
Misijný Informátor
Č
íslo

2
R
očník

2011
1

RODINA - KOLÍSKA
ĽUDSKEJ LÁSKY

Drahí veriaci, milí spolurodáci. V tomto čísle
nášho misijného časopisu chcem spomenúť niečo o
rodine. V našich radoch vidno (a našťastie aj na našich
bohoslužbách) veľa mladých rodín.

Rodina je miestom prvého úsmevu. Toho, čo
nevie nijaké zviera. Usmievať sa. Dieťa poznáva svoju
matku. Človek poznáva človeka. “Začniže, maľučký”,
spieva básnik Vergilius, “s úsmevom spoznávať svoju
matku” (Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem). V
rodine sa dieťa prebúdza ako človek a zisťuje: aha, aj ja
čosi znamenám, patrím k tým druhým. Otec, matka,
bratia, sestry, priatelia, susedia, starí rodičia – dieťa
všetkých objavuje cez rodinu. Tým, že nachádza iných,
rastie ako človek. Človek je totiž stvorený pre lásku.

Tí prví “iní” sú otec a matka. Nijaký vzťah v
živote nemá hlbší vplyv ako vzťah medzi rodičmi a
dieťaťom. Nikdy ho nemožno zotrieť. Človek zostáva
dieťaťom svojch rodičov.

V rodine začína tiež cesta k tomu Inému, ktorý k
nám prichádza vo všetkých iných. Toho, ktorý skrze
rodičov dieťa tvorí a dáva mu aj rásť, aj Jeho poznáva
dieťa najprv v rodičoch. Dieťa nemôže poznať Boha
samo bez pomoci. Hrajúc sa, vykrikujúc a plačúc cíti sa
doma v tom malom svete, ktorý je preň celým svetom a
kde sú otec a matka dobrotou, všemohúcnosťou a
všadeprítomnosťou. Spôsob, ako sme poznávali rodičov
má nezmazateľný význam na náš obraz o Bohu. Zaiste,
rodičia ho netvoria sami. Každý človek v našom
neskoršom živote, ktorý nás miluje, je znovu obrazom
dobroty Boha. Mnohé čo vinou neschopnosti, alebo
zlyhania rodičov rástlo nakrivo, mohlo sa takto napraviť.
A to sa deje aj preto, že v človeku je čosi, akási
ďalekosiahla túžba, ktorá presahuje aj otca, aj matku, ba
aj každého človeka. Boh nie je iba obyčajnou
zväčšeninou otca, matky, alebo nejakého človeka. On je
opravdivá Dobrota, pre ktorú je ľudské srdce definitívne

určené. On je ten najozajstnejší, najistejší Iný, ktorým
bude naše srdce čoraz menej sklamané v tej miere, v
akej ho bude lepšie poznať. To značí spoznávať ho v
Ježišovi, v našom Spoločníkovi a Bohu.

Milí čitatelia, otázka rodiny by si zaslúžila a aj
potrebovala dlhšie pojednanie. Tu som načrtol len
zlomky. Jednako je to vec vždy veľmi živá a zaujímavá.
Okrem toho aj moja náboženská náuka pre veriacich je
najčastejšie tá pre snúbencov. Za 9 rokov môjho
pôsobenia bolo u mňa na predmanželskom poučení asi
100 párov snúbencov. Okrem niekoľkých úvodných
myšlienok o rodine nájdete ešte v tomto čísle aj článok
"O manželskej láske".

Otec František

PÚŤ KU CTI NAŠICH VIEROZVESTCOV
REICHENAU

Sobota 25. jún 2011 o 17:00
Ako po iné roky, aj tentoraz si vykonáme tradičnú púť
na posvätné miesto, kde bol viac rokov väznený
arcibiskup sv. Metod

Sv. omša začína o 17:00
Miesto slávenia: Bazilika – Münster

St. Maria und Markus REICHENAU – Mitelzel

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 aj večeri v
priľahlej reštaurácii. Len 5 minút (chôdzou) od Baziliky
sa rozprestiera aj Bodanské (Konstancké) jazero s
malebným pobrežím. Presná adresa fary a kostola:
Münsterplatz 4, D – 78479 Reichenau

NÁRODNÁ MARIÁNSKA PÚŤ
SLOVÁKOV DO EINSIEDELN

NEDEĽA 4. SEPTEMBER 2011

NEPREHLIADNITE OZNAM
NA STRANE 3!!!
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PÚŤ DO MARIASTEIN

Tohoročná Púť do Mariastein sa konala ako vždy na
Deň matiek. Hlavným celebrantom a kazateľom bol
spišský diecézny biskup Mons. Prof. ThDr. František
Tondra a jeho sekretár otec Peter Majda ThDr. Ďalej
koncelebrovali: otec František Polák (misionár pre
Slovákov), otec Antonín Špaček (misionár pre Čechov)
a otec Štefan Vagovič – náš verný pomocník pri
mnohých podujatiach.

Slávnosť bola spestrená aj PRVÝM SVÄTÝM
PRIJÍMANÍM, ktoré prijali: Dominique Michaela Borsik,
Sandra Jessica Christen, Samuel Karško, Jakub
Mazáček, Zuzana Remeňová a Raymond Kunštatský.
Spolu 6 detí. Deťom blahoželáme a prajeme, aby táto
sviatosť bola pre nich opravdivým duchovným
pokrmom mnohé desaťročia ich života – až do konca
tejto zemskej púte.

Zároveň ďakujem aj slečne Jarke Kyšelovej a pani
Hanke Mazáčkovej, že sa deťom niekoľko mesiacov
venovali pri náboženskej náuke.

Sviatosť BIRMOVANIA prijal náš spolurodák – pán Igor
Urban. Pri katechetickej náuke a v úlohe birmovného
otca ho sprevádzal pán Milan Lúčka. Blahoželáme aj

nášmu birmovancovi. Želáme mu, aby pôsobenie Darov
Ducha Svätého opravdivo pocítil a prežil.

Ďalej chcem vysloviť hlbokú vďaku aj pánu profesorovi
MUDr. Jozefovi Sopkovi za to, že nielen obohatil liturgiu
svojou hrou na organe, ale spolu so svojou manželkou
Marikou ubytovali a sprevádzali otca biskupa a jeho
pána sekretára počas 4 dní ich návštevy vo Švajčiarsku.
Takisto on sám veľmi ochotne pripravil krásne letáčiky s
textami liturgických piesní pre ľud. Ešte raz úprimná
vďaka rodinke Sopkovej.

S láskou a uznaním – všetkým čo akokoľvek pomohli a
zúčastnili sa – otec František.
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ZO ŽIVOTA MISIE
POĎAKOVANIE

Chcem tu vysloviť aspoň dodatočné
poďakovanie skupinke našich mladých, ktorí sa postarali
o veľmi dôstojný záver nášho 40. jubilea. Bolo to 9.
januára 2011 v nedeľu. Po sv. omši slávenej otcom
biskupom, bol aperitív vo Foyer – Liebfrauen. Po tom
všetkom sa však ešte konal aj slávnostný obed s J.E.
Mons. Vitusom Huonderom – na Talianskej Misii.
A práve tu chcem poďakovať kuchárom Michalovi a
Alenke Polákovým, ktorí všetky chody obedu pripravili
“od A po Z”. Ďalej pri varení a profesionálnej obsluhe
tridsiatich účastníkov obedu pomáhali: Lukáš a Peter
Bošela a Jozef Harčarík. Kuchárom a pomocníkom –
obsluhovateľom vyslovujem teda hlboké uznanie a
vďaku v mene celej Misie. Za prácu nechceli žiaden
honorár, robili to “zo srdca” v prospech dobra celého
nášho spoločenstva. O to krajšie je aj dodať “Nech Vám
Pán Boh odmení Vašu službu”. Zároveň pripájam poďa
kovanie aj všetkým “nepoznaným” dobrodincom, čo
priniesli na aperitív do Foyer svoj príspevok (koláče,
chlebíčky a pod.). Nedá sa a bolo by to naozaj zložité,
dávať tu menné zoznamy. Tak aj Vám z tohto miesta
patrí moja hlboká vďaka a uznanie.
S láskou a hlbokou úctou ku všetkým – otec František.

KRÍŽOVÉ CESTY V PÔSTE 2011

Okrem pobožností krížových ciest v kostole sv.
Jána Boska – na Talianskej Misii – vždy v piatok, sme
mali ešte aj dve také mimoriadne a to cestou na
Uetliberg.

Prvá sa konala 11.03.2011 v piatok. Vyrážali
sme okolo 20.00 hod. Teda bolo to už za tmy. Modlili
sme sa pod lampami horskej cestičky. Jasná pôstna
noc, ticho a 12 účastníkov dávalo tejto pobožnosti
pokojný a tajomný ráz.

Druhá mimoriadna krížová cesta bola tá
“tradičná” – cestou na tú istú horu (Uetliberg), ale na
Kvetnú nedeľu poobede. Nakoniec nás bolo 38

účastníkov. Náš počet a “kvalitu” obohatili aj veriaci z
Bernu. Obidve Krížové cesty boli úspešne zakončené
na vrchole – posedením v reštaurácii Staffel.

NÁRODNÁ MARIÁNSKA PÚŤ
SLOVÁKOV DO EINSIEDELN

NEDEĽA 4. SEPTEMBER 2011

Táto púť je naším najväčším podujatím pre
veriacich Slovákov vo Švajčiarsku. Koná sa vždy
(približne) týždeň pred sviatkom Panny Márie
Sedembolestnej. Hlavný celebrant a kazateľ bude
jeden z otcov biskupov spišskej diecézy.

Program je nasledovný:
10:30  Vysluhovanie sviatosti zmierenia (spovede), v
kaplnke na spovedanie. Vchod je z námestia pred
Bazilikou. Treba vojsť do vchodu s nápisom “Gymna
sium”.
11:45  Zoraďovanie procesie pre slavnostný vstup do
Baziliky;
12:15  Vstup do Baziliky a začiatok pontifikálnej sv.
omše;
14:00  Možnosť spoločného obedu v reštaurácii St.
Georg. Reštaurácia sa nachádza len 5 min. chôdzou
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. Basilika v Einsiedeln patrí
medzi najväčšie pútnické miesta v strednej Európe.
Príďte si vyprosiť aj vy na príhovor Matky
Sedembolestnej špeciálne milosti. Táto príležitosť je v
našej Slovenskej Katolíckej Misii len raz v roku!
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ZO ŽIVOTA MISIE
Katolícka farnosť sv. Félixa a Reguli v Thalwile

pri Zürichu, kde pracujem ako pastorálny asistent
(Pastoralassistent) a pripravujem sa na vysviacku
trvalého diakonátu, pozná už dlhšie tradíciu krížovej
cesty. Konkrétne sú to 2 podujatia. V piatok po 4.
pôstnej nedeli (laetare – nedeľa) sa koná ráno krížová
cesta pre dospelých (Kreuzweg für Erwachsene). Tento
rok sa naše farské spoločenstvo dalo 8. apríla na cestu
cez štvrť (Quartierrundgang) okolo nášho kostola a
počuli sme texty k téme "Neste si vzájomne bremená a
tak naplníte Kristov zákon" (Gal 6,2). Spievali sme
dojímavé piesne z Taizé a niesli sme spoločne
jednoduchý drevený kríž ku socialnocharitatívnemu
domu «Wohnkette» (reťaz bývania), cez ihrisko
mestskej školy k studni našej umelkyne Frieda
Huwilerovej s názvom «Studňa zmŕtvychvstania Pána»
(Auferstehungsbrunnen des Herrn) pri kostole.

S modlitbou a v tichu sme kráčali našou «Thalwilskou
via dolorosa» a spoločne sme sa tak pripravili na
Veľký týždeň. S požehnaním nášho pána farára
Mariusa Kaisera sme ukončili našu pobožnosť a
pochutnali sme si na menšom «agapé» vo forme
jednoduchých raňajok. V piatok pred Kvetnou nedeľou
sa koná u nás na popoludnie krížová cesta pre deti a
rodiny (Kreuzweg für Kinder und Familien). Tento rok
sa zišlo 15. apríla vyše 100 detí a rodín v kostole, aby
si vypočuli «detské pašie» v zürišskom dialekte, ktoré
predniesli naše katechétky Alice Stämmer, Evelyne
Lohmann a Maggie Widmer. Pán farár Kaiser vysvetlil
deťom a rodičom význam utrpenia a smrti Ježiša Krista
a preniesol ho do dnešného času viery a cirkvi. Ku
koncu pobožnosti ďakovali členovia pastoračného tímu
za veľkú účasť na krížovej ceste «malých a veľkých» a
so sladkým prekvapením sa dali deti na cestu domov 
tešiac sa na živého somárika pri procesii na Kvetnú ne
deľu a iné dojímavé dni pred Veľkou nocou.

Jozef Bernadič

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ
A VÝZNAM SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE

Na výzvu nášho slovenského misionára, otca
Františka Poláka, som sa rozhodla napísať moje
svedectvo o živote v komunite veriacich Slovákov vo
Švajčiarsku a zážitky z rôznych podujatí a stretnutí.
Chcem tu podčiarknuť dôležitosť práce slovenskej
katolíckej misie a poďakovať otcovi Františkovi za jeho
úsilie pokračovať v tejto tradícii. Inak by sme boli v
„cudzine“ ako roztratené deti.

Po okupácii bývalého Československa v roku
1968 sme s manželom a 5ročným synom emigrovali do
Švajčiarska. Začiatky boli ťažké; nevedeli sme reč a v
troch kufroch sme mali len to najnutnejšie. Božia
prozreteľnosť nás zaviedla do Bielu, v kantone Bern,
spolu so skupinou našich krajanov Čechov a Slovákov.
Boli sme všetci vystrašení z invázie cudzích vojsk do
našej vlasti, ktorú sme opustili za dramatických udalostí.
Ocitáme sa v cudzom prostredí, bez prostriedkov a v
krajine, kde všetko inak funguje, než sme boli zvyknutí.
Aj keď nás Švajčiari veľmi milo prijali a pomohli nám
postaviť sa na vlastné nohy, bol pre nás náš prvý český
misionár, otec Bernáček, veľkou oporou. Malá skupinka
veriacich sa schádzala sláviť Eucharistiu v českej reči a
toto spoločenstvo bolo naším prvým zázemím.

Neskôr prišiel slovenský misionár, otec Krivý.
Naše adresy si pozháňal v telefónnom zozname. Raz
vyzváňal na zvonček aj pri našich dverách. Syn mu ale
neotvoril, lebo mal zakázané púšťať cudzích ľudí do
bytu. Otec Krivý sa ale nevzdal a trpezlivo čakal pri
dverách, kým sme neprišli z roboty. Potom chodil
častejšie a boli to vždy pekné chvíle, keď sme sa po
slovensky rozprávali o našich pohnutých osudoch.
Pretože bolo v Bieli málo veriacich Slovákov katolíkov,
mávali sme svätú omšu v slovenskej reči dvakrát do
mesiaca v Berne, ktorú slúžil otec Luigi Ondrejka.
Dochádzal tam z Bazileja. Zo začiatku nás bolo veľa, ale
keď sa začalo ľuďom dobre dariť, naše rady sa preriedili.
Len keď sa niečo oslavovalo, zišlo sa nás viac a
nechýbalo ani dobré vínko a výborné koláčiky. Tak sme
sa spriatelili a stretávali sa aj mimo kostola.

Jedným z nezabudnuteľných zážitkov bola púť
našej rodiny do Ríma. Bol s nami môj otec a moja sestra
z Čiech. Zaistili sme si ubytovanie v slovenskej inštitúcii
– v „Ústave Cyrila a Metoda“. Nielenže nás milo prijali,
ale pozvali nás aj na spoločný obed, kde sme sa cítili
ako doma. Bola to malá slovenská oáza v Ríme!
Dokonca nám dali k dispozícii aj sprievodcu po „večnom
meste“, otca Rajčáka, ktorý nás povodil po všetkých
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ZO ŽIVOTA MISIE
významných kostoloch s prefektným výkladom. Ďalší
deň sme sa vybrali autom do pápežského letného sídla
Castel Gandolfo, kde bol vtedy práve svätý otec Ján
Pavol II. prítomný. Vďaka tomu, že sa tam náš
sprievodca vyznal, dostali sme sa až pred balkón, na
ktorý pápež vystúpil za jasotu davu veriacich, ktorí
nadšene volali: „Papa, Papa...“! Myslím, že máloktoré
oko zostalo suché! Bol to vrcholný zážitok z našej púte
do Ríma.
Okrem iných zásluh slovenskej katolíckej misie v
zahraničí bolo (každoročné) organizovanie letných
táborov (pri mori) pre deti. Sestričky sa vzorne starali o
potreby tela a kňazi zasa usilovne „pracovali“ na
formovaní detských duší. Na programe bolo
samozrejme aj kúpanie sa v mori a šport.

Vďačný Pánovi za dar povolania
a mojej rodine za účasť na ňom,

vám oznamujem moju
kňazskú vysviacku

ktorá bude
v sobotu 18. júna 2011 o 9:30

v Bazilike Božského srdca v Lugane (TI)
vkladaním rúk

J. E. Mons. Pier Gaicomo Grampa,
diecézneho biskupa v Lugane.

Moju primičnú Sv. Omšu
budem celebrovať
vo farskom kostole

Panny Márie Nanebovzatej v Sorengu
v nedeľu 19. júna 2011 o 10:15

Prosím o spomienku vo vašich modlitbách.
don Štefan Haulik

Nemôžem tiež nespomenúť dlhoročné
„Veľkonočné stretnutie mladých Slovákov“ v
Münstertale, vo Schwarzwalde v Nemecku. Zišla sa tam
mládež z celej Európy, aj jednotlivci zo zámoria. Pôsobili
tam význačné osobnosti ako biskup Dominik Kaľata,
Jozef Šrámek, ktorý bol otcom tohto stretnutia, Eva
Plešková – tá pripravila hudobný program a rôzni ďalší
duchovní otcovia. Bola to veľmi záslužná práca s
mladými, ktorí tam našli zázemie a tradíciu viery z
domova. Na týchto stretnutiach mladých boli vítaní aj
skôr narodení, ktorí tam radi v hojnom počte prichádzali
na záver Svätého týždňa. Začiatok stretnutia bol na
Kvetnú nedeľu večer. Na programe boli prednášky,
referáty, meditácie, modlitby, šport a samozrejme
veľkonočná liturgia. Po slávnosti vzkriesenia Pána bolo
Agape a po ňom zábava až do rána. Veľmi rada
spomínam na tieto stretnutia a je škoda, že sa to
skončilo. Tam boli mladým vštepované iné zásady ako v
tomto roztopašnom svete. Nenájde sa nikto, kto by sa
podujal organizovať podobné stretnutia na záchranu
duší? Chcem sa ešte krátko zmieniť o púti do Svätej
zeme v roku 1996. Zorganizovali ju naši misionári otec
Maslák z Mníchova, otec Dubovský z Viedne a otec
Baník z Zürichu. Bolo nás 32 pútnikov – Slovákov z
Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Po miestach, kde žil
a pôsobil Ježiš Kristus nás sprevádzal otec Ján
Majerník, ktorý už dlho žije vo Svätej zemi. Táto púť bola

nielen informáciou o svätých miestach, ale najmä
veľkým duchovným zážitkom. Bývali sme v kláštore sv.
Jozefa v Betleheme, odkiaľ sme navštívili miesta
dôležitých biblických udalostí, dokumentovaných v
Starom a Novom zákone. Táto púť bola veľkým
prínosom na mojej ceste k Bohu.

Ako to na svete chodí, prídu aj smutné, ba
tragické chvíle, kedy človek ešte viac ocení dobré
priateľstvo veriaich ľudí. Keď sa po 33 rokoch rozbilo
naše pred Bohom uzatvorené manželstvo, neviem ako
by to so mnou dopadlo, keby som nemala vieru v Boha
a pomoc veriacich ľudí. Jeden z dôvodov, prečo som
sa presťahovala do kantónu Zürich bol, že Zürich je
vďaka nášmu misionárovi, otcovi Františkovi, centrom
veľkej, živej, dobre fungujúcej komunity veriacich
katolíkov. Celý týždeň sa teším na nedeľnú svätú omšu
v Zürichu, ako aj po nej na stretnutie so známymi pri
káve.

S vďačnosťou píšem moje skúsenosti s vierou
v Boha a s ľuďmi, ktorí vieru žijú. Chcem tak povzbudiť
tých, ktorí sú v núdzi a ešte nenašli Boha!

Eva Matejovská
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„Drahí priatelia, musíme vynaložiť veľa úsilia,
aby sme pochopili, ako napomáha cirkev v dnešnom
svete spoločnosti pochopiť, že ohlasovanie pravdy je
službou, ktorú ona ponúka spoločnosti a tak otvára
nové horizonty budúcnosti, veľkosti a dôstojnosti.
Cirkev totiž má uskutočniť poslanie pravdy (…) Vernosť
človeku si vyžaduje vernosť pravde…“,… lebo Ježiš
sám vyhlásil: JA SOM PRAVDA (Jn 14,6).“ (Benedikt
XVI. enc. Caritas in veritate). A tú Pravdu chceme
nasledovať!

Ale ako to dnes vyzerá s cirkvou, to vidíme na
každom kroku. Niektorí plačú za tradíciou (bez
obsahu), iní chcú preskočiť túto dobu a byť už v tej
“dobrej budúcnosti”. Ale to všetko je veľký omyl. Život
žijeme v prítomnosti. A keď už hovoríme o živote v
cirkvi, tak cirkev to nie sú len pápež, biskupi a kňazi,
ale celý ľud, všetci veriaci, ktorí sú zodpovední za to, či
sa zapojíme do takého života cirkvi, aký si dnes život
vyžaduje. A títo ľudia prítomnosti nehľadajú lepšie
riešenie pre modernú cirkev, nezapájajú sa, alebo len
nedostatočne…

V týchto týždňoch čítame perikópy zo Skutkov
apoštolov. V minulom čísle stála výzva, aby sme
napísali pár slov o tom, ako žije cirkev v našej farnosti,
ako sa do toho života zapájame. (Ja som už jedenásty
rok preč z Bernu a so Slovákmi mám málo kontaktov. V
našej dedine žije jedna slovenská vdova, gr.kat., jej
dcéra pracuje v Berne, syn býva v Zugu a pracuje v
Zürichu a ináč sme tu vlastne len Švajčiari, pôvodom
domáci, Taliani, Nemci a samozrejme aj bývalí utečenci
z južnej bývalej Juhoslávie.
Taliani medzi nás nechodia, ba ani iné národnosti a
dedina má veľa evanjelikov, na čele ktorých je dobrý
pán farár. My už tri roky nijakého nemáme. Len
administrátora na 50% a výpomoc. On zaviedol čítanie
Písma sv. v miestnom starobinci a aj vo svojej farnosti,
na čo ihneď reagovali naše tri menzingenské sestričky
a iniciovali aj u nás biblický krúžok pod názvom
BIBELTEILETE: delíme sa o naše vedomosti, vzťah,
záujem a lásku k Písmu. Sestričky však po troch
rokoch premiestnili inde – až na jednu 86ročnú a naša
skupina sa pýtala, že či by som prebrala tento krúžok
ja, lebo len ja som študovala teológiu, resp. aj naša
katechétka, ale tá je aj kostolníčkou, tak ona medzi nás
nechodí.
Pretože som mala prax zo svojej bernskej farnosti (53
kurzov), tak som sa dala nahovoriť. Medzičasom som

zistila, že aj inde vo Švajčiarsku si ľudia pomáhajú
takýmito krúžkami, lebo alebo niet v obci farára, alebo je
to cudzinec, alebo jestvuje administrátor, ktorý sa ide
roztrhať medzi 23 farnosťami a tak sa schádzajú na
týchto krúžkoch. Neviem, ako inde, pár slovami chcem
opísať, ako to funguje vo Fislisbachu, pričom to síce vraj
vediem ja, ale objavila som aj dva manželské páry, v
jednom muž, v druhom žena je na úrovni, ktorí sú
schopní prispieť svojimi vedomosťami a myšlienkami.

Po úvodnej modlitbe k Duchu Svätému všetci
čítajú zo svojho Písma text evanjelia nasledujúcej
nedele. Jazykové rozdiely, resp. staršie a novšie výrazy
dávajú v diskusii podnet k otázkam a rozoberaniu textov
v evanjeliu. Ale najprv prečítame celý text, každý jednu
dve vety podľa zmyslu. Potom sa každý sám zamyslí
nad textom, po chvíľke ticha každý prečíta nahlas tú
vetu, ktorá ho najviac zaujala. Tu už prichádzajú aj
otázky (a vysvitlo, aké slabé vedomosti majú niektorí z
Písma, kladú aj otázky, ako keby nikdy neboli čítali
evanjelium, alebo zostali na úrovni 1. sv. prijímania, hoci
ich každú nedeľu vidíme v kostole. Pýtam sa, ako
počúvali tie texty a kázne? Alebo tu je nás 1418 osôb a
lepšie sa vedia sústrediť? Pôvodne plánovaná hodina sa
neraz pretiahne na 8090 minút. Ja vždy pripravím body,
ktoré by si mali doma pozrieť ešte raz a kupodivu,
musím urobiť každý týždeň vždy viac kópií. Niekedy
niekto porozpráva aj nejakú skúsenosť, ktorá s tým
evanjeliom súvisí. Končíme s otázkou: Čo si z toho
beriem domov? Po krátkom zamyslení sa pomodlíme
Otčenáš tak, že stojíme v kruhu a držíme sa za ruky.
(Potom sa ešte lúčime pár minút a dohodneme sa, kto
bude nabudúce hlavný referent.) Po mnohých
skúsenostiach 4 roky v Berne a tu už tiež tretí rok,
musím povedať, že aspoň jeden teologicky vzdelaný
človek by mal v takej skupine byť a po začiatočnej
ostýchavosti sme sa po odchode predošlej vedúcej
teologičky veľmi osmelili a tie večery (každý 1. a
3.pondelok v mesiaci) nás veľmi obohacujú. Ešte raz
Skutky apoštolov a prvých kresťanov po Ježišovom
Nanebovstúpení:

Začiatkom pokračovali v židovskej praxi
modlenia, nie síce v synagógach, ale v súkromných
domoch (modlili sa žalmy). Čoskoro si všimli, že niektorí
sú chudobní a iní sú bohatší. Po prvých obráteniach (Sk
2,37) už spomínajú “Prvé kresťanské
spoločenstvo”(2,42). Na rozdiel od židov, chodili medzi
nich aj ženy, lebo aj Ježiš mal vo svojom sprievode
ženy, aj keď nie ako apoštolky. A apoštoli od samého
začiatku poučovali ľud aj mimo týchto domov a snažili sa



Č
íslo

2
R
očník

2011

O MANŽELSKEJ
LÁSKE

7
Byť človekom znamená dávať a príjmať. Slúžiť

a príjmať služby, inšpirovať a byť inšpirovaným, milovať
a byť milovaným. Kde toto chýba, tam je smrť. Kde to je,
tam vzniká nový život, nové myšlienky, nové formy.
Všetko čo je ľudské, počnúc osamelou činnosťou až po
družný rozhovor, alebo až po záchranu ľudského života,
je jedným, alebo druhým spôsobom dávanie a príjmanie,
a tým je to životodarné a plodné. Človek sa bez ohľadu
na to, či je ženatý, alebo slobodný, zúčastňuje na týchto
výmenách, z ktorých príšti život.

(pokračovanie zo strany 6)
presvedčiť svoj “vyvolený národ”, že Ježiš je ten,
ktorého čakali už vyše tisíc rokov. Dnes Ježiša nikto
nečaká, len tá hŕstka veriacich, ktorí majú milosť
hlbokej viery a dodržujú aj príkaz v novom katechizme,
že sme všetci povinní nábožensky sa vzdelávať – aj
mimo návštevy sv.omše – až do konca života. A
samozrejme podľa toho aj žiť. A tu je kameň úrazu. Aj
kedysi ľudia čítali Písmo, ale u nás sa kládol dôraz na
liturgiu a nie na Sväté Písmo. A život tak odplával vo
formalizme. U evanjelikov zostalo Písmo hlavným
zdrojom viery. Až po II. Vatikánskom koncile dala
Cirkev podmienku ďalšieho vzdelávania sa do
Katechizmu.

Ale dnes je svet plný krátkodobých informácií,
mnohých obrazov a reklám a – žiaľ – to ničí nielen pa
mäť, ale aj záujem o knihy. Nielen o Písmo, o literatúru
všeobecne. Mládež obzvlášť žije len SMSkami a ak
nevyrástli v rodine praktizujúcich kresťanov (a niekedy
aj vtedy) nezaujímajú sa o nič.
A predsa vieme, že druhý príchod Krista bude
skutočnosťou a potom to bude ako je to v Zjavení (nie
apoštola Jána, ale iného Jána): ”Hľa, prichádza s
oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli a
budú nad ním nariekať všetky kmene zeme… Ja som
Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a
ktorý príde, Všemohúci”. (Zjv 1,7.8).

Eva Plešková

Osobitým vyjadrením tohto veľkého rytmu je
bytie muža a ženy. “Muž a žena”, to zaiste neznamená
nijakú absolútnu rôznosť, predsa však postoj dávania a
príjmania je u nich rozličný: mužský postoj je aktívnejší a
rozdávajúci, ženský viac príjmajúci a zachytávajúci.
Tieto črty sú vryté hlboko v celom človeku. Možno ich
vyčítať z jeho podoby. Preto aj telesné dávanie a
príjmanie je radosťou a šťastím, a síce vo veľmi
totálnom rozsahu: je v tom zapojený celý človek, od
najhlbšieho vnútra, až po svoju najhmatateľnejšiu
telesnosť. Toto vzájomné dávanie a príjmanie je tiež v
najvyššej miere plodné a životodarné: plodí nový ľudský
život. S opojením a bázňou objavuje ľudstvo – a každý
človek nanovo – túto silu v sebe. Robíme čosi, čo je
väčšie ako to, čo môžeme sledovať len svojím
rozumom.

Keby sme teda povedali: erotika (toto slovo
používame v kresťanskom slovníku pre celú pohlavnosť
– sexualitu – človeka v jej všetkých aspektoch:
telesnom, duševnom atď.) je dobrá. A toto by bol
prislabý výraz. Je svätá. Zázračná tvorivá moc v nás.
Zároveň však vzbudzuje aj pocity bázne pre svoju silu.
Keď sa erotická príťažlivosť odpúta od celku ľudských
hodnôt, a najmä keď sa od celku ľudskej erotiky odpúta
jej najtelesnejšia stránka, genitálna pohlavnosť, potom
sa môžu zjaviť netušené priepasti zla i tam, kde sa
zdalo, že jestvujú len sily nežnosti.

Svoju dobrotu a krásu ukáže erotika až vtedy,
keď sa zapojí do celej ľudskej skutočnosti. Každý vie,
aký milý je človek tomu, kto ho miluje. Milovaný človek

sa stáva príťažlivým pre milujúce srdce. V milovanom
človeku presvitne čosi z nekonečnosti. Čosi, čo ťa volá,
aby si sa celkom oddal “tomuto” alebo “tejto”.

To nie je ilúzia. Oko sa otvára pre krásu, ktorá
skutočne jestvuje. V našom hodnotení sveta
spolupôsobí oveľa viacej erotických sklonov, ako si
často uvedomujeme. Vrcholom toho je láska medzi
mužom a ženou.

Celkom sa oddať znamená, dať sa navždy.
Teda nejde o to, ako u nižších druhov živočíchov,
telesne dať a prijať a potom ísť každý svojou cestou a
už nikdy sa s druhým nestretnúť. Ľudská láska je čosi
väčšie ako to, čo vidíme u vyšších druhov zvierat, ktoré
si určitú dobu dvoria a zostávajú spolu, aby vychovali
mláďatá. Ide o dvoch ľudí, muža a ženu, ktorí chcú
patriť jeden druhému bez výhrady.

Otec František
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Basel
Každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci o 17:30
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.
Pozor zmena: Začiatok sv. omše sa posúva o pol
hodinu skôr!!!
Nedeľa 12. jún 2011 17:30
Nedeľa 26. jún 2007 17:30
Nedeľa 28. august 2011 17:30
Nedeľa 11. september 2011 17:30
Nedeľa 25. september 2011 17:30
Nedeľa 09. október 2011 17:30
Nedeľa 23. október 2011 17:30

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 11. jún 2011 17:30
Sobota 25. jún 2007 17:30
Sobota 27. august 2011 17.30
Sobota 10. september 2011 17.30
Sobota 24. september 2011 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 19. jún 2011 16:30
Nedeľa 21. august 2011 16:30
Nedeľa 04. september 2011 VÝNIMKA!!!
Omša v Ženeve nie je  púť do Einsiedeln
Nedeľa 18. september 2011 16:30
Nedeľa 02. október 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 18. jún 2011 16:00
Sobota 17. september 2011 16:00
Sobota 15. október 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.
Počas letných školských prázdnin (júl, august)
budú v Krypte – Liebfrauen nedeľné sv. omše
nepretržite! Takisto budú zachované sv. omše na
Prvé piatky (1. júl a 5. august 2011) Vynechávajú
sa však sv. omše v stredu, stretnutia
mamičiek(štvrtky) a stretnutia biblicko
modlitebného krúžku v piatok.




