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CESTA K
DOVŔŠENIU

Drahí veriaci, milí čitatelia – spolurodáci. Včera
poobede (8.sept. 2011) vo všetkých novinách –
televíznych, rádiových a hlavne elektronických, preletela
ohromujúco smutná správa o havárii ruského lietadla
JAK 42 v meste Jaroslavl. V troskách lietadla zahynulo
42 prevažne mladých, špičkových hokejistov. Bol medzi
nimi aj Pavol Demitra – legenda slovenského hokeja...
Správu prečítalo, iba na internetovej stránke jedného z
našich denníkov, takmer pol milióna Slovákov za 24
hodín. Snáď každému človeku pri takýchto správach
príde na um otázka: “Prečo?” Prečo sa niť života tak
nečakane pretne? Veriacemu sa určite vynorí aj
myšlienka na “večnosť”.

Koniec života – v náboženskom slovníku v
podstate jeho “zavŕšenie” – má vždy miesto v každom
dobrom katechizme, v každej dobrej príručke o
kresťanskom živote. A táto téma sa dotýka života

každého. Aj mladý ju vidí zoči voči, keď ho navždy
opustil jeho blízky príbuzný. Starší ju zase tuší aj na
vlastnej koži, keď sa jeho životné sily skláňajú, alebo
sa ho už dotkla zákerná choroba. Ježiš často vo
svojom posolstve naráža na prechod z tohto sveta do
toho večného...

Blíži sa 1. november (Všetkých svätých) a deň
po ňom – Pamiatka zosnulých. To sú tiež dni venované
tým, ktorí nás už predišli na druhý breh života. Preto by
som rád venoval v tomto úvodníku a v nasledujúcej
katechéze niekoľko slov o tom, ako má veriaci človek
vidieť aj tieto skutočnosti.

V tejto súvislosti už tu vyslovujem moje
spolucítenie so všetkými trpiacimi, chorými a vekom
zoslabnutými v našich spoločenstvách. Ak si to budete
želať a okolnosti mi dovolia, rád Vás navštívim.

Sviatosť pomazania chorých nie je v žiadnom
prípade “úvod do umierania”. Táto sviatosť je
sviatosťou UZDRAVENIA. V prvom rade toho
duchovného (i duševného) a neraz aj telesného.
Samozrejme, že to nie je objednanie zázraku na
odstránenie choroby. Preto by som Vás chcel na tomto
mieste povzbudiť. Nebojte sa tohto úkonu! Starý názov
“posledné pomazanie” sa vzťahuje len na človeka v
agónii. Normálne môže veriaci (pokrstený) prijať túto
sviatosť aj viackrát za život.
Toľko ku krátkemu úvodu a pozdravu Vám všetkým.

Otec František22 55 66POSLEDNÉ
SKUTOČNOSTI

O ANJELOCH PÚŤ DO
EINSIEDELN

V úvodníku písal otec Fran
tišek o posledných veciach.
V článku "POSLEDNÉ
SKUTOČNOSTI" sa dozviete
viac o nádeji, o konci života,
ale aj o chorobe, ako kresťan
chorobu môže prijať a nako
niec sa dozvieme niečo o
sviatosti pomazania chorých.
Je určená len pre umierajú
cich, alebo pre nás všetkých?

Čo vlastne o anjeloch vieme?
Krásne bytosti s krídlami,
pomáhajú a chránia. Aj keď sa
už možno pred spaním ne
modlíme "Andelíčku môj stráž
ničku...", v našom článku od
Evy Pleško sa o nich dozviete
veľa zaujímavých vecí. Ozaj,
viete kedy sa v Cirkvy slávia
sviatky anjelov?

Tohtoročná celošvajčiarska
púť Slovákov a Sloveniek do
Einsiedelnu zanechala v nás
opäť hlbokú stopu. Nechajte
sa ešte raz vniesť do tej neu
veriteľnej atmosféry pri čítaní
krátkej reportáže z tejto mi
losťami naplnenej udalosti.
Prinášame Vám tiež úplný
prepis homílie otca biskupa
Františka Tondru.
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POSLEDNÉ
SKUTOČNOSTI

Nezničiteľná nádej
Nikdy vo svojom živote nenašiel a nedal človek

dosť lásky, ani dosť pravdy, slobody, krásy, dobroty,
radosti. Stále žijeme zameraní k novému “zajtrajšku”.
Človek nepozná koniec. Toto je hlboký, povzbudzujúci
prvok každého života a pokroku. Žijeme, napredujúc k
posledným skutočnostiam.

Je to úžasné – nádej jestvuje! Nádej v
ľudskejší svet, nádej na dokonalejší stav, alebo
jednoducho nádej na svetlú budúcnosť. Vzbudzuje to v
nás však úžas i strnutie, pretože tým posledným, čo sa
celkom citeľne a neodvratne črtá pred každým z nás, je
tmavá priepasť – smrť. Napriek tomu je celý ľudský
život – aj tých, čo neveria v ďalší život po smrti –
presiaknutý vierou v pokrok a nádejou. Život je
mocnejší ako doktrína. Žije v nás nezničiteľné tušenie.
To tušenie nie je iba v našom myslení, ale aj v
samotnej našej činnosti.Pritom však na nás v rovnakej
miere dolieha neúprosná istota, že musíme zomrieť.
Sám život nám podáva akoby po dúškoch smrť. Kruté
sklamanie, ochladnutá láska, samota, zubný kaz,
choroby, to všetko sú predzvesti, začiatok smrti. Tak,
ako nám pavučiny v júli ohlasujú jeseň.

Večer života
Najvznešenejším znamením konca je staroba.

Náš život sa tak prehrozne skláňa k zemi! Stráca sa
pružnosť, upadajú duševné schopnosti a tiež styk s
ľuďmi. Človek už natoľko nezaváži. Ešte nie je
nasýtený životom a už sa nachádza pred koncom. Áno,
práve vo chvíli, keď začína lepšie poznávať, prenikať a
hlbšie vychutnávať život, začne pomaly stáť mimo
neho. Sklon života je veľkou ľudskou úlohou. Staroba
je aj časom dozrievania. Starý človek, práve vďaka
svojej starobe, sa môže niekedy oslobodiť od
fanatizmu, môže prelomiť uzavretý okruh nejakej
skupiny alebo ideológie. Miesto toho spoznáva vo
všetkom to najhlbšie a spoločné – človeka. Aj keď sa
tak vždy nestane, Kristus sa stáva pre neho čoraz
menej “predstaviteľ ideológie”, ale stále viac
Spasiteľom (Záchrancom) ľudí. Takých, akí už sú v ich
bezmocnosti. Vykupiteľ skrze lásku! Táto zrelosť a
tento teplý pohľad robia starého človeka schopným
rozdávať viac, ako kedykoľvek predtým, silu a nádej.
Keď bol Ján XXIII zvolený za pápeža už ako starec,
ozývali sa hlasy nespokojnosti. Tie však boli veľmi
skoro umlčané hlbokým pokojom, ktorý tento človek

okolo seba šíril. Veľkosť staroby sa často prejaví len
bleskovo, uprostred veľkých i malých starostí, uprostred
úpadku životných síl, ako to starnutie so sebou prináša.
A stretneme ju len u tých, ktorí sa naučili hľadať svoje
šťastie v šťastí iných. Títo iní, ktorí ich prežijú, sú potom
všetci prameňmi radosti a šťastia pre nich. Tí, ktorí takto
žijú, akosi vykročia zo seba samých, inými slovami
stanú sa veľkými. Ak sa má slovo “umŕtvovanie” niekde
použiť, tak potom v súvislosti s plnosťou života a
životom v iných. Takíto ľudia sa nikdy netisnú dopredu,
ale zostávajú prameňmi pokoja. Že také niečo môže
jestvovať v starobe, je náznakom, že tento život nevyústi
po smrti v studenú ničotu, ale vo veľkú, vrelú lásku.

Choroba
Ďalším útočníkom na náš život je choroba. Keď

na nás doľahne, často máme pocit, že stojíme mimo
života. Zdá sa nám, že sa nám vymyká z rúk všetko, pre
čo sme žili, styk s vecami a ľuďmi. Aj styk s Bohom. Náš
obraz o Bohu sa utváral počas zdravého každodenného
života. Teraz sa tento život pominul a zdá sa, že On
(Pán Boh) s ním. Sme opustení. Žijeme z holej, tvrdej
viery. Na druhej strane choroba môže pre mnohých
znamenať aj nový pohľad na veci a ľudí a nový postoj k
Bohu a to práve preto, že človeka vytisne na okraj
každodenného života. Často zabúdame navštevovať
chorých. Možno sa proti tomu stavia čosi v nás.
Evanjelium považuje túto pozornosť za veľmi dôležitú.
(Mt 25,3643 “... Bol som chorý a navštívili ste ma...”). A
je divné, že sa pri spovedi prakticky nikdy
neobviňujeme: nenavštívil som, alebo dlho som odkladal
návštevu chorého priateľa. Pre každého z nás to bude
celkom novou skúsenosťou, keď sa nás v danej chvíli
zmocní pocit: táto choroba môže znamenať smrť.

Pomazanie chorých
Ako Kristus posväcuje svojimi sviatosťami iné

veľké momenty ľudského života, tak jestvuje aj sviatosť
pre chorobu spojenú s ohrozením života. Táto sviatosť
sa nazýva sviatosťou pomazania chorých. Niekedy sa
hovorí aj o “zaopatrovaní”. Len čo sa choroba vážne
zhorší, je dobré zavolať kňaza, aby prišiel chorého
zaopatriť. Často sa to dlho odkladá z obavy, aby sa
chorý nenaľakal. Zaopatrovanie však neznamená, že
chorý stojí určite pred smrťou. Znamená iba to, že
jestvuje určité , hoci aj malé nebezpečenstvo smrti.
Často sa stane, že po udelení tejto sviatosti chorý práve
získa silu k životu. Tak sa môže príprava na smrť zmeniť
aj v skutočnú prípravu na život. No aj keď je isté, že
chorý zomrie, nie je dobré pridlho odkladať pomazanie.
Chorému preukážeme veľké dobrodenie, keď mu

(pokračovanie na strane 3)
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umožníme túto sviatosť prijať s plným vedomím a jasnou
mysľou. Často mu to dodá veľký pokoj a útechu.
Prirodzene, členovia rodiny majú byť, pokiaľ možno,
prítomní. Táto sviatosť sa naznačuje v liste sv. Jakuba,
kde sa hovorí: “Je niekto z vás chorý? Nech si povolá
starejších Cirkvi a nech sa nad ním modlia a pomažú ho
olejom v mene Pánovom. Modlitba viery zachráni
nezdravého. Pán ho pozdvihne a odpustí mu, ak sa
dopustil hriechov. Vyznávajte sa teda druh druhovi z
hriechov a druh za druha sa modlite, aby ste ozdraveli”
(Jak 5,14 – 16).

Drahí veriaci, ešte raz pripájam môj prísľub –
prísť k Vám vo chvíľach potreby duchovného
povzbudenia a “zaopatrenia” chorých. V spoločnej
modlitbe s Vami zostávajúci

otec František

ZO ŽIVOTA MISIE

KŇAZSKÁ VYSVIACKA NÁŠHO SPOLURODÁKA

DON STEFANO HAULIK – SA STAL KŇAZOM
Dňa 18. júna 2011 v bazilike Božského Srdca

(Basilica del Sacro Cuore) v Lugane prijal kňazské
svätenie náš spolurodák pán Štefan Haulík. Hlavným
svätiteľom bol diecézny biskup z Lugana J.E. Mons. Pier
Giacomo Grampa. Sv. omšu s ním koncelebrovali aj
arcibiskup Mons. Ján Sokol a biskup – vojenský ordinár:
Mons. František Rábek.

Na sv. omši v bazilike a na slávnostnom obede v
Bellinzona sa okrem jeho rodiny zúčastnili aj mnohí
Slováci – jeho priatelia a blízki. Oslavu (pri obede) poctili
svojou účasťou aj horemenovaní slovenskí otcovia
biskupi.
Kňazské povolanie vdp. Štefana Haulíka má veľkú
jedinečnosť. Jeho pôvodnú myšlienku na kňazský stav
časovo prerušilo rozhodnutie uzavrieť kresťanské
manželstvo. S jeho manželkou Elenou má dve šťastné,
v živote úspešne zakotvené deti: Marta (28rokov) a
Anna – Maria (26 rokov). Keď si Pán Boh povolal jeho
manželku do večnosti, mohol už ako vdovec uskutočniť

a naplniť aj svoje povolanie pre úplnú službu Cirkvi v
kňazstve. Pri posledných rozhovoroch mi vdp. Števko
prisľúbil, že príde raz v nedeľu medzi nás odslúžiť
“primičnú” slovenskú sv. omšu. Nuž aj touto cestou ho
k tomu pozývame. Nakoniec mu v mene celej našej
SKM a všetkých našich veriacich vo Švajčiarsku želám
dlhé roky plodného a radostného pôsobenia v kňazskej
službe. Nech Ťa v tom Božia milosť vždy predchádza i
sprevádza.

Zo srdca – otec František

NÁŠ ZOSNULÝ

MUDr. Ladislav HORVÁT
* 4. októbra 1924 v Prievidzi

† 6. júna 2011 v Ženeve

Už v utorok (7. júna) mi oznámil pán Ing.
Marián Krivda smutnú správu o úmrtí nášho
spolurodáka, veriaceho a praktizujúceho katolíka pána
Ladislava Horváta. Ja som ho poznal samozrejme
hlavne z kostola. Zanechal na mňa hlboký dojem...
Bolo to vďaka jeho jednoduchej dobrote, ľudskosti a
srdečnosti, ktorá z neho vyžarovala. Niečo z jeho
životopisu:

Pán Ladislav Horvát úspešne vykonal
základné a stredoškolské štúdia v rodnej Prievidzi.
Medicínu študoval v Prahe, kde zostal po ukončení štú
dií pracovať ako kardiológ. V roku 1968 (po okupácii
Československa) sa rozhodol emigrovať cez Rakúsko
do Švajčiarska. Natrvalo sa usadil v Ženeve. Po
habilitačných skúškach si otvoril súkromný lekársky
kabinet (ambulanciu) na Route de Chancy 28 v Petit –
Lancy (Ženeva). Tu začal pracovať ako všeobecný
lekár. V tomto kabinete pracoval až do konca mája
2011. Cez jeho ordináciu prešli tisíce pacientov, ktorí si
veľmi cenili jeho lekárske kvality a ľudký prístup.

Po novembri 1989, teda po otvorení hraníc
bývalého Československa, nastala pre pána Lacka
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ZO ŽIVOTA MISIE
Horváta významná etapa dobročinnosti. Politické
uvoľnenie umožnilo vtedy nielen jeho príbuzným, ale aj
mnohým iným zo Slovenska, pricestovať do
Švajčiarska na návštevu. Umožňovalo im navštíviť
Švajčiarsko a nájsť si tu krátkodobé, alebo aj dlhodobé
zamestnanie. Svojou dobrotou a štedrosťou obdaril
nielen svojich blízkych z príbuzenstva, ale aj mnohých
neznámych ľudí.

Jeho lekársky kabinet poznala a navštevovala
väčšina krajanov zo Ženevy a okolia. Mnohí prichádzali
pre ťažkosti zdravotné a mnohí tiež aj pre ťažkosti
hmotné. Každému sa usiloval pomôcť, ako najlepšie
vedel. Pacientky a pacientov nielenže bezplatne ošetril
a napísal recept na lieky, ale im aj často sám zaplatil.
Bol veľkorysý človek a neočakával za svoju veľko
dušnosť spätnú odmenu. Tešilo ho, keď jeho pomoc
bola účinná. Bol rád, že Slovákom i Čechom sa darí na
európskej i svetovej úrovni.

S pánom doktorom Ladislavom Horvátom sme
sa dôstojne rozlúčili zádušnou sv. omšou, ktorá sa
konala v kostole Krista Kráľa v Petit – Lancy (Ženeva).
Celebrantom sv. omše a aj samotnej rozlúčky bol náš
slovenský kňaz, salezián – otec Jozef Bago. Modlime
sa za nášho zosnulého brata Ladislava, aby prežíval
večnú radosť v Bohu a prijal odmenu za lásku, ktorú tu
na zemi rozdával. Úprimnú sústrasť jeho rodine, jeho
priateľom a blízkym zo srdca vyjadruje

otec František.
REICHENAU 25. JÚN 2011
UCTILI SME SI NAŠICH VIEROZVESTCOV

Naša SKM – vo Švajčiarsku usporiadava ku cti
našich vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda
každoročne púť do Reichenau. Tu bol podľa istých cir
kevných dejepiscov väznený viac rokov arcibiskup
Metod. Časovo je naša púť konaná vždy asi tak viac
než týždeň pred oficiálnym sviatkom týchto veľkých
svätcov (5. júl). Táto sv. omša v Reichenau bola už
desiata v poradí od môjho príchodu do Švajčiarska.
Počet účastníkov našťastie každým rokom rastie. V
posledných rokoch sa počet našich veriacich
pohyboval okolo 90. Je to dosť, lebo mestečko leží už v
Nemecku – zemepisne bokom od miest našich
slovenských stredísk vo Švajčiarsku. Na fotografii je
časť účastníkov našej púte – po sv. omši. S vyjadrením
vďačnosti všetkým, čo si aj takto uctia naše národno –
duchovné korene. otec František

DUCHOVNÁ OBNOVA (Zürich)– ADVENTNÉ OBDOBIE 2011 –
Kazateľ (predbežný prísľub): Vdp. Peter TIMKO,
salezián (magister novicov  Poprad)

Všetko sa koná v objektoch farnosti Liebfrauen,
Weinbergstr. 34; Zürich (piatok vo farskej budove,
sobota v krypte a nedeľa – v rámci sv. omše, krypta)

ČASOVÝ ROZPIS DUCHOVNEJ OBNOVY:

25. november 2011 (piatok) o 19:00
Miestnosti (A,D) na prízemí pastoračného centra
Liebfrauen. Prednáška, (podľa záujmu aj) sviatosť
zmierenia; Na záver bude sv. omša.

26. november 2011 (sobota) o 18:00
Krypta kostola Liebfrauen. Prednáška, sv. omša,
(podľa záujmu aj) sviatosť zmierenia;

27. november 2011 (1. adventná nedeľa) o 09:30
Krypta kostola Liebfrauen; V rámci nedeľnej sv. omše
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O ANJELOCH
O anjeloch vedeli už v starom Babylone.

Pokladali ich za jednotlivé bytosti, ktoré prichádzajú k
človeku z neba, prinášajú posolstvo od Boha.
Babylončania svojich anjelov chápali ako kozmické
mocnosti s rôznou kompetenciou, ktoré vládnu nad
celým Univerzom. Oni neznázorňovali s krídlami anjelov,
ale svoje božstvá. Izraeliti ich nazývali vždy „Božími
poslami“ (v Talmude) bez nadprirodzených atribútov a
poznali vlastne len sedem anjelov, ktorých priradili ku
vtedy známym planétam:
Rafael = Slnko – Gabriel = Mesiac – Chamael = Mars
– Michael=Merkúr – Zadkieel=Jupiter – Amnael =
Venuša a Sabbathiel – Saturn. (Odtiaľ sobota v Izraeli
sabbath.)

S rozličnými menami (ktoré sa dlho aj menili) sa
spájali aj predstavy o rôznych funkciách. Starý zákon
potom poznal popri Cherubínoch aj Ofanímov, Serafínov
a tých prvých siedmych od začiatku. Hierarchiu anjelov
začali kresťania budovať až v čase cirkevných otcov.
Najväčší vplyv mal na to Dionysos Areopagita, hoci už aj
u sv. Pavla (Kol 1,1618 a Ef 1,20) sa stretáme so
zadeľovaním do skupín.
Anjeli sú vždy v Božích službách.Dionýz rozoznáva len
päť okruhov anjelov, za Ireneja (+202) pribudli anjeli a
archanjeli a ešte neskôr serafíni a cherubíni (asi preto,
aby to bolo 3x3) a takto sa to dostalo do Rímskeho
kánona:
1.) Anjeli, archanjeli a kniežatstvá – sú najnižšie, lebo sú
najbližšie k ľuďom
2.) panstvá, sily a mocnosti
3.) serafíni, cherubíni a tróny.

Hildegarda z Bingenu ich dala na mandale do
deviatich kruhov a v strede je svetlý kruh – symbol
neviditeľného Boha. Ona ich usporiadala takto:
1. Anjeli strážcovia a poslovia
2. Archanjeli – jeden z nich zvestoval Kristovo narodenie
3. Sily, ktoré vstupujú do ľudských sŕdc, tu sa odohráva

rozhodovanie človeka medzi dobrom a zlom, resp.
medzi prijatím alebo odmietaním Božej vôle.
4. Mocnosti, (moci) nazvala „duchovia svetla“, lebo na
tých už nemôžeme hľadieť priamo.
5. Kniežatstvá vládnu nad Božou milosťou, ktorú
rozdáva Duch Svätý.
6. Panstvá majú na hlave helmy. Ochraňujú našu
hlavu, sídlo mozgu, lebo rozumom sa podobáme Bohu.
7. Tieto „najvyššie“, resp. najvnútornejšie dobre
nepoznáme.Tróny žiaria ako ranná zora.
8. Cherubíni reprezentujú Božiu vedu a múdrosť a na
konci
9. „horia“ Serafíni, sú predstaviteľmi radosti a lásky.

Dnes sa neraz pýtame, čo s týmto obrazom absolútnej
harmónie? Možno nám na to odpovie báseň:

Rudolf Otto Wiemer
Anjeli

Nemusia to byť mužovia s krídlami, anjeli.
Kráčajú ticho. Nemusia vždy kričať a niekedy sú
škaredí a starí, anjeli.
Nemajú meč ani biele rúcho, anjeli.
Možno ten, čo ti podáva ruku, alebo ten, ktorý býva za
stenou tvojej izby.
Je tým anjelom.
Hladujúcim priniesol chlieb. Anjel.
Chorému upravil posteľ.
V noci počuje, že ho voláš – anjela.
Stojí ti v ceste a rázne hovorí NIE! Anjel.
Veľký ako kôl a tvrdý ako skala. To nemusia byť vždy
mužovia s krídlami, anjeli.

Anjeli nemusia byť vždy hrôzostrašné bytosti,
ktoré s plamenným mečom vyháňajú z Raja Adama a
Evu. Wiemer spomína rôznych ľudí medzi nami, ktorí
preberajú úlohu Božích poslov. Tí anjeli, to sme my
všetci. Boh to od nás očakáva. Ale všimnime si príbehy
v Písme svätom: Anjeli prichádzajú k ľuďom a človek si
až dodatočne uvedomí, že to bol Posol Boží. Nechodili
medzi ľuďmi ako okrídlené bytosti v bielych šatách. A
anjel v klasickom oblečení, ako ho maľovali maliari a
modelovali sochári, by to mal ťažké, keby chcel medzi
nami pôsobiť ako anjeli incognito. A keď veríme, že aj
dnes žijú medzi nami anjeli, tak tí musia chodiť v
moderných šatách! Tá báseň nám pripomína aj
Ježišove slová o nebeskom kráľovstve „ktoré je už
medzi nami"! (Lk 17,21).

Eva Pleško
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PÚŤ DO EINSIEDELN
Dňa 4. septembra 2011 sa konala naša

tradičná Slovenská národná púť do Einsiedeln.
Pontifikálna sv. omša začala o 12.15 hod. Hlavným
celebrantom a kazateľom bol pán biskup J.E. Mons.
prof. ThDr. František Tondra. Spolu s ním
koncelebrovali: otec Jozef Bago (salezián) a otec
František Polák (dušpastier Slovákov vo Švajčiarsku),
otec Štefan Vagovič, otec ThDr. Peter Majda – kancelár
a hovorca biskupského úradu. 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 Foltýn s manželkou a tiež chargé
d'affaires – pán Juraj Solčány. Sv. omšu sprevádzal na
organe pán Anton Hrnek – náš riadny a najvernejší
organista.

Po sv. omši sme sa ešte zišli na obede v
reštaurácii St. Georg. Aj tu vládlo rodinné a srdečné
ovzdušie. Ďakujem všetkým čo ste sa zúčastnili,
modlili a svedčili o našej vernosti k pravej kresťanskej
viere a ku našim slovenským koreňom – k našej
domovine. Ďakujem tiež všetkým dobrodincom i
spoluorganizátorom!
Mimoriadne ďakujem všetkým – dievčatám, chlapcom,
ženám i mužom, ktorí boli oblečení v tradičných
ľudových krojoch. Tým spestrili a obohatili esteticky
našu púť.
Naša Slovenská katolícka misia patrí medzi tzv. “malé
inojazyčné misie”. To množstvo 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 za vašu vernosť.

Váš dušpastier – otec František, salezián

Drahí bratia a sestry, milí pútnici,

Clemens Brentano (17781842), významný básnik
19.stor. napísal svojej neteri: „Keď som sa — trochu
priskoro — úplne vzdal katolíckeho spôsobu života, keď
som bez viery a bez cieľa blúdil a keď som sa v
severnom Nemecku, ďaleko od Cirkvi, bez kormidla a
stožiara, ako voľakedy legendárny Robinson, našiel na
piesku, ležal som istú noc vo veľkej duševnej trýzni a
rozmýšľal o hroznej ceste, po ktorej som sa vydal na
objavy nového sveta. Znova a znova som sa spytoval, či
v dlhom rade prežitých rokov jestvuje aspoň jeden bod,
o ktorý by som sa mohol oprieť, kde by som mohol
hľadať útočište. A prišlo mi na um, ako ma v detstve
zobúdzal čerstvý vzduch. Keď som otvoril oči, vídaval
som matku, ktorá sedela na mojej postieľke. Sklonená
nado mnou, modlila sa Zdravas Mária a vzývala môjho
anjela strážcu.

Potom vystrela ruku a urobila mi na čele krížik.
Táto spomienka z detstva sa mi stala oporným bodom.
Oň som sa zachytil a z neho som sa snažil vyjsť do
života. Napínal som pamäť, aby som poskladal dokopy
všetky pozostatky zabudnutých modlitieb mladosti. To
ma zachránilo. To bolo to steblo, ktorého som sa chytil.
Všetko ostatné zlyhalo.” Dobre si treba všimnúť slová
tohto citlivého človeka, básnika, ktorý toho v živote veľa
videl, počul a zažil, ktorý toho veľa napísal a narečnil.
Zaujímavé, čo ho znova postavilo na nohy, bola
modlitba, ktorú ho naučila matka v útlom detstve. Nie
každý sa dostáva do hraničných situácií typu Brentana,
no každý, alebo skoro každý sa za určitých okolností
ocitne v stave, kedy sa mu zdá bezcenným a
nezmyselným všetko, čím je, čo má a čo podniká. Sú to
okamihy, kedy sa pred ním všetko rúca, ako za
zemetrasenia.

Jedno však v jeho duchovnom svete ostáva
nepohnuteľné a plné svetla a to i za pochmúrnych nocí,

Milí čitatelia, na tomto mieste vám prinášame úplný pre
pis homílie otca biskupa Tondru.
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PRÍCHOD SV. MIKULÁŠAK DEŤOM
Tak ako po iné roky, aj tento rok do našich kostolov
zavíta sv. Mikuláš. Pre deti má určite prichystané
pekné prekvapenia. Nezabudnite preto svoje
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 dolu uvedených organizátoriek, ak
sa Vám to nepodarí, tak potom buď cez email,
alebo telefonicky.

ŽENEVA – nedeľa, dňa 4.12.2011 (sv. omša o 16.30
hod. Po nej bude stretnutie detí so sv. Mikulášom.
Prosíme nahlásiť deti u pani Marienky Krivdovej.
ZÜRICH – nedeľa, dňa 4.12.2011 – sv. omša o 9.30
hod. Po nej bude stretnutie detí so sv. Mikulášom.
Prosíme nahlásiť deti u pani Katky Grmanovej.
BERN – sobota, dňa 10.12.2011 – sv. omša o 17.30
hod. Po nej bude stretnutie detí so sv. Mikulášom.
Prosíme nahlásiť deti u pani Janky Kalnovej.
BASEL – nedeľa, dňa 11.12.2011 – sv. omša o
17.30 hod. Po nej bude stretnutie detí so sv. Mi
kulášom. Prosíme nahlásiť deti u pani MUDr.
Andrejky Václavkovej.

v mäteži prízrakov — šťastné detstvo po boku dobrej
matky a harmonický rodinný život. Je však v súčasnej
dobe možná taká materinská láska a harmonický
rodinný život? Ide o lásku nezištnú, prežiarenú vierou,
nie lásku ustráchanú, čisto materiálnu, ktorá telo dieťaťa
pestuje až do obezity, ale jeho duch ostáva prázdny,
alebo sa obmedzuje iba na určité náboženské formality,
nejaké tie modlitbičky, no celkový rodinný život nie je
preniknutý vierou. Úprimnou vierou k Bohu a jeho
morálnemu poriadku, ktorý do nás vložil. Taká viera v
dospelosti sa stratí a viac neoživne. Brentana zachránila
živá viera jeho matky. Taká viera je nemysliteľná bez
inšpirácie a asistencie Božej lásky. Netreba byť
odborníkom v psychológii, aby sme objavili, že deti len
vtedy vyrastú v ľudí s chrbtovou kosťou, citovou
stálosťou, dostatočnou sebaistotou, jemnosťou srdca, s
úctou k človeku, t.j. dostačujúcou zásobou optimizmu,
dôverou v život a mnohými inými životne dôležitými
vlastnosťami, keď semeno týchto čností sadila a
pestovala nežná ruka matky.

Známa nemecká spisovateľka Gertrud von Le
Fort napísala, že rodina je „posledným útočiskom
národa”. Každý by sa mal nad tým zamyslieť, ale nie v
politickej súvislosti, ale v súvislosti s naším
každodenným rodinným životom.
Charakterové chyby rodičov, ich mravné nedostatky,
najmä ak nadobúdajú určité rozmery a stávajú sa
trvalým stavom, manželské disharmónie, napätia,
výbuchy hnevu a zlosti, nedostatok pokojnej
komunikácie, to všetko sa viditeľne a nezmazateľne
vpisuje do plastickej duše dieťaťa ako kód,
naprogramovaný na celý jeho budúci život.

A čo povedať o deťoch, ktoré nemajú rodičov,
alebo sú siroty žijúcich rodičov? Alebo o deťoch
neúplných rodín? Čo povedať o deťoch, ktoré by
vyrastali v partnerstvách rovnakých pohlaví? Výchova
dieťaťa to nie je len technická záležitosť, dať sa mu
najesť a pripraviť mu vykúrenú izbu — bez materinského
tepla a otcovskej lásky. Treba osobitne zdôrazniť, že
obaja rodičia, otec i matka majú v rodine a vo výchove
detí nenahraditeľné miesto. Pýtajme sa, ak chceme
pokročiť ďalej, čo je to, čo v rodinách vytvára onú zdravú
klímu? Čo je to tá gravitačná sila, ktorá drží rodinu
pokope aj vtedy, keď odstredivé sily liberálneho sveta
prinášajú do rodín mnoho pokušení? Iste to nebude
pohodlne zariadený byt, hoci nie sme proti tomu, ale v
kresťanskej čnosti, miernosti, ktorá pamätá aj na
druhých. Iste to nebude prehnaný konzumizmus, ktorý
ducha ubíja. Bude to láska. Akokoľvek je toto slovo
ošúchané, vždy sa ním vyjadruje čosi nedefinovateľné,
príjemné, obšťastňujúce, nenahraditeľné. Musí to byť

láska nie egoistická, ktorá uprednostňuje osobné
nároky pred potrebami a očakávaniami druhých.

Čítal som, že skupina Beatles dosiahla úspech
v Anglicku a na celom svete vďaka piesni All you need
is love — Všetko, čo potrebujete je láska. Toto svojmu
publiku spievali a hrali ohlušujúcimi zvukmi a
vyzývavým tempom. Všetko, čo potrebujeme, je láska.
Láska v manželstvách, v rodinách, na pracovisku, v
ekonomike, zdravotníctve i politike. Láska, ktorá sa
dáva, nie ktorá hrabe k sebe. Láska je základom
evanjeliového života. Len ten môže povedať, že je
kresťanom, kto má nezištnú lásku k ľudom. Na tejto
ceste lásky nás predchádza i sprevádza Panna Mária,
ktorá stála po boku Pána Ježiša po celý život. I vtedy
bola s ním, keď konal svoju verejnú činnosť. Svojím
Nepoškvrneným srdcom ho vždy sledovala. Prosme ju,
aby sledovala aj nás, aby nás sprevádzala fyzickými,
ale predovšetkým morálnymi úskaliami súčasného
sveta. Aby nám svietila ako ranná hviezda. Aby sme sa
pohľadom na nebo orientovali aj v pozemskom živote.
Amen.

MISIJNÉ OZNAMY
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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 9. október 2011 17:30
Nedeľa 23. október 2011 17:30
Nedeľa 13. november 2011 17:30
Nedeľa 27. november 2011 17:30
Nedeľa 11. december 2011 17:30
Nedeľa 25. december 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 8. Október 2011 17:30
Sobota 22. Október 2011 17:30
Sobota 12. November 2011 17:30
Sobota 26. November 2011 17:30
Sobota 10. December 2011 17:30
Sobota 24. December 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 2. október 2011 16:30
Nedeľa 16. október 2011 16:30
Nedeľa 6. november 2011 16:30
Nedeľa 20. november 2011 16:30
Nedeľa 4. december 2011 16:30
Sobota 17. december 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 15. október 2011 16:00
Sobota 19. november 2011 16:00
Sobota 17. december 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 sviatosť pokánia (spoveď) je pred každou sv.
omšou, alebo po nej.




