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BOH SA RODÍ

- KVÔLI ČLOVEKU

2 4

Milovaní veriaci, drahí čitatelia! Znova je tu
čas Vianoc. Tieto sviatky oslovujú mnohých – aj
neveriacich. Keďže sú ponorené do tajomstva
slnovratu a sú na prelome starého a Nového roka –
majú svoje čaro pre všetkých. Kresťan však vidí a
prežíva toto tajomstvo ešte hlbšie.
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My slávime Narodenie Božieho Syna na tento
svet. Svätý Augustín hovorí: “Človek blúdil a stal
sa vinníkom: Boh sa narodil ako človek, aby bol
vinník vyslobodený. Človek padol, ale Boh
zostúpil. Človek padol biedne, Boh zostúpil
milosrdne; človek padol pre pýchu, Boh zostúpil s
milosťou.” V tajomstve vtelenia Božieho Syna sa
vždy opakuje tá myšlienka, že Boh prichádza
bližšie k človekovi, Boh sa približuje, Boh sa stáva
“Synom človeka”.. . Nie my, ale On preberá tú
prvotnú úlohu záchrany. S vďačnosťou za tento
veľký Boží dar, že prišiel do “ľudskej rodiny” ako
jeden z nás, ako náš brat, slávme aj my s
vďačnosťou sviatky narodenia Spasiteľa. S touto
myšlienkou vďaky Pánovi, pripájam aj moje bla-
hoželanie:

VŠETKÝM ČITATEĽOM NÁŠHO
OBEŽNÍKA A AJ VŠETKÝM, ČO PATRIA
DO SPOLOČENSTVA SLOVÁKOV NAŠEJ

KATOLÍCKEJ MISIE, PRAJEM
POŽEHNANÉ A V HLBOKEJ RADOSTI
PREŽITÉ SVIATKY NARODENIA PÁNA.
PODOBNE AJ DO NOVÉHO ROKU 2013
VÁM ŽELÁM HOJNOSŤ BOŽÍCH DAROV

POZEMSKÝCH I DUCHOVNÝCH.
ZDRAVIE, ŠŤASTIE A BOŽIE

POŽEHNANIE VO VŠETKOM ČO
VYKONÁTE.

VÁŠ DUŠPASTIER – OTEC FRANTIŠEK

Prečítajte si na stránkach 4
až 8, 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
spoločenstvo. Tým, ktorí sa
krstom stávajú jej súčasťou
sprostredkúva vieru a hovorí
im, ako majú kresťansky žiť.
V pokračovaní článku z mi-
nulého čísla Misijného
Informátora sa zamyslíme
nad tým, čo to znamená, že
cirkev, v ktorú veríme, je cir-
kev katolícka a cirkev
apoštolská.

Na záver vám milí čitatelia
prinášame Posolstvo
Konferencie biskupov
Slovenska nám, krajanom
žijúcim v zahraničí. Toto po-
solstvo nám posielajú pri
príležitosti Roku viery a
Roku svätých Cyrila a Me-
toda. Dozviete sa, prečo je
viera, ktorú sme si priniesli
so sebou z rodnej krajiny
hodná úcty a ochrany.
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VERÍM V SVÄTÚ

CIRKEV KATOLÍCKU

Ako som spomenul v poslednom čísle
Misijného Informátora – uverejňujeme druhú časť
pojednania o Cirkvi: BOŽÍ ĽUD – KRISTOVO
TELO – CHRÁM DUCHA SVÄTÉHO. Vo
vyznaní viery (Carihradsko – nicejskom)
hovoríme: “Verím v JEDNU, SVÄTÚ,
KATOLÍCKU, APOŠTOLSKÚ CIRKEV.

Cirkev má teda tieto štyri podstatné
vlastnosti: je jedna, svätá, katolícka (= všeobecná),
apoštolská. V minulom čísle obežníka sme
prejednali prvé dve vlastnosti. V tomto čísle
vysvetlíme, ako chápať, že Cirkev je katolícka a
apoštolská.

Cirkev je katolícka
Jeden Boh je Bohom všetkých ľudí bez

ohľadu na to kedy a kde žili. Je im naklonený v
láske a chce ich priviesť ku spáse, ktorej stredom je
on sám.

Cirkev Ježiša Krista zachováva dedičstvo
svojho Pána a ohlasuje ho ako nádej všetkých ľudí.
Je znamením a zárukou jeho zachraňujúcej lásky.
Nielen pre tých, ktorí boli krstom včlenení do
rímsko – katolíckej Cirkvi, ale aj pre všetkých, čo
žijú zmierení s Bohom. Aj ľudia, ktorí slúžia Bohu
v iných spoločenstvách veriacich, v iných
náboženstvách; dokonca aj tí, ktorí o Bohu nič
nevedia, majú spoluúčasť na Božej láske a nádeji,
ktorú všetkým zaručil Ježiš Kristus. Všetci ľudia
patria do jednej Cirkvi. Preto je Cirkev vo svojej
podstate otvorená pre všetkých, teda katolícka.
Katolícka, to znamená: “Cirkev ohlasuje celú vieru;
má a spravuje plnosť prostriedkov spásy; je poslaná
ku všetkým národom; obracia sa na všetkých ľudí;
objíma všetky časy; je svojou povahou misionárska”
(Ad Gentes 2; Katechizmus katolíckej Cirkvi 868).
“Cirkev vie, že je z viacerých dôvodov spojená s
tými, čo sú pokrstení a poctení menom kresťan, ale
nevyznávajú úplnú vieru, alebo jednotu
spoločenstva pod vedením Petrovho nátupcu”
(Lumen Gentium 15). “Veď tí, čo veria v Krista a
riadne prijali krst, sú v istom, hoci nedokonalom
spoločenstve s katolíckou Cirkvou.” (Unitatis
redintedgratio, 3). S pravoslávnymi cirkvami je toto
spoločenstvo také hlboké, “že mu chýba veľmi
málo, aby dosiahlo plnosť, ktorá oprávňuje
spoločné slávenie Pánovej Eucharistie”. (Pavol VI,
prejav zo 14. decembra 1975)” (Katechizmus
Katolíckej Cirkvi 838).

Cirkev je apoštolská
Od samého začiatku svojho verejného

účinkovania Ježiš povoláva učeníkov, aby išli za ním,
počúvali, čo hovorí a videli čo robí. Z ich kruhu si
vyvolil dvanástich, aby boli jeho svedkami od krstu v
Jordáne až po jeho zmŕtvychvstanie. Týchto
dvanástich, apoštolov, posiela, aby namiesto neho
ohlasovali radostné posolstvo a uzdravovali tam,
kam on sám nepôjde. Zmŕtvychvstalý Kristus
preniesol na Petra ako prvého z apoštolov osobitnú
zodpovednosť za Cirkev. Dvanásti apoštoli sú
základom Cirkvi. Ohlasujú evanjelium. Bránia
Ježišovo učenie a pod záštitou Ducha Svätého ručia
za Kristovu celú a nefalšovanú pravdu.

Apoštoli odovzdávajú svoje poverenie a
poslanie iným. Rad rímskych biskupov siaha v

Ó Bože, Otec všetkých ľudí,
ty prosíš každého z nás,
aby niesol lásku tam, kde sú biedni ponižovaní,
radosť tam,
kde sú ľudia od seba odlúčení:
otec od syna,
matka od dcéry,
muž od ženy,
veriaci od toho,
ktorý nedokáže veriť, kresťan od svojich
nemilovaných kresťanských bratov.
Prosíme ťa, veď nás po ceste
lásky a radosti a zmierenia,
aby bolo doráňané Kristovo Telo, tvoja Cirkev,
kvasom spoločenstva biednych tejto zeme
a celej ľudskej rodiny.

MATKATEREZA A BRAT ROGER SCHUTZ
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VERÍM V SVÄTÚ

CIRKEV KATOLÍCKUSv. Pavol, ktorý prejavuje starosť o jednotu Cirkvi,
napomína: “Preto vás prosím, ja väzeň v Pánovi,
aby ste žili dôstojne, podľa povolania, ktorého sa
vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a
zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a
usilujte sa zachovať jednotu ducha, vo zväzku
pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj
povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden
je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a
Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká
všetkých a je vo všetkých.

LIST EFEZANOM 4,1-6

neporušenom slede až k Petrovi. V spoločenstve s
biskupmi, následníkmi apoštolov, vedie pápež ako
Petrov nástupca Cirkev počas celého jej jestvovania.

Apoštol, apoštolský, znamená “vyslanec”,
hovorí v autorite toho, ktorý ho poslal. Dvanáť
apoštolov zodpovedá dvanástim kmeňom Izraela a
poukazuje na to, že Ježiš zjednocuje (dáva
dohromady) nový, definitívny Boží ľud. Cirkev je
preto apoštolská, lebo jej biskupi sú priamymi
nasledníkmi apoštolov.

Podľa knihy VERÍM (Königstein im Taunus, vydav.
KIRCHE IN NOT, 1997), spracoval otec
František.

Do tohto čísla Misi jného Informátora je
vložená aj poštová zloženka SKM. Časopis,
ktorý dostávate je BEZPLATNÝ. Už jeho
pri jatie a o to viac čítanie, bude k Vášmu
duchovnému dobru, v prospech nášho
dorozumenia sa, pochopenia, jednoty a
podelenia sa vo veciach kresťanského
života. . Budeme Vám ho teda radi posielať
aj zdarma. Nakoľko je však jeho vydávanie
spojené s nemalými nákladmi, môžete touto
cestou prispieť na pokrytie výdavkov pri jeho
tlači a rozposlaní poštou. Ak by ste chceli
dať len „spravodlivú“ čiastku, ktorá by
pokryla cenu tlače a poštovného, je to
pribl ižne 1 6 Frankov na rok. (Predpokladajú
sa 4 čísla ročne). Ak by ste chceli podporiť
Slovenskú Katolícku Misiu pre jej dušpas-
tiersku, alebo charitatívnu činnosť, napíšte
do poznámky „Motív platby“ DAR.
Už vopred Vám vyslovujeme hlbokú vďaku,
či sa už rozhodnete prispieť na náš časopis,
alebo v prospech nateraz jedinej Slovenskej
Katolíckej Misie vo Švajčiarsku.

Spomienka na zosnulého otca biskupa Františka
Tondru

Bol na našej misii (na pútiach) až trikrát. Rád
sem chodil.
3. septembra 2006 Púť do Einsiedeln
8. mája 2011 Púť do Mariastein
4. septembra 2011 Púť do Einsiedeln

Vynikal skromnosťou, rozvážnosťou, pokorou.
To, že bol osobnosťou, svedčí nesporne jeho
viacročná funkcia predsedu Biskupskej
konferencie spočiatku Česko – Slovenskej a po
roku 1993 Slovenskej.
Na našej misii, pri slávení pútnických sv. omší,
vždy ho najviac prekvapil “veľký počet
veriacich”. Do pamätníka SKM napísal pri
poslednej púti tieto riadky (doslovný prepis):

Dňa 4.9.2011 som celebroval sv. omšu v
Einsiedeln pre Slovákov, ktorí žijú alebo pracujú
vo Švajčiarsku. Slávili sme Patrónku Slovenska,
Sedembolestnú P. Máriu. Potešila ma veľká
účasť, ale aj zanietenosť. Je to aj ovocie práce
slovenského misionára, P. Františka Poláka,
SDB.
Boh žehnaj túto komunitu!
+ Dr. František Tondra
Apoštolský adminstrátor Spišskej diecézy.

Pane, pripoj k spoločenstvu svätých Tvojho
verného služobníka – v službe nástupcu
apoštolov – biskupa Františka, aby ťa so
všetkými svätými chválil a oslavoval v nebi
naveky.

S láskou a úctou k drahému zosnulému – otec
František.
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NAŠI ZOSNULÍ
HELENKA KRÍŽOVÁ
†22. OKTÓBRA 2012

Pred niekoľkými rokmi sme sa s Helenkou
Krížovou prechádzali v Klingenzell / Kanton TG.
Jarné slniečko, čarovná príroda a naše zaujímavé

rozhovory pred
blížiacimi sa
Veľkonočnými
sviatkami zanechali
nezmazateľné
spomienky. Pri
každom stretnutí s
Helenkou mi
zopakovala prosbu
navštíviť ešte raz
vyhľadávané
pútnické miesto.
Dohodli sme sa na
jar tohto roka na
termíne, no počasie

pre Helenkin zdravotný stav bolo nevyhovujúce.
Požiadala som ju, aby sme u nás v obývačke
zachytili niektoré úseky z jej života. Viackrát
opakovala i napísala osud jej otca počas druhej
svetovej vojny. Odvlečený do pracovného tábora v
Rakúsku, pracoval v zbrojovke Styer-Daimler-
Puch AG až do jej zbombardovania v roku 1945.
Následky ťažkej práce, neľudských podmienok v
zajateckom tábore zanechali stopy na zdraví.
Helenka sa počas tohto obdobia musela v bývalom
Československu starať o chorú mamu. Pri
spomienkach si utierala slzy a s pohnutým hlasom
rozprávala o krátkom stretnutí otca s mamou na
česko-rakúskych hraniciach po niekoľkoročnom
odlúčení. Nielen starší a chorí manželia pri
stretnutí plakali, dojatie sa prenieslo i na
službukonajúcich colníkov. Matka oznámila otcovi,
že všetci jeho spolužiaci boli zastrelení, obesení a
preto radila, aby zostal v Rakúsku a požiadal o
občianstvo, čo sa otcovi podarilo. Helenka ukončila
štúdium na učiteľskom ústave. Po vojne pracovala
v Bratislave ako cudzojazyčná korešpondentka a
zároveň sa starala o chorú matku. V roku 1953 obe
dostali povolenie vycestovania do Rakúska.
Pracovných príležitostí nebolo veľa, no jej sa
podarilo dostať miesto učiteľky v Bavorsku, kde za
ňou po smrti otca prišla i mama. Neskoršie si
kúpili byt v Büsingen, v nemeckej obci, ktorá leží
na švajčiarskom území, kde mamu až do jej smrti
opatrovala a finančne podporovala. Mnohým nám
pomohla s písaním korešpondencie, prekladmi,

mala časté návštevy zo Slovenska, prišla na
podujatia Združenia a podporovala SKM.

S dlhými prestávkami v rozprávaní,
opakovaním viet som si uvedomila, že sila a energia
Helenku opúšťa, ale nie viera a nádej vo večný život.
Ťažká nemoc, ktorej následkom bola nútená
amputácia nohy, nezlomila v nej ducha veriaceho
človeka. Náš otec František ju navštívil, zaopatril
sviatosťami a 25. októbra odslúžil zádušnú sv. omšu.
Keď som si dnes znova vypočula nahraný rozhovor,
jej hlas v posledných vetách znel veselšie, ba skôr
optimisticky.

„Pozdravujem všetkých Slovákov a Slovenky a prajem
vždy to najlepšie, ale predovšetkým zdravie. Hlavná
vec v živote je dôvera v Pána Boha, ktorý nás nikdy
neopustí. „

Marta van Ooijen - Šuvadová

LIBOR HOZÁK
†23. NOVEMBRA 2012, LIBEREC

Zomrel vo veku 63 rokov – po krátkej a
ťažkej chorobe 23. novembra 2012 v Liberci.
Bol zaopatrený sviatosťami tu vo Švajčiarsku v
Amsoldingen. Asi dva mesiace predtým, než nás
opustil. Chceme vyjadriť úprimnú sústrasť hlavne
jeho dcére Lenke a zaťovi Mirkovi Patákovým.
Lenka a Mirko sú naši veriaci z komunity Bern.
Zádušnú sv. omšu sme slúžili v Dreifaltigkeitkirche
(Krypta) dňa 24. novembra 2012.

ONDREJ BYSTRIANSKY

Zomrel vo veku 47 rokov. Jeho telo bolo
nájdené 8. novembra 2012 v Zürichu. Pochádzal z
obce Hriňová. Príčiny smrti nie sú známe.
Nakoľko jeho mamička, otec a brat (i ostatná
rodina) boli na Slovensku, nedalo sa im zúčastniť
na pohrebnom obrade. Pohreb sa konal dňa
22.11.2012 v krematóriu Nordheim. Zádušnú sv.
omšu sme slúžili v stredu dňa 21. 11. 2012.
Rodičom a najbližšej rodine vyslovujeme úprimnú
sústrasť.

VILMA UVÁČEK - DOMORÁK
*27.09.1931 †30.09.2012

Zomrela po dlhej a ťažkej chorobe. Pohreb
sa konal dňa 8.11.2012 v krematóriu Nordheim.
Pohreb organizovali jej dcéra Viera a syn Robert.
Ďakujem našim veriacim, ktorí sa prišli pomodliť k
zosnulej. Zádušná sv. omša bola slúžená 4.11.2012.
Najbližšej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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ZO ŽIVOTA MISIE
OTEC JOZEF BAGO, SDB
OSLÁVIL 50. NARODENINY

Otec Jožko Bago sa narodil v
Topolčanoch, dňa 20.11.1962. Vyrastal však v obci
Tesáre. Gymnázium ukončil v Topoľčanoch.
Kňazské svätenie prijal dňa 23.05.1992. Po
rôznych dušpastierskych úlohách na Slovensku bol
aj misionárom na Ukraine (roky 2001 – 2004) v
meste L’vov. Na Slovensku pôsobil v mestách:
Bratislava, Košice, Nová Dubnica, Nitra. Od
jesene roku 2009 žije v saleziánskej komunite v
Landser (pri Mullhaus). I keď žije na území Fran-
cúzska, nemá k nám až tak ďaleko. Slúži sv. omše v
Ženeve a Lausanne (raz mesačne) a prebral tiež
slovenské sv. omše v Basileji (2 krát do mesiaca).
Okrem toho je vždy ochotný vypomôcť, keď je
potreba aj v spoločenstvách Bern a Zürich. Chcem
mu (aj keď s oneskorením) – v mene všetkých
Sloveniek a Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku –
zablahoželať k tomuto vzácnemu jubileu:

MILÝOTEC JOŽKO! SME RADI, ŽE SI
MEDZI NAMI AKO DUCHOVNÝ OTEC, AKO
KRISTOV KŇAZ. K TVOJMU VZÁCNEMU
JUBILEU TI ŽELÁME: PEVNÉ ZDRAVIE,
SPOKOJNOSŤ, PLODNOSŤ V
DUŠPASTIERSKEJ PRÁCI A NADOVŠETKO
BOŽIE POŽEHNANIE A OCHRANU. KIEŽ BY
SI MOHOL MEDZI NAMI EŠTE VEĽA
ROKOVŽIŤ, PRACOVAŤABYŤŠŤASTNÝ.

S vďačnosťou a úctou – v mene všetkých
slovenských spoločenstiev – otec František Polák

TROCHU HUMORU

Zdravím vsetkých. Viete, tak sme sa minule
rozprávali s Jankou a potom aj Zuzkou a inými
mamičkami a zhodli sme sa, že časopisu chýba
trochu humoru. Hneď sme však skonštatovali, že
nemôžeme kritizovať, keď sme ničím neprispeli.
Nuž tak som sa rozhodla, že prispejem, aj keď to nie
je moje hobby písať slohy, niečo od našich detí.
Starosti-radosti každodenné

1. Minule som si sadla k počítaču,
že si pozriem dianie vo svete a
toľko čo som si sadla, tak naša
najmladšia Ľudmilka , ktorá má 2
roky a 8 mesiacov zahlásila:
„Mamiiii, treba mi kakať“.
Odpovedala som jej : “Vieš predsa

kde máme záchod , si už veľké dievčatko, tak choď
pekne sama“. Naša dcéra ma poslúchla. A teraz si
predstavte, že neuplynuli ani dve minúty a
Ľudmilka prišla na poschodie ku mne do izby,
pekne vyzlečená s toaletným papierom v ruke a
hovorí: „Mamka, už som sa vykakala, utrieš ma?,
priniesla som ti aj papier.“

2. „Mamka ja som už predsa veľká“, povie naša
dcéra.
Ja jej na to odpovedám: „Áno, ja viem, ty si moje
veľké dievčatko.“
Moja Dcéra: „Ja nie som dievčatko.“
Ja=Mamka: „A kto si?“
Dcéra s vážnym výrazom tváre: „No predsa Ľud-
milka.“

3. Myslím,že mnohé to
poznáte, keď máte deň
kedy sa nič nedarí.
Najprv zahasíte jednu
katastrofu a po nej
prichádza druhá.. .
Začala som smažiť cibuľu a
práve zazvonil telefón, tak
som to zdvihla a samozrejme viete si predstaviť ako
to asi skončilo, mohla som začať odznova. Zostali
len uhlíky. Aby toho nebolo dosť, tak mi deti chceli
veľmi pomáhať pri pečení a mali sme potom múku
všade, ale čo nespraví rodič pre šťastné očká svojich
detí?

Chcem vám všetkým povedať, že ma napĺňa
a obohacuje, že sa môžeme stretávať s deťmi, zdieľať
sa navzájom a vytvárať tak rodinné spoločenstvo
lásky, Božiu rodinu. Ďakujem vám a prajem
všetkým požehnaný Advent a Vianoce.

Mária Krivdová
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ZO ŽIVOTA MISIE
ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

Tentokrát zavítal medzi nás ako kazateľ
Vdp. Marián Peciar SDB. Obnova začala ako
obvykle v piatok večer (30. novembra 2012).
Druhá časť bola v nasledujúcu sobotu o 17.00 hod.
Piatkový a aj sobotný program zakončil kazateľ
slávením eucharistie. V nedeľu – na tretí deň
obnovy – sa všetko sústredilo do nedeľnej sv. omše.
Obnova mala aj malé spestrenie – predaj
náboženských kníh a brožúr (v slovenčine),
vydavateľstva “DON BOSCO”.

Napriek tomu, že otec Marián Peciar je
ešte vekom mladý (36 r.), dokázal sa prihovoriť
veriacim aj z hľadiska svojej bohatej duchovnej
skúsenosti. Atmosféra bola veľmi rodinná a
prirodzená. Týmto chcem vyjadriť poďakovanie
kazateľovi (otec Marián) a aj jeho rodičom
(predávali náboženskú literatúru), za ich svedectvo
a bratský i priateľský prístup. Na druhej strane aj
oni (kazateľ s rodičmi) boli povzbudení s nášho
spoločenstva. Ocenili ducha rodiny a ľudskej
blízkosti, ktorú medzi nami zažili.

HALOVÝ FUTBAL PRE NAŠICH Z MISIE
Už (odhadujem) asi 3 roky beží každý

týždeň (štvrtok večer o 19.30 hod) minišportové
stretnutie v telocvični na Altstetterstrasse 171 v
Zürichu. Podujatie začal organizovať náš Andrejko
M. Ja som sa na viacero pozvaní odvážil zúčastniť.
A bolo to výborné. Nebanujem. Každý hrá, tak ako
vie a nakoľko mu sily stačia. Po takých 15
minútach som sa úplne zžil so všetkými hráčmi.
Najkrajší je záver, keď už netreba behať za loptou.
V šatni sa všetci prezlečú do bežného oblečenia a
stretnutie sa zavŕši malým posedením v skromnej
pizzérii – iba 5 min. od telocvične.

Ďakujem všetkým verným členom tohto
“Slovakia – futbalu” v Zürichu. Zvlášť ale
Andrejkovi, ktorý vybavil všetky formality so
školou, aby sme mohli priestory používať.

STRETNUTIE S OTCOM
MARIÁNOM KUFFOM

- ukradnutý traktor – z kostolnej veže roz-
sypané pierka z podušky – nenatankované BMW,
došiel mu benzín – vojak natiahol samopal a mieril
na mňa - len tak, tak sme sa zachránili – keby tá
kotolňa pod nami buchla – máš dve záhradky, ktoré
pestuješ: jednu pleješ, druhú nepleješ – hnusná
špinavá špongia - vošla učiteľka, trafil som ju – čo
ten farár s prostitútkami a doživotnými vrahmi?;
Tak to som ale cvok! – Ježišu, daj mi aspoň minútu
(aby som nebol kňaz), ja by som ju tak vyfliaskal. . .
takýmito heslami a príkladmi – často skutočnými –
vysvetľoval otec Marián hlboké náboženské pravdy.

V dňoch od 26. do 28. októbra bol hosťom
SKM zakladateľ Ištitútu Krista Veľkňaza – Otec
Marián Kuffa. Okrem toho, že vedie sekulárny
Inštitút, venuje sa aj veľkému dielu pre ľudí vo veľkej
núdzi. Je to veľké charitatívne dielo pre 200 až 300
osôb. Prvá časť stretnutia bola v Montet (piatok,
sobota) druhá časť na večernej sv. omši v sobotu v
Berne. Zakončenie bolo v nedeľu v Zürichu vo
svätej omši a po nej. Jedným slovom:
MIMORIADNY ZÁŽITOK. Ja som mal šťastie
byť jeho hostiteľom a aj šoférom. Dosvedčujem, že z
neho vyžarovala pokora, jednoduchosť, hlboké
presvedčenie a jednucho aj svätosť. Je to človek
doslovne charizmatický, človek Boží. Malá
poznámka: Na SKM boli viaceré zbierky pre dielo
otca Mariána v Žakovciach (okr. Kežmarok). Spolu
sme už venovali na jeho dielo ca 3'200 Eur. S
vďačnosťou otcovi Mariánovi za návštevu našej
misie – otec František Polák.
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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 23. december 2012 17:30
Vianoce 25. december 2012 17:30
Nedeľa 13. január 2013 17:30
Nedeľa 27. január 2013 17:30
Nedeľa 10. február 2013 17:30
Nedeľa 24. február 2013 17:30
Nedeľa 10. marec 2013 17:30
Nedeľa 24. marec 2013 17:30
Nedeľa 14. apríl 2013 17:30
Nedeľa 28. apríl 2013 17:30
Nedeľa – Mariastein
Deň Matiek 12 . máj 2013
Mariánska púť, sv. omša večer nebude!!!
Nedeľa 26. máj 2013 17:30
Nedeľa 09. jún 2013 17:30
Nedeľa 23. jún 2013 17:30

7

ZO ŽIVOTA MISIE
TURNAJ V STOLNOM TENISE
A V STOLNOM FUTBALE

Uskutočnil sa 17. novembra – v oratóriu na
Talianskej Misii. Iniciátorom a hlavným
organizátorom bol Anton Šimčík – saleziánsky
spolupracovník. Zúčastnilo sa 12 hráčov. O ceny
(trofeje, diplomy a sladkosti), ako aj o občerstvenie
sa postaral organizátor – Tonko. Novinkou bolo, že
v stolnom tenise sa súťažilo o Putovný pohár – bl.
Sestry Zdenky

ROZPIS BOHOSLUŽIEB VO
VIANOČNOM OBDOBÍ
2012/2013 – PRE ZÜRICH

Všetky bohoslužby sa konajú v krypte kostola
Liebfrauen, Weinbergstrasse 34, Zürich

24.12.2012 – pondelok, Polnočná sv. omša o
22.00 hod
25.12.2012 – utorok, Narodenie Pána, sv. omša o
9.30 hod
26.12.2012 – streda, Sv. Štefan , sv. omša o 9.30
hod

31.12.2012 – pondelok, Sv. Silvester, sv. omša a
ďakovná pobožnosť o 19.00 hod
01. 01.2013 – utorok, Nový Rok, slávnosť
Bohorodičky Márie, sv. omša o 9.30 hod
06.01.2013 – Zjavenie Pána (Troch Kráľov) je
zároveň aj nedeľa, sv. omša ako každú nedeľu o
9.30 hod

VEČERNÉ STREDŇAJŠIE OMŠE:
Posledná sv. omša v stredu v roku 2012 bude 19.
decembra. Prvá stredňajšia sv. omša Novom roku
bude dňa 08. januára 2013.

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 22. december 2012 17:30
Sobota 12. január 2013 17:30
Sobota 26. január 2013 17:30
Sobota 09. február 2013 17:30
Sobota 23. február 2013 17:30
Sobota 09. marec 2013 17:30
Sobota 23. marec 2013 17:30
Sobota 13. apríl 2013 17:30
Sobota 27. apríl 2013 17:30
Sobota 11 . máj 2013 17:30
Sobota 25. máj 2013 17:30
Sobota 08. jún 2013 17:30
Sobota 22. jún 2013 17:30

--------
Sobota 24. august 2013 17:30
Sobota 14. september 2013 17:30
Sobota 28. september 2013 17:30
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ZO ŽIVOTA MISIE

KRSTYV ROKU 2012 SLÁVENÉ V RÁMCI SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE

SOBÁŠE V ROKU 2012, NA KTORÝCH BOL CELEBRANTOM
MISIONÁR SKM, OTEC FRANTIŠEK POLÁK

Poznámka:
Okrem týchto snúbeneckých dvojíc, bolo desaťďalších na poučenie predprijatím sviatosti manželstva.
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POSOLSTVO KONFERENCIE
BISKUPOV SLOVENSKA KRAJANOM
ŽIJÚCIM V ZAHRANIČÍ PRI
PRÍLEŽITOSTI ROKU VIERY A ROKU
SVÄTÝCH CYRILA A METODA

Drahí Slováci mimo hraníc Slovenska,
milí krajania, bratia a sestry!

V tomto roku
1150-teho výročia
príchodu svätých
vierozvestcov Cyrila a
Metoda k našim
predkom - a súčasne v
tomto Roku viery - si
zvlášť intenzívne
uvedomujeme naše
duchovné a národné
korene. Nie sú to dva
odlišné, akoby
rozštiepené korene, ale

vlastne iba jeden jediný. Veď našu duchovnú -
kresťanskú a národnú - slovenskú identitu
nemožno od seba odtrhnúť. Iba evanjeliové
posolstvo Kristovej lásky totiž dáva všetkému
pevnosť, stálosť a vnútornú silu. Bez Kristovho
posolstva by sme sa neboli mohli naozaj rozvinúť
a uvedomiť si, že iba zomknutí okolo Pána pánov
a Kráľa kráľov môžeme vytvoriť skutočnú
národnú rodinu, pokorne hrdú na svoju minulosť,
zodpovednú za svoju prítomnosť a dúfajúcu vo
svoju budúcnosť. „Budete mojím ľudom a ja
budem vašim Bohom“ – sľubuje Stvoriteľ u
proroka Ezechiela.

Preto sa o radostnú vďačnosť za
cyrilometodskú misiu chceme podeliť aj s vami,
našimi krajanmi, ktorí sa k tejto spirituálnej a
národnej identite, postavenej na duchovnom
impulze svätých solúnskych bratov, aj dnes
hlásite v rôznych krajinách sveta. Ba môžeme
povedať, že ste v určitom zmysle pokračovateľmi
ich misie: podobne ako oni ste aj vy, či vaši
predkovia z rôznych príčin odišli z domova;
podobne ako oni ste vo svojich nových
domovoch vydali a vydávate svedectvo o viere
postavenej na skutočných evanjeliových
hodnotách. Preto pokladáme cyrilometodské
jubileum a Rok viery vyhlásený Svätým Otcom
Benediktom XVI. za vhodnú príležitosť vyjadriť
vám poďakovanie za to, že ste sa napriek
sťaženým podmienkam dokázali nielen stať
užitočnými členmi vášho nového spoločenstva,
ale v tomto novom prostredí ste si zachovali živú
duchovnú tradíciu z pôvodnej slovenskej vlasti.

Posolstvo
Tou živou tradíciou je katolícka viera, postavená
na osobnej viere v Božieho Syna Ježiša Krista, na
eucharistickej a mariánskej úcte, na úcte k
Svätému Otcovi, na zomknutej rodine otvorenej
pre nový život, na zdravej národnej hrdosti
láskyplne otvorenej aj pre iné národnosti i kul-
túry.

Ďakujeme vám, drahí krajania za to, že
slovenská rodina mariánskych a
cyrilometodských ctiteľov objíma aj vašou
zásluhou mnohé krajiny a viaceré kontinenty.
Ďakujeme vám za ochotu prekonávať aj väčšie
vzdialenosti, aby ste stretli svoju slovenskú
komunitu a v nej zdieľali duchovné spoločenstvo
vyrastajúce z cyrilometodskej tradície. Vďaka
patrí aj vám, veriacim študentom,
stredoškolákom i vysokoškolákom, ktorí vo
svojom školskom a akademickom prostredí
svedčíte o svojej viere v Ježiša Krista. Aj vás, ktorí
ste prišli za prácou, nech Pán požehnáva a dá
vám silu ukázať cez jej zodpovedné vykonávanie
pravú lásku, pochádzajúcu od Krista. Ak sa
budeme aj my navzájom za seba modliť prosiac o
príhovor našu Sedembolestnú matku aj svätých
solúnskych misionárov, potom bude toto
spoločné svedectvo pokračovať. Dôležité je stále
obnovovať jednotu našich komunít, ktorých
svedectvo by bez dobroprajnosti a odpúšťania
sotva mohlo byť účinné. Keď v roku 1981
blahoslavený Ján Pavol II. navštívil v Ríme
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, tam
prítomným Slovákom o cyrilometodskej tradícii
povedal: „Zostávajte verní tomuto dedičstvu.
Poznávajte ho stále hlbšie, do hĺbky, vo všetkých
životných rozmeroch, so všetkými dôsledkami
pre osobný a spoločenský život. Žite podľa neho
neprestajne, buďte mu verní, ochraňujte ho v tej
istote, že ono je základom duchovnej veľkosti a
kultúrnej výšky vášho národa.. .“

Čo iné vám teda, drahí krajania, môžeme
na konci nášho posolstva zaželať, ako v duchu
citovaných slov blahoslaveného pápeža Jána
Pavla II. skutočnú vytrvalosť v každodennom
svedectve o pravých hodnotách, stálu vernosť pri
ich ochrane a pri zvyšovaní kultúrnej úrovne
spočívajúcej na duchovných princípoch. Všetkým
vám, našim slovenským bratom a sestrám v
zahraničí, vyprosujeme na príhovor
Sedembolestnej Panny Márie a svätých vieroz-
vestcov Cyrila a Metoda hojné Božie požehna-
nie!

Biskupi Slovenska
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MISIJNÉ OZNAMY

Misijný Informátor - Tlačový orgán Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Zodpovedný redaktor a grafická úprava:
Dalibor Kálna. Dátum uzávierky: 08.12.2012. Prípadné návrhy, pripomienky, alebo opravy ohláste na telefónne číslo 079 701
24 47, alebo na e-mailovú adresu misijny.informator@bluewin.ch

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 20. január 2013 09:30
Nedeľa 17. február 2013 09:30
Nedeľa 17. marec 2013 09:30
Nedeľa 21. apríl 2013 09:30
Nedeľa 19. máj 2013 09:30
Nedeľa 16. jún 2013 09:30

--------
Nedeľa 15. september 2013 09:30
Nedeľa 20. október 2013 09:30
Nedeľa 17. november 2013 09:30
Nedeľa 15. december 2013 09:30

JozefBago, 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 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.

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 časopis Slovenské Zvesti. Oznamy a  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 6. január 2013 16:30
Nedeľa 20. január 2013 16:30
Nedeľa 3. február 2013 16:30
Nedeľa 17. február 2013 16:30
Nedeľa 3. marec 2013 16:30
Nedeľa 17. marec 2013 16.30
Nedeľa 7. apríl 2013 16:30
Nedeľa 21.apríl 2013 16:30
Nedeľa 5.máj 2013 16:30
Nedeľa 19. máj 2013 16:30
Nedeľa 2. jún 2013 16:30
Nedeľa 16. jún 2013 16:30

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




