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

Poznáte ten pocit, keď ste
niečo nestihli dokončiť, alebo
urobiť? Pozeráme späť na
uplynulé hodiny dňa, na
uplynulý týždeň, rok, roky, celý
život a mrzí nás to, čo sme
nedosiahli, alebo nedokončili.
Na život máme ale aj iný
pohľad. Pohľad veriaceho
človeka. Viac sa dozviete v
úvahe Evy Pleško.

O niekoľko dní budeme sláviť
v cirkvi Veľkú Noc. V Zürichu,
Baseli a v Berne budú mať ve
riaci Slovenskej katolíckej mi
sie možnosť zúčastniť sa na
Bohoslužbách v slovenskom
jazyku. Prehľad Bohoslužieb
pre jednotlivé mestá počas
celých veľkonočných sviatkov
nájdete na strane 7. Prajeme
Vám požehnanú Veľkú Noc.

Milí čitatelia, drahí veriaci! Veľkonočné
tajomstvo spočíva vo svojej podstate v spojení tragickej
udalosti Veľkého piatku – Pánovej smrti s Jeho slávnym
Vzkriesením. Nakoľko dostanete tieto riadky tesne pred
sviatkami tohto tajomstva, chcem napísať niekoľko
myšlienok práve o tomto – o radosti príštiacej z
Kristovho víťazstva.

Radosť. Veľká Noc nás volá, aby sme zaujali
tento náročný životný postoj. Ak bolo pre nás ťažké
vstúpiť do smútočnej nálady piatku, zatiaľ čo život okolo
nás plynul dobre a radostne ďalej, ešte ťažšie je veru
radovať sa z Veľkej Noci, navzdory starostiam a
trápeniam, ktoré na nás doliehajú. Vyžaduje to veľkú
nezištnosť a silnú vieru. Tým viac, že táto radosť nemá
nič dočinenia s fašiangovými (karnevalovými) zábavami,
teda s náladou, v ktorej ľudia chcú zabudnúť na mnohé
veci alebo aspoň sa na ne pozerať z veselšej stránky.
Veľkonočná radosť je jasná. Odváži sa hľadieť všetkému
do očí, aj smrti, pretože sa opiera o Ježišov život na
onej strane smrti. “Kdeže je smrť, tvoj osteň?” (1 Kor
15,55).

Osobitnou črtou tejto radosti je aj to, že súvisí s
odpustením hriechov. Krst, alebo “druhý krst” – spoveď,

prináša Ježišovo odpustenie tým, čo sú prítomní na
Veľkonočnej slávnosti. “Ak jestvuje niekde na svete
radosť, potom je to radosť človeka s čistým srdcom”
(Nasledovanie Krista). Radosť, ktorú nám dáva Veľká
Noc, je najčistejšia radosť, aká na tomto svete jestvuje.
Aby sme z nej aspoň čosi pochopili, Ježiš ju prirovnal k
radosti matky po narodení dieťaťa (Jn 16, 21 – 22). Je
ovocím Ducha Svätého. Preto súvisí s ľahkým
dýchnutím Ježiša na apoštolov v prvý veľkonočný deň.
Radosť je znakom jeho prítomnosti medzi nami, priam
tak ako jeho krst, jeho slovo, jeho hostina.

Ako každý dar Ducha, ani táto radosť nie je
bez vplyvu na pozemský život. Zjavenie neničí
obyčajné veci, ale ich naplňuje. Preto všetky vplyvy,
ktoré určujú jeho náladu – od hormónov až po hudbu –
spoluurčujú aj túto skúsenosť. No jej jadrom je pokoj a
jeho pôvodcom je sám Zmŕtvychvstalý. “Pokoj vám
zanechávam..., nie ako svet dáva, dávam vám ho.” (Jn
14,27).

Znakom božského pôvodu našej radosti je i jej
nezničiteľnosť. V bolesti, zmätku, strachu a opustenosti
od Boha zostáva na dne nášho bytia čosi z toho
pokoja, určitá istota ako jadro. “A tú radosť vám nikto
nevezme” (Jn 16, 22). Pravda, v určitých situáciách,
takmer celkom ponorených do bolesti, sotva sa ešte
môže nazývať radosťou. No ešte aj vtedy jej meno
zostáva: pokoj a istota. Pokoj, takmer nezistiteľne
hlboko pod všetkým nepokojom; istota takmer
neviditeľná, hlboko pod všetkým pochybovaním.

Tento pokoj je dielom Božím; môžme ho
prežívať len ako Boží dar. Preto ani na veľkonočnú
vigíliu nemožno “s ním naisto počítať”. Niektorí ozajstní
sluhovia Boží prežívajú práve na veľké sviatky hlbokú

(pokračovanie na strane 2)77
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(pokračovanie zo strany 1)
opustenosť, ktorá zatláča ich vnútornú radosť do
pochybovania a skleslosti. No väčšinou sú veľké sviatky
pre každého, kto sa úprimne obráti k Pánovi, časom
veľkej radosti. Na veľkonočnú vigíliu, alebo na omšu v
noci na Vianoce, nechoďme do kostola preto, aby sme
si zaobstarávali radosť. Choďme sa stretnúť s Pánom,
tak ako vždy. Potom uvidíme, čo učiní Pán.

Drahé sestry a bratia, milí spolurodáci!
Dovoľte mi zaželať Vám to prežitie, tej hlbokej
veľkonočnej radosti, pochádzajúcej od Pána Boha. A
ako je to opísané vyššie – aj keď je ten pokoj a
radosť niekedy len v hĺbke našej duše, nech je
predsa pre každého z nás dobrou a povzbudzujúcou
skúsenosťou i zážitkom Božej sily. Budem s Vami
aspoň v duchu a v modlitbe zo srdca spojený pri
slávení tajomstiev Veľkej Noci.

Váš dušpastier – otec František.

PÔSTNA OBNOVA
sa konala v dňoch 2.,3. a 4. apríla 2012 v Zürichu.
Kazateľom bol mladý salezián Vdp. Vladimír Peregrim.
Účasť veriacich bola prekvapujúco hojná. V piatok,
ako aj v sobotu bolo vždy takmer 50 poslucháčov. V
nedeľu bola Krypta Liebfrauen plná – ako po iné
nedele. Ďakujeme otcovi Vladimírovi za pekné a dobre
pripravené prednášky a aj za modlitby prednesené vo
sv. omšiach. Uverejňujeme aj niekoľko jeho vlastných
slov. Prikladáme aj text jednej starobylej homílie (z 3.
storočia), ktorú použil vo svojich prednáškach.

TAJOMSTVO VEĽKEJ NOCI
TAJOMSTVO PÁNOVHO PRECHODU – PÁNOVEJ

PASCHY
Zo starobylej homílie na svätú a veľkú sobotu
(PG 43, 439. 451. 462463)
Pánovo zostúpenie do ríše zosnulých

Čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho na zemi!
Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí.
Zem sa zľakla a zatíchla, lebo Boh v tele zaspal

a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel
a otriasol ríšou zosnulých.

Isto ide hľadať prvého otca ako stratenú ovcu. Určite
chce navštíviť tých, čo sedia vo tme a v tôni smrti. Áno,
Boh a jeho Syn idú vyslobodiť z múk uväzneného
Adama a s ním uväznenú Evu.

Pán k nim prišiel s víťaznou zbraňou kríža v náručí.
Len čo ho zbadal prvý otec Adam, od úžasu sa bil do pŕs
a zavolal na všetkých: „Môj Pán so všetkými.“ A Kristus
odpovedá Adamovi: „I s duchom tvojím.“ Berie ho za
ruku, budí ho a hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň
z mŕtvych a zažiari ti Kristus.

Ja som tvoj Boh a kvôli tebe som sa stal tvojím
synom, kvôli tebe a kvôli tým, čo vzídu z teba, teraz
hovorím a svojou mocou rozkazujem tým, čo sú vo
väzení: Vyjdite, tým, čo sú vo tme: Zažiarte a tým, čo
spia: Vstaňte!

Rozkazujem ti: Prebuď sa, ty, čo spíš! Veď som ťa
nestvoril na to, aby si bol uväznený v podsvetí. Vstaň
z mŕtvych; ja som život tých, čo zomreli. Vstaň, dielo
mojich rúk! Vstaň, moja podoba, stvorená na môj obraz!
Vstaň, vyjdime stadiaľto! Veď ty si vo mne a ja v tebe;
sme jedna a nerozdielna prirodzenosť.

Pre teba som sa ja, tvoj Boh, stal tvojím synom. Pre
teba som si ja, tvoj Pán, vzal tvoju prirodzenosť sluhu.
Pre teba som ja, čo som nad nebesiami, prišiel na zem,

ba zostúpil som do
podsvetia. Pre teba,
človeka, stal som sa
človekom, ktorému
niet pomoci; moje
lôžko je medzi
mŕtvymi. Pre teba, čo
si odišiel zo záhrady,
v záhrade som bol
vydaný Židom
a v záhrade som bol
ukrižovaný.

Hans Urs von Balthasar vo svojom diele
"Glaubhalft ist nur Liebe" píše: „Ak sa matka celé dni
a týždne usmieva na svoje dieťa, raz príde deň v
ktorom dieťa sa usmeje na svoju matku.“
Poodhalenie Tajomstva Veľkej Noci spočíva v tom, že
objavíme tento úsmev Boha, ktorý sa na nás
usmieval už od večnosti a necháme sa očariť
úžasnou krásou a nevysvetliteľnou láskou tohto
úsmevu v Ježišovi Kristovi. Potom čo človek stretne
túto opravdivú a veľkodušnú lásku, pochopí čo je to
láska a uzná že sám nie je schopný opravdivej lásky.
A tu nastáva Metanoia – obrátenie – Pane, naozaj
neviem čo je to skutočná láska! A uzná, že musí
vstúpiť do „školy“ Lásky.

Chcem sa vám srdečne poďakovať za to že
odraz Jeho úsmevu som našiel i tu v Zürichu na
vašich tvárach.

Pre pochopenie Tajomstva Veľkej Noci sme
preberali text starobylej kázne z Veľkej soboty tu
uvádzame spomínaný text. Môžete si ho znovu v
pokoji premeditovať. S prianím všetkého najlepšieho
zo srdca váš otec Vladimír.
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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 2011,
január, február 2012) 131 odberateľov.
Vyúčtovanie som urobil za posledné
(horeuvedené) 3 mesiace. Celková suma
príspevkov a darov činí: CHF 6'551.
VYSLOVUJEM TEDA VŠETKÝM ÚPRIMNÉ
POĎAKOVANIE. NECH PÁN BOH
POŽEHNÁ VAŠU ŠTEDROSŤ.

Naša SKM má okrem
administratívnych nákladov aj značné výdaje
pre buď cirkevné, alebo aj všeobecne
dobročinné diela. Niekedy sa poskytne
milodar aj jednotlivcom, alebo rodinám vo
veľkej núdzi. Vyslovujem hlbokú vďaku
bohuznámej mladej rodinke (zo spoločenst
va Bern), ktorá venovala mimoriadne
veľkodušný dar CHF 700.

Aloisia Hrdá
*22.05.1918 Weer (Rakúsko)

†12.02.2012 Bern
Pani Aloisia Hrdá žila takmer do konca svojho

výnimočne dlhého a aj zdravím požehnaného života vo
svojom byte v Berne. Na jeseň minulého roku mi dala
rodinka Uherkovitch (ktorá sa o ňu starala) na vedomie,
že by si priala sviatosti: zmierenia, pomazania a
eucharistie. Pamätám si, ako si ešte pri úplne zdravej a
čulej mysli vykonala úprimne všetky tieto sviatosti. Po
srdečnom rozhovore mi ešte urobila aj kávu.

Rozlúčka s nebohou sa
konala v Krypte kostola
Dreifaltigkeit v Berne, dňa
20. februára 2012. Na
obrade bola skupinka jej
dobrých priateliek
(Švajčiarky), zopár
spolurodákov, rodina
Uherkovitch a jej synovec
pán Peter Hrdý, ktorý ako
jediný dostihnuteľný
pokrvný potomok sa
postaral, aby jej urna bola
uložená v Bratislave.

Životopis, ktorý som čítal, bol písaný jej rukopi
som, čo je výnimočný jav. Myslím, že si zaslúži, aby sme
ho tu v prepise doslovne uverejnili. otec František

Narodila som sa 22. mája 1918 v meste Weer v
Rakúsku, ako druhé dieťa štátneho zamestnanca inž.
Jána Hrdého. Matka Hermína, za slobodna
Holzhammer, bola Rakúšanka. Brat Ján Hrdý, narodený
v r. 1917 zomrel aj s rodinou v Nitre.

Na Slovensku sme bývali v Liptovskom Sv.
Mikuláši, kde som vychodila štátnu ľudovú školu a
gymnázium, na ktorom som maturovala v r. 1937. Bola
som horlivou turistkou a chodila som aj značkovať
Liptovské hole. Vysokoškolské štúdium linguistiky a
pedagogiky som začala v Brne v r. 1937. Po uzavretí
vysokých škôl v Protektoráte, bola som istý čas bez
práce. Neskoršie som pôsobila na súkromných a
verejných školách v Čechách (Hronov nad Metujou). Na
jeseň r. 1944 som bola nasadená ako robotníčka v
meste Polička. V prerušenom štúdiu som pokračovala v
Prahe v rokoch 1945 – 1947. Potom som pôsobila na
gymnáziách v Čechách (Podbořany, Pelhřimov) a od r.
1950 opäť na Slovensku.

Prvé miesto som nastúpila v Nitre a po otcovej
smrti v r. 1951 som sa presťahovala do Bratislavy. Tu
som pracovala v školských službách až do leta roku
1968. Ako nestraníčka som vykonávala funkcie v
odborárskom hnutí. Moje posledné pracovisko v
Bratislave bola Katedra jazykov Stavebnej fakulty
Vysokej školy technickej.

V Berne žijem od roku 1968. Pracovala som ako
knihovníčka v Zemskej knižnici v Berne až do mája r.
1980, odkedy som penzionovaná.

Aloisia Hrdá

PETER SKUBINČAN
*10.09.1945 Bratislava

†02.01.2012 Bern
Pán Peter Skubinčan navštevoval naše

slovenské sv. omše často. Odišiel od nás k Pánovi
náhle, neočakávane. Spomíname si na neho s láskou
– všetci veriaci z Bernu – lebo patril medzi nás.
Sprevádzame ho stále našou modlitbou, aby požíval tú
radosť, ktorú Pán Boh prisľúbil jeho verným, vo
večnom domove v nebi. S láskou a vyjadrením
úprimnej sústrasti jeho dcére Susane – otec František.

JIŘÍ CHLAD
*20.04.1943 Praha
†29.02.2012 Zürich

Bol zaopatrený sviatosťami chorých v
Universitätspital. Tu som ho spoznal. Zomrel po ťažkej
chorobe. Pohreb sa konal na cintoríne v Dällikon.
Hneď po pohrebe sa konala zádušná sv. omša v
kostolíku, ktorý susedí s malým cintorínom v centre
mestečka. Nášho zosnulého sprevádzame úprimnou
modlitbou za jeho večnú spásu a pozostalých z rodiny
zase úprimnou sústrasťou.
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IRENA ĎURIŠIN LUKÁČ

*22.05.1924 Mukačevo
†13.03.2012 Zürich

Pani Irenku sme mnohí poznali. Ja hlavne z
bohoslužieb, z osobnej návštevy v rodine, z podujatí
slovákov. Jej manžel pán Paľko Ďurišin je horlivým
veriacim a verne chodí každú nedeľu do nášho
spoločenstva. Pohreb sa konal na cintoríne Sihlfeld D
– Zürich spolu so zádušnou sv. omšou v miestnej
kaplnke. Modlíme sa, aby jej dal Pán, darca života
časného i večného, trvalý príbytok v nebi. Jej rodinu
sprevádzame hlbokou sústrasťou.

Rozlúčka so zosnulou mamičkou
Naša mamička sa narodila 22. mája 1924 v

Mukačeve, v Zakarpatskej Ukrajine. S oteckom sa
spoznali v zime v roku 1945 v Košiciach, kde ona už
bývala od druhého roku svojho života. Mamička a
otecko pracovali obaja v tom čase v úrade Slovenskej
Národnej Rady. Mamička bola absolventka obchodnej
školy, otecko bol nákupca dobytka pre oslobodené
Východné Slovensko.

Spoznali sa ale nie v úrade, ale na fašiangovej
zábave. Sobáš bol 26. júna 1945 v Košiciach. Ich deti
Peter a Eva sa narodili v roku 1946 a 1947. V tom čase
bol otecko podnikateľom, vlastnil podnik a obchody pre
mäsové výrobky.

Po puči komunistov v Československu v roku
1948 odňali mu celý majetok. Pre rodičov sa začali
ťažké časy prenasledovania komunistami. Otecko bol
pre komunistov „kapitalista“ a tým pádom nepriateľ
štátu. Mamička bola často sama s deťmi, pretože
otcove pracovisko bolo prekladané do rôznych miest
na Slovensku. V roku 1953 sme boli dokonca vysťaho
vaní do jednej malej obce, kde sa mamička musela
sama starať v jednej izbe o moju sestru a o mňa. A
otec musel naďalej zostať v Košiciach.
V roku 1968 po okupácii Československa využila naša
rodina možnosť úteku na západ. Od 1971 žijeme všetci
spolu vo Švajčiarsku.

Mamička a otecko sa dožili vysokého veku.
Mamička bola 88 ročná, otecko je 93 ročný. Posledný
rok života bol pre mamičku tažký. Viackrát bola v
nemocnici. Pod vplyvom liekov strácala pamäť a po
poslednej operácii bolo jej dokonca ťažko nájsť
správne slová. To ju veľmi zaťažovalo a trápilo.
V utorok 13. marca 2012 krátko pred polnocou opustila
nás naša drahá milovaná manželka, mamička, babička
a prababička. Náš smútok nad jej stratou je veľký.
Jediná útecha je, že už sa nemusí trápiť.

Prosíme Ťa všemohúci Pán Boh, zmaž jej
hriechy a povolaj jej dušu k sebe. Večné odpustenie
daj jej Pane Bože náš a buď k nej milostivý, nech
odpočíva vo večnom pokoji. Amen.

HELENA SLAMKA
*04.04.1946 Boleráz
†12.01.2012 Aesch

Narodila sa ako druhá z piatich detí, dobrým,
statočným rodičom, v ťažkých povojnových časoch, 4.
apríla 1946 – v dedinke Boleráz pri Trnave, na
Slovensku. Tu prežila svoje detstvo.

Na základnej škole začala hrať na harmonike.
Týmto hudobným darom, spolu aj so svojimi kamarátmi,
spríjemňovali spoludedinčanom život. Spievala tiež aj v
detskom zbore. Vďaka tomu chodila na súťaže po celom
Slovensku.

Po maturite si našla prácu v Bratislave. Tu sa
spoznala aj so svojím budúcim manželom. S ním a tiež
už aj so svojím synom emigrovala do Švajčiarska v
septembri 1968. Cestovali cez Viedeň do Zürichu
vlakom. Majetok mali veľmi skromný: pár frankov, pár
mariek a kočík s malým synom. Keď videli zürišské
jazero s Alpami, rozhodli sa zostať v Zürichu. Manžel
mal totiž pôvodný plán ísť až do Ameriky.

Keďže v škole bola najlepšou žiačkou, mohla ísť
ako 13ročná do Anglicka. Bola to odmena za dobrý
prospech v škole. Už vtedy spoznala zahraničie a
slobodný svet, do ktorého sa zaľúbila. Neskoršie teda
mohla tento sen spolu so svojím manželom aj splniť.
Mohla žiť v slobode a v zahraničí.

Vo Švajčiarsku sa rýchlo uchytila v práci. Mala
teda aj pekný život, dovtedy, kým jej manžel neochorel
na rakovinu. Na začiatku nevedeli zistiť o akú chorobu
ide. Manžel bol potom aj duševne postihnutý. Po piatich
rokoch utrpenia, ktoré sa dá prirovnať k “peklu na zemi”
sa s manželom rozišla. Potom sa starala o syna už
sama. Umožnila mu všetko pre jeho dobro. Napríklad aj
to, aby mohol študovať reč v Anglicku – počas štyroch
mesiacov.

Pracovala dlhé roky v Palatinuse. Tu pomáhala
ľuďom, ktorí chceli zo Švajčiarska poslať pomoc – teda
rôzne dôležité a užitočné veci na Slovensko, do
Maďarska, do Čiech a do Poľska. Jej povahu možno
zhrnúť do snahy pomáhať všetkým ľuďom. Keď mohla,
pomáhala aj finančne. Milovala aj zvieratá. Mala záľubu
v chove mačiek. Bola milá, vždy v dobrej nálade. Pri
veselosti sa rada zasmiala – teda mala zmysel pre
humor. Z toho dôvodu bola medzi ľuďmi obľúbená, radi
sa ňou stretávali. Posledných 6 rokov žila v meste
Aesch. Veľmi dobre sa tu cítila. Tešila sa, že môže žiť v
meste, kde mala aj vnukov. Boli naozaj blízko, len 5
minút pešo k nej.

Zomrela 12.01.2012. Jej šlachetné srdce sa
zastavilo. Zaspala na lôžku, tak ako si to aj priala. My
sme ešte mali možnosť, v posledný deň jej života, byť
pri nej. Takto sme sa teda s ňou mohli rozlúčiť.
Edmund Bystrický

Pani Helena Slamka mala pohreb (uloženie urny
do hrobu) a zádušnú sv. omšu na cintoríne Rehalp
(Forchstr. 384, 8008 Zürich) – dňa 22. februára 2012.
Sv. omša sa konala v nádhernej malej kaplnke, za
prítomnosti jej rodiny, blízkych a aj niektorých našich
spolurodákov – čo ju poznali. Ďakujem osobitne jej
synovi Edmundovi, za organizovanie tejto dôstojnej a v
duchu kresťanskej viery konanej rozlúčky.

Otec František
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NAŠI ZOSNULÍ

PÚŤ SLOVÁKOV DO MARIASTEIN
NEDEĽA, 13. MÁJA 2012 O 12:30

Púť už tradične usporadúva a organizuje
Slovenské spoločenstvo v Bazileji. Púť sa vždy koná
z príležitosti Dňa Matiek.
Program je nasledovný:
 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
Vdp. Opát Doc.ThDr. Amróz Martin Štrbák O. Praem.
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 zakúpiť si 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.

PÚŤ KU CTI NAŠICH
VIEROZVESTCOV REICHENAU

SOBOTA, 30. JÚNA 2012 O 17:00
Ako po iné roky, aj tento raz 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
Presná adresa fary a kostola:
Münsterplatz 4
D – 78479 Reichenau

Mestečko Reichenau je síce už v Nemecku,
ale veľmi blízko mesta Konstanz. Cesta autom z
Zürichu trvá približne hodinu. Ak máte možnosť
dopravy auton, 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.

PETER ŠTÚR, Dipl. Ing.
† 16.marca 2012 vo veku nedožitých 70 rokov.

Pán Štúr pochádzal z východného Slovenska.
Dlhé roky bol kostolníkom v najväčšej basilejskej
farnosti St. Anton. Zanecháva po sebe manželku a jednu
dcéru. Touto cestou vyslovujeme pozostalým úprimnú
sústrasť. Poznali sme ho aj my, Slovenky a Slováci zo
sv. omší z kostola Allerheiligen, Basel. Ešte možno pred
mesiacom bol na slovenskej sv. omši. Bol to srdečný,
dobrý, zhovorčivý a hlboko veriaci človek. Rozlúčka s
nebohým sa konala vo farnosti St. Anton v Baseli, v
piatok 23.03.2012 o 19:00. Slovenská komunita sa s
ním ešte raz rozlúčila v nedeľu 25.03.2012, v kostole
Allerheiligen pri večernej sv. omši. Zostávame s naším
drahým zosnulým Petrom v spomienkach a v
modlitbách, aby mu Pán dal večnú radosť v
spoločenstve vyvolených v nebi.

TRAJA KRÁLI V THALWILE
Náboženský zvyk požehnávania domov cez vianočné
obdobie je vítaný tiež v našej katolíckej farnosti sv.
Felixa a Reguli v Thalwile. Naša veľká skupina troch
kráľov Gašpara, Melchiora a Baltazára sa stretla na
pobožnosť poslania (Andacht der Aussendung) v sobotu
7. januára 2012, ktorú sme spolu s tímom katechetiek
pripravili. Deti spievali farskému spoločenstvu o
príchode troch mudrcov a tešili sa na ďalšiu cestu k do
mom rodín. Po slávnostnom požehnaní darov (zrniečká

myrhy, jeden zlatý dukát a kadidlo) vydali sa naše štyri
skupiny kráľov k rodinám v Thalwile, aby spievali a
oznámili radostnú správu o narodení „Kráľa sveta“ –
Krista Pána. Aj do centra seniorov „Serata“ nás viedla
naša cesta a milo nás prijali všetci pri dverách izieb, na
ktoré sme napísali 20 + G + M + B + 12. Deti sa tešili, že
dostali tu jednu, alebo druhú sladkosť a rodičia,
katechétky a pastorálny asistent mali ku koncu cesty v
krabičke CHF 2'566 pre projekt vybudovania katolíckej
školy v Nikarague. Predstavil som si, ako by to bolo,
keby sme zbierali raz aj pre Slovenskú misiu vo
Švajčiarsku a ako by sa dalo tak podporiť našeho otca
Františka a prispieť k jeho vzácnej pastorálnej činnosti v
Zürichu a okolí. Srdečná vďaka za veľké angažovanie
sa deťom a dospelým, ktorí šili rúcha, zdobili koruny,
fotografovali a šoférovali cez Thalwil – v roku 2012
cestujú mudrci nie na ťavách, ale majú už iné možnosti.

S kráľovským pozdravom Váš Jozef Bernadič
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NEDOKONČENÉ
DIELO

To je pojem, s ktorým sa stretáme vždy v
súvislosti s veľkým človekom. Tak poznáme
nedokončenú symfóniu Franza Schuberta,
nedokončený obraz Petrovho zaprenia Krista od
Rembrandta a nielen nedokončeného otroka, ale aj
nedokončenú PIETU od Michelangela
BUONAROTTIHO (14751564). Ale či nepoznáme z
nášho kažodenného života situácie, že sme niečo
nestačili urobiť? Pozeráme späť na uplynulé hodiny
dňa, na uplynulý týždeň, rok, roky, celý život a mrzí nás
to, čo sme nedosiahli, nedokončili. Na život máme ale
aj iný pohľad. Pohľad veriaceho človeka. Tento pohľad
bude plný vďaky. Napríklad aj zato, že niektorí umelci
vykresali do kameňa, pretavili do hudby, napísali do
kníh, alebo namaľovali na obrazy, čo sme prežili, čo
nás tešilo, čo nás bolelo a dali tak aj našim zážitkom,
nášmu životu, pevnú formu. Keď máme pred sebou
nedokončené dielo, pýtame sa: je to šanca, alebo
zlyhanie? V niektorých múzeách vystavujú aj
nedokončené diela umelcov. Návštevníci sa pýtajú:
Prečo ste to vystavili, keď to nie je hotové? Keď je to
len fragment? Torzo?

Schubertova nedokončená symfónia zostala
nedokončenou preto, že v skladateľovi sa vynorila
potreba napísať inú symfóniu a aby nestratil základnú
inšpiráciu, aby nezabudol na dobrý nápad, nechal
symfóniu tak a venoval sa novej s tým, že „potom sa k
tomu vrátim“. Ale vieme, že umrel skôr, než by sa k nej
bol vrátil. U Michelangela (meno znamená Michal
anjel, Michal archanjel) sa stretáme s viacerými
nedokončenými dielami. Mnohé z nich sú v parížskom
Louvri, iné vo Florencii alebo v Miláne, ba aj socha –
náhrobok Júlia II. v Ríme – má síce Mojžiša hotového,
ale ostatné postavy okolo neho nikdy nedokončil.

Vrcholný stredovek bol nielen obdobím
objavov, vysokej kultúry a dobou bohatnúceho
mešťanstva, ale aj dobou mnohých strašných epidémií,
moru, prírodných katastrof, vojen, neúrody, hladu a
utrpenia malého ľudu. Pannu Máriu, Matku Božiu už v
gotike objavili ako našu Matku, Orodovnicu a
Ochrankyňu a časom si nielen teológia, ale najmä ľud
uvedomil, že Mária musela kalich utrpenia vypiť až do
dna. Jej syn, Syn Boží, predpovedaný Mesiáš, Spasiteľ
sveta je temer od narodenia vystavený
prenasledovaniu a stále žije v nepochopení tých, pre
ktorých prišiel. Matky a ženy v stredoveku boli denne
konfrontované so smrťou detí (choroby a bieda),
mužov a otcov rodín (vojny), nad ktorých mŕtvolou
plakali manželky, deti a matky. Ako vieme z evanjelia,
Mária aj vo vrcholnej chvíli Ježišovho utrpenia, vo
chvíli, keď sa rodila spása sveta, stála pod krížom. Je
to obraz vnútornej sily a hlbokej viery, o ktorú sa jej
materská láska opierala. V dejinách spásy je to
obdobie, keď objavuje svet Matku Sedembolestnú.
(Sedem je v symbolike nie číslo, ale symbol plnosti).
Zjavujú sa prvé obrazy krížovej cesty, na ktorej pred
pochovávaním nechýba stretnutie so Synom a Pieta –

Mária drží v náručí svojho Syna, Syna Božieho. Ľud v
nej objavil Veľkú ženu, ktorá im bola vzorom, posilou a
útechou.

Keď povieme Pieta, vynorí sa nám
Michelangelova Pieta v bazilike sv. Petra, ktorú akýsi

chorý človek dokaličil v roku 1972. Málokto však vie, že
Michelangelo s týmto motívom bojoval viackrát. Tá
socha v Ríme je obrazom bolesti premenej na vieru. Tá
Matka nepozerá na syna, tá má sklopené oči, nepozerá
na svet, svojím duchovným zrakom vidí za hranice tohto
života. Tento „božský kľud“ vyžaruje už aj jeho
Ukrižovaný, ktorého vyrezal z dreva ešte ako 20ročný
mládenec (Florencia). Asi 10 rokov pred smrťou si urobil
vlastný náhrobok s témou Piety (15501555), ktorá je v
Santa Maria del Fiore vo Florencii. Je to zvláštne
súsošie: Jozef Arimatejský drží Ježiša tak, že Ježišova
hlava leží na jeho srdci, ale naklonená k Márii a z druhej
strany kľačí pri Ježišovi Mária Magdaléna. Pritom tvár
Jozefa je vlastne Michelangelov autoportrét.

Pieta (Rondanini) neviem, z ktorého je roku. Či
ju nedokončil preto, že mu napadlo, že najprv si urobí
vlastný náhrobok, alebo či preto, že objednávateľ umrel
(ako tomu bolo pri náhrobku Julia II.?) Kým Snímanie z
kríža – hoci kríž nevidíme – neudivuje s vertikálnou
postavou mŕtveho Krista, v prípade Piety je to jedinečné.
Akoby ho Mária zozadu držala (ako Jozef Arimatejský).
Chcel Michelangelo upozorniť svet na to, že Boh stvoril
človeka ako muža a ženu, aby si navzájom pomáhali a
boli si vzájomne oporou a tu vidíme Máriu ako tú, ktorá
je Ježišovi oporou až po smrť, ba až za smrť, za hrob a
neskôr aj v pomoci zachraňovať ľudstvo a privádzať ho
k Synovi, k spáse. Ježiš nemá ruky a v pomere k nohám
má aj primalé telo. Bol to dôvod, že dielo nedokončil,
lebo mu nevyšli správne proporcie? Alebo ho niekto
upozornil na to, že stojaci mŕtvy Kristus je nezmysel,
lebo Mária by ho neudržala?
Keď je to takto, dielo nám hovorí aj toto: Aj géniovia
museli prežiť, spracovať a pochopiť, že majú svoje
hranice. Tieto musí človek zbadať, spracovať a vykročiť
na inú cestu.

Prvé poznanie, že sa niečo nepodarilo, sa spája
s bolesťou. Ale nezabudnime na to, že dielo nášho
života dokončí a zavŕši Boh a nie my sami. Pre zásluhy
svojho Syna. Toho Syna, ktorého aj v smrti videl
Buonarotti ako Toho, ktorý dvíha svet k Otcovi – spolu s
jeho Matkou, Máriou, snúbenicou Ducha Svätého.

Eva Pleško
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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.
Veľká Noc 8. apríl 2012 17:30
Nedeľa 22. apríl 2012 17:30
Nedeľa 13. máj 2012
Púť do Mariastein  sv. omša večer nebude!!!
Nedeľa 27. máj 2012 17:30
Nedeľa 10. jún 2012 17:30
Nedeľa 24. jún 2012 17:30

Nedeľa 26. august 2012 17:30
Nedeľa 9. september 2012 17:30
Nedeľa 23. september 2012 17:30
Nedeľa 14. október 2012 17:30
Nedeľa 28. október 2012 17:30
Nedeľa 11. november 2012 17:30
Nedeľa 25. november 2012 17:30
Nedeľa 9. december 2012 17:30
Nedeľa 23. december 2012 17:30
Vianoce 25. december 2012 17:30
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POZOR DÔLEŽITÁ NOVINKA!SLOVENSKÉ SVÄTÉ OMŠEV MESTE LUGANO
Keď mal otec Štefan Haulík “u nás” v Zürichu

svoju prvú – primičnú sv. omšu, povedal mi veľmi
radostnú správu. Je ochotný a pripravený robiť
duchovnú službu pre Slovenky a Slovákov v kantóne
Ticino, konkrétne v meste Lugano. Na klinike, kde
pracuje ako duchovný pre pacientov a rehoľné sestry,
je nádherná kaplnka, kde by mohli byť aj sväté omše
v slovenčine. Treba to však – ako všetko nové
odskúšať. Priestor je, slovenský kňaz je – využime to
drahí spolurodáci! Počet Slovákov v Lugáne a okolí
je podľa štatistiky niečo okolo 100 (s oficiálne
registrovaným pobytom). S otcom Štefanom sme sa
dohodi, že by sme začali so svätými omšami dvakrát
do mesiaca:
VŽDY PRVÚ NEDEĽU V MESIACI O 16:00
Začneme prvou nedeľou májovou – teda 6.
mája!!!
ADRESA KLINIKY – (TEDA AJ KAPLNKY) JE:
Clinica Moncucco
Via Moncucco 10
6900 Lugano
Otec Štefan Haulík: 091 960 85 56 (do 14:30)
donstefano@clinicaluganese.ch

OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA
A VEĽKEJ NOCI 2012 PRE ZÜRICH

Všetky obrady sa konajú v Krypte kostola Liebfrauen v
Zürichu
KVETNÁ NEDEĽA
02. apríla 2012 o 9:30 hod
Pred kostolom bude na úvod požehnanie ratolestí
(paliem) a následne vchod do Krypty.
ZELENÝ ŠTVRTOK
5. apríla 2012 o 19:00 hod. Svätá omša – Pamiatka
večere Pánovej.
VEĽKÝ PIATOK
6. apríla 2012 o 15.00 hod. Slávenie utrpenia a smrti
Pána – Pašie, poklona sv. Krížu, sv. príjmanie.
BIELA SOBOTA
7. apríla 2011 o 21:00 hod. Veľkonočná vigília so
slávnostnou sv. omšou a procesiou vzkriesenia.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8. 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 (4.04.12) a v stredu po Veľkej Noci (11.04.12)
sa slovenské sv. omše v kostole sv. Jána Boska – na
Talianskej Misii – nekonajú!

SVÄTÉ OMŠE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
PRE BERN A BASEL

BERN  8.apríla 2012 o 16:00
Dreifaltigkeitkirche, Taubenstrasse 12, Bern
BASEL  8. apríla 2012 o 17:30
Allerheiligenkirche; Neubadstrasse 95, Basel

KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE
KVETNÁ NEDEĽA DŇA 1. APRÍLA 2012
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 tí “verní” sa statočne zúčastnia.
Na konci vždy pookrejeme a robíme aj Mini – Pique –
nique. Pohostíme sa tým, čo si v ruksakoch
prinesieme.
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Misijný Informátor - Tlačový orgán Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Zodpovedný redaktor a grafická úprava:
Dalibor Kálna. Dátum uzávierky: 1 8.03.2012. Prípadné návrhy, pripomienky, alebo opravy ohláste na telefónne číslo 079 701
24 47, alebo na e-mailovú adresu misijny.informator@bluewin.ch

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. apríl 2012 17:30
Sobota 28. apríl 2012 17:30
Sobota 12. máj 2012 17:30
Sobota 26. máj 2012 17:30
Sobota 9. jún 2012 17:30
Sobota 23. jún 2012 17:30

Sobota 25. august 2012 17:30
Sobota 8. september 2012 17:30
Sobota 22. september 2012 17:30
Sobota 13. október 2012 17:30
Sobota 27. október 2012 17:30
Sobota 10. november 2012 17:30
Sobota 24. november 2011 17:30
Sobota 8. december 2012 17:30
Sobota 22. december 2012 17:30

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 14. apríl 2012 16:00
Sobota 19. máj 2012 16:00
Sobota 16. jún 2012 16:00

Sobota 15. september 2012 16:00
Sobota 20. október 2012 16:00
Sobota 17. november 2012 16:00
Sobota 15. december 2012 16:00
Jozef Bago, SDB
Les St. Messes, tel. port : +33 607 91 91 32

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. apríl 2012 16:30
Nedeľa 15. apríl 2012 16:30
Nedeľa 6. máj 2012 16:30
Nedeľa 20. máj 2012 16:30
Nedeľa 3. jún 2012 16:30
Nedeľa 17. jún 2012 16:30
Nedeľa 1. júl 2012 16:30

Nedeľa 2. september 2012 16:30
Nedeľa 16. september 2012 16:30
Jozef Bago, SDB
Les St. Messes, tel. port : +33 607 91 91 32




