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BOŽÍ SYN
PRICHÁDZA NA SVET

22 55 66ZO ŽIVOTA MISIE KATEDRÁLA VIANOČNÁ
KOLEDA

Prečítajte si na stránkach 2 až
4, čo nové sa udialo v našich
komunitách. Spoločenstvá z
každého kúta Švajčiarska,
nám zaslali krátke informácie
o akciách, ktoré boli a takisto
si zaspomíname a vzdáme úc
tu našim zosnulým. Nechajte
sa inšpirovať a zašlite nám do
redakcie MI svoje zážitky z ko
munity Slovákov a Sloveniek.

Čo si predstavíte pod pojmom
katedrála? Honosnú budovu,
historickú pamiatku, dom
modlitby? Pripomína nám ne
konečnú veľkosť Boha a pou
kazuje na to, že my sami
máme byť chrámom Ducha
Svätého? Prinášame Vám
pútavý článok o katedrálach z
pera našej pravidelnej prispie
vateľky Evy Pleško.

Cítite tú jedinečnú atmosféru
Vianoc? Ešte sú pred nami
dva adventné týždne, Vianoce
akoby nadosah. O ich kráse,
príchode Krista, nekonečnej
láske Boha napísal otec Fran
tišek Polák krásnu báseň.
Nechajte sa uniesť veršami,
ktoré Vám iste pomôžu pri ob
javovaní tajomstva Kristovho
narodenia.

Drahí veriaci, spolurodáci, priatelia!
Toto koncoročné číslo nášho misijného časopisu

je vždy poznačené duchom Vianoc. Preto by som chcel
aj v tomto úvodníku pripomenúť základné náboženské
pravdy o tomto veľkom tajomstve.

Ježišovým narodením začína v Božích dejinách
pre nás ľudí úplne nový úsek. Preto počítame naše roky
“po Kristovom narodení”. V človekovi Ježišovi z
Nazareta prišiel na svet sám Boh – ako náš brat. Preto
nemožno hovoriť o jeho narodení bez toho, že by sme
nehovorili o Bohu. Aj Matúš a Lukáš nemôžu podávať
správu o Ježišovom príchode na tento svet ako o
narodení bežného ľudského dieťaťa. Vo svojich
evanjeliách dosvedčujú nielen to, čo sa stalo, ale – kvôli
úplnej pravde – aj to, čo znamená táto udalosť v Božom
pláne.

Lukáš rozpráva o anjelovi Gabrielovi, ktorý ako
Boží posol prichádza do Nazareta k Panne Márii. Zdraví
ju: “Si milosti plná” a povie jej, že sa má stať matkou
pôsobením Božieho Ducha: “Duch Svätý zostúpi na teba
a moc Najvyššieho ťa zatieni” (Lk 1,35)

Lukáš dosvedčuje, že Mária hovorí na Boží plán

“áno”, lebo verí, že Bohu nič nie je nemožné. Rozpráva
ďalej ako Mária a Jozef prichádzajú do Betlehema, ako
sa stáva rodné mesto kráľa Dávida Ježišovým
rodiskom; nasleduje rozprávanie o pastieroch, nad
ktorými sa otvára v onú noc obloha, o chválospeve o
pastieroch zo židovského národa, ktorí nachádzajú
Máriu, Jozefa a dieťa (Lk 2,120).

Matúš rozpráva ako sa Jozef – tesár, s ktorým
je Mária zasnúbená, vo sne dozvie, čo Boh od neho
očakáva: on, potomok kráľa Dávida, má prepožičať
Božiemu Synovi svoje meno, sprostredkovať mu tak
príslušnosť k rodine Dávidovej a stať sa mu
starostlivým otcom (Mt 1,1824). Matúš bol svedkom
toho, že Ježiš nenašiel vieru u väčšiny svojho
vlastného národa. Ale bol aj svedkom toho, ako sa
nájdu vo všetkých národoch na zemi ľudia, ktorí sa
vydávajú hľadať Ježiša a ako ho nachádzajú. Nie po
jeho smrti a zmŕtvychvstaní! Matúš preto rozpráva o
hviezde, ktorá zďaleka vedie astrológov do Betlehema,
aby priniesli Ježišovi, kráľovi Židov, svoje dary. Matúš
zanechal správu aj o tom, ako chce Herodes, ktorý
vládne ako kráľ v Jeruzaleme, zabiť dieťa Ježiša. Preto
utekajú Mária a Jozef s dieťaťom do Egypta (Mt 2).

Milí čitatelia! Touto cestou chcem vyjadriť aj
moje úprimné želanie šťastných a vierou prežitých
Vianoc. Nech tajomstvo príchodu Krista – Pána naplní
Vaše srdcia tým Božím pokojom, o ktorom spievali
anjeli pri Pánovom narodení. Aj do Nového Roku 2012
Vám prajem stálu Božiu ochranu, jeho požehnanie,
úspech vo Vašom snažení a všetko, po čom s úprim
ným srdcom túžite. S láskou a ubezpečením mojej
oddanosti voči Vám

otec František
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ZO ŽIVOTA MISIE
Duchovná obnova v Zürichu
Milan Rúfus v ktorejsi básni napísal, že „čas
spomienky je časom návratu.“ Sľúbil som otcovi
Františkovi, že sa formou spomienky „vrátim“. Zürich
so svojím poriadkom urobil na mňa veľký dojem. A
predsa, bez akejkoľvek snahy preháňať, neodnášam si
výšku kultúry tejto krajiny, ale hĺbku národa, kde som
sa cítil ako doma, slovenského národa. Keď sa ma po
návrate pýtajú, čo je najkrajšie na Švajčiarsku,
odpovedám: „Slovensko“. Teším sa, že veľké
spoločenstvo, ktoré som počas duchovnej obnovy na
začiatku adventu navštívil, je veľmi mladé, ale tiež
okrášlené šedinami a múdrosťou liet. Prišiel som
povzbudiť a odchádzal som povzbudený vašou láskou
k vlasti a ešte viac k Bohu. V spomienkach si odnášam
vaše tváre, slová, prejavy viery, ... Ďakujem otcovi
Ferkovi, mladým i všetkým vám za milé prijatie a veľkú
starostlivosť. V mene slovenskej provincie Saleziánov
chcem poďakovať aj za podporu na rekonštrukciu
strechy domu noviciátu. Prajem Vám sviatky plné
milosti a požehnaný Nový Rok!

V modlitbách Ján Maturkanič, SDB

Adorácia a Noc náboženstiev v Berne
V sobotu, 12.11.2011 sa v Berne uskutočnila v poradí
piata "Noc náboženstiev". Nás, veriacich Slovenskej
katolíckej misie v Berne pozvali zúčastniť sa tejto ak
cie, ktorá má za cieľ priblížiť svetové náboženstvá ši
rokej verejnosti. Počas tejto noci mali ľudia možnosť
navštíviť kostoly, mešity, synagógu a iné miesta a
počas programu, ktorý si pripravili členovia nábožens
kých skupín v Berne, trochu viac spoznať náboženstvá
z celého sveta. Okrem kresťanov sa tejto akcie zúčast
nili aj aleviti, hinduisti, židia, muslimovia a budhisti.
Rozhodli sme sa neprezentovať seba, ale spôsob
akým žijeme našu vieru. Rozhodli sme sa pre adorá
ciu. Modlitba, zamyslenie a mládežnické piesne boli

veľkým povzbudením a požehnaním pre nás a naše ro
diny. Ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na
príprave a realizácii tejto adorácie.

Dalibor Kalna

Príprava na sviatosť birmovaniav komunite Basel pre deti od 13 rokov
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NAŠI ZOSNULÍEVA ZELENAYOVÁ
*12.09.1932 Piešťany†17.10.2011 Winterthur

Nebohá Eva Zelenayová sa narodila ako jediné
dieťa manželom Jánovi a Irene Gubalovej v Piešťanoch
dňa 21. septembra 1932. Rodičia, v snahe zabezpečiť
jej lepšiu budúcnosť, umožnili jej navštevovať
gymnázium. Tam sa spoznala so študentom toho istého
gymnázia, jej budúcim manželom Aristidom Zelenayom.
Spriatelili sa, z priateľstva vznikli sympatie, náklonnosť,
vzájomná úcta a napokon obapoľná láska, ktorá vyústila
do úmyslu uzavrieť manželstvo po skončení štúdia. Ona
sama mala túžbu stať sa lekárkou.

Sotva začala snívať svoj
sen o budúcom povolaní,
brutálne zasiahol totalitný
režim rozhodnutím
nepripustiť ju spolu s
viacerými spolužiačkami k
maturite – bez udania
dôvodu. Po rôznych
intervenciách bola napokon
pripustená k maturite s
podmienkou, že ako dobrá
športovkyňa bude
reprezentovať piešťanské
gymnázium na
stredoškolských športových

hrách. Štúdium na univerzite jej však bolo aj tak vopred
znemožnené. S úspechom absolvovala kurz pre
inštrumentárky na ortopedickom oddelení nemocnice v
Piešťanoch.

Necelých desať dní pred sobášom sa však jej
nastávajúceho manžela zmocnila tajná polícia, obvinila
ho zo spolupráce s nejakou, vraj protištátnou skupinou a
chcela ho použiť ako štatistu do chystaného procesu.
Pretože tento nebol ochotný s tajnou políciou
spolupracovať, bol si vedomý, že kedykoľvek môže
zmiznúť v bezodnom prepadlisku pracovných táborov,
alebo väzníc. Tým mohol jeho budúcej rodine zapríčiniť
reťaz utrpení. Rozhodol sa preto nepožadovať od Evičky
dodržanie jej prísľubu manželstva. Na tento návrh
odpovedala okamžite bez váhania a jednoznačne: “Ale
ja ťa ľúbim” a nepripustila nijakú debatu o možných
problémoch, ktoré by ju a rodinu mohli očakávať.

Jej manželstvo s Aristidom požehnal Pán deťmi:
Petrom (1953), Pavlom (1955) a neskôr aj Michaelou
(1964). Deti vychovávali v katolíckom duchu. Vďaka
podpore oboch rodičov sa aj materiálna situácia rodiny
zlepšovala a tak ich augustová vojenská okupácia v
roku 1968 zastihla počas dovolenky na pobreží
Čierneho mora v Rumunsku. Spoľahlivé informácie o
situácii vo vlasti sa im nepodarilo získať ani v Juhoslávii,
ani v Rakúsku, kadial sa vracali do vlasti. Rozhodli sa
preto odísť do Švajčiarska, kde aj zostali. Chceli svoje
deti ušetriť pred represáliami, ktoré oni v minulosti
museli podstúpiť a náznaky ktorých začali pociťovať už
aj staršie deti.

Keď sa ukázala potreba ďalších finančných
prostriedkov v rodine, aby deti mohli študovať, hľadala
zamestnanie, no pre nevýhodný pracovný čas by boli
trpeli deti. Opäť sa obetovala a prijala prácu v mieste
bydliska, ale v úplne cudzom obore – oprave
elektrotechnických prístrojov. Tu sa rýchlo zapracovala
a zanedlho sa stala jednou z najproduktívnejších
pracovníčiek na oddelení. A opäť sa obetovala, aby
manželovi umožnila ako materiálne, tak časovo
venovať sa organizovaniu slovenského života vo
Švajčiarsku počas prvých rokov emigrácie. Po dlhé
roky mu umožňovala pokračovať v práci pre prospech
slovenského spoločenstva, či v Slovenskej katolíckej
misi, či Združení Slovákov, alebo vo Svetovom
kongrese Slovákov. Povzbudzovala ho nepoľaviť v
práci, aby to čo sme budovali – nie “čo si budoval” –
nevyšlo nazmar. Nejeden nový utečenec, alebo aj celé
rodiny, našli prechodný útulok v jej rodine. Dokázala im
podať nielen pomocnú ruku, ale i skyvu chleba, v
prvých dňoch ich emigrácie, napriek tomu, že mala k
dispozícii iba obmedzené množstvo materiálnych
prostriedkov. Pán jej doprial potešenie v ôsmych
vnúčatách. Deťom stála naďalej k dispozícii a väčšiu
časť svojej dovolenky venovala im. Po smrti jej otca
zobrala matku k sebe do Švajčiarska a desať rokov sa
o ňu starala. Prekonané životné ťažkosti a útrapy jej
nahlodali zdravie. Po jedenásťmesačnom pobyte v
zdravotníckych zariadeniach sa vrátila – hoci oslabená
domov a mohla sa ešte šesť týždňov tešiť zo
spoločného života s manželom. Jej šľachetné srdce
zastalo v pondelok 17. októbra 2011 ráno.

Pani Evička Zelenayová bola pochovaná 21.
októbra 2011 na cintoríne Am Rosenberg v meste
Winterthur, kde prežila dlhú časť svojho obetami
naplneného života. So zosnulou sa prišli rozlúčiť okrem
jej rodiny aj mnohí krajania a blízki. Na pohrebe sa
zúčastnil aj pán veľvyslanec SR – J.E. Ján Foltín. Po
uložení rakvy do zeme bola slúžená zádušná sv. omša
na miestnom cintoríne. Po obradoch rodina zosnulej
zorganizovala naozaj rodinné posedenie s večerou
“pre všetkých”. Ja som pani Evičku poznal ako jednu z
najvernejších veriacich pri našich bohoslužbách a
stretnutiach. Životopis – uvedený vyššie – je skutočný
a pravdivý! Bola človekom jednoduchej, inteligentnej a
priamej služby i obety. Skromná, tichá, verná... Keď
som hľadal v archíve jej fotografie, bola práca ich
nájsť. Nikdy sa nedávala do popredia. Aj to svedčí o jej
pokore a morálnej výške.

Bola zaopatrená sviatosťami chorých – i
viackrát. Prijala ich naozaj ako posilu v ťažkom
životnom zápase s neúprosnou chorobou. Vo viere a
čnostiach určite zvíťazila. A ako hovorí sv. Pavol (ja v
to silno verím) – Pán jej dá “veniec” víťazov v tej
domovine, kde už niet ani strasti, ani zármutku, vo
večnom príbytku neba.

S láskou a vrúcnou spomienkou na zosnulú i
jej najbližších pozostalých – otec František.
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NAŠI ZOSNULÍ
ANTON TAREK Dipl.Ing

*13.08.1932 Beckovská Vieska†26.10.2011 Bern
Anton Tarek sa narodil 13. augusta 1932 v

Beckovskej Vieske pri Novom Meste nad Váhom. V
Novom Meste vychodil ľudovú školu a gymnázium. Po
maturite absolvoval Vysokú školu – Technickú fakultu
inžinierskeho staviteľstva v Bratislave, kde promoval v
roku 1956 ako stavebný inžinier.

V roku 1957 sa oženil s
Boženou, rodenou
Kačániovou. Syn Mojmír
sa im narodil v roku
1958. Pán Tarek bol
zamestnaný v Bratislave
na Správe vodného
hospodárstva na
Vodohospodárskom
rozvoji a potom ešte 10
rokov v projekčnom
ústave Hydroprojekt –
neskorší Hydroconsult.

V roku 1970 emigroval
s rodinou do Švajčiarska,
kde našli nový domov v

meste Köniz (pri Berne). Vo Švajčiarsku pracoval 10
rokov v Ingenieurbüro Hollingen v Berne v obore
Kanalizácie a čistiarne. Neskôr bol zamestnaný – až
do dôchodku – v podniku Bieri Punpenbau v
Münsingene v obore Úprava vody a kúpaliská.

Vo voľnom čase sa venoval hlavne športu. V
Bratislave hral 8 rokov basketbal v klube Slávia
Bratislava a volejbal za podnik Hydrostav. Po príchode
do Bernu bol jedným zo zakladateľov volejbalového
klubu Tatran Bern, kde hrali emigranti z Českoslo
venska, alebo aj ich deti. Klub existoval skoro 20
rokov.

Posledných 5 rokov bol postihnutý viacerými
problémami, ktoré si vyžiadali operatívne zákroky, ale
pevnou vôľou a životným optimizmom sa mu ich
podarilo prekonať. Posledná ťažká choroba, s ktorou
bojoval 2 roky, bola silnejšia ako on. Odišiel dňa 26.
októbra 2011.

Náš drahý Tonko bol so svojou opravdivo
milovanou manželkou Boženkou verným účastníkom
našich slovenských bohoslužieb v Berne (v kostole
Drefaltigkeit). Po sv. omši vždy – so srdcom na dlani –
sedel a debatoval so spolurodákmi. Veľmi túžil vymeniť
si pár srdečných slov. Patril ozaj k duši našej komunity
v Berne. Jeho osobnosť mi pripomína opravdivého
športovca – a on ním bol nielen fyzicky, ale aj duchom.
Čestný, zdravo odvážny, pripravený zdolávať prekážky.
Robil to optimisticky a aj s miernym humorom. Bol
zaopatrený sviatosťami chorých iba niekoľko dní pred
smrťou. Aj vtedy bol ešte plný “odvahy” a dokázal
napriek už veľkej telesnej slabosti hodinu a pol so
mnou debatovať. Po jeho boku vždy stála jeho

manželka – pani Boženka. Podopierala ho nielen
telesne (keď už oslabol), ale aj v kresťanskej viere. Za to
jej patrí hlboké uznanie a vďaka!

Ako náš Tonko skromne a nenápadne žil, tak
chcel odísť... Prial si rozlúčku naozaj skromnú.
Pohrebné modlitby pri tele zosnulého som vykonal s
najbližšou rodinou v Krematóriu – Bern, dňa 28. októbra
2011. Modlitbu pri uložení urny na cintoríne mesta Köniz
sme sa s najbližšími pomodlili dňa 1. novembra 2011.
Zádušnú sv. omšu sme slúžili – už v širšom kruhu
veriacich v Krypte Dreifaltilkeit – 12. novembra 2011.

Modlime sa za nášho zosnulého brata Tonka
Tareka, aby prežíval večnú radosť v Bohu a prijal
odmenu za lásku, ktorú tu na zemi rozdával.

otec František

Pri tejto fotografii si možno zaspomínať. Vtedy sme tu
boli este všetci.... dnes môžeme spomínať. Bolo to len
pred necelými 4 rokmi. Pri stretnutí dňa 23. mája 2008
na recepcii na Slovenskom veľvyslanectve v Berne.
Zľava: pani Eva Zelenayová, otec František, pán Ing.
Anton Tarek, pani Božena Tareková.

ROZPIS BOHOSLUŽIEB VO VIANOČNOM
OBDOBÍ 2011/2012 – PRE ZÜRICH

Bohoslužby sa konajú v krypte kostola Liebfrauen
Weinbergstrasse 34, Zürich

24.12.2011 – sobota, Polnočná sv. omša o 22:00
25.12.2011 – nedeľa, Narodenie Pána, sv. omša o
9:30
26.12.2011 – pondelok, Sv. Štefan , sv. omša o 9:30
31.12.2011 – sobota, Sv. Silvester, sv. omša a
ďakovná pobožnosť o 19:00
01. 01.2012 – nedeľa, Nový Rok, slávnosť
Bohorodičky Márie, sv. omša o 9:30
06.01.2012 – Zjavenie Pána (Troch Kráľov) je zároveň
aj Prvý piatok, sv. omša a krátka eucharistická poklona
o 20:00
VEČERNÉ SV. OMŠE V STREDU:
Posledná sv. omša v stredu v roku 2011 bude 14. decembra 2011.
Prvá stredňajšia sv. omša v novom roku bude dňa 11. januára 2012.
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KATEDRÁLAKeď sa kráľ Dávid presťahoval do Jeruzalema,
keď si vybudoval palác z cédrového dreva, chcel
postaviť aj chrám pre svojho Boha. Boh však tento jeho
nápad zavrhol. Poslal k nemu proroka Nátana, ktorý mu
oznámil nielen to, že viedol priveľa vojen, ale aj to, že
nie Dávid Bohu, ale Boh Dávidovi postaví chrám, ktorý
pretrvá naveky.
A skutočne “v plnosti času Boh zoslal anjela do
Nazaretu k panne, zasnúbenej mužovi z rodu
Dávidovho, Jozefovi. Meno panny bolo MÁRIA. Toto
jednoduché, zbožné a skromné dievča sa stalo
duchovným chrámom, ktorý odvtedy trvá dodnes.

Je Boh proti
stavaniu katedrál a
chrámov? Nie! Tu
nejde o to. Veď
Dávidov syn
Šalamún nakoniec
postavil v
Jeruzaleme veľký
chrám, pýchu tých
čias.
Chrámy nie sú len
honosnými
budovami, to sú
predsa domy
modlitby, kde
oslavujeme Boha.
Prosíme ho o

potrebné dobrá a milosti a kde Ho oslavujeme a
ďakujeme Mu za Jeho dary a za vypočutie našich
prosieb a za mnoho iných vecí. Chrámy sú aj miestom,
okolo ktorého sa pestuje spoločenstvo veriacich a sú
svedectvom viery a úcty veriacich voči Bohu pred
neveriacim svetom, ktorý je okolo nás. Ale Bohu ide aj o
niečo iné: aby totiž stavba nezakryla výhľad na život
podľa jeho vôle.

Francúzsky sochár Auguste Rodin vytvoril popri
svojich veľdielach aj malú plastiku, ktorú nazval
Katedrála. Vo Francúzsku žil medzi mnohými
katedrálami a iste sa nad nimi aj zamýšľal (či
nezakrývajú výhľad na Boha?) a týmto svojím dielom
chcel vyjadriť niečo z túžby človeka smerovať hore, k
Bohu a žiť podľa Jeho vôle, lebo to do nás vložil Boh
sám. To však nikto sám nedokáže. Musia byť aspoň
dvaja: jeden podopiera druhého a opačne. K tomu
večnému cieľu kráčajú spolu. Ako hovoríme: “Ruka v
ruke”.Obrazom toho sú napr. Manželia.
Plastika A. Rodina: Možno to ani nebol jeho úmysel, ale
možno týmto dielom aj on prispel k tomu, že dnes
vidíme a zažívame okolo seba veľa pomocných akcií
nielen spoločenstiev, ale aj súkromných ľudí. To v
minulosti tak nebolo. Možno bolo aj veľa biedy, ale
okrem rehoľníkov sa o nich nikto nestaral. Zrejme si to
Rodin všimol.

Keď sa lepšie prizrieme, sú to dve pravé ruky!
Povedzme to takto: dve správne ruky. A za nimi správny
postoj k Bohu, aj k ľuďom. Tie dve ruky sú tichou výzvou
a veľkým svedectvom. Môžeme ich prehodnotiť aj na
svoju vlastnú ruku a Božiu ruku, ktorá ma drží a vedie.
Boh ani od svojej najvernejšej služobnice neočakával,

že úlohu, ktorú jej po jej súhlase zveril, musí zvládnuť
sama. Nové úlohy nás vždy najprv naplnia neistotou a
strachom. O Márii vieme len, že chcela vedieť: “Ako sa
to stane?” O strachu a neistote v evanjeliu nie je ani
slovo. Ona verila, že keď to Boh chce, tak ona nemôže
povedať nie. Ale svoje « áno » nevyslovila s púhou
zbožnosťou, ale s plným vedomím : « Nech sa stane,
ako Boh chce ». A Boh tak chcel, že k nej postavil
Jozefa, kým to bolo potrebné.

Blížia sa Vianoce, poštové schránky s re
klamami a výklady sú plné s väčšinou nepotrebným
tovarom. V posledných týždňoch sme počuli v
evanjeliu : “Čokoľvek ste urobili najmenšiemu z mojich
bratov (a sestier), mne ste urobili (neurobili)”. Na ktorej
strane stojím ? Stojíme ?
Prajem nám všetkým, aby sme patrili k tým « správnym
rukám » a pomáhali Bohu zmierňovať utrpenie
chudobných, trpiacich a opustených na tomto svete,
aby nie naše domy, ale naše ruky a k tomu aj hlava,
boli skutočným Božím chrámom, pod ktorým ľudia
prežívajú pokojné Vianoce vo svojich srdciach.

Eva Plešková

Príde Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu pripravme,
Príde drahý náš Mesiáš, hospodu mu spravme.

Príde, príde náš Spasiteľ, všetci zaplesajme;
Príde, príde Vykupiteľ, chválu Bohu vzdajme!

Andrej Radlinský (18171879): Nábožné Wýlewy, 1881

To je snáď najznámejšia slovenská adventná
pieseň. Legendárny slovenský cirkevný skladateľ
Mikuláš Schneider Trnavský (1881 – 1958) ju
zharmonizoval pod číslom 28, vo svojom jedinečnom
kancionály: Jednotný katolícky spevník (1936).
Tónina gmol, v ktorej je pieseň zložená, obsahuje vo
svojom rozsahu jedno fis. Práve toto fis má svoj pôvod
v tzv. durovej tónine, ktorá dáva tej túžobnej, skoro
melancholickej skladbe adventného očakávania žiaru,
jas a svetlo. Veľmi rád a s radosťou vždy intonujem
túto melódiu na začiatok adventu. Môj priateľ Heinz
Holliger (1939) je najznámejší súčasný švajčiarsky
skladateľ, žijúci v Bazileji. Pri jednom stretnutí som ho
poprosil, aby spracoval túto moju obľúbenú tému. A tak
vznikli z jeho pera dve skladby. Heinz Holliger použil na
svoje spracovanie tzv.Tristanov akord (ceBGES) a
po kompozičnej stránke prísny chromatický spád.
Obidve skladby sú zaujímavou mixtúrou emocionálnej
slovenskej náboženskej piesne s prísnymi hudobnými
pravidlami na švajčiarsky spôsob.
Prvýkrát som ich uviedol na organe počas našej
slovenskej sv.omši v bazilejskom chráme Allerheiligen,
27. Novembra t.r. Bola to premiéra s krátkym vysvet
lením. Prajem Vám všetkým požehnaný advent a
radostné Vianoce s našimi krásnymi slovenskými
piesňami.

Jozef Sopko
organista slovenskej katolíckej misie v Bazileji
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VIANOČNÁ KOLEDA
Koleda – nie na uspávanie. Tak by som nazval

tieto verše. Klasické koledy upokojujú. A to nielen deti,
ale aj dospelých. Ale Vianoce “Sviatky Pokoja”, majú v
sebe aj opačný náboj. Vtelenie Božieho Syna je
nepredstaviteľný prelom, skok – niečo “revolučné”. My
sa však Ježiška – Nemluvniatka nebojíme. A tá záruka
je tu ešte poistená. Ježiško v jasličkách nikdy neplače.

Nakoľko atmosféra Vianoc uspáva aj
duchovne, týchto pár veršov by malo pôsobiť ako
“budíček”. Objavili ste ho tam? Zobudil sa vo vás
nejaký nový pohľad na tajomstvo Vianoc?

Vianoce v tieni kríža
Vtedy sme ešte na to nemali;Cestujúci, cudzí – budí strach nemalý.A preto v Betleheme sme sa ťa báli.Rodičia na bývanie márne v rade stáli.
Časom to bolo u nás tak pol na pol.Či v kolíske, či na kríži, osud lampu zhasol.Bez strechy, bez liekov a bez chleba;Mnohí odišli v nádeji – že do neba.
Potom sme sa už trocha vzmohlia dejiny o tisícročie, o dva pohli.A mnohí sa už vôbec neboja.Sú si istí – sme pýchou vývoja.
Jasličky – Vianoce, Veľká Noc a kríž.Míľniky a majáky – my chceme von z kríz.Daj nech sa Ťa Bože aj trocha bojíme.Sebavedomí – a predsa, v zmätku stojíme.
Bojí sa Herodes, iní Ťa nevidia.To je strach vraha, ostatní necítia.O ten strach neprosím, chcem len bázeň.Daj mi zrak pastierov, vlažnosť zažeň.
Daj, aby som Ťa počul plakať.Keď Boh plače, treba sa ľakať.Daj, aby som Ťa v jasličkach chránil.Po dráhe tej Hviezdy, k Tebe sa vrátil.
Vydaný úplne, bezbranný – do rúk Matky.Prečo Večný vchádzaš, v osud tak vratký?V náručí Matky – začínaš rásť svetu.V tom istom lone, sňatý z kríža – k večnostibrehu.
Preto chcem Pane, pri jasliach bdieťVidieť Ťa i v biede, “neváhať”, “chcieť”.«Kde si náš Mesiáš, kde si náš Kráľ?»V tiesni, tme, nemoci – Ťa vyhľadám.

František Polák

Milí čitatelia,
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
dorozumeniasa, 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 .

TRPEZLIVOSŤ
Trpezlivosť je druh kresťanskej statočnosti. Trpezlivý
človek statočne „trpí“, znáša rôzne nepríjemnosti a zlá,
ktoré mu spôsobujú či už vlastné nedostatky, druhý
človek, alebo rozmanité udalosti denného života.
Proti zlu býva ľahšie bojovať a premáhať ho, než ho len
trpezlivo znášať. Napokon, trpezlivé znášanie zla, by
vždy ani nemuselo byť tým najlepším riešením. Tupá
odovzdanosť zlu môže zaviniť, že zlo sa zakorení a
utvrdí. Jeden film o Hitlerovi končí takýmto
konštatovaním: K tomu, aby triumfovalo zlo stačí, ak
statoční (čnostní) ľudia mlčia... Áno, trpezlivosť so zlom
môže byť príčinou mnohých tragédií, ktorým by sa dalo
predísť, ak by sa proti zlu bojovalo.
No v živote existuje zlo, ktoré sa nedá odstrániť! Bojovať
proti nemu by bolo „ísť hlavou proti múru“. Jedná sa
predovšetkým o nemoci a nehody. Ak ma bolí zub,
nebudem záležitosť odkladať a pôjdem čo najskôr k
zubárovi. Nemôžem však zabrániť ani ja ani on, aby mi
nebolo nepríjemné vŕtanie, alebo trhanie nemocného
zubu, resp. následná malátnosť, či hojivý proces.
Trpezlivosť je teda čnosť, ktorá ma učí pokojne znášať
to zlo, ktoré nemôžem odstrániť. Tento postoj je veľmi
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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
problém. Raz do mesiaca sa koná aj základná ka
techéza pre deti. Je to vždy druhú nedeľu v mesiaci.
Nedeľa 8. január 2012 17H30
Nedeľa 22. január 2012 17H30
Nedeľa 12. február 2012 17H30
Nedeľa 26. február 2012 17H30
Nedeľa 11. marec 2012 17H30
Nedeľa 25. marec 2012 17H30
Veľká Noc 8. apríl 2012 17H30
Nedeľa 22. apríl 2012 17H30
Nedeľa 13. máj 2012
Púť do Mariastein  sv. omša večer nebude!!!
Nedeľa 27. máj 2012 17H30
Nedeľa 10. jún 2012 17H30
Nedeľa 24. jún 2012 17H30

Nedeľa 26. august 201217H30
Nedeľa 9. september 2012 17H30
Nedeľa 23. september 2012 17H30
Nedeľa 14. október 2012 17H30
Nedeľa 28. október 2012 17H30
Nedeľa 11. november 2012 17H30
Nedeľa 25. november 2012 17H30
Nedeľa 9. december 2012 17H30
Nedeľa 23. december 2012 17H30
Vianoce 25. december 2012 17H30
Lausanne
V Lausanne býva sv.omša vždy tretiu sobotu v me
siaci. 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 17. december 2011 16H00
Sobota 14. január 2012 16H00
Sobota 18. február 2012 16H00
Sobota 17. marec 2012 16H00
Sobota 14. apríl 2012 16H00
Sobota 19. máj 2012 16H00
Sobota 16. jún 2012 16H00

Sobota 15. september 2012 16H00
Sobota 20. október 2012 16H00
Sobota 17. november 2012 16H00
Sobota 15. december 2012 16H00
Jozef Bago, SDB
Les St. Messes, tel. port : +33 607 91 91 32
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rozumný, i keď vyžaduje istý druh kapitulácie, poddania
sa. Vo vojne bývajú okamihy, z ktorých existuje jediné
rozumné východisko: ísť do zajatia... Existujú však ľudia,
ktorí i v takýchto prípadoch volia radšej smrť, než aby sa
poddali. Dokonca ich preto aj obdivujeme. Aj z tohto
príkladu plynie, že ak má byť trpezlivosť rozumnou
čnosťou, nemôže byť len akýmsi druhom rozumnej
kapitulácie, ale musí mať i hlbší zmysel.
 Stoickí filozofi sa tento hlbší zmysel snažili zdôvodniť

„vnútorným pokojom“. Nič nestojí za to, aby si ho preň
obetoval. Neustále bojovanie proti zlu spôsobuje
nepokoj, a teda nakoniec väčšie zlo. „Rozbili ti nádobu s
olejom, rozliali ti víno?“ pýta sa staroveký stoik, „povedz:
´Toľko peňazí ma stojí môj vnútorný pokoj!´“

 I moderný človek obdivuje ľudí, ktorí pri mučení
nemihnú ani okom, alebo pri urážke zachovajú vyššie
spomenutý stoický pokoj. Mladým skautom sa opakuje
heslo: „Skaut sa smeje a píska si vo všetkých
ťažkostiach.“
 Napriek všetkému, takýto druh trpezlivosti však nie je

dostačujúci motív pre kresťana, ktorý v evanjeliu číta:
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme
svoj kríž a nech ma nasleduje!“ (Mt 16, 24). – V dennom
živote znášame, alebo usilujeme sa znášať slobodne a
trpezlivo mnoho ťažkostí: nemoci a telesné bolesti,
neúspechy v štúdiu, v práci, v rodine, v styku s ľuďmi
atď. Aby nás však tieto a podobné trpezlivosti viedli k
dokonalosti, musíme onen každodenný kríž niesť spolu
s Kristom – t.j. s pravým úmyslom, v náboženskom
duchu; musíme dať oným trpezlivostiam kresťanskú
náplň.
Gaudier takto definuje kresťanský postoj: Cieľom
trpezlivosti je „nielen mierniť, ale úplne zaplašiť smútok
a duševnú skleslosť, ktorá sa nás zmocňuje v
ťažkostiach, ktoré nás zavaľujú. Znášame preto pevne a
s ochotným srdcom akékoľvek protivenstvá, ak ich
dopúšťa Boh a neochabujeme preto v snahe o
dokonalosť, ani nezanedbávame svoje povinnosti, ale
sa riadime zdravým úsudkom a Božou vôľou.“
OKOLNOSTI ZVLÁŠŤ VYŽADUJÚCE TRPEZLIVOSŤ

 Nedostatkom trpezlivosti s chybami blížneho sa
rozlučujú rodiny, rozpadávajú spolky a združenia,
trebárs i náboženské. Ak vznikne nejaké nové hnutie,
obyčajne naplní nadšením svojich stúpencov,
mladistvou silou a vzbudí silný záujem. Pravosť lásky a
skutočného úmyslu sa však overí o niečo neskoršie, keď
ochladne prvotná horlivosť.

 Trpezlivými musia byť hlavne tí, ktorí robia s
mládežou. No nielen oni. Trpezlivosť si vyžadujú i ľudia
starí, taktiež zastarané inštitúcie, zastarané formy
života. Nadšení radikáli by najradšej všetko okamžite
zbúrali, prestavali, premenili. Evanjeliové podobenstvo
radí k rozvážnosti, aby sa nevytrhával kúkoľ skôr, než
úplne dozreje pšenica (porov. Mt 13, 29). Nedozreté
novoty zničia často i to dobré, čo tu bolo predtým.
Príslovie vtipne hovorí: „Nevylievať unáhlene spolu so
špinavou vodou z vaničky aj dieťatko!“

Páter Gabriel OFM
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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 14. január 2012 17H30
Sobota 28. január 2012 17H30
Sobota 11. február 2012 17H30
Sobota 25. február 2012 17H30
Sobota 10. marec 2012 17H30
Sobota 24. marec 2012 17H30
Sobota 14. apríl 2012 17H30
Sobota 28. apríl 2012 17H30
Sobota 12. máj 2012 17H30
Sobota 26. máj 2012 17H30
Sobota 9. jún 2012 17H30
Sobota 23. jún 2012 17H30

Sobota 25. august 2012 17H30
Sobota 8. september 2012 17H30
Sobota 22. september 2012 17H30
Sobota 13. október 2012 17H30
Sobota 27. október 2012 17H30
Sobota 10. november 2012 17H30
Sobota 24. november 2011 17H30
Sobota 8. december 2012 17H30
Sobota 22. december 2012 17H30

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.

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 1. január 2012 16H30
Nedeľa 15. január 2012 16H30
Nedeľa 5. február 2012 16H30
Nedeľa 19. február 2012 16H30
Nedeľa 4. marec 2012 16H30
Nedeľa 18. marec 2012 16H30
Nedeľa 1. apríl 2012 16H30

Nedeľa 15. apríl 2012 16H30
Nedeľa 6. máj 2012 16H30
Nedeľa 20. máj 2012 16H30
Nedeľa 3. jún 2012 16H30
Nedeľa 17. jún 2012 16H30
Nedeľa 1. júl 2012 16H30

Nedeľa 2. september 2012 16H30
Nedeľa 16. september 2012 16H30
Nedeľa 7. október 2012 16H30
Nedeľa 21. október 2012 16H30
Nedeľa 4. november 2012 16H30
Nedeľa 18. november 2012 16H30
Nedeľa 2. december 2012 16H30
Nedeľa 16. december 2012 16H30
Jozef Bago, SDB
Les St. Messes, tel. port : +33 607 91 91 32




