
Misijný Informátor
Č
íslo

2
R
očník

2012
1

LÁSKA K BLÍŽNEMU
– TAJOMSTVO VIERY

22 66ZO ŽIVOTA MISIE

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.

Drahí veriaci, milí čitatelia! V mojom úvodníku
chcem len pripomenúť niektoré dôležité postoje a skutky
kresťana v oblasti lásky. Nech nám táto úvaha, ktorá je
vlastne aj katechézou pomôže v našom napredovaní na
ceste za Kristom.

Ježiš nepredstavuje prikázania ako jednotlivé
predpisy bez spojitosti, nadiktované svojvoľným

rozkazom Boha. Nie. Ježiš v prikázaniach ukazuje na
jadro, na prameň, odkiaľ každá hodnota dostáva zmysel.
Učinil to keď povedal: “Na týchto dvoch prikázaniach
spočíva celý Zákon a Proroci” Na ktorých? “Milovať
budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou
svojou dušou a celou svojou mysľou. Toto je najväčšie a
prvé prikázanie. Druhé však mu je podobné: Milovať
budeš svojho blížneho ako seba samého.” (Mt 22, 37 –
39). Prameňom a cieľom zákona je láska. V nej sa
zhrňuje desať prikázaní. V nej (v láske) dostávajú svoj
najhlbší zmysel. Láska k Bohu, láska k ľuďom.

Tak zostáva jediné slovo: láska. Božsky
vyzývavé slovo. Je azda zjavením niečoho, čo je
samozrejmé? Niekedy by sme sa azda chceli naň
pozerať ako na samozrejmosť, keby sme si neuvedomili,
ako veľmi už presiaklo dvadsať storočí hlásanie
evanjelia v Božej Cirkvi naše mravné cítenie. Teilhard de
Chardin píše, ako raz mal pokušenie nazdávať sa, že

boj a moc sú tým najväčším na svete a vtedy sa mu
zjavilo poslanie milovať a prichodilo mu to ako
zjavenie, ako tajomstvo. Pýcha silných a nevraživosť
slabých sú rozdrvené týmto prikázaním. Tajuplná
kritika, ktorú Boh vynáša nad našou činnosťou. Kritika,
ktorá uzdravuje a prebúdza k životu. Nie je v podstate
ničím menším ako zjavenie tajomstva viery; že Boh je
láska. Preto lásku k Bohu a lásku k človeku nemožno
od seba oddeľovať.

Láska k blížnemu, zatiaľ čo by človek
opovrhoval Bohom, je v takom rozpore s Ježišovým
posolstvom, že sa o tom v evanjeliu ani nehovorí.
Kraľovanie Boha, ku ktorému sa s láskou obraciame, je
jadrom Ježišovho kázania. Jeho modlitba, Otčenáš,
hovorí najprv o Mene, kraľovaní, vôli Otcovej. Boh
nadovšetko! To je celkom samozrejmé.

Netreba sa tomu diviť. Ako by mohol byť
človek skalopevne presvedčený, že láska je tou
najväčšou skutočnosťou, keď sa uzavrie pred Bohom?
Ako by potom mohol vedieť, či tým najväčším nie je
azda sebazáchova? Alebo či nie je jednoducho všetko
nezmyslom? Len ten, kto verí, že najhlbšou
skutočnosťou sveta, základom sveta – a to je Boh – je
láska, len ten môže vedieť, že láska k iným je pre nás
hlboko dôležitá.

Nejestvujú však ľudia, majúci veľkú, ozajstnú
lásku, ale bez Boha? Sú viaceré možnosti... Zaiste sú
ľudia, ktorí považujú prívetivosť a dobrotu za
najpríjemnejšie spôsoby ako sa stretať so svojimi
blížnymi. Tak vznikne čo najmenej treníc, tak prebieha
všetko najlepšie. To presvedčenie skutočne možno
mať bez Boha. Každý však pochopí, že pre takého
človeka je láska prostriedkom k niečomu inému, čo je
pre neho najväčšou hodnotou a čo berie úplne vážne –
aby všetko prebiehalo hladko (aby nikde nanarazil).
Ježišovo posolstvo je iné. Podľa neho má byť všetko77

My kresťania katolíci si
nevieme predstaviť významný
sviatok, alebo slávenie hoci aj
rodinnej či osobnej udalosti bez
svätej omše. Ona je v centre
nášho života. Je prežívaním
osobitného vzťahu Boha k
človekovi a človeka k Bohu.
Viac o vzťahu kresťana k eu
charistii a k sv. príjmaniu sa
dozviete v článku na strane 6.

O pripravovaných púťach Slo
vákov do Reichenau a Einsie
deln, ale aj o všetkých
slovenských sv. omšiach v
nasledujúcom období sa doz
viete na stranách 7 a 8. Takisto
sa dočítate, ktoré sv. omše,
pobožnosti a stretnutia v Züri
chu cez prázdniny nebudú a
ktoré áno.
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ZO ŽIVOTA MISIE
prostriedkom k láske – ona je posledná a jedine vážna
skutočnosť.

Nejstvujú však aj takí ľudia, ktorí sa na lásku
pozerajú ako na jedine skutočne dôležitú vec, a
jednako opovrhujú Bohom? Ľudia, čo spoločne
prechovávajú akúsi nevraživosť voči Bohu a tým sa
cítia akosi družne spojení s ľudstvom? Akýsi druh
sprisahancov? Ako je to však možné? Vedome
opovrhovať najväčšou Láskou a tým nájsť ozajstnú
lásku? To nie je možné. Bolo by to spolužitie bez
radosti. Nebolo by tu opravdivého dôvodu obnoviť
vzájomnú zhodu, keď sa raz rozbila. Bol by to Babylon.

No jednako, možno namietnuť, sú ľudia čo tak
žijú. Tajomstvo pôvodu považujú za neisté a
bezvýznamné pre blaho človeka. A jednako budujú
spoločne niečo ako je solidarita. Opovrhujú Bohom a
milujú blížneho?

Nie. V tomto prípade opovrhujú karikatúrou
Boha. Opovrhujú napríklad slepo tvorivou silou,
chladným osudom, bláznivým starcom v oblakoch,
tyranským panovníkom. A potom tajomným zmyslom
poštového holuba, aký má každý dobrý človek, hľadajú
to, čo je na zemi najčistejšie. A zisťujú, že je to láska k
blížnemu – Všade, kde nachádzajú a prežívajú, pravú
lásku, našli a skusujú čosi z Boha samého, hoci si
myslia, že On tam nie je. Kde ja láska a dobrota, tam je
Boh.

Nedospejú raz takíto dobrí ľudia jednako k
výslovnej viere v Boha? Stáva sa tak veľmi často. No
tu na zemi nemusí sa tak stať v každom prípade.
Karikatúru Boha môže mať v sebe človek vinou
výchovy natoľko vrytú, že nikdy nepríde k obrazu
pravého a živého Boha. Keďže však títo ľudia sú
otvorení pre korunu stvorenia, totiž pre človeka, otvoria
sa aj pre celú skutočnosť. Budú striehnuť na tajomstvo,
ktoré sa zjavuje za láskou v láske. Budú načúvať, či
tajomstvo jestvovania predsa len nie je tajomstvom
lásky.

Čistá láska k blížnemu nejestvuje bez
otvorenia sa pre živého a pravého Boha.
Boha nenachádzame bez blížneho

Platí však aj opak: Nemôže jestvovať láska k
Bohu, bez lásky k jeho milovaným stvoreniam, ľuďom.
“Kto nemiluje brata, ktorého vidí, ako môže milovať
Boha, ktorého nevidí?” (1 Jn 4,20).

Niekedy sa síce može zdať, akoby niekto
miloval Boha a jednako mal odpor k svojim blížnym.
Taký muž , alebo žena sa možno veľa vrúcne modlí, a
zároveň je pre všetkých protivou. V takom prípade buď
jeho modlitba nie je skutočnou modlitbou, ale je len
hrou s bohom vlastnej výroby; Nie je to modlitba
otvorená pre Božie Slovo v Cirkvi a v stvorení. Jestvuje
aj tá možnosť, že tento človek nie je vôbec tak
protivný, ako navonok vyzerá. Možno je od prírody
hnevlivý, alebo uzavretý; ale keď na iného doľahne
núdza, vie dať jedenoducho všetko inému. Možné je aj
to, že tento človek vyrastal v príliš jednoduchom
chápaní kresťanského života. Preto azda zanedbával
niektoré obyčajné cesty vedúce k dobrote. Napríklad
radosť a prirodzenú ľudskosť. Azda u neho zostal

značný odstup medzi Ježišovým učením lásky a
spontánnou ľudskosťou. Toto zanedbanie je vážna vec,
a treba si len želať, aby takýto človek, až bude raz sám
vychovávateľom, neprenášal tento postoj na ďalších. Ak
sa však úprimne zkoncentruje na Boha, môže aj v ňom
vzniknúť nezničiteľná dobrotivosť, na ktorú sa dá vždy
spoľahnúť.

V tejto oblasti jestvuje toľko možných duševných
obmien (psychických variácií), že by bolo treba o nich
ešte dlho hovoriť. Ako smernicu pre naše vlastné
konanie môžeme si v každom prípade vziať toto: Láska
k Bohu a láska k blížnemu sa vzájomne kontrolujú.
Preto: ak chceme vidieť, či je náš vzťah k Bohu dobrý,
hodno sa raz pozrieť na náš vzťah k blížnym. A ak si
chceme preveriť, či je naša láska k blížnym pravá, to
často vidno z otvorenosti pred Bohom.

A tiež: kto sa chce lepšie priblížiť k Bohu,
niekedy to skôr dosiahne tým, že pôjde vyhľadať svojho
brata. A naopak: kto cíti svoju neschopnosť milovať
brata, môže získať posilu a osvietenie, keď sa obráti k
Bohu. Jednota dvoch veľkých prikázaní znamená rast a
vyslobodenie.

S láskou Vám oddaný – otec František

KRÍŽOVÁ CESTA
Tohoročná krížová cesta v prírode sa uskutočnila v
našej Misii na Kvetnú nedeľu – dňa 1. apríla 2012. Boli
sme asi dvadsiati. Počtom zúčastnených trocha
skromnejšie, ako po iné roky, ale o to rodinnejšie a
srdečnejšie. Ďakujem všetkým čo sa zúčastnili, modlili a
prispeli tak k prehĺbeniu našej kresťanskej tradície –
pripomenúť si a duchovne prežiť tajomstvá Pánovho
umučenia.

STRETNUTIE SALEZIÁNSKYCH
SPOLUPRACOVNÍKOV A SYMPATIZANTOV

Iste ste už počuli slovo “saleziáni”. Sme rehoľa,
alebo v presnom cirkevnom slovníku kongregácia. (Iste
poznáte aj iné rehole, ako napr. Františkáni, Jezuiti,
Verbisti, Redemptoristi, Dominikáni... atď) Ale to len, aby
som Vás uviedol na podstatu výrazu “saleziánsky”.
Väčšina kňazov (misionárov), ktorí sa už vyše 40 rokov
starali o Slovákov vo Švajčiarsku boli (a aj sú)
SALEZIÁNI. Podobne je to na pôde katolíckej Misie pre
Čechov. Saleziáni okrem toho, že združujú rehoľných
bratov s prísnymi sľubmi chudoby, čistoty a poslušnosti,
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vytvárajú aj iné spoločenstvá. Veľmi početná je napr.
Spoločnosť bývalých žiakov saleziánskych škôl.
Záväzné prísľuby a formáciu majú “Saleziánski
spolupracovníci”.

Saleziánov založil katolícky kňaz z mesta Turín:
sv. Ján Bosko (často nazývaný Don Giovanni Bosco).
A tak sme sa stretli. Bolo to pre všetkých, ktorí aspoň s
nami sympatizujú. Bolo nás niečo pod 30 osôb
(nerátajúc deti). Teda – celá rodina. Rehoľníci –
nerehoľníci, kňazi – nekňazi, dospelí – deti. To čo nás
spájalo bol Don Bosco a Saleziánsky duch. Bolo krásne,
že sme sa stretli ako veriaci (prevažne Slováci) zo
všetkých kútov Švajčiarska. Nebola opomenutá ani tá
časť z okolia Ženevy a Lausanne, ktorá nemá
misionárov tak naporúdzi ako napr. Zürišania. Podujatie
sa konalo 24.03.2012 v Montet (Broye) – bolo prakticky
celodenné. Hostili nás naozaj pohostinní Fokolaríni
(Hnutie založila Chiara Lubich). A nakoľko náš rodák
Vdp. Štefan Vagovič je riadny člen tohto hnutia, veľmi
starostlivo sa postaral, aby bolo prijatie nadštandartné.
Po zvítaní sa, bola prednáška – tá uvádzala aj hlavné
piliere duchovnosti saleziánov. Po prednáške bol čas na
adoráciu, alebo osobné voľno.

Po výbornom obede s obsluhou, sme mali zase
trochu voľna. Potom nasledovala debata v kruhu. Tu sa
mohol každý podeliť so svojimi skúsenosťami prežívania
viery vo svojom spoločenstve. Bolo to naozaj rodinné.
Boli tu aj dobré podnety na to čo je kladné, alebo
záporné a teda vylepšiteľné. Na záver sme mali aj sv.
omšu. Otec Štefan Vagovič nás starostlivo sprevádzal a
pripravil kaplnku na slovenskú sv. omšu. My všetci sme
mu za to nesmierne vďační.
Veľmi si chválili rodičia malých ratolestí. Mohli pokojne
počúvať úvodný príhovor a takisto byť na diskusii...
Starosť o deti totiž veľkodušne prevzala Jarka Kyšelová.

Zvládla to, hoci jej nebolo všetko jedno, lebo detí bolo
dosť a boli mimoriadne živé. Aj jej patrí veľká vďaka!!!
Celé podujatie začali organizovať manželia Majka a
Marián Krivda. Oni boli tou zápalnou šnúrou a zdravou
“provokáciou”. Za Zürich pomáhal Tonko Šimčík, za
región Bern prevzali iniciatívu manželia Janka a
Dalibor Kálna. Aj všetkým ostatným, čo pomohli a
zúčastnili sa – srdečná vďaka – Otec František –
salezián.

ZO ŽIVOTA MISIE

STOLNOTENISOVÝ A
STOLNOFUTBALOVÝ TURNAJ NA SKM

Podnet k tomuto podujatiu a organizáciu
turnaja vzal na seba pán Tonko Šimčík. Bolo to 19.
mája 2012 v Saleziánskom Oratóriu na Feldstrasse
109, Zürich. Stretli sme sa o pol šiestej večer. Bolo nás

12. Krásne číslo – ako apoštolov. Atmosféra bola
veselá, priateľská. Okrem toho, že sme si merali sily mi
sami v pingpongu a stolnom futbale, napínavo sme
sledovali prenos hokejového zápasu Slovensko –
Česko. Televízor sme si už deň predtým zaistili. A
oplatilo sa!!! V ten večer sa slovenské mužstvo prebo
jovalo do finále a mali sme už v ten večer zaistené
helsinské HOKEJOVÉ STRIEBRO. Medzi nami získali:
1. miesto v STOLNOM TENISE: LENKA KOLEJOVÁ a
1. miesto v STOLNOM FUTBALE: dvojica MÁRIA
VASIĽOVÁ, ANTON ŠIMČÍK. Organizátor pán Tonko
sa postaral nielen o zakúpenie trofejí a diplomov, ale aj
o štedré pohostenie. Ďakujem všetkým zúčastneným a
hlavne nášmu saleziánskemu spolupracovníkovi a or
ganizátorovi – Tonkovi Šimčíkovi.
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PÚŤ DO MARIASTEIN 2012
PRVÉ SV. PRÍJMANIE: NIKOLKA a MARCO

Z príležitosti Dňa Matiek sa toho roku konala
naša Mariánska púť do svätyne v Mariastein. Hlavným
celebrantom bol opát doc. ThDr. Martin Štrbák,
O.Praem. Spolu s ním slúžili sv. omšu: otec František
Polák SDB, otec Jozef Bago SDB a otec Antonín
Špaček SDB.

Z rúk otca opáta prijali prvý raz v živote “Chlieb
života”, eucharistiu dve naše deti: Nikolka Kováčová a
Marco Schmidt. Gratulujeme Nikolke a Markovi za
tento významný medzník v etapách uvádzania do
kresťanského života. Ich duchovná sprievodkyňa a
učiteľka náboženstva Jarka, bola stále pri nich.
Príprava trvala celé mesiace a ona dbala, aby všetko
išlo dôkladne a aby sa do prijatia tejto oltárnej sviatosti
vložilo nielen úsilie o vonkajšiu slávnosť, ale aj celé
ľudské srdce.

Ďakujem tým, čo si dali námahu a obliekli sa do
národných ľudových krojov. Tým, čo pomáhali niesť v
procesii kríž, slov. znak, vlajku P. Márie. Tým, čo
pomáhali prenášať liturgické symboly k procesii (pán
Milan Lúčka). Fotografie mi pomáhal robiť pán Michal
Škotta Dipl. Ing. a tie na www.slovaci.ch pán Andrej
Macko Dipl.Ing.

Ďakujem speváckemu zboru za spestrenie
bohoslužby ich hudobným príspevkom. Ďalej som
vďačný spolubratom v kňazskej službe, miništrantom a
všetkým zúčastneným. Nie je možné všetkých vymeno
vať. Zahŕňam vás (aj nevyslovených) do mojej modlitby
a hlbokej vďačnosti.

Otec František

Zaujímavosťou bolo, že v istom zmysle aj otec
opát Martin Štrbák “Mal Prvé Sv. Príjmanie”. On totiž
prvý raz v živote udeľoval deťom “Prvé sv. príjmanie”.
A to práve Nikolke a Marcovi.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým, čo
naozaj akokoľvek prispeli k dôstojnému priebehu tejto
našej slovenskej púte. Už som spomínal Jarku
Kyšelovú – vďaka za vyučovanie náboženstva. Veľmi

som vďačný pánu profesorovi Dr. Jozefovi Sopkovi a
jeho manželke pani Marike, že robili hostiteľov a
sprievodcov nášmu ctenému hosťovi – otcovi opátovi
Martinovi. Pán Prof. Sopko pripravil aj krásne letáky s
textami piesní, ktoré sme spievali. On zabezpečil aj
naozaj umelecký sprievod omšových piesní hrou na or
gane.
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NAŠI ZOSNULÍ

ANNA MASÁROVÁ
*01. mája 1930 Nová Bystrica

†31. mája 2012 Basel
Pohreb sa konal dňa 6. júna 2012 na cintoríne

Hörnli v Riehen (Basel). Na pohrebe so zádušnou sv.
omšou povedal medzi iným hlavný celebrant Vdp.
P.Timotej Masár SJ nasledujúce slová: Keď sa ako

kresťania pýtame, čo je
podstatou našej viery, dostaneme
odpoveď: naučiť sa milovať, ako
nás miloval Ježiš. Je to cesta
lásky k Bohu a lásky k blížnemu.
Po tejto ceste išla nebohá Anna
Masárová od útleho detstva, až
po posledné dni svojho života.
Narodila sa 1. mája 1930 v Novej
Bystrici. Brat Ján ju do večnosti
predišiel, brat Anton žije. Keď
mala Anička – tak ju volali rodičia
 12 rokov, starý otec kúpil v

Trnave dom s hospodárstvom. 17. mája 1958 sa
vydala za Pavla Masára. Sobáš bol v kaplnke
Trnavskej Panny Márie. Tam sa nachádza veľmi
vzácny milostivý obraz Panny Márie, dokumentovaný
bohatými dejinami a mimoriadnymi úkazmi. Odtiaľ
pramenila aj jej hlboká úcta k Panne Márii. 15.marca
1959 sa jej narodila dcéra Zuzka a 23. júna 1960 syn
Peter. Rodina žila do 31. decembra 1968 v Bratislave.
Od tohto dátumu už žili v v exile. Anna zomrela dňa 31.
mája večer. Potom kazateľ pekne a do hĺbky
vysvetľoval podstatu “slúžiacej lásky” vo svetle
Evanjelia. Na záver kazateľ (jej rodinný príbuzný) ešte
dodal: "Anna Masárová ma naučila a som si istý, že aj
mnohých z Vás, čo je podstatou našej viery, aby sme
sa milovali, ako nás miloval Ježiš. Je to tá (vyššie
spomenutá) cesta lásky. Znovu prešiel jeden človek po
moste a pripomenul nám, že náš život je len jeden
breh rieky. Anička nie je viac medzi nami. Je to smutné.
Je ťažké to prijať. Smrť nás môže od človeka, ktorý
nám patril oddeliť, ale nikdy nám nemôže vziať to, čo
nás s ním spájalo. A preto neplačte, že ste Aničku
stratili, ale ďakujte spolu so mnou aj v tejto sv. omši, že
ste ju mali."
Výťah z kázne urobil a k úprimnej sústrasti sa pripája
(spolu s modlitbou za zosnulú Aničku) – otec František.

ANNA SUROVÁ ROD. DRLIČKOVÁ
*10.04.1938 Piešťany

†14.04.2012 Safnern

Narodila sa 10. apríla 1938 v Piešťanoch. Bola
najstaršia, mala štyroch súrodencov. Rannú mladosť
prežívala veľmi ťažko. Obaja rodičia ochoreli a tri deti
museli ísť do detského domova v Ružomberku. Otec
zomrel keď mala 17 rokov. Ostali polosiroty s chorou
matkou. Hanka chodila do základnej školy a pozdejšie
do zdravotníckej školy v Ružomberku. Maturovala v roku
1956.

Rok pracovala v nemocnici v Ružomberku, rok v
Trenčíne a napokon v nemocnici v Piešťanoch. Po
návrate matky z dlhodobého liečenia, devätnásťročná
Hanka so svojím skromným príjmom pomáhala matke a
súrodencom. Vydala sa 11. novembra 1961 a opäť sa
presťahovala do Ružomberka. Pracovala vo vojenskej
nemocnici.

Bola matkou štyroch detí. Bolo pre ňu veľmi bo
lestné, keď nám v apríli, roku 1969, zomrela 21
mesačná dcérka. V auguste 1977 sa podarilo celej
rodine emigrovať do Švajčiarska, kde nám v tých prvých
dňoch pomohla najmä rodina Zelenayová a tiež rodina
Bernadičová. Po takmer polročnom pobyte v dome pre
politických emigrantov, ktorý Hanka niesla ťažko, sa
rodina presťahovala do Erlenu v kantone Thurgau.

Od 1. mája 1980 do augusta 1997 sme bývali v
Bieli, kanton Bern. Od roku 1997 doteraz v Safnern pri
Bieli. Hanka pracovala od júna 1980 až do odchodu na
dôchodok v apríli 2000 v dome dôchodcov
Schlôssliheim Pieterlen. Kvôli deťom slúžila len nočné
služby. Pre svoju milú povahu a pracovitosť bola „sestra
Anna“, ako ju volali, medzi kolegyňami a starčekmi
pacientami veľmi obľúbená.

Vždy bola pohostinná a našla milé slová pre
početné návštevy, hlavne krajanov. Ochotne pomohla
predovšetkým začínajúcim v emigrácii. Bola dušou
rodiny, veľmi dobrou manželkou a milujúcou matkou
svojim trom synom.

Odišla neočakávane a tíško, tak ako žila.
Zomrela 14. apríla 2012. Je pochovaná v Ružomberku,
v našom rodinnom hrobe. Odišlo od nás naše svetlo,
veľmi nám chýba. Zostal len smútok, ale zároveň
nádej, že sa znovu stretneme tam, kde už nebude
žiadna bolesť.

Na záver veľmi ďakujem otcovi Františkovi a
našim mladým krajanom, že v Berne pripravili veľmi
peknú rozlúčku s našou zosnulou.

Stano Surový
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spravodlivosti než všeobjímajúcej lásky. V ľudskom
povedomí by potom Pán Ježiš vyznel ako „lepší“ a
milosrdnejší ako Boh Otec, večná láska! Veď všetko, čo
Ježiš vykonal pre našu spásu, uskutočnil v jednote s
Otcom a v sile Ducha Svätého. „Ak bol Boh krutý, tak
nebol Otec krutý voči Synovi, ale voči sebe samému,
sám na seba a z lásky k človeku,“ píše R.
Cantalamessa.
Treba vedieť, že Ježišova smrť bola zachraňujúcou
obetou Božieho Syna i Syna človeka. A Otec túto obetu
prijal, prijal ju vzkriesením a oslávením svojho Syna aj
ako človeka. Obeta Bohu je úplná len vtedy, keď ju Boh
ako obetu prijme. Tak, ako sa kniha stáva darom, keď ju
niekto od nás ako dar prijme. Obeta je darovanie a
prijatie daru. Obeta na Kalvárii sa preto nemohla
zakončiť krížom a smrťou. Zakončila sa tým, že ju Otec
prijal, a prijal ju oslávením vo vzkriesení a
nanebovstúpení. Preto Eucharistiu slávime nielen ako
pamiatku smrti, ale aj ako pamiatku zmŕtvychvstania a
slávneho nanebovstúpenia Pána.

Milí čitatelia, dokončenie tejto úvahy, ako aj iné
zaujímavé články si môžete prečítať na stránkach sale
ziánskych spolupracovníkov www.acssslovakia.sk

6

POČET SLOVENIEK A SLOVÁKOV
VO ŠVAJČIARSKU
V následovnej tabuľke uvádzam počet Sloveniek a
Slovákov vo Švajčiarsku. Nie sú tu zahrnutí tí, ktorí síce
majú slovenský pôvod, ale získali švajčiarske
občianstvo. Počet týchto sa odhaduje v súčasnosti na
2000 (zaokrúhlene). A tiež nie sú v tabuľke uvedení tí,
ktorí na ”povolenie čakajú”. Podrobnejšie informácie a
prehľadnú tabuľku možno nájsť na www.migratio.ch

My kresťania katolíci si nevieme predstaviť
významný sviatok, alebo slávenie hoci aj rodinnej, či
osobnej udalosti bez svätej omše. Ona je v centre
nášho života. Je prežívaním osobitného vzťahu Boha k
človekovi a človeka k Bohu.

Na druhej strane si viacerí saleziáni
spolupracovníci s nostalgiou spomíname, že za totality
sme chodievali aj každý deň na sv. omšu, a teraz?
Jednoducho dnes si už nevieme nájsť čas na sv. omšu
cez týždeň a cítime, že nám to chýba. A keď aj
dobehneme do kostola, sme uštvaní a celý čas sa nám
premietajú v mysli rôzne problémy zo zamestnania,
takže z nej nemáme nič. Zvykli sme si na roztržitosť.
Mnohé veci robíme a prežívame úplne mechanicky,
duchom neprítomní. Zmocnil sa nás eucharistický
chlad.
HLBŠIE NAŠTUDOVANÉ VECI O EUCHARISTII
Sv. omša sa skladá z liturgie slova a z liturgie
Eucharistie. Božie slovo nielen disponuje veriacich na
prijatie Eucharistie, ale samo spôsobuje premenenie
chleba na Kristovo telo a vína na jeho krv. MOC
Božieho slova predstavuje úplne základný rozdiel
medzi ním a ľudským slovom. Božie slovo tvorí,
premieňa, konsekruje.
Keďže obetná hostina Kristovej obety sa neskončila,
ani jeho obeta sa neskončila. Trvá v podobe obety sv.
omše. A kedy sa jeho obeta na kríži začala ? Pri jeho
smrti, pri pribíjaní na kríž ? Ježiš prv, než sa obetoval
krvavým spôsobom na kríži, kde skutočne vylial svoju
krv za nás, urobil to nekrvavým spôsobom pri
Poslednej večeri. Tu premenil chlieb a víno na seba
samého, obetoval sa Otcovi a dal sa za pokrm
apoštolom. Kristus berie na seba podobu neživej veci,
chleba a vína. Symbolicky ničí seba a tým, že sa dáva
za pokrm apoštolom, uskutočňuje sa obetná hostina,
pri ktorej dochádza k dokonalému zjednoteniu medzi
Kristom – obetným darom a tými, ktorí sa na tejto obeti
zúčastňujú. Kristova nekrvavá obeta na Zelený štvrtok
a krvavá obeta na Veľký piatok je jedna a tá istá obeta,
lebo Kristovo rozhodnutie obetovať sa, stále trvá.
Akoby Ježiš hovoril z našich oltárov Otcovi: „Otče,
pozri, znova som prišiel medzi týchto mojich úbohých
bratov. Ak si to praješ, znova som ochotný zničiť svoju
ľudskú prirodzenosť, aby som ich zmieril s Tebou tak,
ako som to už urobil na kríži. Prijmi túto moju obetu
nekrvavým spôsobom tak, ako si prijal moje vyliatie
krvi na kríži.

Teda Otcovi je nekrvavá obeta práve taká milá,
ako mu bola milá obeta na kríži. Preto aj ovocie tejto
nekrvavej obety musí byť také isté ako ovocie krvavej
obety kríža. Kristus ustanovil sv. omšu, v ktorej sa za
nás ustavične nie opakuje, ale sprítomňuje jeho obeta
na kríži, ktorá stále trvá. Stále trvá, lebo nikdy
neodvolal rozhodnutie obetovať sa. Raz za nás zomrel
a navždy si ponechal úmysel obetovať sa za nás.
Tento úmysel sprítomňuje vtedy, keď prichádza medzi
nás pod chatrnou podobou chleba a vína pri
premenení vo sv. omši.

PREŽÍVANIE
EUCHARISTIE

Tajomstvo Poslednej večere a tajomstvo kríža
sú teda dve strany jednej mince. Už od počiatkov
tradície Cirkvi bolo eucharistické slávenie pokladané za
sprítomnenie kalvárskej obety a za slávenie pamiatky.
Čoskoro však nastal problém s chápaním zmyslu tejto
obety, ktorá sa často vysvetľovala ako akt uzmierovania
Otca, ktorý sa hnevá na hriešne ľudstvo. No Boh, ktorý
by za svoje „udobrenie“ vyžadoval krutú smrť svojho
Syna, by sa stal skôr symbolom neoblomnej

Otcovi je nekrvavá obetapráve taká milá, ako mu bolamilá obeta na kríži
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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 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 Lugane 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 je
denkrát do mesiaca:
VŽDY PRVÚ NEDEĽU V MESIACI O 16:00

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

NÁRODNÁ MARIÁNSKA PÚŤ
SLOVÁKOV DO EINSIEDELN

NEDEĽA 9. SEPTEMBER 2012
Táto púť je naším najväčším podujatím pre

veriacich Slovákov vo Švajčiarsku. Koná sa vždy
(približne) týždeň pred sviatkom Panny Márie
Sedembolestnej. Hlavný celebrant a kazateľ bude
Mons. ThDr. ŠTEFAN SEČKA  titulárny biskup
spišskej diecézy.
Program je nasledovný:
10:30  vysluhovanie sviatosti zmierenia v kaplnke
na spovedanie. Vchod je z námestia pred
Bazilikou. Treba vojsť do vchodu s nápisom
“Gymnasium”
11:45  zoraďovanie procesie pre slavnostný vstup
do Baziliky
12:15  vstup do Baziliky a začiatok pontifikálnej
sv. omše
14:00  možnosť spoločného obedu v reštaurácii
Drei Könige. Reštaurácia sa nachádza len 5 min.
chôdzou od Baziliky. Máme ju rezervovanú pre
účastníkov púte

Prosíme krajanky a krajanov, ktorí majú
možnosť obliecť sa do tradičného kroja, aby využili
túto udalosť. Aj takýmto spôsobom si uctíme a
zvýrazníme našu národnú kultúru. Basilika v
Einsiedeln patrí medzi najväčšie pútnické miesta v
strednej Európe. Príďte si vyprosiť aj vy na príhovor
Matky Sedembolestnej špeciálne milosti.

Táto príležitosť je v našej Slovenskej
Katolíckej Misii len raz v roku! Na pomoc pri

PÚŤ KU CTI NAŠICH
VIEROZVESTCOV REICHENAU

SOBOTA, 30. JÚNA 2012 O 17:00
Ako po iné roky, aj tentoraz si vykonáme tradičnú púť
na posvätné miesto, kde bol viac rokov väznený
arcibiskup sv. Metod
Sv. omša začína o 17:00
Miesto slávenia: Bazilika – Münster
St. Maria und Markus REICHENAU – Mitelzel
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 autom, neváhajte a zúčastnite sa tejto
dôstojnej oslavy našich velikánov, slovanských
vierozvestcov Sv. Cyrila a Metoda. Po sv. omši je
možnosť stretnúť sa na občerstvení, alebo aj večeri v
priľahlej reštaurácii. Len 5 minút (chôdzou) od Baziliky
sa rozprestiera aj Bodanské (Konstancké) jazero s
malebným pobrežím.

vysluhovaní sviatosti zmierenia, na koncelebráciu a aj
na slávnostný obed sú pozvaní aj všetci slovenskí,
alebo akokoľvek našej komunite blízki kňazi. Už
vopred vyslovujem všetkým zúčastneným srdečnú
vďaku.



Č
ís
lo
2

R
oč
ní
k
20
12

8
MISIJNÉ OZNAMY

Misijný Informátor - Tlačový orgán Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Zodpovedný redaktor a grafická úprava:
Dalibor Kálna. Dátum uzávierky: 07.06.2012. 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 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 2012 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 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.
Počas letných prázdnin (teda celý júl a august)
budú v krypte kostola Liebfrauen NEDEĽNÉ
SVÄTÉ OMŠE NEPRETRŽITE! Prvé piatky v
mesiaci júl a august 2012 nebudú. Vynechávajú
sa aj všetky podujatia v týždni a sväté omše v
stredu!

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 17. jún 2012 16:30
Nedeľa 1. júl 2012 16:30

Nedeľa 2. september 2012 16:30
Nedeľa 16. september 2012 16:30
Nedeľa 7. október 2012 16:30
Nedeľa 21. október 2012 16:30
Nedeľa 4. november 2012 16:30
Nedeľa 18. november 2012 16:30
Nedeľa 2. december 2012 16:30
Nedeľa 16. december 2012 16:30
Jozef Bago, SDB
Les St. Messes, tel. port : +33 607 91 91 32




