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VIERA V JEŽIŠA
Drahí veriaci, milí krajania!

Otázka našej viery – je otázkou toho naj
dôležitejšieho. Úplnejšia rozprava o viere by si
vyžadovala viac priestoru. Ale tu dám na svetlo aspoň
niekoľko naozaj úvodných myšlienok o tejto prvej čnosti
kresťanského života.

Ježiš hovorí častejšie o viere ako o láske. Tento
dar Ducha spôsobuje, že celé svoje bytie odovzdávam
tomu, ktorý je väčší než my a že povieme svoje Áno k
jeho posolstvu. Viera nie je len záležitosťou rozumného
úsudku – v tom prípade by to bolo chladné zistenie
(konštatovanie) a nie viera. K viere nás nevedie iba
nejaký povrchný cit. Nedá sa opustiť oblasť rozumu kvôli
takému citu. Vo viere sa dostávame veľmi pravdivo a
veľmi hlboko do styku so skutočnosťou: s dejinami
Božieho ľudu, s Ježišom z Nazaretu, s jestvovaním jeho
Cirkvi. Tieto poznané skutočnosti nás stavajú pred
voľbu. Náš rozum o tom premýšľa. Ale i Ten, čo vydáva
svedectvo, sám sa na nás obracia s výzvou: Hoci je
pravda, že k viere netreba pristupovať bez premýšľania,
predsa jednako od teba žiadam, aby si sa mi úplne
oddal, ak chceš vedieť, kto som. Viera je oprávnený
skok, ktorý zdôvodňuje sám seba. V akom celistvom
oddaní sa skusujem: Tu je život, tu je napredovanie, tu
je cesta. Keby sa to malo matematicky vypočítať, nebola
by to už taká naozaj ľudská a živá skúsenosť.

Zážitok viery možno prirovnať tomu, čo sa
odohráva v nás, keď poznávame to, čo sa na tomto
svete najviac oplatí poznať: iného človeka ako osobu.
Ani vtedy nestačí na to samotný usudzujúci rozum. Kto
sa ide ženiť, nerobí to preto, že si urobil vedecký rozbor
(analýzu) toho druhého a má ho prehľadne pred sebou,
ale preto, že v toho druhého verí. Viera je primeraný

spôsob, ako poznávame všetko, čo je v našom živote
veľké a rozhodujúce. Preto tiež vierou poznávame – v
miere ešte oveľa väčšej – zjavujúceho sa Stvoriteľa.
Hlboko v nás – tak hlboko, ako naše svedomie –
nachádza sa vedomie, že dobré je veriť. Čím je určitá
hodnota hlbšia, tým hlbšia je aj pravdivá.

K našim ušiam, ktoré počúvajú Písmo a k
našim rukám, ktoré sa dotýkajú prítomného Boha. Deje
sa to tým istým spôsobom, akým naše svedomie
skusuje čosi o Bohu; zahalene, nikdy nie priamo, a
jednako ako niečo, čo určuje celý náš život a zmocňuje
sa nás hlbšie ako ktorákoľvek iná skutočnosť.
Svedomie možno prehlušiť, ba zadusiť, možno mu dať
pomocou výchovy, alebo náhľadov rozličný výklad, ale
predsa jestvuje. A len čo človek utíchne, alebo keď stojí
pred životným rozhodnutím, už sa tu ohlási svedomie,
ten hlas, Duch Boží prítomný v základe nášho bytia.

otec František

POĎAKOVANIE PRISPIEVATEĽOM A
DOBRODINCOM 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 SKM

prispelo (v mesiacoch: december 2010, január,
február 2011) 128 odberateľov. Vyúčtovanie som

urobil za posledné (horeuvedené) 3 mesiace. Celková
suma príspevkov a darov činí: 6'846 CHF (šesťtisíc

osemsto štyridsaťšesť švajčiarskych frankov)

VYSLOVUJEM TEDA VŠETKÝM ÚPRIMNÉ
POĎAKOVANIE. NECH PÁN BOH POŽEHNÁ VAŠU

ŠTEDROSŤ.

Naša SKM má okrem administratívnych nákladov aj
značné výdaje buď pre cirkevné, alebo aj všeobecne

dobročinné diela. Niekedy sa poskytne milodar aj
jednotlivcom vo veľkej núdzi.

Vyslovujem hlbokú vďaku dvom Bohuznámym
mladým rodinkám, ktoré venovali mimoriadne

veľkodušný dar – obidve po 500, CHF.
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ZO ŽIVOTA MISIE

V nedeľu 9. januára, pri príležitosti 40 –
ročného jubilea prvej slovenskej sv. omše
pre našich krajanov vo Švajčiarsku, zavítal
medzi nás J.E. Mons. Vitus Huonder,
titulárny biskup našej diecézy – Chur. Spolu
s ním koncelebroval pontifikálnu sv. omšu aj
Mons. Luis Capilla – biskupský
splnomocnenec pre inojazyčné misie v
dicéze Chur. V nasledujúcich riadkoch si
môžete prečítať, čo o tejto slávnosti napísali
vo švajčiarskych periodikách.

40 ROKOV SLOVENSKEJ
KATOLÍCKEJ MISIE V ZÜRICHU

Krypta kostola Liebfrauen v Zürichu bola 9.
januára, na sviatok Krstu Pána, do posledného miesta
obsadená. Keď sa zídu Slovenky a Slováci zo
Slovenskej katolíckej misie v Zürichu pri slávení svätej
omše, nie je to nič neobvyklé. Ale v túto nedeľu, keď
otec biskup Vitus Huonder spolu s koncelebrujúcimi,
otcom Františkom Polákom SDB a Msgr. Luis Capillom,
začínali sláviť svätú omšu, bola atmosféra o čosi
slávnostnejšia. Pred štyridsiatimi rokmi sa totiž v
Zürichu slávila prvá svätá omša v slovenskom jazyku.
Vtedy to bol otec Anton Baník SDB, ktorý takto
sprostredkoval emigrantom zo Slovenska kúsok
domova. Dnes je to takmer 7 tisíc veriacich po celom
Švajčiarsku, ktorých otec František Polák SDB
sprevádza duchovným životom a pre ktorých
pravidelne vysluhuje sviatosti.

(prevzaté a preložené z Infoblatt  Februar 2011)

Foto: Christian Breitschmid

TÁTO MISIA JE MLADÁ A ŽIVÁ!
Slovenská katolícka misia v Zürichu je už 40 rokov

dôkazom toho, že cirkev je živá.

Dňa 3. januára 1971 bola v Zürichu slávená
prvá svätá omša v slovenskom jazyku. Pre síce neveľké,
ale o to viac aktívne spoločenstvo slovenských katolíkov
dôvod na to, aby to v nedeľu, 9. januára, na sviatok
Krstu Pána, oslávili slávnostnou svätou omšou. Keď pri
slávnostných tónoch organu vchádzal do krypty otec
biskup Vitus Huonder spolu s koncelebrujúcimi, otcom
Františkom Polákom SDB a Msgr. Luisom Capillom,
bola krypta do posledného miesta obsadená. Vo svojich
úvodných slovách vyzdvihol otec biskup významnú
úlohu emigrantov oživovať a obohacovať cirkev: „Tak ste
aj vy, vaša viera a oddanosť cirkvi pre nás ako kvas,
ktorý pozitívne pôsobí na cirkev vo Švajčiarsku.“

Vo svojej kázni si otec biskup Vitus Huonder
spomenul na slovenskú mučenicu Zdenku Schelingovú,
ktorá si napriek týraniu a zneužívaniu uchovala svoju
vieru až na smrť. Aj keď už dnes nežijeme v ťažkých
časoch náboženského prenasledovania, predsa
prežívame bolestný úpadok viery a života v cirkvi. O to
viac máme byť my, kresťania, svetlom a príkladom
oddanosti. Je to výzva, ktorú Slovenky a Slováci neberú
ako samozrejmosť. Počas štyridsiatich rokov sa toto
spoločenstvo neustále zväčšovalo a omladzovalo.
Skutočnosť, ktorú si všíma aj otec František Polák SDB,
misionár: „Táto misia je veľmi živá a to ma robí
šťastným! Mnoho mladých ľudí sa zapája do rôznych
aktivít. Raz za týždeň sa napríklad stretávajú mamičky s
deťmi, máme pravidelne biblický a modlitebný krúžok.
Každú nedeľu máme svätú omšu a každú stredu mlá
dežníckú svätú omšu.“ Slovenská katolícka misia, ktorú
založil otec Anton Baník SDB v roku 1971 skutočne žije
a to už tretiu generáciu. Radosť a hrdosť na spoločne
dosiahnuté hodnoty bolo cítiť aj počas spoločného
posedenia po svätej omši. Pocit, ktorý sa
bezpodmienečne preniesol aj na všetkých prítomných
neslovákov. Christian Breitschmid
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ZO ŽIVOTA MISIE
HOMÍLIA OTCA BISKUPA VITUSA HUONDERA ZO
SLÁVNOSTNEJ SVÄTEJ OMŠE V ZÜRICHU, 9.1.2011

Milovaní bratia a sestry,

Ježiš sa dal pokrstiť. Krst je znakom obrátenia a
odčinenia. Krstom sa hlásime ku hriešnikom. Krstom
prosíme Boha o odpustenie hriechov. Ale Kristus je
predsa Boží Syn. V evanjeliu zaznel hlas z neba: „Toto
je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ (Mt 3,
17). Syn Boží nie je predsa hriešnik. Nepotrebuje krst.
Je svätý a úplne bez poškvrny. Prečo sa teda Ježiš dáva
pokrstiť?

Odpoveď nájdeme v Evanjeliu. Ján nechcel
pokrstiť Ježiša. Ján dobre vedel, kto pred ním stojí, keď
povedal: „Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe a Ty
prichádzaš ku mne?“ (Mt 3, 14). Ján si určite kládol tú
istú otázku ako my: Prečo sa Ježiš dáva pokrstiť? Nie je
predsa hriešny človek. Samotný Ježiš nám tu dáva
odpoveď: „Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku
spravodlivosť“ (Mt 3, 15).

Ježišov krst je teda naplnením spravodlivosti. To
znamená: človek môže byť oslobodený od hriechu len
vtedy, keď sa Ježiš sám dá pokrstiť. Inými slovami:
Ježiš, ktorý je bez hriechu, berie krstom na seba hriechy
celého sveta. Chce splniť Otcovu vôľu, ktorý mu určil
túto cestu, aby vykúpil človeka. Krstom teda Kristus
začína dielo vykúpenia. Už krstom berie Ježiš na seba
kríž. Je to začiatok krížovej cesty. Už krstom nám
Kristus ukazuje, prečo prišiel na svet: aby nás očistil od
hriechov a priviedol nás do kráľovstva svojho Otca.

Ján Krstiteľ to pochopil. Preto o ňom evanjelista
píše: „Povolil Mu teda“ (Mt 3, 15). Ján sa zapojil do
Božieho plánu. A je nám príkladom. Každý jeden z nás
sa má zapojiť do plánu Boha. Máme prijať vôľu Otca a
naplniť Jeho spravodlivosť. Inými slovami, máme prijať
Krista ako nášho spasiteľa a Pána. Ale nie len to. Máme

ho ako nášho spasiteľa a Pána ďalej ohlasovať a našu
vieru v neho dokázať skutkami.

Nádherný dôkaz viery nachádzame v živote
blahoslavenej Zdenky Schelingovej. Narodila sa 24.
decembra, 1916 v obci Krivá na Orave. Očarená
láskou a obetavosťou Milosrdných sestier svätého
Kríža ako pätnásťročná odchádza do kláštora,
rozhodnutá zasvätiť svoj život láske k Bohu a k
blížnemu. Po absolvovaní zdravotnej školy a povinnej
rehoľnej formácii 30. januára 1937 zložila svoje prvé
rehoľné sľuby s novým meno sestra Zdenka. V roku
1950 sa začalo na Slovensku prenasledovanie
kresťanov. Pretože sa sestra Zdenka postavila proti
nespravodlivosti a vydala svedectvo o Kristovi, bola 29.
februára 1952 zatknutá a vo vyšetrovacej väzbe kruto
mučená. Nakoniec bola odsúdená 17. júna 1952 na 12
rokov väzenia a 10 rokov straty občianskych práv za
údajnú velezradu, čiže za jeden z najťažších prečinov
proti štátu. Keď už bolo isté, že pre vážne zdravotné
problémy jej nezostáva viac ako jeden rok života, a aby
nezomrela vo väzení, bola 16. apríla 1955 na amnestiu
prepustená z väzenia. O tri mesiace neskôr, 31. júla
1955, dokončila svoj svätý a hrdinský život v Trnave.
Bola pochovaná v Kostole svätého Kríža v
Podunajských Biskupiciach. 14. septembra 2003 bola
sestra Zdenka svätým otcom Jánom Pavlom II.
vyhlásená za blahoslavenú. Sestra Zdenka žiari ako
vzor vernosti a odpustenia. Ubitá skoro až k smrti
vyriekla: „Odpustenie je najväčšia vec v živote“.

„Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku
spravodlivosť (Mt 3, 15)“, povedal Ježiš v evanjeliu.
Každý človek, ktorý má vieru a svoj život odovzdá
Ježišovi, pomáha napĺňať túto spravodlivosť. Má účasť
na Kristovom živote a obeti. Príjma Ježiša ako
spasiteľa a Pána. Milovaní, chcem vás povzbudiť, tak
ako to urobila sestra Zdenka, aby ste sa nebáli svoju
vieru prežívať naplno, aby ste hľadali Ježiša vo
Sviatostiach a aby ste sa skrze ne stávali svätými.
Dnes neprežívame časy tvrdého a nemilosrdného
prenasledovania kresťanov, dnes prežívame bolestný
úpadok viery a života cirkvi. O to viac máme byť my,
kresťania, svetlom a príkladom oddanosti. Spoločne so
sestrou Zdenkou chceme spoločne prosiť: „Môj Bože,
príjmi moju ochotu a posväcuj ju svojou milosťou.“ Tak
ostaneme verní vo viere a naplníme Božiu
spravodlivosť. Amen



Č
ís
lo
1

R
oč
ní
k
20
11

4

ZO ŽIVOTA MISIE
NAŠI ZOSNULÍ

Boris Čvirk
* 22. novembra 1948 v Košiciach
† 15. decembra 2010 v Lausanne

Po absolvovaní základnej školy a gymnázia,
vyštudoval vysokú školu ekonomickú. Pracoval v
Košiciach ako bankový úradník a tu sa aj oženil. Z
tohto manželstva pochádzajú dve deti: syn Boris a
dcéra Andrea. Do Švajčiarska, do mesta Lausanne
prišiel v roku 1984. Začiatky jeho pobytu v zahraničí
boli nesmierne ťažké. Musel sa učiť od základov cudzí
jazyk, hľadať si priateľov..., rodinu pri sebe nemal. V
zahraničí vyskúšal niekoľko zamestnaní a svojou
spoľahlivosťou a dobrým prístupom k ľuďom si získaval
stále viac priateľov. Naposledy pracoval ako vodič
autobusu, kde ho mal rovnako každý rád.

Zomrel po nepredvídaných ťažkých
zdravotných probémoch – v noci zo 14. na 15.
decembra. Pohreb sa konal v Lausanne, v pohrebnom
centre. Obrady rozlúčky so sv. omšou som vykonal ja
osobne – ako dušpastier Slovákov vo Švajčiarsku.
Okrem jeho početných švajčiarskych priateľov a
kolegov boli prítomní aj najbližší príbuzní a niekoľko
našich veriacich spolurodákov z Lausanne. Po sv. omši
a rozlúčke v kaplnke pohrebného cenra sme sa ešte
všetci zišli na rodinnom pohostení v neďalekej
reštaurácii.

Ďakujem osobitne pánovi Ľubošovi Furstovi za
pomoc pri organizovaní pohrebu i pohostenia. Aj
životopis s krátkym svedectvom zostavil on spolu s
jeho dcérkou Andrejkou.

MOJE SVEDECTVO (AKO KŇAZA A DUŠPASTIERA)

Ešte v tretiu sobotu novembrovú 2010 nás Boris
asi zo 10 12 osôb, pozval po sv. omši na večeru.
Okrem chutného jedla nezabudol, aby aj atmosféra pri
stolovaní prekypovala humorom a radosťou. Takéto
podujatie usporadúval každý rok. V kostole, keď sme sa
pozdravili, nikdy sa nezabudol hneď spýtať: “...otec,
potrebujete s niečím pomôcť?, ak nemá kto čítať... ja
prečítam...” Táto jeho pozornosť pre potreby iných
nebola živá len v kostole, ale všade. A bolo pekné, že
hlavne medzi spolurodákmi zo Slovenska. Keď sa
organizovali nejaké oslavy, on bol vždy medzi prvými, čo
podali pomocnú ruku. Ak niekto z prisťahovalcov hľadal
“prvú pomoc” v Lausanne, bol ochotný vždy niečo
urobiť. Ak sa niekto učil na skúšky v autoškole, ochotne
si sadol do auta, aby pomohol a povzbudil začínajúceho.
Spolu s jeho rodinou tiež dosvedčujem: Boris bol veľmi
hlboko veriaci človek.

SVEDECTVO ZO ŽIVOTOPISU
(ZOSTAVIL PÁN L. FURST S RODINOU ČVIRKOVOU)

Boris mal okrem mnohých dobrých vlastností
jednu zvlášť výnimočnú, s ktorou sa v živote zriedka
stretávame. Dokázal dávať ľudí dohromady. Miloval
život, bol plný energie, veselý a aj tých druhých vedel
rozveseliť. Bol nesmierne ochotný pri pomoci slabým
starým ľuďom. Pre každého si našiel čas. Akoby čítal
myšlienky iných a presne vedel, kedy pomôcť. Skrátka
bol vždy v pravý čas na pravom mieste. Keď niekam
Boris prišiel, priniesol so sebou radosť a pohodu. O to
viac nás ohromilo, ako môže od nás odísť človek tak
plný života, lásky k nemu a s množstvom plánov, ktoré
bohužial nestihol dokončiť. Takto si Borisa všetci
zachováme v našich srdciach a pamäti navždy.
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Vlastimil Šafárik

* 18. novembra 1953 v Bratislave
† 20. februára 2011 v Cortaillod

Pána Vlastimila Šafárika som navštívil v
posledných dňoch roku 2010. Jeho zdravotný stav bol
už vážny a tak prijal ochotne a odovzdane všetky
sviatosti chorých. Aj sme sa dobre porozprávali, lebo
vtedy bol ešte ako tak pri prechodne dobrej telesnej kon
dícii.

Bol rodákom z
Bratislavy. Do Švaj
čiarska prišiel v roku
1983. Usadil sa v
mestečku Cortaillod,
kde jeho pozostalí žijú
dodnes. Dlhé roky bol
členom združenia
Slovákov vo
Švajčiarsku. Pokým žil
a pôsobil vdp. otec
Martin Mazák a
slúžieval sv. omše v
Cortaillod, Vlastimil bol
vždy prítomní.

Chodieval aj na duchovné cvičenia, ktoré vtedy sloven
skí dušpastieri organizovali aj v tejto časti Švajčiarska.

Pohreb pána Vlastimila Šafárika sa konal v
Cortaillod. Zádušnú sv. omšu a obrady rozlúčky vykonal
dušpastier pre Slovákov vo Švajčiarsku (otec František
Polák sdb). Na obradoch sa s ním rozlúčili najbližší
príbuzní: manželka Kamila, deti Zuzka, Zdenko, Lucia a
pani Lubica Šafáriková, ktorá žila po jeho boku v
posledných rokoch a s láskou ho doopatrovala až po
odchod do večnosti. Na pohrebe boli aj mnohí jeho
priatelia a blízki.

Pane prosíme ťa, aby naši zosnulí BORIS ČVIRK a
VLASTIMIL ŠAFÁRIK navždy prežívali radosť

vykúpených vo večnom domove.

PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA

sa bude konať v priestoroch farnosti Liebfrauen –
Zürich v nasledovných dňoch:
01. apríl 2011 – o 19.00 – Krypta. Začneme
prednáškou a po nej sv. omša.
02. apríl 2011 – o 17.00 – Miestnosti B a C na prízemí
farského centra Liebfrauen. Začneme prednáškou,
diskusiou a všetko ukončíme sv. omšou.
03. apríl 2011 – o 09.30 – v rámci nedeľnej sv. omše

Kazateľom a celebrantom bude vdp. Peter Timko
SDB, magister saleziánskych novicov v Poprade.
Počas prednášiek a po nich je možné vykonať si aj
dobrú (Veľkonočnú) sviatosť zmierenia.
40 – dňový pôst je prípravou na najväčšie kresťanské
sviatky – Veľkú Noc. Využite preto aj túto príležitosť
na duchovné povzbudenie a pokrok vo viere.

KRÍŽOVÁ CESTA  NEDEĽA, 17. APRÍLA 2011

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 k
tomuto miestu sú: konečná električky č.13, alebo

konečná trolejbusu č.32. Zastávky majú názvy:
Albisgüetli, Strassenwerksversamt. Od konečnej
trolejbusu 32, alebo električky 13, treba ešte kráčať
kúsok hore, smerom ku lesu. Tak 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 je na úbočí hory podstatne
chladnejšie, ako v údolí mesta Zürich.

Na tejto akcii sa zúčastňuje každý rok
minimálne 30 našich veriacich. Atmosféra je vždy
dobrá, lebo príroda, modlitba, spev a blízkosť
priateľov – známych k tomu napomáha. Verím, že aj
tento rok sa tí “verní” statočne zúčastnia. Na konci
vždy pookrejeme a robíme aj Mini – Pique – nique.
Pohostíme sa tím, čo si v ruksakoch prinesieme.
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Čo pod tým rozumieme? Asi nám napadne
hneď pojem „kostol“. Alebo „kaplnka“. S tým sa
stretávame vo svojom každodennom prostredí. Väčšie
stavby nazývame aj inak: BAZILIKA (pôv. kráľovská
hala) je dedičstvom prvých kresťanov. Pôvodne tržnica,
alebo hala, kde sa k ľudu prihovoril kráľ, alebo cisár.
Pre kresťanov Pán – Ježiš Kristus.

CHRÁM je tiež veľká – dnes azda priveľká –
stavba. Nám Slovákom sa natíska príbuzné slovo
„chrániť“, „ochrana“. A skutočne – v stredoveku ľudia
počas vojen utekali do hradu, alebo do veľkých
chrámov. V Taliansku začínali so stavbou
DÓMOV, čo je vlastne skratka: Deo Omnipotenti
máximo = Všemohúcemu, najväčšiemu Bohu. (Aj:
Domus Dei.) Asi to bolo potrebné, kým jestvovali
v Rímskej ríši baziliky a rôzne chrámy pre bôžikov.
Ešte aj v dobe „románskeho stavebného štýlu“ sa
hovorí o veľkých kostoloch ako „chrámoch“, „dómoch“.
Pod veľkými chrámami sú aj Krypty, pôvodne
pohrebiská, dnes slúžia ako kaplnky.

Prechod do gotického štýlu sa spája s názvom
KATEDRÁLA, (Kathedra Petri a v mnohých aj sedí
socha sv.Petra pri hlavnom vchode, ale zvnútra). Boli
to nákladné stavby, postavené pôvodne ako sídlo
biskupa. Niektoré vyrástli z kláštorných chrámov. A
neraz zbúrali nedávno postavený románsky chrám a na
jeho základoch budovali „moderné“ katedrály.
Začiatkom druhého tisícročia to bola nielen technická
novota, ale aj predmet súťaží medzi jednotlivými
chrámami, resp. biskupstvami. Toho dôkazom je
postavenie vyše 20 katedrál vo Francúzsku behom
jedného storočia. Názov „gotická“ nemá s chrámom nič
spoločného, tento štýl ale vznikol v dobe sťahovania
„ostrogótov“ a „vizigótov“ (= východných a západných

Gótov). Udržal sa dodnes. (Asi preto, lebo
najvýraznejšie poukazoval na dvíhanie sa duše k Bohu,
„do výšky“.) V baroku prezentuje Cirkev svoju moc, ale
názvy chrámov sú dedičstvom minulosti. Obnovil sa aj
názov Bazilika od Basileia (gr.) = Kráľovstvo Božie

Na našich turistických cestách navštevujeme vo
veľkých mestách samozrejme aj slávne chrámy. Žiaľ,
v poslednom čase – počnúc od osvietenstva – sú tie
chrámy neraz bez „Bohostánku“ a slúžia len ako
turistická atrakcia. Vo francúzskom meste Beauvais je
obrovská (gotická) katedrála, plná gobelínových
kobercov a to je len presbytérium. „Pýcha predchádza
pád“. Chceli mať ten najnajväčší chrám. Peniaze
nestačili. Neskôr začali stavať a aj dokončili chrám
sv.Štefana – mučeníka, ale aj to je dnes už len múzeum.
V niektorých chrámoch „vyhostili“ Sviatosť oltárnu „len“
do bočnej kaplnky.

Kedysi však bol chrám – pod akýmkoľvek
menom – stredobodom mesta, ľudského obydlia, alebo
jeho vrcholom, ak stál na vyvýšenom pahorku. Po
našom „masovom úteku“ v 1968 bol kostol aj pre nás
akýmsi centrom a ja som časom so smútkom
konštatovala, že keď už sme si odovzdali všetky
„potrebné informácie“, na sväté omše chodili len tí
najvernejší. Niekedy autom až do vzdialenosti 30 a viac
minút!

V jednom príspevku som sa pýtala: Kto je pre
nás Božia Matka – Mária? Tu som sa pýtala, kto je pre
nás Ježiš Kristus, pre ktorého sa stavali tie chrámy?
Stavali sa pre Neho? On predsa má svoj „domov“
u Boha. To sa stavalo pre nás. Nie ako turistická
atrakcia, ale aby sme „nemrzli, nemokli, nepiekli sa“ na
lúke, ale mohli sa uzobrane modliť k Bohu
v spoločenstve veriacich. Tam, kde je JEŽIŠ NEUSTÁLE
PRÍTOMNÝ! Sv.Pavol nazval veriacich kresťanov
„Chrámom Ducha Svätého“ (1 Kor 6,19), ktorého nám
Ježiš daroval po svojom návrate k Otcovi a ktorý je
neustále s nami a v nás. Od jeho čias si to vždy niekto
jasne uvedomuje: Tu len ukážky:

Lothar Zenetti na otázku: „Kto je Ježiš pre
Teba?“ odpovedal: „Jeden, ktorý je tu pre mňa“. A
modlitbu sv. Mikuláša z Füe (14171487) poznáme
všetci. Modlil sa ju o sto rokov po mystikovi, Heinrichovi
Seuse (+1366) v diele „Večná Múdrosť“ to počul
v rozhovore s Bohom: „Darujem sa ti. Vezmem ťa sebe
samému a zjednotím sa s tebou.“
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Sto rokov po Mikulášovi hovorí Kristus sv. Terézii
Avilskej: „Mňa nájdeš v sebe a seba nájdeš vo mne“.

Čím je pre mňa kostol? Čím je pre mňa moja
vlastná duša, ktorá jediná prejde po smrti do večnosti?
Uvedomujem si, že som neustále „chrámom Ducha
Svätého“? SOM? Spomeňte si na zemetrasenie
v Taliansku (Áquila): Ľudia ostali v biede, ale prvé čo
začali stavať a opravovať bol kostol! A v Haiti kostol tiež
padol zemetraseniu za obeť. Ale kríž pred kostolom
zostal stáť neporušený. Boh je stále medzi nami
v trpiacom Spasiteľovi. A Duch Svätý v našej duši, ktorá
nech je Jeho chrámom!

Prijmite tieto podnety pre Pôstnu dobu, ktorá
bude toho roku už v čase prebúdzajúcej sa prírody.

Vaša Eva Plešková

PÚŤ SLOVÁKOV DO MARIASTEIN
PRVÉ SV. PRÍJMANIE NAŠICH DETÍ

NEDEĽA – 8. MÁJA 2011

Púť už tradične usporadúva a organizuje
Slovenské spoločenstvo v Bazileji. Púť sa vždy koná z
príležitosti Dňa Matiek. Toho roku bude všetko
spestrené aj PRVÝM SV. PRÍJMANÍM našich detí.

Program je nasledovný:
Od 11:00 – možnosť vykonať si sviatosť zmierenia
(spoveď)
12:15 – usporiadanie sprievodu a vchod do Baziliky
procesiou
12:30 – začiatok pontifikálnej sv. omše

Hlavným celebrantom a kazateľom bude Jeho
Excelencia Mons. František Tondra, titulárny biskup
Spišskej diecézy. Ku koncelebrácii sv. omše sú pozvaní
aj všetci kňazi či už slovenského pôvodu, alebo
akokoľvek blízki nášmu spoločenstvu!

Po sv. omši sa koná pique – nique v priestoroch
domu rehoľných sestier – len 5 minút. (chôdzou) od
Baziliky. Bude možnosť kúpiť aj teplé jedlo v reštaurácii
spomínaného domu. Niektorí veriaci si zvyknú priniesť aj
doma pripravené jedlo. Drahí veriaci, príďte si vyprosiť
od nášho Pána, na príhovor Jeho Matky, potrebné
milosti a Božiu ochranu v našich životných skúškach.
Mariastein a jeho svätyňa je miesto, kde je Božia
dobrota mimoriadne štedrá.

Váš dušpastier – otec František.

OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA
A VEĽKEJ NOCI 2011 (ZÜRICH)

Všetky obrady sa konajú v Krypte kostola
Liebfrauen v Zürichu

KVETNÁ NEDEĽA – 17. apríla 2011 o 9.30 hod
Pred kostolom bude na úvod požehnanie ratolestí
(paliem) a následne vchod do Krypty.
ZELENÝ ŠTVRTOK – 21. apríla 2011 o 19.00 hod.
Svätá omša – Pamiatka večere Pánovej.
VEĽKÝ PIATOK – 22. apríla 2011 o 15.00 hod.
Slávenie utrpenia a smrti Pána – Pašie, poklona sv.
Krížu, sv. príjmanie.
BIELA SOBOTA – 23. apríla 2011 o 21.00 hod.
Veľkonočná vigília so slávnostnou sv. omšou a
procesiou vzkriesenia.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 24. apríla 2011 –
Slávnostná sv. omša o 9.30 hod.

Pred a po každej bohoslužbe je možnosť pristúpiť ku
sviatosti zmierenia (ku spovedi). V stredu Veľkého
týždňa (20.04.11) a v stredu po Veľkej Noci (27.04.11)
sa slovenské sv. omše v kostole sv. Jána Boska – na
Talianskej Misii – nekonajú!

Výzva pre komunity veriacichSlovákov a Sloveniekvo Švajčiarsku
Vyzývame všetkých Vás, milí

veriaci, ktorí sa zúčastňujete na
živote vo vašich komunitách,

stretávate sa v kostoloch, ale aj
mimo nich, aby ste sa s nami

podelili o svoje zážitky zo
spoločenstva, zážitky z viery,
duchovného života. Možno

práve vaša správa uverejnená v
Misijnom Informátore povzbudí
aj ostatné slovenské komunity,
alebo jednotlivcov k lepšiemu a
živšiemu prežívaniu našej viery!
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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 pro
blém. Raz do mesiaca sa koná aj základná katechéza
pre deti. Je to vždy druhú nedeľu v mesiaci.
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!
Pozor, výnimka!!! Sv. omša začína už o 16:00!!!
Nedeľa 22. máj 2011 16:00
Nedeľa 12. jún 2011 18:00
Nedeľa 26. jún 2007 18:00

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 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

Ženeva
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 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

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 19. marec 2011 16:00
Sobota 16. apríl 2011 16:00
Sobota 21. máj 2011 16:00
Sobota 18. jún 2011 16:00

PRAVIDELNÉ 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 –mailovú adresu: 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.




