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BOH JE PRÍTOMNÝ
SKRZE SLOVO

Drahí veriaci, milí spolurodáci.

V tomto čísle nášho časopisu sa chcem zmieniť pár riadkami

o význame Božieho slova, teda tej časti Božieho zjavenia,

ktoré bolo napísané pod vplyvom Ducha svätého. Knihu, kde

je toto zachytené a uchovávané nazývame Písmo sväté, alebo

Biblia. Pri každej sv. omši je vždy aj slávenie bohoslužby

Slova. Čítame úryvky z písma svätého a v kázni sa toto Božie

slovo vysvetľuje. Je teda užitočné prehodnotiť náš vzťah

k Svätému písmu. Nestalo sa pre nás len „povinným čítaním“

a prikázaným návykom? Vieme si nájsť čas na modlitbu, kde

nie iba my hovoríme Bohu, ale kde Boh hovorí k nám a my

počúvame?

Najprv krátke pripomenutie, že Božie slovo je nositeľom:

Božej blízkosti; jeho Zákona; a jeho „Múdrosti“.

Slovo v Božom ľude pred príchodom Spasiteľa bolo

prostriedkom, ktorý správne osvetľoval Božie dielo. No tým

samým bolo zároveň aj niečím viac. Samo bolo akýmsi

zjavením, účinkovaním Stvoriteľa. Tvorca vesmíru sa

zjavoval skrze slovo biednemu človekovi:

„Každé telo je ako tráva.

Zoschne tráva, zvädne kvet;

Ale slovo Boha nášho trvá naveky.“ (Iz 40, 6 – 8)

Skrze slovo je nám Boh blízko. Blízko je nám však aj skrze

určitú, inú formu slova, totiž skrze zákon. Zákon je vlastne

vyslovené svedomie ľudu. Aj v ňom sa snažíme dospieť

k Bohu. „Lebo to bude vaša múdrosť a rozumnosť pred

národmi, ktoré sa o každom tomto príkaze dozvedia. Budú

vravieť: „Naskrze múdry a rozumný je tento veľký národ!

Veď kdeže je národ taký mocný, ktorý by mal nablízku

svojich bohov tak, ako je Pán, Boh náš, kedykoľvek k nemu

voláme? A kdeže je národ tak správny, čo by mal také

spravodlivé prikázania a ustanovenia, ako je tento celý zákon,

ktorý vám dnes predkladám?“ (Dt 4, 6 – 8).

Ďalej sa v Biblii zdôrazňuje: Prikázania zákona „nie sú

v nebesiach, aby si mohol vravieť: „Ktože vystúpi za nás do

neba a kto nám ich znesie. . . naopak, veľmi blízko sú tie

slová: sú v tvojich ústach, v tvojom srdci. . .“ (Dt 30,1 2 a 14).

Je ešte tretí výraz, ktorým Boží ľud opisuje

prítomnosť Božiu: „Múdrosť“. Najmä v neskorších dobách

používali toto obsažné slovo na vyjadrenie prítomnosti

Božej . Zastavme sa na chvíľku a zahĺbme sa do vecí.

Vychádzajme pri tom z nášho vlastného sveta.

Zaiste nás môže naplniť úctou, keď máme pred

sebou prehľad, kde sa obyčajnými písmenami a číslicami

uvádzajú všetky pralátky, z ktorých pozostáva naša zem:

„periodická sústava prvkov“. Aká mimoriadna a prenikavá

ľudská inteligencia objavila tento systém! No jednako toto

objavenie bolo len dodatočnou úvahou, dodatočným

stopovaním toho, čo je uložené vo veciach samých, toho, čo

PÚŤ KU CTI NAŠICH VIEROZVESTCOV

REICHENAU

Sobota 26. jún 2010 o 17:00

Ako po iné roky, aj tento raz si vykonáme tradičnú púť na

posvätné miesto, kde bol viac rokov väznený arcibiskup

sv. Metod.

Svätá omša začína o 17:00

Miesto slávenia: Bazilika – Münster

St. Maria und 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 Zürichu 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 .

(pokračovanie na strane 3)
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ZO ŽIVOTA MISIE
MODLITEBNÉ STRETNUTIAMATIEK

Vo farskom centre Talianskej Misie v Zürichu (Feldstrasse

109, 8004 Zürich) sa koná každý štvrtok o 16:00 rodinné

stretnutie našich mamičiek s deťmi. Tradícia už trvá dlhšie –

možno aj vyše troch rokov. Naše mamičky sú vytrvalé a

verné, gratulujeme. Okrem modlitby na stretku si nájdu čas aj

na bezprostredné podelenie sa o skúsenosti zo života v

rodinách. Aj toto je spôsob, ako kresťansky zdielať spoločné

radosti i strasti. Ak sa radosť odovzdá ďalej – rastie. Ak sa

zdôveríme s krížom – stáva sa ľahším. Na priloženej fotografii

sú naše mami s deťmi zo stretnutia z 3. júna 2010.

SVIATOSTI UVEDENIA DO KRESŤANSKÉHO

ŽIVOTA NA NAŠEJ SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ

MISII (KRST, BIRMOVANIE, PRVÉ SV. PRIJÍMANIE)

V prvom polroku 2010 bol krst udelený týmto deťom:

Candelieri Gabriel Rocco – 31 .01 .2010

Meyhack Manuel – 14.02.2010

Lednický Tobias – 04.04.2010

Zucca Carlotta – 25.04.2010

Stahel Simona Maria – 02.05.2010

Baťková Hana – 30. mája 2010

Künzi Annika – 11 . júla 2010 (t.č. v príprave)

Cicoňová Lea Sophie – 27.06.2010

Prvé sv. prij ímanie prijali:

Švercelová Mária dňa 11 .04.2010

Vojteková Zdenka dňa 11 .04.2010

Václavková Alžbeta Mária dňa 09.05.2010

Kálna Lukáš, Ostermundigen, dňa 28.03.2010

Birmovanie prijal: Kroták Matej dňa 09.05.2010

Ohľadom sviatosti manželstva, si za prvý polrok 2010

vykonalo prípravu k uzavretiu kresťanského sobáša 9

snúbeneckých párov. Keďže títo kandidáti na cirkevný sobáš

sú buď obidvaja Slováci, alebo aspoň jedna strana z nich je

slovenská, vo všetkých prípadoch sa obrad sobáša konal

(alebo bude konať) na Slovensku.

FOLKLÓRNY SÚBOR "KALVARČAN"
V ZÜRICHU A BASELI

Dňa 10. októbra 2010, zavíta medzi nás tanečno-spevácky

folklórny súbor "KALVARČAN" z Košíc.

V nedeľu 10. októbra budú doprevádzať sv. omšu v krypte

Liebfrauen (začiatok – ako vždy o 09:30 hod), po sv. omši

vystúpia vo veľkej sále farského cetra Liebfrauen.

Súbor "KALVARČAN" bude hudobne doprevádzať sv.

omšu v Baseli – v tú istú nedeľu (10.1 0.2010) – začiatok

o 18:00 hod. Po sv. omši takisto vystúpia so svojím

umeleckým programom vo veľkej sále farského centra Al-

lerheiligen. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Zdroj: www.slovaci.ch
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LIST OTCA BISKUPA
DOMINIKA TÓTHA

Drahí rodáci,

pri pokojnom lete z Zürichu do Viedne mohol som sa oddať

reflexii na naše stretnutie v Mariastein.

Najprv Vám ďakujem za milé stretnutie: každému osobitne a

všetkým Vám. Zvlášť ďakujem vdp. Don Františkovi

Polákovi, jednak za pozvanie a potom za všetku starostlivosť.

Spomínal som na nádherný chrám, baziliku a mal

som pred sebou Vaše spoločenstvo. Bolo to milé prekvapenie,

že tam boli deti a mládež, veď nie všade je to tak, vstup do

baziliky s národnými symbolmi, potom piesne, liturgia.

Pravda, boli tam aj iní, ktorí boli svedkami našej sv. Omše.

V homílii som spomenul, že obdivujem Vašu vieru a

Vašu vernosť, veď som si vedomý toho, v akom svete a v

akom prostredí žijete. Ale čokoľvek sa to javí ako Vaša

zásluha, treba v tom vidieť dar od Pána, jeho milosť,

pôsobenie Ducha sv. Spomínal som aj na ostatných, našich

bratov a sestry, ktorí boli mohli prísť aspoň z najbližšieho

okolia. Rozhodne z Vašej strany to bola obeta, ktorú treba

priniesť pri každej púti.

Potom nasledovalo stretnutie v kláštore:

bezprostredné rozhovory a tu sa moje presvedčenie len

upevnilo: krásne reprezentujete slovenskú kultúru, slovenský

charakter. Akoby ste cítili, že práve v tej spoločnosti treba si

dávať pozor, veď sme pozorovaní. Usilujte sa šíriť dobré

meno našej vlasti a nášho národa.

Náš Pán dáva nám všetkým vznešené poslanie:

„Nech svieti vaše svetlo pred ľudmi, aby videli vaše dobré

skutky a oslavovali Boha.“ Mt 5. Tak krásne reprezentujete

našu vlasť, národ, tak aby ste reprezentovali katolícke

Slovensko. Tomu svetu ukázať vyššie hodnoty, večné hodnoty

svojou dobrotou, sympatiami, nezištnou ochotou pomáhať.

Takto urobiť videteľnou vieru a dávať svedectvo Bohu, ktorý

je nielen dobrý, ale dobrota sama. „Boh je láska.“ 1 Jn 4. Sv.

Otec Benedikt XVI. Vo Fatime povzbudil aj nás: „Nemajte

strach hovoriť o Bohu a ukazovať bez zahanbenia znamenia

viery, aby sa tak pred očami našich súčasníkov rozžiarilo

Kristovo svetlo, ako to spieva Cirkev vo Veľkonočnej vigílii,

ktorá plodí ľudstvo ako Božiu rodinu.“V modlitbách

spomínam na Vás a všetkým Vám, rodinám s láskou

žehnám.

Mons. Dominik Tóth

emeritný biskup

pôvodne vymyslela už jestvujúca Múdrosť.

Robili sa výskumi o sťahovaní vtákov. A prišlo sa na

obdivuhodne hlboké objavy. Aká veľká však musí byť

potom Múdrosť, ktorá to stvorila a dala tvorivo sa rozvíjať

všetkým tým jedným odtieňom vtáčieho letu!

Písmo v obdive vďačnosti ide niekedy tak ďaleko,

že o tejto múdrosti hovorí, ako o osobe. Nie že by sa ňou

myslela osoba; je to len spôsob podania. V jednom

básnickom obraze dáva jej do úst slová:

„Nebolo ešte morských priehlbní, keď ja som sa už zrodila. . .

Keď zhotovoval nebesia, tam som bola.. . .

Keď ustaľoval základy zemské:

Nuž ja som bola uňho chovankou

A bola som deň po deň rozkošou jeho

A hrala som sa pred ním v každý čas. . .“ (Prísl 8, 24 – 31 )

Slovo, Zákon, Múdrosť – to sú spôsoby, ktorými

starozákonný boží ľud – Izrael vyjadroval jedinú skutočnosť,

že sa totiž živý Boh znížil k nemu a k svetu. V pojme

„Múdrosť“ v Novom zákone – tak isto ako „Slovo“ – zjavuje

sa nám „Niekto“. Pavol totiž hovorí o Kristovi tými istými

slovami ako Starý zákon o múdrosti: „On je odblesk slávy

Boha“ (Hebr 1 ,3); „On je obraz neviditeľného Boha, lebo

v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach a čo je na

zemi. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho“ (Kol 1 , 1 5 –

16). Sklonenie sa Boha k nám bude teda sklonením sa

Niekoho celkom určitého: Slova, ktoré sa stalo telom.

Drahí čitatelia, o Písme svätom by šlo ešte veľa

písať. . . V tomto úvodníku aspoň toľko. Blíži sa čas

školských prázdnin a letných dovoleniek. Do cestovnej

batožiny dávame vždy veci nevyhnutné a veci ktoré sú

symbolmi – toho čo je pre náš život veľmi vzácne. Nebolo

by vhodné dať si do batožiny aj primerané „cestovné“ Písmo

sv. (Bibliu)? Sv. Augustín povedal, že kresťanská viera, ak

nemá zahynúť, chradnúť, má byť živená – pestovaná.

Možno práve počúvanie a čítanie Božieho Slova je a bude

pre nás vhodným prostriedkom pre pozdvihnutie

a posilnenie našej viery.

S láskou a úctou – otec František.

(pokračovanie zo strany 1)



Č
ís
lo

2
R
oč

ní
k
20

10
4

ŤAŽKÉ ČASY
Počujete aj vy tak často sťažnosť od ľudí, že žijeme

ťažké časy? A kedy neboli „ťažké časy“? Viete o takej dobe?

Ja len o jednej : Keď žil Mozart boli Turci premožení

a nebola vojna. Ale už v čase jeho smrti to vrelo vo Francii

a odvtedy sa svet tuším dodnes neupokojil.

Napadlo mi, že keby Boh bol nechal Adama a Evu,

resp. prvé ľudstvo v raji, tak si svet nikdy nepodmania,

nemáme nielen technický, ale ani duchovný, umelecký

a kultúrny pokrok, ani filozofiu, vedy a náboženstvá. Ale

pravda je tá, že Raj nikdy nebol, ľudia mali vždy ťažký život

a snívali o niečom, čo sa dostalo do prapríbehov ľudstva

a nazvali to „rajom“.

Ale ľudia si často nevedeli poradiť správne, lebo

zistili, že medzi nimi šarapatí aj zlo, resp. Zlý, čo potvrdil aj

Ježiš za svojho života a ukázal nám, ako sa proti nemu

bojuje. Najprv pri pokúšaní (Mt 4) a potom na Kríži (Lk

23,34) a ešte raz v Jn 21 , 1 5-19, kde neodvolal Petra ako

skalu, na ktorú vybuduje svoju Cirkev (Mt 16,1 8), ale mu

odpustil a ponechal ho v tomto najvyššom úrade. Ale ani

Peter to nemal „ľahké“. Ani jeden „Peter“ to dodnes nemá

ľahké.. .

V evanjeliu sv. Lukáša máme tri dôležité vety:

„Dnes sa splnilo toto slovo Písma“ (z Iz 61 ,1 ) v Nazarete,

kde čítal zo zvitku Izajáša čím chcel upozorniť na seba

a v Lk 12,49: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem a čo chcem?

Len aby už vzplanul“!

Oheň je jedným z elementov (zem, voda, vzduch

a oheň) a je to dvojznačný symbol (ako všetky symboly).

Spaľuje, čo je zlé a nechá rásť nové. Svieti, hreje a kedysi

poháňal aj jednoduché motory, dnes je už len „motorom

zeme“ a keď vybuchne nad povrch, vieme, ako to vyzerá

a akí sú ľudia proti tomu bezmocní. Dvojznačný symbol:

jeho svetlo a teplo je pre nás dobrom a požiare prinášajú

skazu a smrť. Pod kontrólou je naším pomocníkom.

Nedávno som písala o Jahvem, ktorý sa zjavil v horiacom kri.

Ježiš nám zanechal nielen svoje slovo o ohni, ktorý priniesol,

ale príkladom svojho života ukázal, čo chcel, aby aj v nás

vzplanulo: to je vzlet, nadšenie, obetavosť a bezhraničná

láska. Na konci jeho pozemského života sa zdalo, že Zlý,

ktorému nepodľahol na začiatku svojho verejného

účinkovania, ho predsa premohol. Ale ten oheň lásky

nevyhasol: Modlil sa za svojich katov: „Otče, odpusť im, lebo

nevedia, čo činia“. Zatým dodnes slávime 50 dní Božiu

odpoveď na Ježišovu vernosť!

Tie štyri elementy sú aj v nás, včetne ohňa, vo forme

teploty tela navonok, ale najmä v našom vnútri: schopnosti

nadchnúť sa za veľké a dobré veci. A ten oheň, ktorý nechceli

prijať od Krista všetci, zoslal na zhromaždených na Turíce.

Ustrašený Peter tu vzplanul nadšením, aké asi nemá páru: tam

nehorel spaľujúci oheň, ale oheň zapálenia za Ježišovu vec.

Peter vystúpil, rečnil a ten oheň vzplanul v tisícoch, ktorí sa

dali pokrstiť (Sk 2,41 ). A u neho ten oheň vydržal až do smrti!

To bol naozaj božský oheň. Ale Kristus mu pomáhal aj ináč.

Skôr, než ho vyslal na bitevné pole, sa pri poslednom zjavení

u Galilejského mora pýtal: „Peter, miluješ ma?“ Pýtal sa

trikrát. Petrovi zvieralo srdce, aj keď trikrát odpovedal, že

„Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem,“ lebo si spomenul na svoj

strach, na svoje trojnásobné zapretie. A Ježiš neodvolal úrad,

ktorý mu dal (Mt 16,1 8) a pridal mu k tomu aj silu. A tak

čítame v SK, že zažil svoje „obrátenie“ u Kornélia, hoci židia

nesmeli vstúpiť do domu pohanov, on mal zrazu odvahu

prekročiť tento príkaz a zažil tam, že skôr, ako sa dali

pokrstiť, aj na týchto ľudí zostúpil Duch Svätý. A myslíte si,

že to teraz išlo u Petra „len tak?“ Určite bojoval so svojou

starou náukou, ale poslúchol slová zjavenia.

Dnes sme my pozvaní bojovať so svojím strachom

a starými postojmi k viere aj k ľuďom, lebo Ježiš aj nám dáva

neustále tohto Ducha Svätého, ktorý je stále medzi nami

a čaká, aby naše srdcia vzplanuli aj v dnešných „ťažkých

časoch“! A ďakujem tým, ktorí prikladajú polienka do ohňa,

niekedy už len do pahreby a vytrvajú pri tom. My sme tá

generácia, ktorú si Boh vyvolil, aby sme vzplanuli, aby

„Ježišova vec“ pokračovala až do skončenia sveta. Lebo nie

Ježiš sa nás vzdal, ale mnohí naši spoluobčania stratili dôveru.

Modlime sa za nich a aj za seba! Boh je verný.

S Vami sa modlí aj Vaša Eva Plešková.

Dnes sme my pozvaní
bojovať so svojím strachom
a starými postojmi k viere

aj k ľuďom.. .
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NÁRODNÁ MARIÁNSKA PÚŤ
SLOVÁKOV DO
EINSIEDELN

NEDEĽA 5. SEPTEMER 2010

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. Robert Bezák, CSsR, arcibiskup trnavskej

Arcidiecézi.

Program je následovný

10.30 hod Vysluhovanie sviatosti zmierenia (spovedí), v

kaplnke na spovedanie. Vchod je z námestia pred

Bazilikou. Treba vôjsť do vchodu s nápisom

“Gymnasium”

11.45 hod Zoraďovanie procesie pre slávnostný vstup do

Baziliky.

12.15 hod Vstup do Baziliky a začiatok sv. omše;

14.00 hod (približne) Možnosť spoločného obedu v

reštaurácii St. Georg. Reštaurácia sa nachádza len 5 min.

od Baziliky. Máme ju vždy rezervovanú pre účastníkov

púte.

Prosíme krajanky a krajanov, ktorí 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 pozvaní aj slovenskí, alebo našej

SKM blízki kňazi. Už vopred vyslovujem všetkým

zúčastneným srdečnú vďaku.

KNIHA, PRIATEĽ
ČLOVEKA

Milí rodičia, alebo budúci rodičia,

v dnešnom čísle sa na chvíľu zamyslime nad knihou.

Doma má každý z nás určite nejakú, a tí sčitanejší možno

majú doma aj plné police kníh. Možno radi čítate romány,

možno kriminálky, alebo si radi oddýchnete pri humorných

poviedkach, či sci-fi. A potom sú tu knihy, ktoré čítavame na

dobrú noc našim deťom. Knihy veselé, smutné, plné

dobrodružstva, lásky, napätia, alebo humoru. Určite mi dáte

všetci za pravdu, že čítanie kníh je dobrá a potrebná vec,

pretože podporuje slovnú zásobu (hlavne u detí), rozvíja

fantáziu a komunikačné schopnosti, tak potrebné v

každodennom živote človeka. Koniec-koncov, hovorí sa, že

kniha je priateľ človeka. Tak ako sme sa dozvedeli v minulom

čísle MI (hoci verím, že to nie je pre nikoho z vás novinkou),

deti nasledujú už od útleho veku príklad svojich rodičov. V

tom ako sa správajú, ako rozprávajú, ako dávajú najavo svoje

pocity a potreby. Samozrejme, to platí aj o čítaní kníh, aj keď

sú dnes deti viac a viac priťahované televíziou a filmom.

Čítanie kníh, akokoľvek obľúbené u rodičov, sa stáva u našich

ratolestí druhoradým spôsobom zábavy. Nie nebojte sa,

nejdem vás poúčať o tom, kedy a koľko majú vaše deti sedieť

pred televízorom, počítačom, alebo hracou konzolou. Ani vás

nechcem strašiť s tým, že vaše deti budú neschopné a hlúpe,

keď za deň neprečítajú aspoň jednu knihu. Dnes nám ide o

čosi iné.

Medzi všetkými vašimi knihami sa určite nájde

jedna, ktorá je iná, ako ostatné knihy. Kniha, ktorá skrýva

neuveriteľné bohatstvo, pre náš život tu na Zemi, ako aj v

nebi. Voláme ju Biblia, alebo kniha kníh, lebo nám skrze ňu

Boh oznámil svoj plán spásy a to ako nás veľmi miluje. Pre

kresťana je to jedinečná kniha, pretože nám dáva odpoveď na

všetky naše otázky. Otázky o živote, vzťahu k ľuďom, k sebe

samým, o rodine, priateľstve, o láske a odpúšťaní. Dáva

dokonca odpovede na otázky o veciach posledných. Ak sme

presvedčení, že biblia je naozaj návodom na náš život, bolo

by veľkou chybou, nečítať ju. Viem, možno mi poviete, že

písmo sväté si predsa vypočujete v nedeľu na omši. No biblia

nie je knihou iba na nedeľu. Je knihou, z ktorej môžeme

čerpať silu a povzbudenie na každý deň. Preto by sme mali

začínať každý deň čítaním z biblie. Sme ľudia modernej doby,

ráno vstávame s pocitom, že nestíhame a večer si líhame so

zoznamom vecí na perách, čo sme mali, ale nestihli urobiť a

budeme musieť urobiť zajtra. A predsa, mať doma knihu,

ktorá nám môže pomocť prísť do večnosti a nenazrieť do nej

aspoň raz za deň mi pripadá nerozumné. A tak každý, kto
počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa
múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. (Mt 7,
24). Milí rodičia a aj všetci ostatní čitatelia MI, nebojte sa

zobrať sväté písmo každé ráno do rúk. Nájdite si čas, hoci len

10 minút denne. Aj 10 minút strávených nad slovom nášho

Pána, nás može viesť celý deň. Pomôže vám rozhodnúť sa

správne vo chvíli, keď sa budete musieť rozhodnúť medzi

dobrom a zlom, medzi láskou a ľahostajnosťou, medzi

nebom a zatratením. A verte mi, niet lepšieho výchovného

systému ako isť príkladom vlastným deťom. Ukážte svojím

deťom, že biblia má vo vašom živote výnimočné miesto a

nedovoľte aby zapadla prachom. Nechajte ich objavovať vo

svätom písme nášho Pána a cestu k nemu. To vám zo srdca

želám a vyprosujem.

Dalibor Kálna
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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
17.00 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 : 27. jún 2010 18.00 hod
Nedeľa: 22. august 2010 18.00 hod
Nedeľa: 1 2. september 2010 18.00 hod
Nedeľa: 26. september 2010 18.00 hod
Nedeľa: 1 0. október 2010 18.00 hod
Nedeľa: 24. október 2010 18.00 hod
Nedeľa: 1 4. november 2010 18.00 hod
Nedeľa: 28. november 2010 18.00 hod
Nedeľa: 1 2. december 2010 18.00 hod
Nedeľa: 26. december 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: 26. jún 2010 17.30 hod
Sobota: 28. august 2010 17.30 hod
Sobota: 11 . september 2010 17.30 hod
Sobota: 25. september 2010 17.30 hod
Sobota: 09. október 2010 17.30 hod
Sobota: 23. október 2010 17.30 hod
Sobota: 1 3. november 2010 17.30 hod
Sobota: 27. november 2010 17.30 hod
Sobota: 11 . december 2010 17.30 hod
Sobota: 25. december 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.

Nedeľa 29. august 2010 15.30 hod
Táto sv. omša nahrádza tú z prvej soboty septembrovej!
Sobota 2. október 2010 15.30 hod
Sobota 6. november 2010 15.30 hod
Sobota 4. december 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.

Sobota 19. jún 2010 16.00 hod
Sobota 18. september 2010 16.00 hod
Sobota 16. október 2010 16.00 hod
Sobota 20. november 2010 16.00 hod
Sobota 18. december 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
pred začiatkom sv. omše, alebo po nej .

Zürich: Každý piatok o 20.00 hod. Na Feldstr. 1 09 –
Talianska Misia ( s výnimkou „prvých piatkov“ a prázdnin) sa
schádza Modlitebno – biblický krúžok. Stretnutie je vo farskej
budove v jednej z učební pre katechézu.

Zürich: Každý štvrtok o 16.00 hod (s výnimkou prázdnin) sa
schádza skupina matiek s deťmi, na tej istej adrese –
Talianskej Misie.

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. Možnosť vykonať si sv.
pokánia (spoveď) je pred každou sv. omšou, alebo po nej .




