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Drahí veriaci, milí čitatelia! Už dlhý čas
mám prianie povedať niečo o Cirkvi. Toto slovo sa
skloňuje často vo svetských novinách, v rozhovoroch
ľudí, v bulvárnych časopisoch. Pre rádového
Slováka, Slovenku – sa tento pojem v jeho
obrazotvornosti ešte viac prifarbí. Sme v podstate

6

národ s kresťanskou kultúrou a väčšina z nás si s
predstavou kostola, Cirkvi a náboženstva zaplní
veľkú časť životných skúseností i zážitkov. Navyše
Slovenky a Slováci žijúci v zahraničí majú možnosť,
ak sú veriaci, pozorovať a porovnať svoje “domáce”
náboženstvo s tým “zahraničným”. Je to veľká
výhoda a výzva. Častokrát však aj skúška.

Druhá pohnútka pre objasnenie pojmu
Cirkvi je aj v tom, že ak o nej píšu bežné noviny a
tlač, nejde im zväčša o úprimné vysvetlenie
problému v duchu veriaceho človeka, ale o vyvolanie
senzácie, upútanie pozornornosti, poukazovanie (aj
zlomyseľné) na slabé stránky duchovenstva
(hierarchie). Stáva sa potom, že o blaho Cirkvi sa

zrazu dojemne starajú aj tí, ktorým je inak masa
ľudí vychádzajúcich v nedeľu ráno z kostola na
smiech.

V posledných dňoch, alebo vlastne aj
mesiacoch a rokoch silnie aj konfrontácia našej
viery s inými náboženstvami. Napr. islamské
náboženstvo sa takmer denne ponúka ako otáznik
v politike, kultúre, ak nie dokonca v každodennom
živote. Mnohé naše Slovenky pracujú v židovských
rodinách, čo je tiež (ako mi to osobne dosvedčili)
silné oslovenie pre uvedomenie si vlastného
presvedčenia. Preto je dôležité mať trocha viac
svetla o tom, kam patríme, akou sme spoločnosťou
– my veriaci kresťania, katolíci.

V tomto čísle budem teda hovoriť trocha o
pojme Cirkev. Budem čerpať hlavne z katechézy,
teda z pravoverných prameňov. Zároveň by som
však už v tomto úvodníku podčiarkol, že už Druhý
Vatikánsky koncil (v roku 1965) prízvukuje
chápanie Cirkvi ako Božieho ľudu. To hneď
upozorňuje aj na istú rovnocennosť povolaných.
“Zákon svoj dám do ich vnútra a napíšem ho do
ich srdca. A budem im Bohom, oni však budú
mojím národom. Pretože ma všetci spoznajú, od
najmenšieho, až po najväčších – to výrok Pána”
( Jer 31, 21 – 34), (Lumen Gentium 9).
Drahí čitatelia. Pozývam Vás teda pokračovať v
čítaní katechézy o Cirkvi a aj iných článkov nášho
misijného časopisu.

Otec František – Váš dušpastier

Prečítajte si na stránkach 4
až 6, čo nové sa udialo v
našich komunitách. Spo-
ločenstvá z každého kúta
Švajčiarska nám zaslali krát-
ke informácie o akciách,
ktoré boli a takisto si za-
spomíname a vzdáme úctu
našim zosnulým. Nechajte sa
inšpirovať a zašlite nám do
redakcie MI svoje zážitky z
komunity Slovákov.

Cirkev dneška je celosvetové
spločenstvo. Tým, ktorí sa
krstom stávajú jej súčasťou
sprostredkúva vieru a hovorí
im, ako majú kresťansky žiť.
Tak napĺňa poslanie svojho
Pána Ježiša Krista, kým on
sám nepríde v sláve. V člán-
ku na strane 2 sa dozviete,
ako vznikla Cirkev, aké je jej
poslanie a prečo je každý z
nás pre Cirkev dôležitý.

Máte radi príbehy? Počuli
ste ten o mužovi, ktorý chcel
zvesiť Ježiša z kríža? Ak nie,
prečítajte si krátky príbeh o
láske, ktorá neostala bez od-
povede. Kristus sa môže
zjaviť kdekoľvek a
kedykoľvek, nielen v
kresťanskom prostredí a
preto musíme byť pozornejší,
aby som si ho všimol aj v
inom prostredí.
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VERÍM V SVÄTÚ

CIRKEV KATOLÍCKU

Cirkev dneška je celosvetové spločenstvo.
Tým, ktorí sa krstom stávajú jej súčasťou
sprostredkúva vieru a hovorí im, ako majú
kresťansky žiť. Tak napĺňa poslanie svojho Pána
Ježiša Krista, kým on sám nepríde v sláve.

Na počiatku bol Duch Svätý

Kresťania sa pýtajú: kde, kedy a ako začala
Cirkev? Odpoveď nám dáva “počiatočný príbeh”
“základný príbeh), ktorý rozpráva Lukáš v
Skutkoch apoštolských.

Začalo sa to v Jeruzaleme, meste v ktorom
Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Apoštoli a Ježišovi
učeníci boli zhromaždení v dome. Bola tam aj
Mária, Ježišova matka a iné ženy. Čakali na
pomocníka, ktorého im prisľúbil Ježiš a spoločne sa
modlili.

Vtedy, v päťdesiaty deň sa to stalo: zaznel
hukot z neba, ako keď sa ženie víchrica; naplnil
celý dom a zapálil srdcia zhromaždených. Odrazu
z nich spadol strach pred tými, čo prenasledovali a
odsúdili Ježiša. Ježišovi učeníci boli nadšení.
Nemohli už viacej zostať v dome. Museli výjsť na
verejnosť a odovzdať radostnú zvesť.

Pred domom sa zhromaždilo množstvo
ľudí zo všetkých národov. Cítili príliv Ducha.
Zapálení nadšením apoštolov počúvali, čo títo
rozprávali o Ježišovi, Božom Synovi. A každý
rozumel tomuto posolstvu ako vo svojom vlastnom
jazyku.

Ľudia, v ktorých žije Ježišov Duch, si
dokážu navzájom porozumieť, aj keď ich nespája
ten istý jazyk. Nie sú si navzájom cudzí, nezáleží, z
ktorého národa, či rasy pochádzajú.

Vo Svätodušný pondelok mal Peter, prvý z
apoštolov, prvú misijnú kázeň o Ježišovi. Jeho reč
bola taká presvedčivá, že sa dotkla sŕdc všetkých,
ktorí ho počúvali. V ten deň sa obrátilo a uverilo
niekoľko tisíc ľudí. Tak to opisuje Lukáš.

Dali sa pokrstiť a stali sa spoločenstvom
Ježiša Krista, bratmi a sestrami; stali sa Cirkvou
Ježiša Krista. Všetci sa pridŕžali učenia apoštolov a
spoločne slávili Pánovu večeru. Delili sa so

všetkými a dávali každému, čo potreboval.

Povieme Peter a myslíme tým pápeža, ktorý riadi
Cirkev ako jeho nástupca.
Povieme Pavol, alebo Bonifác a myslíme tým všetkých,
ktoríohlasujú evanjelium.
Povieme Benedikt, alebo Hildegard a myslíme tým
všetkých, ktorízasvätili svoj život Bohu.
Povieme Klára, alebo František a myslíme tým
všetkých, ktorídokažu znášaťchudobu.
Povieme Martin, alebo Alžbeta a myslíme tým
všetkých, ktorísú tu pre všetkých.
Povieme Maximilián Kolbe a myslíme tým všetkých,
ktorídávajú svoj život za bratov a za sestry.
Povieme Don Bosco a myslíme tým všetkých, ktorí sa
venujú opustenej mládeži.
Povieme Sestra Zdenka a myslíme tým všetkých, ktorí
svedčia o viere za krutými mrežami väznice.

Cirkev: Takto označujeme naše kostoly,
bohoslužbu, ktorú slávi farnosť, miestna Cirkev,
spoločenstvo veriacich v skupine. Riadi ju pápež,
následník apoštola Petra a biskupi, následníci
apoštolov. Slovo “cirkev” pôvodne značí: “patriť
Bohu”. Je teda spoločenstvom tých, ktorí
odpovedajú na Božie Volanie a zhromažďujú sa v
jeho mene.

Päťdesiaty deň (Ducha Svätého): deň, keď
oslavuje židovská obec sviatok spomienky na
zmluvu, ktorú uzatvril Boh na vrchu Sinaj so svojím
ľudom. Cirkev oslavuje tento deň ako sviatok
Ducha, spomienku na zoslanie Ducha Svätého na
pôvodnú obec v Jeruzaleme na sviatok Turíc –
päťdesiaty deň po Veľkej Noci.

(pokračovanie na strane 3)
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VERÍM V SVÄTÚ

CIRKEV KATOLÍCKU

Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská

Cirkev je jedna

Duch Svätý nepôsobí iba v prvotnej Cirkvi.
Žije v nej a cítiť ho stále. Preto môže byť Cirkev len
“jedna”. Má jedného Pána, vyznáva jednu vieru, je
založená na jednom krste, tvorí jedno telo, ktoré žije
z jedného ducha a jednej nádeje.

Je jasné, že sa v spoločenstve, do ktorého
patria rozliční ľudia diskutuje, alebo dochádza k
sporom: jedni sa pridŕžajú tohto učiteľa, druhí zas
iného (1 Kor 3, 4 – 8). Jedni pokladajú za dôležité
židovské mravy a obyčaje, iným sú zas vedľajšie,
alebo cudzie (Sk 16,21). Iní žijú radikálne podľa
Ježišových príkazov a oddeľujú sa od ostatných (2
Kor 6,17). Mnohorakosť darov a spôsobu života sú
pre spoločenstvo obohatením – dokonca i pre celú
Cirkev – pokým kresťania nezabúdajú, že je jeden
Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh, Otec
všetkých ľudí (Ef 4, 5 – 6).

Ak sa medzi sebou hádajú jednotlivci, alebo
skupiny pre svoje rozdielne názory na učenie, alebo
usporiadanie života a keď potom dopustia rozklad
spoločenstva, dotýka sa to celej Cirkvi. Je zlé, ak
jednotlivci, alebo skupiny vyzývajú spoločenstvo, aby
bolo “cirkvou” na svoj vlastný spôsob. Zlé je aj to, ak
Cirkev musí vylúčiť zo svojich radov učiteľa, alebo
nejakú skupinu pre ich nesprávne ponímanú vieru.
Kvôli jednote a z lásky k Ježišovi nesmie Cirkev
nikdy prestať hľadať zmierenie a prosiť o odpustenie
viny svojej i druhých. Inak by sa bol Ježiš zbytočne
modlil: “Prosím ťa Otče, aby všetci boli jedno” ( Jn
17,21).

V prvom storočí po Kristovi sa cirkevné
spoločenstvo modlí takto: “Pamätaj, Pane na svoju
Cirkev, zachráň ju od každého zla a zdokonaľuj ju vo
svojej láske. Priveď ju v jednote do svojho kráľovstva,

ktoré si pre ňu pripravil. Lebo tvoja je moc a
kráľovstvo naveky. Kiež príde milosť a zostúpi na
tento svet. Hosanna Bohu Dávidovmu! Kto je svätý,
nech príde! Kto nie je svätý, nech sa obráti! Marana
tha. Príď, Pane Ježišu. Amen. ” Skutky apoštolov 10,
5 – 6

Cirkev je svätá

Svätá nie je sama od seba, lebo len Boh je
svätý. On miluje Cirkev, spoločenstvo mužov a
žien, ktorí uznávajú jeho Syna Ježiša Krista za
svojho Pána, šíria dobrú zvesť a svedčia o nej
svojím životom tak dobre, ako len vedia. Nie vždy
sa im to darí. Preto je Kristova cirkev aj cirkvou
hriešnikov, spoločenstvom ľudí, ktorí poblúdia,
ktorí zrádzajú lásku, porušia zmluvu, dopustia zlo a
robia zle; spoločenstvom ľudí, ktorí potrebujú
odpustenie a milosrdenstvo, ktorí odpúšťajú a sú
milosrdní. Boh posväcuje Cirkev so všetkými jej
ľudskými prvkami, chybami jej vodcov i tých, ktorí
sa dajú viesť.

“Naozaj si svätýOtče,
a právom ťa chváli každétvoje stvorenie,

lebo skrze svojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista,

mocou a pôsobením Ducha Svätého
oživuješ a posväcuješ všetko. ”

Svätý: Boh nie je ako človek. Je celkom iný:
vznešený, vševediaci, všemohúci, všadeprítomný. Je
omnoho viac, ako dokážeme vyjadriť, pomyslieť a
predstaviť si. Túto Božiu odlišnosť, tajomstvo jeho
bytia, máme na mysli, keď povieme: je svätý.
Cirkev vyhlasuje jednotlivých ľudí, mužov a ženy
za “svätých” pre ich svedectvo o Kristovi. Svätí na
čele s Máriou sú nám príkladom a našimi
orodovníkmi u Boha.

“Cirkev je svätá: jej pôvodcom je presvätý
Boh; Kristus, jej ženích seba samého vydal za ňu,
aby ju posvätil; oživuje ju Duch svätosti. Hoci sú v
nej hriešnici, je bezhriešna, utvorená z hriešnikov.
Jej svätosť žiari vo svätých. V Márii je už celkom
svätá” (Katechizmus katolíckej cirkvi 867).

Pokračovanie bude v nasledujúcom čísle
Misijného Informátora – otec František
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ZO ŽIVOTA MISIE

PÚŤDO REICHENAU

V  sobotu 30. júna 2012 sa uskutočnila
pamätná púť Slovákov do Reichenau (Bodamské
jazero, Nemecko) na pamäť väznenia nášho
vierozvestca Metoda, ktorý tam bol 3 roky mučený
a väznený. Svätú omšu v  Bazilike Münster
celebroval páter otec František Polák na organe
hral Anton Hrnek.

 
Zajatie a  väznenie Metoda (870 – 873)
 
Pápež vymenoval Metoda za arcibiskupa Veľkej
Moravy. Svetskí a  cirkevní predstavitelia
Východofranskej ríše s  tým nesúhlasili. Považovali
Metoda za rušiteľa ich práv a  podozrievali ho aj
z  herézy. Cestou späť z  Ríma na Veľkú Moravu na
jar 870 však nového arcibiskupa v  Zadunajsku na
rozkaz bavorských biskupov zajali a  na sneme
v  Rezne odsúdili na doživotné väzenie, uväznili
a  mučili v  kláštore v  Reichenau. Až keď Veľká
Morava v  roku 872 porazila Východofranskú ríšu,
odvážil sa Rím Metodovi pomôcť. Nový pápež Ján
VIII nariadil Metoda prepustiť. Metoda prepustili,
vrátil sa na Veľkú Moravu a  pod jeho vedením
začalo Veľkomoravské učilište pracovať. Metod
zomrel 885 na Morave a  je tam aj pochovaný.

SLOVENSKÁNÁRODNÁPÚŤ
DO  EINSIEDELN
 

V  nedeľu 9. septembra 2012 sa konala vo
švajčiarskom Einsiedeln tradičná národná
mariánska púť Slovákov. Pri krásnom slnečnom
počasí sa jej zúčastnilo veľa Slovákov z  celého Šva-
jčiarska, ako i  zo Slovenska. Hlavným celebrantom
a  kazateľom pontifikálnej sv. omše bol  Mons. ThDr.
Štefan Sečka, titulárny biskup spišskej
diecézy,   asistoval mu otec František Polák, SDB
a  otec Jozef Bago, SDB.

Katedrála bola plná, niesli sa v nej krásne
slovenské omšové piesne. Sviatosť birmovania pri-
jali z rúk otca biskupa Michal Arnold a Dominik
Bačovčin. Na organe hral Dalibor Kalna. V  hojnom
počte prišlo veľa Slovákov a  Sloveniek v  krásnych
krojoch pochádzajúcich z  rôznych krajov Slovenska.

Vo svojej kázni nás otec biskup vyzval, aby
sme nezabúdali na kresťanské hodnoty, najmä pos-
vätnosť ľudského života, úlohu tradičnej rodiny a
pravý život vo viere v Krista. Nech sú nám jeho slo-
vá povzbudením a svetlom na našej ceste k Bohu.

Fotografie z púte do Reichenau a Einsiedeln redakcii
láskavo poskytol pán Juraj Brandibourg z Zürichu.
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ZO ŽIVOTA MISIE
JÚLIUS KALISKÝ

*10. septembra 1930 Košice
†13. mája 2013 Zuchwil

Do Švajčiarska prišiel ako emigrant v roku 1969.

Navštívil som ho osobne v jeho byte v
Zuchwil pri Solothurne. Sám ma o to v telefóne
poprosil. Bolo to dňa 10. apríla 2012. Dlho sme sa
rozprávali. Vykonal si veľmi peknú úprimnú sviatosť
pokánia. Boli sme pri hrobe jeho manželky, len
nedávno zosnulej.

Požehnali (posvätili) sme jej hrob, len kúsok od bytu
sa nachádza cintorín. Fotografia, ktorú vidíte, je zo
dňa 10.04.12, sám som si ich niekoľko urobil. Tešil
sa zo všetkého čo mu Pán Boh v živote dal. . . aj z
toho, že sa môžme trocha pofotiť. Mám ho ešte v
živej pamäti. Bol ku mne veľmi úprimný a otvorený
– s mnohým sa zdôveril. Ďakujem jeho synovi,
pánovi Kaliskému, že ho sprevádzal do konca života
a po prah večnosti. Vďaka nemu aj vieme túto
smutnú správu – že odišiel do večnosti. Pane daruj
mu večnú radosť v nebeskom príbytku. S prísľubom
modlitby za nášho drahého zosnulého.

otec František

Kurzmanželské večery

Kurz Manželské večery je dobrou
príležitosťou na posilnenie manželskej komunikácie
a na hĺbkovú analýzu manželského vzťahu, kde sa
stavia na tom dobrom a kde sa eliminuje to zlé.
Manželské večery sú veľmi praktickým kurzom –
pomáhajú získať a osvojiť si dôležité skutočnosti,
aby manželia mohli prežívať plnohodnotný vzťah.

Je to blok 7 stretnutí raz do týždňa vo

večerných hodinách. Stretnutia sú v príjemnom
prostredí pri sviečke vo dvojici. Počas prednášky i
po nej majú manželia možnosť rozprávať sa o téme
večera. Súkromie každého páru je rešpektované,
skupinová diskusia nie je súčasťou večerov.
Zavŕšením manželských večerov je obnova
manželských sľubov. Pre manželov s menšími
deťmi je v naliehavom prípade a po dohode s
animátormi možnosť opatrovateľskej služby.

Témy večerov

-> ako vybudovať pevné základy – prečo sa
niektoré manželstvá rozpadávajú
-> poznať seba, poznať Teba
-> vzájomné napĺňanie potrieb
-> nájsť si spoločný manželský čas
-> umenie komunikácie – dôležitosť rozhovorov,
bariéry pri rozhovore, princípy efektívneho
počúvania
-> riešenie konfliktov – princípy zvládnutia
konfliktu
-> prejav uznania
-> poznávanie rozdielností
-> zmena správania
-> sila odpustenia – ako možno stratiť intimitu v
manželstve
-> ako obnoviť dôverný vzťah medzi manželmi
-> ospravedlnenie
-> rodičia a svokrovci – riešte konflikty
-> oslobodenie sa od citovej závislosti od rodičov
-> uzdravenie zranení z detstva
-> sexuálna intimita – šesť zásad pre veľkých
milovníkov
-> rozhovor o sexe
-> sexualita ako dar
-> láska v akcii – päť jazykov lásky
-> manželov jazyk lásky

Kto je autorom kurzov?

Kurz vytvorili Nicky a Sila Leeoví z
Anglicka v roku 1996. Leeoví žijú v manželstve
viac než 25 rokov a majú štyri deti. Na Slovensku
prebiehaju tieto kurzy už niekoľko rokov. Sú
odporučané Slovenskými kňazmi a tiež biskupmi.
Podľa záujmu môžeme zorganizovať tento kurz aj
v Zürichu, Ženeve, alebo v Berne.

Kontakt
Anton Šimčík
Tel. Kontakt: 0786391839
E-mail: antonsimcik@yahoo. com
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ZO ŽIVOTA MISIE

STRETNUTIE S OTCOM
MARIÁNOMKUFFOM

MONTET - BERN - ZÜRICH

Dňa 26., 27., a 28. októbra 2012 zavíta
medzi nás Vdp. Marián Kuffa. Kňaz, na Slovensku
veľmi známy, zakladateľ veľkého charitatívneho
diela: INŠTITÚT KRISTA VEĽKŇAZA (IKV)
– ŽAKOVCE. Nakoľko nebolo ľahké, aby si našiel
voľný termín pre návštevu Švajčiarska a aj my
Slováci nemáme na SKM vlastné priestory, všetko
sa programovalo najprv provizórne a s dosť
krátkym časovým predstihom. Prepáčte teda, ak sa
nevyhovie všetkým, alebo nebude všetko dokonalé.
(otec František)

PROGRAM
1. Stretnutie v MONTET (v stredisku pre
stretnutia a formáciu – riadia ho Fokolaríni). V
Montet je program pre širšiu verejnosť následovný:
12:00 - Obed (cena 15 Fr. - kapacita bude však
obmedzená) podmienka je prihlásiť sa u otca
Františka (alebo u pani Moniky Švajlenovej, podľa
oznamu v Slovenských Zvestiach)
13:30 - Prednáška (Konferencia s diskusiou)
“Dielo a duchovnosť IKV” - Prosíme tiež o
nahlásenie (aspoň informatívne pre voľbu
prednáškovej sály)
16:00 - odchod do Bernu

2. Stretnutie v komunite BERN V Krypte kostola
Dreifaltigkeitkirche
17:30 - Svätá omša (spojená so sobášom), po svätej
omši občerstvenie

3. Stretnutie v komunite ZÜRICH
09:30 - nedeľná sv. omša (kazateľ a celebrant Vdp.
Marián Kuffa). Stretnutie s otcom Mariánom po
sv. omši pri káve.
15:00 - prednáška s diskusiou na TALIANSKEJ
MISII VO VEĽKEJ SÁLE (Divadeľnej) na
prízemí farského centra (Zürich, Feldstrasse 109).

Nakoľko rezervácia priestorov v Montet je istá a
treba vopred nahlásiť počet účastníkov (hlavne
kvôli obedu) a približne aj pre prednášku –
PROSIL BY SOM ZÁUJEMCOV O
STRETNUTIE V MONTET, ABY SA
NAHLÁSILI U MŇA (otec František). Prihláste
sa na adrese františek@hispeed.ch, alebo na mo-
bilný telefón: 078 605 72 37.

MUŽ, KTORÝCHCEL
JEŽIŠAZVESIŤ ZKRÍŽA

Mal som také povolanie, že som sa často
stretal so spisovateľmi, pre ktorých som niečo
vybavoval. Tak som sa raz našiel zoči-voči
židovskému autorovi, ktorý napísal román o Ježišo-
vi. Vyrastal v Berlíne a tu i tam vošiel do
katolíckeho kostola. Tu videl muža, ktorý visel na
kríži. Vedel, že aj ten bol žid ako on sám a zhruba
pred dvetisíc rokmi ho ukrižovali. Ale stále tu ešte
visel! Nechali ho tu visieť! Zhrozený prisahal: „Ja ťa
z toho kríža odvesím!“

Ako mladý muž emigroval do Holandska v
roku 1930. Počas obsadenia krajiny žil v ilegalite s
manželkou a so synom. To bol čas, keď sa akosi
priblížil akýmsi iným, novým spôsobom k Ježišovi.
Veď či netrpel aj Ježiš pod nadvládou cudzej moci
ako teraz on, nemecký Žid v Holandsku?A či
nehľadal aj Ježiš cesty k nenásilnému oslobodeniu?
Nuž, teraz, 25 rokov po vojne, napísal svoj dávno
plánovaný román o židovskom mužovi, ktorý chcel
Ježiša odvesiť z kríža.

Bezpochyby, muž, ktorý sedel naproti mne,
bol k Ježišovi blízko. Miloval ho vášnivo, so
zapálením, ktoré mnou otriaslo. Myslel som na to: či
sme počas týchto storočí nezavesili Ježiša príliš
vysoko? Či nebol aj on mužom plným nadšenia a
ohňa, ako tento tu, naproti mne? A láska kresťanov,
aj moja láska, kde tá zostala? Ježišova veta: „Kde sú
dvaja, alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam
som aj ja medzi nimi“ ma doslova trápila vo
svedomí. Naozaj, pýtam sa, či sa my zhromažďujeme
v jeho mene? Neviem. Ale jedno viem: Ježiš bol
teraz tu, medzi nami. My dvaja sme stáli na dvoch
odlišných brehoch, Žid z Amsterdamu a ja. Jeho
obraz o Ježišovi nebol ten istý ako môj a predsa,
Ježiš tu medzi nami prešiel a zanechal tu svoje stopy.
Mne sa v tej chvíli zjavil v tak ľudskej podobe, ako
nikdy predtým. Zároveň som si uvedomil, že Kristus
sa môže zjaviť kdekoľvek a kedykoľvek, nielen v
kresťanskom prostredí a preto musím byť odteraz
pozornejší, aby som si ho všimol aj v inom
prostredí.

Román o mužovi, ktorý chcel Ježiša zvesiť z kríža,

Ak ste sa nahlásili u pani Moniky Švajlenovej,
prihlásenie neopakujte.

Poznámka: Adresa domu Fokolarínov v Montet je:
Centre de rencontre et de formation; Au Village 13;
1483 Montet
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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 katechéza pre deti. Je to vždy druhú ne-
deľu v  mesiaci.

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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STRETNUTIE SALEZIÁNSKEJ
RODINYA JEJ SYMPATIZANTOV

Pozývame všetkých, ktorí sympatizujú so sale-
ziánskou rodinou na stretnutie do Landser (30 km
od Baselu) v sobotu, 15.12.2012.

Adresa stretnutia:
1 rue de DonBosco, 68440 Landser, France

Je potrebné sa čo najskôr prihlásiť na e-mailovej
adrese: markrivda@gmail.com

ADVENTNÁDUCHOVNÁOBNOVA

Kazateľ: Vdp. Marián PECIAR , salezián

Obnova sa koná v  objektoch farnosti Liebfrauen,
Weinbergstr. 34; Zürich (piatok a sobota vo farskej
budove, nedeľa - v rámci sv. omše Krypta).

Program duchovnej obnovy

Piatok, 30. november 2012, 19:00
Miestnosti (A,D) na prízemí pastoračného centra
Liebfrauen. Prednáška, sviatosť zmierenia (podľa
záujmu). Na záver bude sv. omša.

Sobota, 1.december 2012, 17:00
Miestnosti (A,D) na prízemí pastoračného centra
Liebfrauen. Prednáška, sviatosti zmierenia (podľa
záujmu)

Nedeľa, 2. december 2012, 9:30
Krypta Liebfrauen - v  rámci nedeľnej sv. omše

V prípade organizačných zmien budeme včas
veriacich informovať.

PRÍCHOD SV. MIKULÁŠAKDEŤOM

Tak ako po iné roky aj tento raz do našich
kostolov zavíta sv. Mikuláš. Pre deti má určite
prichystané pekné prekvapenia. Nezabudnite
preto svoje ratolesti prihlásiť v meste, kam to
máte najbližšie.

Všetky stretnutia sa konajú na tých miestach, kde
sú konané slovenské bohoslužby a posedenia
veriacich. Podľa možnosti nahlasujte deti v
kostole po sv. omši u doluuvedených organi-
zátoriek, ak sa Vám to nepodarí, tak potom buď
cez e-mail, alebo telefonicky.

ŽENEVA – nedeľa, dňa 2.12.2012 (sv. omša o
16.30 hod, po nej stretnutie detí so sv. Mi-
kulášom. Prosíme nahlásiť deti u pani Marienky
Krivdovej
ZÜRICH – nedeľa , dňa 9.12.2012 – sv. omša o
9.30 hod, po nej stretnutie detí so sv. Mikulášom.
Prosíme nahlásiť deti u slečny Zlatky
Bodorokovej (e-mail:
zlaticabodorikova@gmail.com, tel. :076 472 76
30)
BERN – sobota, dňa 8.12.2012 – sv. omša o
17.30 hod, po nej stretnutie detí so sv. Mi-
kulášom. Prosíme nahlásiť deti u pani Janky Kal-
na
BASEL – nedeľa, dňa 9.12.2012 – sv. omša o
17.30 hod, po nej stretnutie detí so sv. Mi-
kulášom. Prosíme nahlásiť deti u pani MUDr.
Andrejky Václavkovej

nenašiel u čitateľov veľké porozumenie. O pár rokov
neskôr som sa dozvedel, že tento muž vážne
ochorel. Napísal som mu list. Jeho žena mi
odpovedala, že pred dvoma rokmi dostal porážku a
zostal na jednu stranu ochrnutý. Po roku mu museli
pre ťažkú trombózu amputovať nohu. Dva roky po
prvej porážke dostal znova porážku a odvtedy ležal
nehybne na posteli a už nevie ani rozprávať. Ale môj
list mu prečítala.. . Tento muž, ktorý chcel Ježiša
odvesiť z kríža, umrel až po 15 mesiacoch od môjho
listu. Myslite si o tom, čo chcete. Mne to pripadalo
tak, že Ježiš si ho pritiahol k sebe na kríž. Mlčanlivý
príbeh veľkej lásky, ktorá nezostala bez odpovede.
Čo my o tom vieme?

A. Starke v časopise DasThema 1986
Prel. Eva Pleško
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Bern

Každú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci v kostole
Dreifaltigkeit 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 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 nedeľu v
mesiaci. 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  09:30.

Nedeľa 21. október 2012 09:30
Nedeľa 18. november 2012 09:30
Nedeľa 16. december 2012 09:30
Nedeľa 20. januára 2013 09:30
Nedeľa 17. februára 2013 09:30

Jozef Bago, SDB
Les St. Messes, tel. port  : +33 607 91 91 32

PRAVIDELNÉ SLOVENSKÉ
BOHOSLUŽBY A  NÁBOŽENSKÉ

STRETNUTIAV  TÝŽDNI

Zürich: Každú stredu o  20:00 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 . Na Feldstr. 109 –
Talianska Misia ( s výnimkou „prvých piatkov“ a
prázdnin) 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.

PRÍPRAVANASVIATOSTI
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. Oznamy a  najčerstvejšie
správy o  dianí v  SKM nájdete na webovej stránke
www.slovaci.ch pod titulom „pre veriacich“, 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 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




