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ZRODENÝ Z ĽUDÍ –
ZRODENÝ Z BOHADrahí veriaci, milí spolurodáci,

sme pred slávením Vianoc, veľkého tajomstva
našej viery, príchodu Krista – Spasiteľa do našich dejín.
Biblické rozprávania o pôvode Ježišovom výslovne
hlásajú aj Pánovo pochádzanie z ľudstva, aj jeho pôvod
z Boha. Jednota božstva a človečenstva v ňom, ktorú
viera neskôr vyjadrí slovami Chalcedonského koncilu, je
výslovne obsiahnutá už na prvých stránkach všetkých
štyroch evanjelií. Matúš a Lukáš ohlasujú Ježišove
korene v ľudstve tým najslávnostnejším spôsobom, aký
je vôbec možný: rodokmeňom (Mt 1, 1 – 17; Lk 3, 23 –
38). Súčasne s ľudským pôvodom Ježišovým ukazujú
evanjeliá aj jeho pôvod z Boha.

O veľkých mužoch Starého zákona sa často
hovorí, ako si ich rodičia vymodlili od Boha. Po rokoch
vrúcnej túžby a modlitby sa naplnil Boží prísľub a
manželské spoločenstvo dvoch ľudí, ktorí spočiatku
nemali deti, prinieslo konečne svoje ovocie. Tak sa
narodili praotcovia Izraela Izák a Jakub, potom Samson,
Samuel. Tak to bolo s Jánom Krstiteľom. V týchto
správach sa osobitne vyjadrilo to, čo žije v každom
rodičovstve: že každý nový (a súčasne vždy jedinečný)
človek pochádza koniec koncov len od Boha.

Medzi všetkými deťmi, ktoré Boh v Izraeli
prisľúbil, je Ježiš vrcholom. Keď prišiel na svet, celý
národ si vyprosoval jeho príchod a prisľubovali ho celé
dejiny. Bol dieťaťom prisľúbenia v takom zmysle, ako nik
iný! Najhlbšia túžba celého ľudstva! Zrodil sa celkom z
milosti, celkom z prisľúbenia: “Počatý z Ducha Svätého”.
Najväčší dar Boha ľudstvu!

Za tohto Prisľúbeného neďakuje ľudstvo koniec
koncov nikomu inému ako Duchu Božiemu. Jeho pôvod
nie je ani z krvi, ani zo žiadosti tela, ani zo žiadosti
muža, ale z Boha; z nekonečnej Výšky, z nekonečnej
diaľky. “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, 1,12).

Do tohto čísla Misijného 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 „spravodlivú“ čiastku, ktorá by pokryla
cenu tlače a poštovného, je to približne 12
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.

Tajomstvo Vianoc sa uskutočňuje, keď sa v nás utvára
Kristus. Vianoce sú tajomstvom tejto “obdivuhodnej
výmeny”:
“Aká obdivuhodná výmena! Stvoriteľ ľudského
pokolenia si vzal ľudskú dušu i telo a narodil sa z
Panny bez pričinenia človeka sa stal človekom a dal
nám učasť na svojom božstve.”

Milí čitatelia, chcem Vám skrze tieto riadky
zaželať hlboké prežitie tajomstva Vianoc. Zo srdca
Vám prajem prežiť sviatky Narodenia Pána ponajprv v
radosti vlastného vnútra, v hlbokom pokoji duše a
potom tiež v nerušenom a bohatom dotyku lásky
Vašich najbližších. Podobne aj k Novému Roku 2011
Vám želám veľa Božieho požehnania, zdravia, šťastia
a splnenie všetkých Vašich oprávnených túžob. To
všetko vkladám aj do mojej modlitby.

Váš dušpastier – otec František
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VEĽKÉ JUBILEUM NAŠEJ MISIE
40 ROKOV SLÁVENIA PRVEJ SV. OMŠE V

SLOVENČINE!
Slávnostná sv. omša v nedeľu 9.
januára o 9.30 hod.
Pri príležitosti 40 – ročného jubilea,
prvej slovenskej sv. omše pre
našich krajanov vo Švajčiarsku,
zavíta medzi nás J.E. Mons. Vitus
Huonder, titulárny biskup našej
diecézy – Chur.
Spolu s ním bude koncelebrovať
pontifikálnu sv. omšu aj Mons. Luis Capilla – biskupský
splnomocnenec pre inojazyčné misie v dicéze Chur.
Sv. omša začína ako vždy v nedeľu 9.30 hod. Prosím
Vás teda o včasný príchod na túto veľkú slávnosť.
Po sv. omši bude aperitív s otcom biskupom a zvyčajná
káva s malým občerstvením – v priestoroch Foyer
farského centra Liebfrauen, Zürich. Biblické čítania k
sv. omši budú v slovenčine. Liturgické modlitby,
vzhľadom na vzácnych hostí budú v nemčine.

DUCHOVNÁ OBNOVA
Tak ako každý rok, i pred týmito Vianocami sa

naši krajania pripravujú na vianočné sviatky, v
neposlednom rade duchovnou obnovou, ktorú pred
týmto Adventom viedol Vdp. Jozef Ižold, SDB.

Osobne ma oslovila prednáška na tému
„Slobodná vôľa“, ktorú páter Ižold postavil na názornej
schéme „Prísľub – Skúška – Plnosť“. Klasický model
rozhodovania sa „rozumom chcem – racionálne konám
– popritom cítim“, tak ponúkol v novom svetle:

Boh nám dáva sprvu prísľub, milosť a my
spontánne prijímame, vnútorne sa rozhodujeme na
základe prísľubu plnosti, ktorú môžeme dosiahnuť – je
to teda úkon slobodnej vôle, nasledujúc Pánov prísľub
dosiahnutia plnosti, ak budeme jeho volanie
nasledovať. Biblické „Pane, tu som, volal si ma,
počúvam“. Konáme radostne tak, ako mladí zamilovaní
radostne kráčajú do prísľubu plnosti v manželstve,
vydávame sa na cestu plní entuziazmu.

Ďalším krokom v tejto schéme je „Skúška“,
čiže prekážka v našom radostnom nasledovaní
prísľubu. Tu už treba neraz racionálne chcieť, zaprieť
sa, byť rozhodnutý. Cestu nám sťažujú pokušenia,
neraz padáme a musíme sa zasa vrátiť do východzieho
bodu, k pôvodnej motivácii, k milosti, k rozhodnutiu sa
pokračovať.

Posledným krokom je dosiahnutie plnosti, pokiaľ
sa nám podarilo odolať pokušeniam na ceste od
pôvodnej spontánnej radosti.

Na ceste „motivácia a rozhodnutie, cesta a
pokušenie, plnosť“ nám pomáhajú proroci a zákon, no
najmä sviatosti, ktoré nám Kristus prostredníctvom cirkvi
denne ponúka, pri našich bojoch, slabostiach i pádoch,
aby sme sa na ceste do prisľúbenej plnosti napokon
dostali až do cieľa, pre ktorý sme sa najprv slobodne
rozhodli a potom ho racionálne nasledovali.

Otec Jozef ponúkol v spojitosti so slobodnou
vôľou i ďalšiu zaujímavú myšlienku: keď sa Boh chcel
stať človekom, prišiel sa ho prostredníctvom anjela
spýtať, či vôbec súhlasí – čiže Boh plne rešpektoval
slobodnú vôľu človeka, i keď sa sám chcel ku nemu
priblížiť, skloniť i ponížiť. Na druhej strane, keď človek
siaha po božstve, ako už na počiatku Adam, nikoho sa
nepýta, ale berie, kradne, schováva sa. A Boh naň
trpezlivo hľadí a ponúka mu zasa odpustenie. Krásna
myšlienka pre Advent, však?

Po duchovnej obnove sme si mohli vziať
brožúrku „Boh prichádza už v Advente“, kde možno
nájsť nejednu hodnotnú úvahu pre tieto dni. Uvediem
aspoň jednu, ktorá ma zaujala: ľudia sa neraz ponosujú
na konzum Vianoc, ktorý nám dnes všade tak rušivo
nútia. No možno to celé obrátiť: tá odhodlanosť
materiálneho konzumu nám môže pripomínať, ako
intenzívne sa dá pripravovať na Vianoce, hoci každý tým
svojím spôsobom. Idúcky mestom na to neraz
myslievam z tohto nového aspektu, či tá moja
kresťanská snaha pripraviť sa na Vianoce, zodpovedá
aspoň čiastočne tej okolitej snahe pripraviť sa na
Vianoce tým „ich“ spôsobom.

Vďaka pátrovi Jozefovi za veľmi motivujúce
slová a obetavú prípravu, i otcovi Františkovi, ktorý vždy
organizačne stojí za týmito akciami. Duchovnú obnovu
hudobne sprevádzal náš mládežnícky zbor. Niekoľko
fotografií nájdete vo fotoalbumoch na www.slovaci.ch.

Andrej Macko

zdroj: www.slovaci.ch
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PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Každý deň v sebe ukrýva niečo krásne. Keď si
to všimneme, uvidíme krásu celého nášho života.
Nemusia to byť výnimočné stretnutia, výnimočné dary
alebo zážitky – stačí, ak dokážeme mať otvorené srdce.
Onedlho začne v našom spoločenstve príprava na
okamih, ktorý je veľkou udalosťou v živote každého
dieťaťa. Slávnosť prvého sv. prijímania, ktorá je často
spojená s rodinnou slávnosťou je predovšetkým
okamihom, kedy sa stretávame s láskou živého Boha.
Tie známe slová “DOBRE VIDÍME IBA SRDCOM. TO
ČO JE PODSTATNÉ, JE PRE OČI NEVIDITEĽNÉ” sú
zvlášť aktuálne pre tento okamih.

Aby vaše deti prežili
slávnosť prvého sv.
prijímania čo
najkrajšie, aby
naplnila ich srdcia
na celý život,
ponúkame vám
možnosť ich
katechetickej a
duchovnej prípravy.
Katechéza bude
spočívať v
osobných
stretnutiach, na
ktorých bude dieťa
uvažovať o
tajomstve

Eucharistie a bude počúvať o pravdách našej viery. Isto
samotné dieťa nedokáže porozumieť a pochopiť hĺbke
tohto okamihu stretnutia sa s Kristom, no toto stretnutie
nemá byť len intelektuálnym stretnutím, ale stretnutím
dvoch milujúcich sŕdc. Toto si uvedomil pred sto rokmi aj
pápež Pius X. a znížil vek detí, ktoré môžu pristúpiť k
eucharistii z dvanásť na sedem rokov. Čisté detské
srdce, ktoré je zapálené láskou ku Kristovi je potom
najkrajším príbytkom pre Božiu milosť. A práve tento cieľ
sleduje príprava detí na tento slávnostný a jedinečný
okamih.

Jarka K.
P.S.
Drahí rodičia, v našej Slovenskej Katolickej Misii
chystáme slávnosť 1. sv. príjmania 8. mája 2011. Bude
to v rámci Mariánskej púte do Mariastein. Príprava detí
sa bude konať po nedeľných sv. omšiach (v Zürichu).
Náuku bude viesť naša Jarka, ktorá už má za sebou na
to potrebné skúsenosti. Ja sa budem tiež na tejto náuke
– ako dušpastier – podieľať. Nahláste teda deti čím
skôr, aby príprava mohla už začať.
V spoločenstve Basel, sa náuka koná vždy o 17:00, vo
farskej budove, teda hodinu pred sv. omšou. Tam sa už
deti stretávajú. Vďaka za porozumenie.

Otec František

PÚŤ NAŠICH MLADÝCH DO LOURDES
Naši mladí z Zürichu zorganizovali 6dňovú

mariánsku púť do slávneho pútnického miesta Lourdes
/12.10. 18.10.2010). V tejto svätyni Ježiš Kristus na
príhovor svojej matky Márie neustále premieňa srdcia
miliónov pútnikov, ktorí tam každoročne prichádzajú.
Uzdravuje ich duševne a často aj telesne.

Z Prozreteľnosťou zostavenej 14člennej
skupiny vzniklo nakoniec zohraté spoločenstvo.
Oduševnene sme sa zúčastňovali všetkých spoločných
akcií. Po celý čas nás na nich ako animátorky
sprevádzali Jarka K. a Julka M.

Cieľom našej púte bolo načerpanie duševných
síl, novej energie, vzájomná spolupatričnosť, ako aj
lepšie spoznanie seba samého, čím si každý z nás
odniesol svoj osobný duchovný zážitok. Cítili sme sa
ako jedna rodina, mali sme zážitok spoločného
rodinného spoločenstva, ktoré nám ostane navždy v
srdciach.

Lenka Valachová
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NAŠI ZOSNULÍ

Alojz Kuník
* 5. apríla 1937 v dedinke Kuklov (okres Senica)

† 16. septembra 2010 v Lausanne

Pán Alojz Kuník patril medzi našu komunitu v
Lausanne, celým svojím srdcom. Napriek ťažkej choro
be, ktorá ho oslabovala už dlhší čas, chodil na
slovenské sv. omše – pokiaľ len mohol. Pohrebné
obrady so sv. omšou slúžil miestny pán farár. Ja som
bol koncelebrant (spoluslúžiaci). Napriek tomu, že sme
sa spoznali až keď sa jeho životné sily “skláňali”, mám
na neho tie najkrajšie spomienky. Ďakujem aj našim
spolurodákom, ktorí si prišli uctiť jeho pamiatku pri
poslednej rozlúčke.

Martin Truska
* 6. apríla 1934.

† 29. októbra 2010 v Sisseln

Do Švajčiarska emigroval v roku 1968. Tu sa roku 1970
oženil s pani Margitou Šmatlákovou a vychovali spolu
tri deti. Jeho rodina si na neho spomína ako na
vzorného manžela a otca... Pán Martin Truska bol
činný aj pri organizovaní kultúrnych podujatí pre
Slovákov. Spolu s jeho manželkou Margitou mali podiel
na dobročinných zásielkach pre pomoc Slovensku.
Pohrebné obrady so sv. omšou slúžil miestny pán farár
Karl Ries a dušpastier pre Slovákov Frantisek Polák.
Prítomná bola aj pomerne početná skupina Slovákov,
ktorí nášho zosnulého poznali.

Jozef Baracka
* 09. marca 1929 v Piešťanoch
† 21. novembra 2010 v Pratteln

Spomienku mu venujeme aj v osobitnom článku “In
memoriam”. Ako skromne a jednoducho žil, tak
tichúčko od nás aj odišiel. Bol vzorom pri účasti na na
našich bohoslužbách. Prichádzal pokojne, s úsmevom,
medzi prvými. Poslednú rozlúčku organizovali jeho
najbližší priatelia (pán Ivan Šurina a pán Kiss). Pri
nedeľnej sv. omši 28. nov. 2010 sme mali aj rozlúćku a
aj milé posedenie. Ešte raz vďaka jeho blízkym, ktorí
pomohli túto hostinu pripraviť.

Dušan Franc
† 19. júla 2010 vo veku 88 rokov

Oznámenie o úmrtí mi poštou zaslala jeho rodina –
pozostalí Elenka a Ivan so svojimi rodinami.

Anton Žossak
* 6. júna 1947 (pochádzal z Hornej Oravy)

† 24. novembra 2010 v Zürichu

Priatelia a známi si priali uverejniť túto smútočnú správu.
Stretli sme sa raz na spoločnej Štedrej večeri, ktorú som
pred pár rokmi usporiadal vo farskom centre Liebfrauen.
Navštívil som ho aj v Uni–Špitáli, na jeseň tohto roku.
Vtedy bol ešte čiastočne pri sile. Žial ťažká choroba,
ktorá ho zasiahla, bola pre neho osudnou.

Všetkých vkladáme do našich modlitieb. PANE DAJ,
ABY NAŠI ZOSNULÍ MOHLI PREŽÍVAŤ VEČNÚ
RADOSŤ V NEBESKOM DOMOVE.

Drahí priatelia, každý z nás raz odíde na “druhý
breh života”. Je dobré a pekné, keď tento náš obežník
pripomenie aj tieto síce smutné, ale dôležité mílniky
našej životnej púte. Je to aj záruka, že títo naši blízki
budú sprevádzaní do večnosti a aj v nej našou
modlitbou. Preto si cením a ďakujem, keď mi dáte
správu o našich chorých a vekom zoslabnutých sestrách
a bratoch. Modlitba za niekoho, koho sme v živote stretli
je účinnejšia a krajšia.

Váš dušpastier – otec František

In memoriam
Jozef Baracka

* 09. marca 1929 v Piešťanoch
† 21. novembra 2010 v Pratteln

Slovenská katolícka misia v Bazileji sa lúči s pánom
Jozefom Barackom. Jožko, ako ho tu každý volal, bol u
všetkých obľúbený. Drahý zosnulý bol s našou
katolíckou misiou úzko spojený.
Na začiatku – 1968  to bola ešte Československá misia,
ktorú viedol p. Antoine Bernáček, OSA; potom
slovenská misia – p.Pius Krivý, OP; neskôr Don Luigi
Ondrejka, SDB a teraz Don František Polák, SDB. Náš
Jožko nevynechal ani jednu slovenskú svätú omšu. Bol
tichej, ale veselej a vtipnej povahy. Pomáhal nezištne a
nenápadne všade, kde bolo zapotreby. Rád sa
zúčastňoval na slovenských mariánskych pútiach. Aj pri
ložená fotografia je z mariánskej púte v Mariastein.

Jožko v posledných mesiacoch stále viac slabol,
ale statočne to znášal, nesťažoval sa. Zomrel tak, ako
žil: ticho, nenápadne, nikomu nepadol na obtiaž. Zá
dušné obrady zo sv.omšou a pohreb vykonal Don
František Polák, SDB v nedeľu 28.11.2010 v chráme
Allerheiligen v Bazileji, kde Jožko ešte pred dvoma
týždňami bol na sv. omši. Don František nebohého veľmi
výstižne charakterizoval: náš Jožko bol pripravený na
príchod Vykupiteľa – mal zapálenú sviečku – tak ako
sme dnes zapálili prvú adventnú. Všetci prítomní
krajania si uctili Jožka a požehnali svätenou vodou jeho
popol uložený v urne. Odpočívať bude v rodných
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Piešťanoch. Po svätých obradoch prichystali Jožkovi
blízki priatelia Ivan Šurina a pán Kiss na slovenský
spôsob kar, s obľúbeným jedlom nášho drahého
zosnulého – gulášom a červeným vínkom. Pri stole sme
pozerali fotografie, pri ktorých sme spomínali na
spoločne prežité roky. Fotografie budú odovzdané
sestre nebohého, ktorej vyslovujeme našu úprimnú
sústrasť. Slovenská katolícka misia v Bazileji si vždy
s úctou a vďakou bude spomínať na Jožka Baracku.
R.I.P.

Prof. Jozef Sopko

FOLKLÓRNY SÚBOR KALVARČAN
Na pozvanie Slovenskej katolíckej misie v Zürichu
zavítali do Švajčiarska v tomto roku po druhýkrát mladí
umelci zo Slovenska. V apríli sme sa tešili návšteve
Komorného sláčikového orchestra ZUŠ Jozefa
Kresánka z Bratislavy a v októbri zavítal Folklórny
amatérsky súbor Kalvarčan, pomenovaný podľa kostola
Kalvária v Košiciach. Od pána biskupa Alojza Tkáča
dostali kostol Kalvária do užívania saleziáni . Ich
oduševnená práca priťahovala mladých ľudí, ktorých
počet rýchlo vzrastal. Popri apoštoláte saleziáni
pracovali na formovaní rôznych aktivít. V ich
novovystavanom Saleziánskom stredisku v Košiciach
začal pracovať i folklórny súbor Kalvarčan. Od 02. – 12.
októbra 2010 sa mu naskytla príležitosť prezentovať
slovenské ľudové tradície a zvyky Slovenska vo Fran
cúzsku, vo Švajčiarsku a v Nemecku.

9. októbra 2010 večer sa na Talianskej katolíckej misii
v Zürichu zišla veľká skupina Slovákov, Sloveniek
a priateľov slovenského folklóru.
Liturgickým spevom otvoril súbor Kalvarčan svätú
omšu, ktorú celebroval otec František. S radosťou
privítal všetkých prítomných, zvlášť však hostí, ktorí
priniesli, ako zdôraznil, do Zürichu čerstvý vzduch zo
Slovenska.

Súbor Kalvarčan si pripravil program piesní
a tancov z viacerých regiónov Slovenska. Abovským
čardášom, tancom z domáceho prostredia sa
roztancovali chlapci a dievčatá za doprovodu ľudovej
hudby Abovčaňe. Základná umelecká škola na
Bernolákovej ulici v Košiciach vychováva budúcich
majstrov hudby v klasickom, speváckom, dychovom
a elektronickom obore. Ľudová hudba Abovčaňe
svojím dlhoročným trvaním je neodlučiteľnou súčasťou
školy.

Šariš je najväčším folklórnym regiónom
Slovenska. Je najmenej postihnutý vymieraním
tradičnej tanečnej kultúry. Zachovali sa mnohé ženské
tance, mužské verbunky, čardáše, ceperky aj polky.
Dievčenským tancom Bráničky som bola myšlienkami v
minulosti, keď sme v škole často tento tanec
predvádzali a zároveň s radosťou spievali. Bráničky
radi tancovali na dedinských zábavach mladšie, ale
i staršie dievčatá, vydupkávali rytmus a pospevovali si.

zdroj: www.slovaci.ch

zdroj: www.slovaci.ch
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ZO ŽIVOTA MISIE
Zo západného Slovenska z regiónu Myjavy

najviac všetkých prítomných pobavila chlapčenská
tanečná hra Širákový. Táto vtipná tanečná hra je
vhodná na pohybovú schopnosť a koordináciu i pre
starších. Dievčatá si zatancovali myjavský starobabský
tanec a ľudová hudba Abovčaňe zahrala melódiu tanca
Laškový.

Zo spišskej oblasti nám súbor predviedol tanec
Krúcená. Ku najkrajším svadobným piesňam sa viažu
piesne k mladuchinmu tancu, Krúcená. Piesne sú
naplnené citom, lahodnosťou, harmóniou a tak i tanec
je predvádzaný v pomalšom tempe. Folkórny súbor
Kalvarčan nám predviedol Krúcenú v dejovom rozsahu
a s pôvabom. V piatok, 08.10.2010 som cestovala
z Bernu do Frauenfeldu. Vedľa mňa sa posadila mladá
dievčina, na uši si vložila čierne kotúče, z ktorých
duneli rytmi, neznáme slovenskému foklóru.
O chvíľočku sa jej hlava od únavy kývala raz doľava,
potom doprava, dopredu, krikľavá hudba ju nerušila.
Vydržala som sedieť pri modernom mladom stvorení až
do Zürichu, kde bez záujmu, bez slova, bez pozdravu
vystúpila.

O to s veľkou vďakou som sledovala tanec
Dievčenská karička z Parchovian za doprovodu
veselého spevu dievčat. Na záver programu si všetci
zatancovali Parchovanský čardáš, ktorý sa pokladá za
kráľa zemplínskych čardášov s bohatými čapášmi
parobkov a zrážanými tanečnými motívmi tanečníkov.
Je naozaj krásne a obdivuhodné, že mnoho mladých
ľudí venuje svoj voľný čas ľudovému tancu, spevu
a hudbe. Folklórny súbor Kalvarčan sa poďakoval za
prijatie a stretnutia. V tento deň oslavovala svoje
životné jubileum pani Renátka Muchová. Veľa rokov
usilovne pomáhala, organizovala a zúčastňovala sa na
aktivitách slovenskej katolíckej misie. Ako členka
folklórneho súboru Folklór 75 si s radosťou zatancovala
s urastenými chlapcami FS Kalvarčan. Ku koncu
programu sa otec František poďakoval všetkým, ktorí
prišli, ktorí sa pričinili o pekný večer pri speve, tanci,
hudbe, výborných chlebíčkoch a vkusných zákuskoch.
Do skorého "Heja hop!"

Marta van Ooijen  Šuvadová

DIAKONSKÁ VYSVIACKA
Dňa 7. novembra 2010 v Konkatedrále diecézy

Lugano (kostol sv. Mikuláša z Flüe), prijal diakonskú
vysviacku náš spolurodák pán Štefan Haulík. Svätiteľom
bol diecézny biskup Mons. Pier Giacomo Grampa.

Ja poznám nášho brata Štefana hlavne ako
účastníka našich pútí do Einsiedeln. Nebolo treba veľa,
aby som v ňom objavil hlbokú zbožnosť, pokoru a
múdrosť zrelého muža viery. Jeho kňazské povolanie
má jedinečnú históriu a Pán ho viedol k jeho naplneniu
celé desaťročia. Teraz už vlastne aj môj oltárny
spolubrat Štefan si to vlastne aj vymodlil, odtrpel a
zaslúžil. Tešíme sa všetci, že si ho Pán vyvolil a toto
vyvolenie aj potvrdil a dovŕšil. Kňazská vyviacka by mala
byť 18. júna 2011.

Spomedzi našich rodákov sme boli na
diakonskej vysviacke (okrem jeho rodiny) – piati: pani
Katka Grmanová, pani Marta Van Oijen, pán DrMed. Ján
Bernadič st., Vdp. Ján Bernadič ml. a ja.
Drahý náš brat Štefan, zo srdca Ti všetci prajeme ešte
veľa požehnaných a duchovne plodných rokov na ceste
Tvojho “jediného”, ale aj na životné skúsenoti tak
bohatého povolania, nasledovania Krista v službe
sestrám a bratom. Ako Ty prosíš o modlitbu nás, aj my
sa odporúčame do tej Tvojej. Ďakujeme Ti tiež aj za to,
že si ostal verný svojím slovenským koreňom a že nám
robíš svedectvom Tvojho príkladného života dobré me
no.

Otec František
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MIKULÁŠ V ŽENEVE
V sobotu 4.decembra 2010 sme u nás v Ženeve

mali v tomto kalendárnom roku poslednú svätú omšu.
Po nej prišiel svätý Mikuláš, na ktorého už čakalo 35
zvedavých detí, ktoré Mikuláš potešil darčekmi krátko
potom, ako mu zaspievali, či zarecitovali. Deti boli
odvážne a milé. Počuli sme napr: „Na Kráľovej Holi..., Ak
si šťastný zatlieskaj... .

zdroj: www.slovaci.ch
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Ženeva  POZOR ZMENA!!!
Každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci o 16:30
v kostole St Julien. 3, Rue Virginio Malnati, 1217
Meyrin 2. Po sv. omši je vždy posedenie vo farskom
areáli.
Nedeľa 2. január 2011 16:30
Nedeľa 16. január 2011 16:30
Nedeľa 6. február 2011 16:30
Nedeľa 20. február 2011 16:30
Nedeľa 6. marec 2011 16:30
Nedeľa 20. marec 2011 16:30
Nedeľa 3. apríl 2011 16:30
Nedeľa 17. apríl 2011 16:30
Nedeľa 1. máj 2011 16:30
Nedeľa 15. máj 2011 16:30
Nedeľa 5. jún 2011 16:30
Nedeľa 19. jún 2011 16:30

ZO ŽIVOTA MISIE

ROZPIS BOHOSLUŽIEB VO VIANOČNOM
OBDOBÍ 2010/2011 PRE ZÜRICH
Všetko sa koná v kostole Liebfrauen (Krypta)

Weinbergstrasse 34, Zürich

24.12.2010 – piatok, Polnočná sv. omša o 22.00
25.12.2010 – sobota, Narodenie Pána, sv. omša o 9.30
26.12.2010 – nedeľa, Sv. Štefan , sv. omša o 9.30
31.12.2010 – piatok, Sv. Silvester, sv. omša a ďakovná
pobožnosť o 19.00
01. 01.2011 – sobota, Nový Rok, slávnosť Bohorodičky
Márie, sv. omša o 9.30
02.01.2011 – nedeľa, sv. omša o 9.30 (Svätej rodiny)
07.01.2011 – Prvý piatok, sv. omša a krátka
eucharistická poklona o 20.00
VEČERNÉ STREDŇAJŠIE OMŠE:
Posledná sv. omša v stredu v roku 2010 bude 15.
decembra 2010.
Prvá stredňajšia sv. omša v Novom roku bude dňa 5.
januára 2011, táto sv. omša bude už slávená ako
predvečer slávnosti Troch kráľov.

7

ZMENA KOSTOLA V ŽENEVE
Pre nás Ženevčanov je tento čas obdobím

zmien. Po rozhovoroch a diskusiách s ľudmi
prichádzajúcimi na sv. omše a s kňazmi vyšla
požiadavka o slúžení svätej omše častejšie t.j. dvakrát
do mesiaca v nedeľu popoludní. Nakoľko nám
v miestnej farnosti a kostole St. Therése zamietli túto
možnosť začali sme hľadať nové riešenia , aby sme sa
mohli vzájomne povzbudzovať vo viere a stretávať
častejšie ako komunita slovákov žijúcich v zahraničí.

Ďakujeme za vaše modlitby. S radosťou vám
oznamujeme, že sme našli nové miesto na sv. omše a
po rokovaní s kňazmi (ako sme to oznámili aj v sobotu
pred koncom slávenia eucharistie) budú sväté omše
v Ženeve slúžené od nového roka každú 1. a 3. nedeľu
v mesiaci o 16:30 v kostolíku St. Julien vo farnosti
Meyrin Vilage. Miestni kňazi nás milo privítali a dali nám
k dispozícii aj farskú miestnosť po sv. omši. Dávame
celý tento presun pod ochranu Panny Márie Pomocnici
kresťanov, aby to všetko slúžilo na väčšiu slávu Božiu.
Na mapke je vyznačený kostol a podzemné parkovisko
blízko kostola. V blízkom okolí kostola sa nájdu aj iné
možnosti parkovania.

Po rozdaní darčekov si deti kreslili, vyfarbovali,
strihali, vyrábali si malé svietniky, ozdobné krabičky
a šantili. Myslím, že sme všetci vytvorili jednu veľkú
rodinu v družnom rozhovore. Ďakujeme našim otcom
saleziánom  otcovi Františkovi a jeho pomocníkovi
otcovi Jozefovi za ich obetavosť, služby, povzbudenia
a modlitby. Vďaka všetkým, ktorí ste prišli, akýmkoľvek
spôsobom pomohli, zúčastnili sa a vytvorili s nami túto
rodinnú atmosféru.

Krivdovci
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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 ka
techéza pre deti. Je to vždy druhú nedeľu v mesiaci.

Bern
Každú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci v kostole Drei
faltigkeit na Taubenstr.12, Bern. Je to asi 10 minút
pešo z hlavnej železničnej stanice. Sväté omše sú o
pol šiestej večer. Po sv. omši je vždy posedenie
v spoločenskej miestnosti.
Sobota 8. január 2011 17:30
Sobota 22. január 2011 17:30
Sobota 12. február 2011 17:30
Sobota 26. február 2011 17:30
Sobota 12. marec 2011 17:30
Sobota 26. marec 2011 17:30
Sobota 9. apríl 2011 17:30
Sobota 23. apríl 2011 17:30
Sobota 14. máj 2011 17:30
Sobota 28. máj 2011 17:30
Sobota 11. jún 2011 17:30
Sobota 25. jún 2007 17:30

Lausanne
V Lausanne býva sv.omša vždy tretiu sobotu v mesia
ci. Adresa: Chapelle du Servan; 12, Chemin Eugen
Grasset Lausanne. Je to asi 10 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 18. december 2010 16:00
Sobota 15. január 2011 16:00
Sobota 19. február 2011 16:00
Sobota 19. marec 2011 16:00
Sobota 16. apríl 2011 16:00
Sobota 21. máj 2011 16:00
Sobota 18. jún 2011 16:00

PRAVIDEĽNÉ SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY
A NÁBOŽENSKÉ STRETNUTIA V TÝŽDNI

Zürich: Každú stredu o 20.00 hod, Sv. omša
sprevádzaná mládežníckym speváckym zborom.
V kostole sv. Jána Boska (Talianska Misia), Feldstr. 109.
– 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. 109 –
Talianska Misia ( s výnimkou „prvých piatkov“ a prázd
nin) 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 veria
cich“, alebo Slovenská Katolícka Misia – Oznamy.

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.

Nedeľa 9. január 2011 18:00
Nedeľa 23. január 2011 18:00
Nedeľa 13. február 2011 18:00
Nedeľa 27. február 2011 18:00
Nedeľa 13. marec 2011 18:00
Nedeľa 27. marec 2011 18:00
Nedeľa 10. apríl 2011 18:00
Nedeľa 24. apríl 2011 18:00
Nedeľa 8 . máj 2011
Mariastein, Deň Matiek, celošvajčiarska púť
Sv. omša v Basileji nie je!
Nedeľa 22. máj 2011 18:00
Nedeľa 12. jún 2011 18:00
Nedeľa 26. jún 2007 18:00




