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VYKÚPENIE -
TVÁROU V TVÁR
BIEDE A ÚZKOSTI

DRAHÍ VERIACI – MILÍ SPOLURODÁCI.

Nikomu z nás, kto aspoň letmo sleduje dianie vo

svete neuniknú smutné udalosti, niekedy naozaj tragické,

ktoré denníky dávajú na stránku nazývanú “čierna kronika”.

V posledných mesiacoch sme boli tiež okrem iného svedkami

aj hrozných prírodných nešťastí. Boli nimi postihnuté milióny

ľudí. Zemetrasenie na Haity, nepredstaviteľné záplavy v

Pakistane a mnohé iné. No tento tvrdý osud nejestvuje len

mimo nás (v novinách), ale dotýka sa veľmi často aj nás

samých. Mnohí ľudia si práve pri pohľade na túto “biedu a

úzkosť” kladú otázku: Prečo? Preto teraz chcem v tomto

úvodníku pripomenúť, aký pohľad by mal mať na túto

skutočnosť veriaci kresťan.

ČLOVEK TVÁROU V TVÁR BIEDE A ÚZKOSTI.

Každý človek určitým spôsobom skusuje život ako biedu.

Keď je šťastný, bojí sa, že šťastie stratí. Keď upadol do

biedy,. . nuž, potom je to s ním bieda! “Je to vážne, pán

doktor?” alebo: “Strácam hlavu, keď si na neho pomyslím”.. .

“Mňa nikto nikdy nemiloval”. . . “Milovala som

niekedy?”.. .”Nevidím východisko”.. .“Ja vždy všetko

pokazím”.. . “Som zlý”.. . “Prečo musel zomrieť práve tento

jediný človek, ktorého som mal rád?”.. . “Len si predstav, že

by zomrela”. . . “Len si predstav, že to auto zrazu vybehlo na

chodník”.

Nemáme azda všetci svoje vlastné spôsoby, ako sa

vymaniť z biedy, z nespokojnosti, neistoty? Opatrnosť. Tvrdá

práca. Hudba. Premýšľať o vlastnom zmysle všetkého, čo sa

deje. Alebo pesimizmus, aby nás úder sklamania nezasiahol

príliš tvrdo. Chceme si udržať šťastie tým, že sme sebeckí a

uzavretí. Alebo naopak práve tým, že sme dobrí a otvorení. . .

Milióny osobných postojov, ktorými sa pokúšame vykúpiť zo

svojej ľudskej obmedzenosti.

V ľudstve vyniklo niekoľko veľkých ciest k

vykúpeniu. V nich milióny ľudí osobne nachádzajú svoje

miesto a splnenie najhlbších túžob. Najvýznamnejšie hnutia

sú: hinduizmus, budhizmus, islam, západný humanizmus,

marxizmus.. . a konečne židovstvo a Ježišova Cirkev. Mohli by

sme sa rad radom pýtať každého z týchto prúdov: Vykupuješ

skutočne celého človeka? Alebo zostáva časť nášho túžiaceho

bytia nevykúpená, ponechaná na pospas osudu?

SLOBODNÝ ČLOVEK PRED BOHOM. Pozrime sa

aspoň stručne, ako viera v Ježiša Krista (v ktorom sa človeku

zjavil Boh) objasňuje ľudský údel. Keď sa Boh zjaví, ako

kontrast hneď sa ukáže, čo sme my. Ježišova svätosť a jeho

láska k Otcovi nám ukazujú, ako veľmi sme zapletení v

sebectve a vlažnosti. Koreň nášho osudu sa nachádza v nás

samých. Preto prvé, čo nám Božie zjavenie dáva, je správna

diagnóza. Náš osud to nie je čosi mimo nás.. . Náš osud patrí

k našej spoločnej a jednako slobodnej zodpovednosti: to je

hriech. Nezávisle na akomkoľvek osude človek alebo

podlieha hriechu, alebo nad ním víťazí. Človek stojí vo

veľkom priestore slobody so svojimi vlastnými činmi, ktoré

ho môžu teraz a naveky urobiť šťastným alebo nešťastným.

NEMÔŽEME SA SPASIŤ SAMI. Súčasne s touto

zodpovednosťou však hlása kresťanská viera aj to, že človek

nemá moc uskutočniť svoju záchranu celkom sám. Hriechom

sa trhá kontakt s Bohom, naším základom; a bez Boha ho

nemôžeme obnoviť. Ježiš nás však povznáša nad našu

nemohúcnosť darom svojho Ducha, ktorý obsahuje nové

narodenie: víťazstvo nad hriechom, život s Bohom, záchrana

zo smrti.

SME VYZVANÍ BOJOVAŤ PROTI HRIECHU A

BIEDE. Toto pôsobenie Božie nás neodsudzuje k tomu, aby

sme sa zriekli našej zodpovednosti a nášho rozvoja. Naopak,

vykupuje nás k vlastnej osobnej činnosti, dobrote, láske, k

premáhaniu hriechu, zla, biedy, a to so všetkými

prostriedkami, ktoré máme.

“TY MI HLAVU VZPRIAMUJEŠ” (Žalm 3,4)

V kritických chvíľach života môže sa však pokrok stať pre

človeka niečím, nad čím zatrpkne. Človeku, ktorý stoj í pri

svojej dcérke zomierajúcej na následky autonehody,

neslobodno rozprávať o pokroku ľudstva. Dcérky už nieto.

Vieme aj to, ako spolu s pokrokom rastie aj ľudská bieda

(telesná i duševná) ako plevel s pšenicou. Jestvuje hriech a

bolesť, proti ktorým ľudstvo stoj í bezmocné aj s najväčším

vynaložením síl, aj s celým svojím pokrokom. Vykupuje nás

Ježišovo posolstvo aj z tohto údelu?

Odpoveď sa nachádza v jednom jedinom slove. Je

to najstaršie slovo kresťanstva. Ježiš vykonal čosi,

(pokračovanie na strane 2)
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ZO ŽIVOTA MISIE

VÝZNAMNÉ JUBILEUM

Dňa 21 . augusta 2010 sa dožil náš spolurodák, pán Ing.

Aristid Zelenay, 80. rokov. Ja mu chcem aj na tomto mieste –

v našom misijnom časopise – úprimne zablahoželať a to aj v

mene všetkých. Nebudem sa rozširovať o životopisné dáta,

ani vymenovávať jeho zásluhy, bolo by o čom písať.. . Niečo

bolo spomenuté aj na oslave – dňa 29. augusta 2010 – v

nedeľu po sv. omši. Už iba jeho vernosť pri účasti na

bohoslužbách a jeho hlboké prežívanie i pozornosť na nich,

hovorí za všetko. Na našich misijných podujatiach je

prítomný, ak mu to je len trocha možné vždy: telom, dušou i

srdcom.

Takže aj z tohto miesta: Drahý náš Jubilant –

pán Aristid Zelenay! Veľa zdravia, rodinnej pohody,

Božieho požehnania a ochrany vo Vašom ďalšom živote a

službe blížnemu – v ktorej ste nikdy neustali. Nech ste

teda obklopený láskou, uznaním a pochopením nielen v

kruhu vašich najbližších v rodine (čo verím, že aj určite

ste), ale aj v tom širšom okruhu nášho spoločenstva

veriacich a spolurodákov. Nech vidíte ešte po dlhé roky,

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ PÚŤ – EINSIEDELN 2010

Dňa 5. septembra 2010 sa konala naša tradičná Slovenská

národná púť do Einsiedeln. Pontifikálna sv. omša začala o

12.1 5 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bol otec

arcibiskup J.E. Mons. Robert Bezák CssR. Spolu s ním

koncelebrovali: otec Jozef Bago (salezián) a otec František

Polák (dušpastier Slovákov vo Švajčiarsku). Slovenskí veriaci

a ich rodinní príbuzní zaplnili všetky miesta (na sedenie) v

tejto obrovskej svätyni. Svojou účasťou nás poctili aj

J.Excelencia – pán veľvyslanec Slovenskej republiky (vo

Švajčiarsku) Ján Foltín s manželkou a tiež chargé d'affaires –

pán Juraj Solčány. Po sv. omši sme sa ešte zišli na obede v

reštaurácii St Georg. Aj tu vládlo rodinné a srdečné ovzdušie.

To spestril svojím umeleckým prednesom aj pán Roderik

Zeig. Zahral pestrú zmes skladieb na fujare – na hudobnom

nástroji slovenských horalov. Ďakujem všetkým čo ste sa

zúčastnili, modlili a svedčili o našej vernosti k pravej

kresťanskej viere a našim slovenským koreňom – k našej

Domovine. Ďakujem tiež dobrodincom i spoluorganizátorom

– všetkým! Ale menovite vyslovujem vďaku pani Lilke

Peschak – Meier a jej manželovi Pierre Meier za ich

mimoriadnu veľkodušnosť i solidaritu. Pani Lilka – tu v

Einsiedeln – tiež reprezentovala aj Združenie Slovákov vo

Švajčiarsku – ako jeho predsedníčka. Naša Slovenká katolícka

Misia patrí medzi tzv. “malé inojazyčné misie”. To mnoštvo

Slovákov, ktoré sa tu v cudzine ešte hlási k viere však

dokazuje, že sme živé a silné spoločenstvo. Živý základ ešte

stále predstavujú mnohí naši veriaci staršej generácie.

Nechýba nám však ani obdivuhodné množstvo oduševnených

mladých ľudí, mladých rodín. Títo sú nádejou pre budúcnosť

našej Misie. Nuž za všetko – ešte raz: – vďaka Pánu Bohu a –

vďaka Vašej vernosti.

Váš dušpastier – otec František, salezián

(pokračovanie zo strany 1)
o neurobil ani Budha, ani Mohamed, ani Marx, ani nik iný.

Ježiš vstal z mŕtvych. A to je aj posolstvo každej kresťanskej

náuky: Ježiš žije. Hriech a smrť boli premožené. Mŕtva dcéra

bude žiť; nerozplynie sa v neurčité Všetko, ale bude žiť

vlastným životom a osobnou láskou spojená s Bohom a

ľuďmi. Bez zmŕtvychvstania by naša viera nemala zmysel a

my by sme boli najbiednejší zo všetkých ľudí. Luhármi

práve tam, kde ide o to najdôležitejšie. Zmŕtvychvstanie

Ježišovo chce povedať: Čo sa začalo tu na zemi, bude vzaté

do slávy.

Drahí čitatelia, nech táto krátka úvaha a aj

katechéza posilní našu nádej na našej každodennej ceste

našej kresťanskej viery.

S láskou a úctou Váš dušpastier – otec František.

na vlastné oči, a s radostným pocitom, hojné plody Vašich

námach a obetí. A to čo Vám naozaj zo srdca želám a

želáme, budem a budeme aj vkladať do vrúcnej modlitby.

S láskou, úctou a uznaním za všetko dobré, čo ste vykonali
otec František a naše spoločenstvo.
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MICHAELA - SVEDECTVO BOŽEJ DOBROTY A LÁSKY

Zázrak, o ktorý sa s vami chcem podeliť, som

prežila počas letných prázdnin na Slovensku. Tieto

prázdniny mali byť pre nás niečím zvláštne, výnimočné.

Moja sestra Lenka čakala koncom júla na príchod dieťatka.

My všetci, ale hlavne Lenka a jej manžel Peter sme sa na

dieťatko veľmi tešili. Po deviatich mesiacoch sa blížil deň

pôrodu. Bol štvrtok, 29.júl, keď nám Peter volal, že sa to

začalo. Pôrod prebehol bez komplikácií.

(pokračovanie na strane 4)

SVADOBNÁ CESTA POD PATRONÁTOM SV. JAKUBA

Príbeh púte do Santiaga de Compostela sa začal v 9.

storočí nášho letopočtu, keď sa po znovuobjavení hrobu sv.

Jakuba (po španielsky Santiago) začali do Galície hrnúť

pútnici, v tom čase z rôznych kútov Európy. Na púť sa v

priebehu niekoľkých storočí trochu pozabudlo, no v

osemdesiatych rokoch minulého storočia sa na jej

znovuobjavení podieľalo niekoľko významných osobností

(medzi inými aj brazílsky spisovateľ Paulo Coelho) a púť sa

stala znova významným miestom na mape Európy. V

súčasnosti ju ročne prejde viac ako 150 000 pútnikov a je ako

jediná púť na svete zaradená do svetového dedičstva

UNESCO.

Dôvodom, prečo sme sa našu svadobnú cestu

rozhodli premeniť na niekoľko stokilometrovú púť z Porta k

hrobu jedného z najbližších apoštolov Ježiša počas jeho

trojročného verejného vystupovania na Zemi – sv. Jakuba,

bola naša túžba rozvinúť náš vzťah. Uzavretím sviatostného

manželstva sme vytvorili nerozlučiteľný zväzok a tento

zväzok sme chceli utužiť radosťami, ale aj starosťami, ktoré

putovanie do hlavného mesta španielskeho regiónu Galícia,

Santiago de Compostela sprevádza.

Putovanie do Santiaga je nezabudnuteľný zážitok.

Človek tu spoznáva a často aj prekonáva svoje limity.

Každodenný pochod spôsobuje veľkú vyčerpanosť a únavu,

najmä počas prvých dní púte. No sladkou odmenou na konci

putovania sú ubytovne, ktoré tu pre pútnikov pripravili

miestne samosprávy, cirkevné organizácie, či súkromníci.

Tieto napriek svojej skromnosti poskytujú všetko, čo pútnik

pre svoj život potrebuje, posteľ, sprchu a často aj miesto, kde

sa dá pripraviť jednoduché jedlo. Púť prechádza

najrôznejšími prostrediami od historických dedín a mestečiek,

cez polia, eukalyptové lesy, či popri pobreží Atlantického

oceánu.

Nám sa počas putovania podarilo nájsť veľa času na

seba, rozhovory a naše myšlienky, ktoré sme si zapisovali aj

do denníkov. Vychutnávali sme prírodu a krásu toho mála,

ktoré je v skutočnosti potrebné k tomu, aby bol človek

šťastný.. . Najdôležitejšie však bolo, že nás spoločné

putovanie posilnilo po duchovnej stránke, a tak ako sme sa

približovali k sebe, sme sa zároveň priblížili aj k Bohu.

Počas putovania sme sa modlili a každý deň našej púte sme

obetovali za iný účel. Jeden deň sme venovali svoje

putovanie aj Slovenskej katolíckej misii vo Švajčiarsku.

Napokon sa nám oba stanovené ciele podarilo

dosiahnuť a po desiatich dňoch cesty sme dorazili do

Santiaga de Compostela a štyri dni neskôr do Finisterre,

a teda sme spolu prešli pešo niečo vyše 360 km. (viď. foto)

Na záver snáď len toľko, že v poslednej ubytovni

v mestečku Finisterra sme čítali odkaz dvoch sestier, ktoré

úspešne zdolali púť až z francúzsko-španielskej hranice

v Pyrenejach, za 40 dní. Obe boli vďačné za to, že mohli

tento úžasný cieľ naplniť. Nebolo by na tom nič zvláštne,

keby pri odkaze nezanechali aj svoj vek – 73 a 75 rokov. Aj

tento odkaz nás utvrdil v tom, že púť sv. Jakuba je naozaj pre

každého.

Zostáva nám zaželať Vám šťastnú cestu, či skôr

„Boun Camino!“

Marta a Ivan Melayoví, Richterswil (ZH)

BUON CAMINO!
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(pokračovanie zo strany 3)
Malá Miška sa narodila pol hodiny pred polnocou. Váha-

3490 g, dĺžka-49 cm. Krásne veľké bábo. Radosť bola

obrovská. Všetci sme si vydýchli a netušili, že naše nadšenie

onedlho vystrieda strach. Dozvedeli sme sa, že Miška je v

inkubátore. Nedokáže sama dýchať, ani prij ímať potravu.

Situácia bola vážna. Na druhý deň som išla za Lenkou do

nemocnice. Hovorili sme s detskou lekárkou, ktorá nám

oznámila, že Miška má zápal pľúc a dýchajú za ňu prístroje.

Jej stav je veľmi vážny a šanca na prežitie malá. Bol to šok.

Ovládol nás strach a beznádej . Veľmi sme sa o Mišku báli,

ale nechceli sme si pripustiť, že by mohlo dôjsť k tomu

najhoršiemu. Jediné, ako sme jej my dokázali pomôcť, bola

modlitba. Obvolali sme veľa našich priateľov a známych a

poprosili sme ich o modlitby za uzdravenie Mišky. Veľa

dobrých ľudí sa zapojilo do týchto modlitieb. Zdravotný stav

Mišky sa začal pomaličky zlepšovať. Bola veľmi statočná a

bojovala zo všetkých síl. Zápal ustúpil a postupne začala

dýchať sama. Kŕmenie sondou konečne vystriedalo pitie

materského mliečka a po desiatich náročných dňoch si

mamka Lenka mohla po prvýkrát vziať do svojho náručia

svoje milované dieťatko. Bol to sviatok pre nás všetkých.

Po troch dlhých týždňoch, keď už Miška dokázala

samostatne dýchať aj papať, mohol si ich otecko konečne

odviezť domov. Čo sa vlastne stalo a kto spravil chybu, nevie

nik. Ale to už nieje podstatné. Dôležité je len to, že Miška

žije. Mňa osobne táto udalosť posilnila vo viere. Malá Miška

je pre mňa živým dôkazom Božej lásky. Dôkazom, že Boh je

stále s nami a nikdy nás neopustí. Nemáme sa čoho báť.

Bože, vďaka Ti za Mišku.

Touto cestou sa chcem z úprimného srdca

poďakovať všetkým milým ľuďom, ktorí sa za Mišku

modlili a prinášali za ňu obety. Nech vás Pán požehnáva.

Janka Kalna

4
DUCHOVNÁ OBNOVA (Zürich)

– ADVENTNÉ OBDOBIE 2010 –

Kazateľ:

Vdp. Jozef Ižold , salezián (vikár slovenského provincála)

Obnova sa koná v objektoch farosti Liebfrauen,

Weinbergstr. 34; Zürich (Piatok a sobota vo farskej budove,

nedeľa – rámci sv. omše v Krypte)

ČASOVÝ ROZPIS DUCHOVNEJ OBNOVY

26. november 2010 (piatok) o 19.00 hod – Miestnosti (A,D)

na prízemí pastoračného centra Liebfrauen

Prednáška, (podľa záujmu aj) sviatosť zmierenia;

Na záver bude sv. omša.

27. november 2010 (sobota) o 17.00 hod – Miestnosti (A,D)

na prízemí pastoračného centra Liebfrauen

Prednáška, (podľa záujmu aj) sviatosť zmierenia;

28. november 2010 (1 . nedeľa adventná) o 9.30 hod –

Krypta Liebfrauen;

V rámci nedeľnej sv. omše

PRÍCHOD SV. MIKULÁŠAK DEŤOM

Tak ako po iné roky, aj tento raz do našich kostolov zavíta

sv. Mikuláš. pre deti má určite prichystané pekné

prekvapenia. Nezabudnite preto svoke ratolesti prihlásiť v

meste, kam to máte najbližšie.

Všetky stretnutia sa konajú na tých miestach, kde sú konané

slovenské bohoslužby a posedenia veriacich.

Podľa možnosti nahlasujte deti v kostole po sv. omši – u do-

leuvedených organizátoriek, ak sa Vám to nepodarí tak

potom buť cez e-mail, alebo telefonicky.

ŽENEVA – sobota, dňa 4.1 2.2010 (sv. omša o 15.30 hod, po

nej – stretnutie detí so sv. Mikulášom

Prosíme nahlásiť deti u pani Marienky Krivdovej

ZÜRICH – nedeľa , dňa 5.1 2.2010 – sv. omša o 9.30 hod, po

nej – stretnutie detí so sv. Mikulášom

Prosíme nahlásiť deti u pani Katky Grmanovej

BERN – sobota, dňa 11 .1 2.2010 – sv. omša o 17.30 hod, po

nej – stretnutie detí so sv. Mikulášom

Prosíme nahlásiť deti u pani Janky Kalnovej

BASEL – nedeľa, dňa 12.1 2.2010 – sv. omša o 18.00 hod,

po nej – stretnutie detí so sv. Mikulášom

Prosíme nahlásiť deti u pani MUDr. Andrejky Václavkovej

(alebo u pani Petry Rusnákovej)

MICHAELA
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1 . JANUÁR SVIATOK MATKY BOŽEJ

2. FEBRUÁR OBETOVANIE PÁNA V CHRÁME

11 . FEBRUÁR ZJAVENIE PANNY MÁRIE V LURDOCH

25. MARCA ZVESTOVANIE PÁNA - PANNE MÁRII

31 . MÁJA MATKY KRÁSNEHO MILOVANIA

13. MÁJA ZJAVENIE PANNY MÁRIE VO FATIME,

Dva týždne po Turíciach je po sviatku
Božského Srdca Ježišovho v piatok, aj
sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie

27. JÚNA MÁRIA – MATKA USTAVIČNEJ POMOCI

2. JÚLA NAVŠTÍVENIE PANNY MÁRIE U ALŽBETY

17. JÚLA ŠKAPULIARSKA PANNA MÁRIA

15. AUGUSTA NANEBOVZATIE PANNY Márie

22. AUGUSTA SVIATOK PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ

8. SEPTEMBRA NARODENIE PANNY MÁRIE

12.SEPTEMBRA MENA PANNY MÁRIE

15.SEPTEMBRA SEDEMBOLESTNEJ PANNYMÁRIE–

PATRÓNKY SLOVENSKA

7. OKTÓBRA RUŽENCOVEJ PANNY Márie

21 . OKTÓBRA OBETOVANIE PANNYMÁRIE

V JERUZALEMSKOM CHRÁME

1 . NOVEMBRA SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

8. DECEMBRA NEPOŠKVRNENEJ MATKY BOŽEJ MÁRIE

25. DECEMBRA NARODENIE JEŽIŠA KRISTA

MEDZI VIANOCAMI A NOVÝM ROKOM JE
SVIATOK SV. RODINY

MARIÁNSKY
KALENDÁR

Je to už dávno, čo si kupujem každý rok liturgický

kalendár a pretože je Mária naša Matka, tak si všímam aj dni,

keď je v kalendári nejaký jej sviatok alebo spomienka. Tak

som si myslela, že by taký „Mariánsky kalendár“ zaujímal aj

iných Slovákov, veď je našou Patrónkou.

Do ochrany Matky Božej a našej Matky si Vás všetkých

odporúča

Eva Plešková
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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
17.00 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: 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 štvrtú 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: 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.

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 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 .




