodinke (z pomedzi našich veriacich),
ktorá venovala mimoriadne veľkodušný dar
– až 400 Fr.

„Prestieraš tmu a nastáva noc
a povylieza všetka lesná zver.
Levíčatá ručia za korisťou
a pokrm žiadajú od Boha“

Ž 103,20
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Je to výzva, aby sme mali voľný čas pre Boha. Človek sa

odvracia od viditeľného a všedného. Svoje ruky nechá

odpočívať a zopne ich. Svoje oči nechá odpočívať, aby videl

to najhlbšie vo veciach a ľuďoch, ich základ.

Celé telo sa zúčastňuje na tejto orientácii k Bohu. Stojac,

kľačiac, alebo sediac zaujíma telo primeraný postoj , postoj

oddanosti; postoj človeka, ktorý sa darúva, ktorý vystupuje

zo seba samého. Myšlienky hľadajú oporu, aby sa mohli

sústrediť na nepochopiteľné tajomstvo. Fantázia tiež môže

prispieť predstavami, alebo môže zostať takmer nečinná.

Človek si hľadá aj vhodné miesto pre modlitbu:

v spoločenstve iných alebo v samote. To všetko sú vhodné

spôsoby, ako si uvedomiť prítomnosť Božiu. Takto hľadáme

symboly v našom tele a mimo nášho tela, aby sme sa

venovali Tomu, ktorý „je vyšší ako to najvyššie vo mne

a vnútornejší ako to najvnútornejšie vo mne“. On prevyšuje

všetky naše sily a schopnosti. O každom symbole musíme

povedať: To nie je On. A predsa to najhlbšie v našom bytí je

orientované k Nemu. Mohli by sme pokračovať v takomto

uvažovaní, nikdy by sme však nedošli ku kresťanskej

modlitbe. Zostali by sme stáť pri čisto ľudskej nábožnosti;

a možno ani tam nie. Veď doteraz rozprávame len o jednej

zložke modlitby, a síce o tej menšej : o tom, ako sa my

pokúšame hovoriť s Bohom. Modliť sa však znamená najprv

počúvať Boha. To je tá väčšia časť: Boh hovorí.

Cesty modlitby
Akým slovom nás Boh oslovil? Otec nám dáva

prístup k sebe v Synovi zeme, ktorý je zároveň aj Synom

Otca. Teda prvou a najdôležitejšou našou úlohou je: Vidieť

aké podoby, aké symboly nám dáva Boh v Kristovi. Aké sú

to podoby a symboly? Sú to všetky skutočnosti, v ktorých

nachádzame Ježiša Krista. Naša vzájomná láska v jeho

Duchu: Slovo Písma inšpirované jeho Duchom. Krst a všetky

ostatné sviatosti, celkom osobitne dar Chleba a Vína.

Tento posledný dar je srdcom kresťanskej modlitby

. Je to Eucharistia: Tu príjmame celého Krista: Jeho Slovo.

Jeho Telo. Jeho Svätého Ducha. V jeho slove nachádzame aj

to, ako máme osloviť Boha. Jeho obetované Telo je jediná

obeta, ktorú môžeme prinášať. Jeho Duch Svätý nás učí, čo

máme hovoriť a čo máme prosiť a tak „vzdychá v nás

k Bohu“. Čo však robiť, aby sme dobre spoluslávili omšu?

Ako sa máme modliť na vrchole našej modlitby? – Mali by

sme robiť všetko, čo náša slávnosť obsahuje: zhromaždiť sa,

počúvať, spomínať si, ďakovať, obetovať sa spolu s Kristom,

jesť (sviatostný pokrm), atď. O tomto všetkom sa dá hovoriť

obšírnejšie. . . My si pripomenieme aspoň niečo. Rád by som

však už tu vyzdvihol jednu osobitnú črtu Eucharistie. Naša

najvznešenejšia modlitba je vospolná, koná sa

v spoločenstve, nie osamele. Eucharistia je totiž stretnutie.

Nikoho neudiví, že nám to môže robiť určité ťažkosti.

Z dvoch príčin: najprv spolunažívanie, spoločná

modlitba a spoločný spev nás rozptyľujú. A potom: nemáme

tých druchých radi. Čo sa týka prvého dôvodu: Za tým

všetkým väzí určité nepochopenie ešte z doby, keď bol oltár

veľmi vzdialený a reč bola latinská. Vtedy veriaci používali

omšu na vrúcnu tichú modlitbu. Hoci to môže byť dobré,

predsa to nie je prvý zmysel Eucharistie. Eucharistia nebola

ustanovená na to, aby sme zabudli na suseda, ale aby sme si

uvedomili svoju solidárnosť s ním. Druhá ťažkosť vznikne

vtedy, keď tých „druhých“ neznášame. Prirodzene, riešením

nebude celkom sa utiahnuť. Radšej sa treba pokúsiť pochopiť

iného. Prečo je taký a prečo tak koná? Ak sa na vec pozeráme

takto, potom účasť na omši je úlohou. No takou úlohou, ktorú

nám dáva Kristus. To je zvláštne. Najvznešenejšia modlitba,

Eucharistia, je zároveň stretnutím v láske. Keď teda unikneme

zo všednosti, keď sa povznesieme k Bohu, nájdeme svojho

suseda, svoju ženu, svojho muža, svoje deti, svojho blížneho.

Také je Ježišovo posolstvo. Vyznanie viny na začiatku omše

je preto aj prosbou za odstránenie našej ľahostajnosti

a nepriateľstva.

Tu sa už zastavíme. O modlitbe je možné ešte viac

pojednávať. Tie iné druhy modlitby si necháme na

nasledujúce číslo nášho časopisu.

Vaš misionár – otec František.

KRÍŽOVÁ CESTA
nedeľa, dňa 21. marca 2010

Ako každý rok, aj tento raz sa bude konať

KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE – CHODNÍKOM NA

UETLIBERG (ZÜRICH), začiatok je o 13:30.

Miesto stretnutia: Parkovisko pre autá: Uetlibergstrasse

345, Zürich (Spoje mestskej dopravy: konečná električky

č.1 3, alebo trolejbusu č.32 – zastávka: Albisgüetli,

Strassenwerksversamt. Od konečnej trolejbusu 32, alebo

električky 13, treba ešte kráčať kúsok hore, smerom ku

lesu. Tam už zbadáte našu skupinu.

Aj tento rok budeme konať krížovú cestu na zvyčajnom

turistickom chodníku, vystupujúcom na horu Uetliberg.

Nezabudnite na vhodnú (pevnú) obuv, lebo sa ide

v strmom stúpaní a klesaní. Myslite aj na vhodné

oblečenie, niekedy na úbočí hory je chladnejšie, ako

v údolí mesta Zürich.

Na tejto akcii sa zúčastňuje každý rok minimálne 30 našich

veriacich. Atmosféra je vždy veľmi dobrá, lebo príroda,

modlitba, spev a blízkosť priateľov, známych k tomu

napomáha. Verím, že aj tento rok tí „verní“ sa statočne

zúčastnia. Na konci sa vždy koná aj Mini – picque –

nicque. Pohostíme sa tým, čo si v ruksakoch prinesieme.
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MODLIŤ SA!

3
Istého dňa sa Ježiš vracal zo samoty, kde sa modlil. Zrejme
mu žiarila tvár, čo si teraz, keď už ho lepšie poznali, nemohli
nevšimnúť. Nato ho poprosili: Pane, nauč nás modliť sa! (Lk
11,1).

Každý veriaci žid sa vedel modliť od detstva, tak

prečo ho prosia, aby ich naučil modliť sa? Videli ho, bol akýsi

„premenený“ a tušili, že on sa modlí ináč. Túžili objaviť jeho

tajomstvo. On však svoje tajomstvo neprezradil, na to

odpovedal tým, že ich naučil modliť sa Otčenáš.

Maria Valtorta

spomína vo svojej 9. knihe

„BOHOČLOVEK“

zaujímavú udalosť. To je

v čase, keď už židovská

veľrada „poľuje“ na Ježiša.

Ježiš svojich apoštolov už

pripravuje na Veľkú noc.

(Lk 9,22; 9,44; 1 8,31 -33).

Zvečerieva sa a Petra nikde

niet. . . Pastieri išli okolo

neho, ale on sedel

zadumane a nezbadal ich.

Tie deti – v dome ktorých

apoštoli chceli prenocovať

– oznámili Ježišovi, že

jeden tam sedí a zdá sa, že

plače. Ježiš sa okamžite

vybral za Petrom – sám.

Najprv chvíľu sedí pri ňom

bez slova a potom sa pýta:

Peter, čo ti je? Si chorý? Čo

robíš sám na tejto hore, keď je už večer? Ale on sa vyhovára:

Obzeral som sa. Nato mu Ježiš hovoril: Ale zle si sa obzeral.

Deti išli okolo teba a ty si si ich nevšimol. Ja som sa obzeral

dozadu, na minulý rok, ktorý sme tak krásne prežili. Aj Tvoja

Matka bola s nami často. A teraz: Čo všetko sa zmenilo! Teda,

obzeral som sa za minulosťou.

Ježiš sedí pri Petrovi a hovorí, že pozeranie do minulosti

zakrýva prítomnosť. Zmocnil sa ťa smútok a Pôvodcom

smútku je diabol, ktorý nenávidí každého človeka. Závidí mu

spásu. A robí všetko, aby človeka z tej cesty, ktorú mu určil

Boh, odviedol. A ty sa preto v duchu pýtaš: Čo bude zajtra?

Peter sa rozplakal nad tým, čo im Ježiš v poslednom čase

hovoril o svojom konci. Ježiš mu položil svoje ruky na

hlavu, aby sa jeho bolesť zmiernila. Ale Peter prosí: Nechaj

ma umrieť! Aby som sa

nedožil toho, čo s Tebou

urobia. Lebo keby som sa

dožil, bude zo mňa vrah.

Zavraždím toho, ktorý

siahne na tvoj život!

Šimon mňa nenávidí celý

svet. . . Ale ty musíš

odpustiť, ako aj ja

odpúšťam. Peter na to:

Ale na tento hriech niet

odpustenia!

Šimon, si veľmi prísny

na svojich bratov! Niet

iného prostriedku, ktorý

by nám dal duševnú silu

a vnútorný pokoj , len

modlitba. Poď,

pomodlíme sa! Ježiš ho

Vzal za ruku a pokojne sa

začal modliť Otčenáš. . .

Modlitba upokojí

rozhárané duše, lebo keď

sa modlíš, Boží Duch sa modlí s tebou. Objíma ťa Jeho

láska. Vyženie z tvojej duše všetku čierňavu a vleje do Teba

Božiu milosť.

Potom Ježiš zdvihol svoju Pravicu, Ľavicou naďalej držal

Petra za ruku a zvolával Božie požehnanie na toho, ktorého

si vyvolil za „Skalu, na ktorej vystaví svoju Cirkev“ (Mt

16,1 8).

Toto sa neodohralo len s Petrom, ale s každým človekom,

ktorý pre niečo smúti, trpí, je sklamaný, alebo stratil

niekoho, kto mu bol vzácny.. . Keď si spomenieš na Boha,

On je tu. Či sa nepredstavil Mojžišovi ako „JA SOM TU, JA

SOM STÁLE S VAMI“?

Pôstna doba nás vyzýva k stíšeniu, k usilovnejšej

modlitbe, ale nie tak, že viac hodín, ale viac do hĺbky.

Obzerajme sa dopredu, k našej budúcnosti so Vzkrieseným

Kristom, naším Pánom a Bratom! Sv. Mikuláš z Flüe na púti

Pôstna doba nás vyzýva k stíšeniu,
k usilovnejšej modlitbe, ale nie
tak, že viac hodín, ale viac do
hĺbky. Obzerajme sa dopredu,

k našej budúcnosti so
Vzkrieseným Kristom, naším

Pánom a Bratom!
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do Einsiedelnu sa nestačil domodliť celý Otčenáš a on robil

tú cestu peši, pozerajúc dopredu!

Všetky náboženstvá poznajú modlitbu k Najvyššej Bytosti,

nech už má akékoľvek meno. Všetci ľudia cítia vedome

alebo podvedome, že na začiatku dejín Zeme a ľudstva stoj í

tajomná, veľmi veľká Bytosť, ktorá dala všetko do pohybu.

Benediktínsky páter Wunibald Müller ju nazval „Der

Unermessliche“= Nezmerateľný (Meditácie o Duchu

Svätom). Človek od začiatku hľadal spojenie k tomuto

Nesmierne Veľkému a pretože bol aj Nedosažiteľný, človek

sa začal k Nemu modliť. Nie až po Ježišovom Vzkriesení,

ale dávno predtým sa židia modlili: „Boh je naše útočište a

sila, najistejšia pomoc v súžení“ (Ž 46,2). V KKC (2567) nás

Cirkev upozorňuje, že k Bohu sa musíme blížiť v pokore, vo

vedomí, že sme hriešnici, s vďakou, že napriek tomu: On nás

miloval ako prvý (Z 139, 1 Jn 4,10) a miluje nás dodnes.

Prosba apoštolov „Nauč nás modliť sa“ je prastará túžba

ľudstva. Od najnevzdelanejšieho človeka až po

viacnásobných Doktorov. Obrazom tejto túžby je smäd. V

modlitbe sa stretá Boží smäd po našej láske s našou túžbou

priblížiť sa k Bohu, lebo Boh sám vložil do nás tento

smäd.(KKC 2560). A od udalosti Veľkej noci je modlitba aj

spoluprácou veriacich s Božími plánmi lásky k ľudstvu

(2568). Kresťanská modlitba a kresťanský život sú

neoddeliteľne spojené (2745).

Aj Ježiš bol smädný pri studni v Samárii. Smädný

za láskou a dušou tej Samaritánky (Jn 4,7). A so slovami

„Smädný som!“ (Jn 19,28) umieral na kríži. Smädný po

dušiach všetkých nespasených. Smädný aj po tvojej a mojej

duši! A keď mu odpovieš, to bude tvoje a jeho tajomstvo!

Vyprosujem Ti, Vám, milosť smädu v tejto dobe Svätého

pôstu.

Tvoja Vaša Eva Plešková

MARIÁNSKA PÚŤ SLOVÁKOV
DO MARIASTEIN

Z PRÍLEŽITOSTI DŇA MATIEK
NEDEĽA, 9. MÁJA 2010

Púť už tradične usporadúva a organizuje Slovenská

Bazilejská Komunita.

Program je nasledovný:

- Od 11 :00 - možnosť vykonať si sviatosť zmierenia

- 12:1 5 - usporiadanie sprievodu a vchod do Baziliky proce-

siou

- 12:30 – začiatok slávnostnej sv. omše

Hlavným celebrantom a kazateľom bude Jeho

Excelencia Dominik Tóth , emeritný biskup. Pre

koncelebráciu sú pozvaní aj všetci kňazi či slovenskí, alebo

akokoľvek blízki nášmu spoločenstvu!

Po sv. omši sa koná pique-nique v priestoroch domu

rehoľných sestier – len 5 min. od Baziliky. Bude možnosť

kúpiť si grilované kurčatá a rôzne druhy nápojov.

Spomínaný rehoľný dom má aj dobre vybavenú kaviareň.

Niektorí pútnici si zvyknú priniesť aj doma pripravené jedlo.

Drahí veriaci príďte si vyprosiť od Nášho Pána na príhovor

Božej Matky potrebné milosti a Božiu ochranu pre naše

životné skúšky. Je to miesto, kde je Božia Dobrota

mimoriadne štedrá. Všetci ste vítaní.

OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA A
VEĽKEJ NOCI 2010 (ZÜRICH)

Všetky obrady sa konajú v Krypte kostola

Liebfrauen v Zürichu

KVETNÁ NEDEĽA – 28. marec 2010 o 9.30 hod

Pred kostolom bude na úvod požehnanie ratolestí (paliem)

a následne vchod do Krypty.

ZELENÝ ŠTVRTOK – 1 . apríla 2010 o 18.00 hod. Svätá

omša – Pamiatka Večere Pánovej .

VEĽKÝ PIATOK – 2. apríla 2010 o 15.00 hod. Slávenie

utrpenia a smrti Pána – Pašie, poklona Sv. Krížu, Sv.

príjmanie.

BIELA SOBOTA – 3. apríla 2010 o 21 .00 hod. Veľkonočná

vigília so slávnostnou sv. omšou a procesiou vzkriesenia.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 4. apríla 2010 – Slávnostná

sv. omša o 9.30 hod.

Pred a po každej bohoslužbe je možnosť pristúpiť ku

sviatosti pokánia (ku spovedi). V stredu Veľkého týždňa

31 . marca 2010 a v stredu týždňa po Veľkej Noci 7. marca

2010, sa slovenské sv. omše v kostole sv. Jána Bosca na

Talianskej Misii nekonajú!
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MODLITBA V RODINE
Milí čitatelia, v tomto čísle MI sme sa už dozvedeli

o modlitbe veľa. Skúsme sa teraz spoločne zamyslieť nad

tým, akú úlohu má modlitba v našej rodine. Možno ste

rodičia, možno nimi ešte len budete, v každom prípade som

presvedčený, že modlitba hrá v mojom i vo vašom živote

dôležitú a nezameniteľnú úlohu. K tomuto poznaniu by sme

mali ako rodičia, alebo starí rodičia viesť aj naše deti a ich

deti. Ako inak, modlitbou. O sile modlitby ako takej , o

rozhovore s Bohom, ste si mohli prečítať v úvodníku ako aj v

článku od pani Evy Pleško. Ako však vnímajú modlitbu naše

deti, ako by sme ich mali viesť k tomu, aby sa naučili obracať

sa na Boha so

svojimi radosťami,

starosťami,

pochybnosťami? V

prvom rade je

doležitá pravdivosť,

inak nazývana aj

autenticita. Ak

budeme ako rodičia

pravdiví (autentickí)

pred svojimi deťmi,

ak sa budeme sami

pravidelne modliť už

pred tým ako nám

Boh požehná naše

ratolesti, o to ľahšie príjmu naše deti modlitbu ako niečo

prirodzené a samozrejmé. Veď deti príjmajú od svojich

rodičov mnoho iných činností a snažia sa ich napodobňovať.

Preto je veľmi dôležité, aby sme naše deti zapájali

do modlitby v rodine už od útleho veku. Modlitba sa pre nich

tak stane samozrejmou súčasťou života rodiny aj ich

osobného vzťahu k Bohu. Modlitba v rodine s deťmi nemusí

byť zdĺhavé odriekanie naučených modlitieb. Omnoho

účinnejšie je, ak sa dokážeme porozprávať s Bohom svojimi

vlastnými slovami. Naše deti nám ľahšie porozumejú a

dokážu sa sami zapojiť. A o to presne ide! Stačí kratučká veta,

alebo poďakovanie za kamarátov, za školu, za peknú hračku,

za mamku, alebo za ocka. Každá, aj tá naj jednoduchšia

myšlienka smerujúca k Bohu sa stáva modlitbou. Ani my

rodičia nemusíme prosiť a ďakovať zložitými vetami. Skúsme

„rozmeniť naše myšlienky na drobné“ a modliť sa tak, aby

naše deti rozumeli našej modlitbe. Veď od Boha dostávame

denne toľko vecí za ktoré môžeme ďakovať a prosiť! Skúsme

sa, milí rodičia, zamyslieť, ako často sa s našimi deťmi

modlíme.

Ranná modlitba je veľmi dôležitá, pretože dáva

novému dňu rámec, v ktorom môžeme konať dobré skutky,

oslavovať Boha v práci, v škole, alebo pri povinnostiach v

domácnosti. Neskôr, keď budú naše deti väčšie, môžeme

pridať k rannej modlitbe aj úryvok z evanjelia, aby nás Slovo

Pánovo sprevádzalo každý deň, nie len v nedeľu. Pri

modlitbe pred a po jedle sa naučia naše deti vďačnosti za

zdravie, prácu, šikovnosť a obetu, všetko to, čo potrebujeme

aby sme mohli spoločne zasadnúť k stolu. Modlitba večer je

akýmsi zhrnutím celého dňa, keď sa môžeme Bohu poďako-

vať, za všetko, čo nám dáva a odprosiť za naše nedostatky.

Deti sa tak naučia spytovať si svedomie a získaju schopnosť

sebareflexie.

Modlite sa so svojimi deťmi pravidelne! Práve pravidelnosť

je to, čím sa modlitba dostáva našim deťom „pod kožu“.

Možno mnohí z vás objavia v modlitbe s deťmi ukrytý

poklad, možno nový vzťah k Bohu, určite však posilní celú

vašu rodinu. A ak ste aj doteraz váhali, nebojte sa a začnite s

modlitbou vo vašej rodine čo najskôr. Deti vás odmenia

úžasným spôsobom, a v ich modlitbe objavíte čistotu ich

srdca. Vy im zase dajte v modlitbe pocítiť, ako veľmi ich

milujete a proste za seba navzájom. Vám, ktorí chováte úctu

k Panne Márii a chcete ju odovzdať aj vaším deťom,

odporúčam modliť sa ruženec. Cez túto modlitbu sa môžu

stretnúť s dôležitými tajomstvami našej viery. Želám vám zo

srdca veľa požehnaných chvíľ pri spoločnej modlitbe.

Dalibor Kalna

Skúsme „rozmeniť naše
myšlienky na drobné“ a modliť sa
tak, aby naše deti rozumeli našej

modlitbe.

Chceme sa s vami podeliť o radosť z našej tretej dcérky

Ľudmilky, ktorá sa narodila 19.2.2010. Týmto ďakujeme

všetkým za vaše modlitby a pomoc. Osobitne veľká vďaka

patrí Žanetke,ktorá nám strážila deti, kým sme išli do

pôrodnice a Evke, ktorá sa postarala o našu Máriu. Úprimné

Pán Boh zaplať a vynahraď.

Marián a Majka, Ženeva
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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

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 katechéza pre deti. Je to vždy na druhú
nedeľu v mesiaci.

Nedeľa: 1 4. marec 2010 18.00 hod
Nedeľa: 28. marec 2010 18.00 hod
Nedeľa: 11 . apríl 2010 18.00 hod
Nedeľa: 25. apríl 2010 18.00 hod
Nedeľa: 09. máj 2010 Púť do MARIASTEIN
Nedeľa: 23. máj 2010 18.00 hod
Nedeľa: 1 3. jún 2010 18.00 hod
Nedeľa: 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 miest-
nosti.

Sobota: 1 3. marec 2010 17.30 hod
Sobota: 27. marec 2010 17.30 hod
Sobota: 1 0. apríl 20010 17.30 hod
Sobota: 24. apríl 2010 17.30 hod
Sobota: 8. máj 2010 17.30 hod
Sobota: 22. máj 2010 17.30 hod
Sobota: 1 2. jún 2010 17.30 hod
Sobota: 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.

6. marec 2010 15.30 hod
2. apríl 2010 Sviatosti zmierenia – modlitba o 10.00 hod (V
budove farského centra)
Sviatosti pokánia vysluhuje a stretnutie vedie otec Jozef
Bago SDB
4. apríl 2010 Veľká Noc – 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 normálnou chôdzou
z vlakovej stanice. Po sv. omši sa aspoň na krátko
stretneme v blízkej cukrárni pri ľadovom štadióne.
Začiatok sv. omše vždy o 16:00. Program bohoslužieb pre
prvý polrok 2010:

20. marec 2010 16.00 hod
05. apríl 2010 Veľkonočný pondelok o 16.00 hod
(Túto sv. omšu slúži otec JozefBago SDB)
17. apríl 2010 16.00 hod
15. máj 2010 16.00 hod
19. 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 výnimkou „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.

Zürich
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. Program bohoslužieb pre
Veľký týždeň a Veľkú Noc 2010 – je na strane č. 4.
Možnosť vykonať si sv. pokánia (spoveď) je pred každou
sv. omšou, alebo po nej .




