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PÁN VSTAL Z MŔTVYCH

JEŽIŠ ŽIJE!

2 4 6
Prvý marcový víkend sa v
Zürichu konala pôstna
duchovná obnova vedená
otcom biskupom Mons.
Jozefom Haľkom. V zamys-
leniach na tému "Sixtínske
reflexie" sa účastníkom ob-
novy prihováral myšlienka-
mi, ktoré všetkých obohatili
a povzbudili. Niektoré z jeho
myšlienok vám prinášame na
stránkach nášho časopisu.

Boží syn prišiel na náš svet, narodil sa ako
človek. Ako človek zomrel na kríži. Jeho telo bolo
pochované. Máme na to svedkov. Nielen mužov a
ženy, ktorí s ním prišli do Jeruzalema, ale aj
žalobcov, katových pomocníkov, Poncia Piláta a
rímskych vojakov.. .

Všetci štyria evanjelisti píšu o ženách, ktoré
idú na svitaní veľkonočného rána s masťami k
Ježišovmu hrobu. Keď k nemu prídu, nájdu odvalený
ťažký kameň, ktorým bol hrob uzatvorený. Ženy
vojdú doň a vidia na pravej strane sedieť muža v
bielych šatách. Zľaknú sa. Anjel im však hovorí:
“Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný?
Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa miesto, kde ho
uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a
Petrovi: «Ide pred vami do Galilei«” (Mk 16, 1 –
7).. . Ján hovorí o Márii Magdaléne, ktorá stretá
Zmŕtvychvstalého vo veľkonočné ráno. Plačúc stojí
pri prázdnom hrobe. Tu ju vidí Ježiš, ale ona ho
nepoznáva. Až keď ju osloví menom: “Mária”,
otvoria sa jej oči. Povie po hebrejsky “Rabbuni”, čo
znamená Učiteľ. Zmŕtvychvstalý jej hovorí: “Choď k
mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu
Otcovi a Vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu
Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala
učeníkom: “Videla som Pána”

Učeníci tvrdia: Ježiš nie je mŕtvy. Zjavil sa
nám. Videli sme ho. Spätosť našich životov s jeho
životom trvá a vplyv jeho života na naše vlastné
životy pokračuje. Svedkami sú aj ženy a muži, ktorí
obhajujú toto “neuveriteľné” posolstvo. Pre všetkých
týchto svedkov bol prázdny hrob dôležitým

znamením. Stretnutie so Zmŕtvychvstalým bolo
ich poslaním: To čo v nich vzklíčilo, majú podať
ďalej. Ich viera je taká silná, že sú ochotní za ňu i
zomrieť. Na viere týchto učeníkov je založená aj
naša viera. Čo sa odohralo medzi Veľkým piatkom
a veľkonočným ránom, je Božím tajomstvom. Toto
máme na mysli keď hovoríme: “Vstal z mŕtvych”,
alebo “Boh ho vzkriesil”.

Drahí veriaci, sestry a bratia, týmto Vám
chcem zaželať hlboké, radostné a duchovne
bohaté prežitie Veľkej Noci. Aby sme všetci
zažili dotyk Božej sily, prítomnosť jeho
životodárneho Ducha a povzbudenie jeho
prísľubu: “Ja som s vami až do skončenia sveta”.
Toto Vám budem aj v mojej modlitbe zo srdca
vyprosovať – s láskou a úctou – otec František.

Čo všetko sa za uplynulý čas
v našej misii a spoločenst-
vách Slovákov po celom
Švajčiarsku udialo, čo nás
čaká a na čo sa môžete tešiť
v blízkej budúcnosti sa doz-
viete na stranách 4 až 6.
Takisto si zaspomíname a
vzdáme úctu zosnulému
Pavlovi Ďurišinovi v
dojímavom životnom príbe-
hu z pera pozostalých.

Poznáte pojem cirkevný ot-
covia? Viete ako vznikol a
koho ním oslovujeme?
Pojem cirkevní učitelia sa
vyvinul z pojmu „cirkevní
otcovia“, čím chceli vzdať
úctu tým najvzdelanejším a
aj najsvätejším múdrym
vodcom veriacich. obyčajne
na pútnických miestach.
Viac sa dozviete v pútavom
článku od pani Evy Pleško.
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SIXTÍNSKE REFLEXIE

PÔSTNADUCHOVNÁOBNOVA

Od 1. do 3. marca 2013 zavítal k nám (na SKM v
Zürichu) otec biskup Mons. Jozef Haľko,
bratislavský pomocný biskup, predseda Rady pre
Slovákov v zahraničí. Je tiež biskupom
zodpovedným za všetky katolícke misie pre
Slovákov v zahraničí.

Téma prednášiek bola: SIXTÍNSKE REFLEXIE.
V piatok otec biskup rozoberal Michelangelovu
maľbu “Stvorenie Adama”. Hneď v úvode
podčiarkol, že cieľom všetkých úvah na vybrané
posvätné obrazy je prehĺbenie osobného vzťahu k
Ježišovi Kristovi. A to tiež v súvislosti s prežívaním
Roku Viery. Niektoré z myšlienok jeho piatkovej
prednášky: Čo si máme vlastne prehĺbyť vo vzťahu
k Bohu a k Ježišovi Kristovi? Aktuálne veriť v
Božiu prítomnosť. Minulosť si uvedomujeme.
Budúcnosť sú naše plány a obavy. Často sa v nás
táto minulosť a budúcnosť akoby pobili a
zabúdame na prítomnosť. Prítomnosť treba
prežívať v spojení s Bohom. Od chvíľe krstu vložil
Boh do našho vnútra akoby “prijímač” (otec biskup
to prirovnal k SIM – karte v mobilnom telefóne) a
my môžeme a máme tento boží signál prijímať.

Na obraze Stvorenia Adama je Boh – Stvoriteľ
znázornený v uzavretom tajomnom Božom svete.
Božia pravica vystupuje “von” z večnosti do
ľudského – reálneho času a tvorí Adama. Výsek rúk
(Božej a Adamovej) má ešte osobitné vysvetlenie.. .
Boží dotyk, je ten neustále živý signál medzi nami a
Bohom. Stvorenie Adama nie je len dejepisná
udalosť. Boh svet neustále tvorí. Boh je stvoriteľ
verný svojim prisľúbeniam, chce nás stále tvoriť.
Božia pravica, ktorá sa vysúva von z “božieho sveta”
- to je ten kontakt mystického nadprirodzeného
sveta do trojrozmernej skutočnosti, do sveta
Božieho plánu, do sveta Božej myšlienky. Ježiš a
jeho Matka sú v Božej mysli od večnosti. Stvoriteľ
ľavou rukou objíma Máriu a zároveň ukazuje na
Božieho Syna. Kristus sa v Novon Zákone nazýva
“Druhý Adam”. Aj na tejto maľbe rozpojené ramená
Stvoriteľa spájajú prvého a “Druhého” Adama
( Ježiša Krista) . . . . . .

Ježišov dotyk
(prst približujúci
sa k
Adamovmu) je
Božím dotykom.
Je ozdravujúci.
Ježiš sa dotýka
malomocného,
hluchonemého,
slepého.. . a
všetci sú
uzdravení. Pri
spovedi (vo
sviatosti
zmierenia)

rozhrešujúca ruka kňaza predstavuje túto oživujúcu
a uzdravujúcu ruku Božiu.
Boh sa nás dotýka vo forme chleba v Eucharistii.
Chlieb je forma najzákladnejšieho pokrmu pre
človeka. Stvoriteľský dotyk Boží sa uskutočňuje aj
cez Slovo Evanjelia. Evanjelium je modelová
situácia do ktorej sme pozvaní vstúpiť. Je to Slovo
vždy aktuálne. Na obraze je aj zvýraznenie
Najvätejšej Trojice. Boh objíma Krista (a Máriu),
Duch svätý je znázornený nafúknutým plášťom –
ako vánok (vietor prúd vzuchu).

V sobotu (2. marca 2013) sa prednášky
sústredili na obraz KRISTUS SUDCA. (Obraz sa
nazýva aj POSLEDNÝ SÚD). Pri tomto obraze si
treba oživiť úvahu o posledných skutočnostiach
človeka (eschatológia). Ľudský život je ukončený
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smrťou. Osobný a “posledný” súd je vlastne istá
skutočnosť. Osobný súd sa uskutočňuje po smrti. Po
smrti už pre človeka nejestvuje “pred tým” a
“potom”, ale len TERAZ! My nevieme koľkí ľudia
sú na ktorom mieste. Cirkev potvrdzuje len niektoré
prípady ľudí spasených (blahoslavení a svätí). To, že
môže žiaľ nastať pre človeka i zatratenie, približuje
podobenstvo o Lazárovi a boháčovi.. . . . “Medzi nami
a Vami je nepreniknuteľná priepasť.. .”

Dnešná spoločnosť je často pomýlená
tvrdením že: “Všetko je relatívne.. .”, všetko sa môže
vysvetliť tak i onak, všetko sa mení, veci sú závislé
od demokratického hlasovania. V relativizme sú
dokonca aj morálne hodnoty podmienené mienke
väčšiny.. . Tu je treba zháčiť sa a rázne povedať:
VŠETKO NIE! Ježišova zdvihnutá ruka
symbolizuje ako prvé, dvojsečný oddeľujúci meč.
Tento meč oddeľuje dobré od zlého.

Ježiš pozerá do neznáma – má akoby
zatvorené oči. “Boh nehľadí na osobu.. .”,
neovplyvňuje ho sympatia alebo antipatia voči
niekomu... Ježiš reagoval na konanie človeka tak, že

SIXTÍNSKE REFLEXIE

POĎAKOVANIE PRISPIEVATEĽOMA
DOBRODINCOMMISIE

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 2012, január, február

2013) 117 odberateľov. Vyúčtovanie som urobil
za posledné (horeuvedené) 3 mesiace. Celková

suma príspevkov a darov činí: CHF 6'874.
(šesťtisíc osemsto sedemdesiatštyri

Švajčiarskych Frankov)

VYSLOVUJEMTEDAVŠETKÝM
ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE. NECH PÁN
BOH POŽEHNÁVAŠU ŠTEDROSŤ.

MISIJNÝČASOPIS MÔŽEVYCHÁDZAŤ
I VĎAKAVAŠEJ PODPORE!

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 (spoločenstvo Bern) ktorá venovala
mimoriadne veľkodušný dar CHF 700.

Podobne jedna rodina z Zürichu venovala
dar CHF 500.

rozlišoval dobro od zla, dobré konanie od zlého,
dobré zmýšľanie od zlého.. . .
Nedá sa ospravedlňovať akékoľvek konanie
výrokom: “Ježiš je nekonečne láskavý – nehovorte o
spravodlivosti”.

Napriek tomu Božia láska je “bezbrehá”, ale
ona sa prejavuje aj v tvrdosti a požadovačnosti.
Milujúci rodič je tvrdý.. . No Ježiš zomiera aj za tých,
ktorých vyháňa z chrámu...
Potrestane zla, nie je neláskavé.. . Na obraze je
viditeľná Kristova rana po kopiji v boku.
Prebodnutý bok je zavŕšenie Ježišovho utrpenia.
Ježiš vo svojej NEPODMIENENEJ LÁSKE
hovorí: “Otče odpusť im, lebo nevedia, čo činia”.

Ježiš je v “mandorle” v akejsi “škrupine” svetlej
farby, ako Vševládca – Kristus Pantorator. Je tam s
ním aj jeho Matka. Prstom ukazuje na svojho
Syna, ako v podobenstve na svadbe v Káne. Ježiš
káže sluhom: “Naplňte nádoby vodou!”. Sluhovia
sme my. Naplniť nádobu vodou, je splniť tie
najvšednejšie povinnosti dňa. A to aj vtedy, keď sa
to zdá protirečivé. Rozumom nepochopiteľné. Ježiš
dokáže z tej všednosti urobiť “víno”.

Záver: Vybral som niektoré výroky a
myšlienky kazateľa. Okrem týchto odznelo ešte
veľa poučných a povzbudivých slov. V tomto
článku som pripomenul hlavné myšlienky z
prednášiek. S vďakou otcovi biskupovi za jeho
obetavosť - otec František
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PÚŤ SLOVÁKOVDOMARIASTEIN

Nedeľa, 12. mája 2013

Púť už tradične usporadúva a organizuje Slovenské
spoločenstvo v Bazileji. Púť sa vždy koná z
príležitosti Dňa Matiek.

Program je následovný:
11:00 – možnosť vykonať si sviatosť zmierenia
12:15 – usporiadanie sprievodu a vchod do
Baziliky procesiou
12:30 – začiatok sv. omše

Hlavným celebrantom a kazateľom bude
dôstojný pán PaedDr. JCDr. Ferdinand Jurčišin,
PhD – farár vo farnosti Seňa (dekanát Košice).
Ku koncelebrácii sv. omše sú pozvaní aj všetci
kňazi či už slovenského pôvodu, alebo akokoľvek
blízki nášmu spoločenstvu!

Po sv. omši sa koná piknik v priestoroch
domu rehoľných sestier – len 5 minút chôdze od
Baziliky. Bude možnosť kúpiť 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.

PÚŤKUCTI NAŠICHVIEROZVESTCOV
REICHENAU

Sobota, 29. júna 2013 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 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 chôdze
od Baziliky sa rozprestiera aj Bodamské jazero s
malebným pobrežím.

ZO ŽIVOTA MISIE

SLOVENSKÁ ŠKOLA vZürichu

Milí rodičia, dňa 10.4.2013 otvárame pre Vaše deti vo veku 6-14 rokov Slovenskú školu a pre deti vo
veku 3-6 rokov Slovenskú škôlku. Naším zámerom je rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností v
rodnom jazyku a poznávanie slovenskej kultúry, umenia, literatúry a slovenských reálií hravou a pre deti
pútavou formou. Vaše deti čakajú aj tvorivé aktivity, spev, tanec a divadlo, či možnosť zapožičať si detskú
literatúru v našej knižnici. Miesto a čas výučby:

Slovenská škola – International School Zürich North, Wallisellen, streda 16:00-17:40
Slovenská škôlka – Schulhaus Bühl, Wiedikon, Zürich, streda 14:00-15:40

Ďalšie informácie a prihlášky nájdete na www.slovenskaskola.ch, www.zdruzenie.ch alebo na facebooku
v skupine „Slovenska skola a skolka v Zurichu“. Tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi! V
prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte:

Monika Mareková
076 266 63 82
monika_marekova@yahoo.com

Eva Palkovičová
076 651 66 44

slowakisch.eva@gmail.com
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NAŠI ZOSNULÍ
PAVOL ĎURIŠIN - LUKÁČ

*12. JANUÁRA 1919
†22. FEBRUÁRA 2013

Náš otecko sa narodil 12. januára 1919 v
Trebišove, na Slovensku. Vyrástol v rodine s piatimi
súrodencami. Vyučil sa za mäsiarskeho majstra. Už
počas učňovky sa v ňom prebudil podnikateľský
zmysel. Úspory z učňovského platu investoval do
kúpy dobytka. Ráno vstal už o 4 hodine a s
bicyklom chodil do okolitých obciach ku sedliakom
kupovať dobytok a predávať ho mäsiarom. Vďaka
jeho talentu na obchodovanie stal sa nákupcom
dobytka pre oslobodené východné Slovensko v
Košiciach pri Slovenskej Národnej Rade.

S mamičkou sa spoznali v zime v roku 1945.
Mamička pracovala v tom čase tiež v úrade
Slovenskej Národnej Rady. Mamička bola
absolventka obchodnej školy. 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 už otecko
samostatný podnikateľ, vlastnil podnik a obchody
pre mäsové výrobky.

Po puči komunistov v Československu v
roku 1948 mu zobrali celý majetok. Pre rodičov sa
začali ťažké časy prenasledovania komunistami.
Otecko bol pre komunistov „kapitalista“ a tým
pádom nepriateľ štátu.

Otcove pracovisko bolo stále prekladané do
rôznych miest na Slovensku. Mamička bola často
sama s deťmi. V roku 1953 sme boli dokonca
vysťahovaní do jednej malej obce v Karpatoch, kde
sme bývali v jednej izbe. Otecka sme videli raz do
týždňa pár hodín.

Napriek tomu bol náš rodinný život plný
radosti a lásky, za čo zo srdca ďakujeme našim
rodičom. Veľa pekných spomienok na detsvo sa
vzťahuje na toto naše životné obdobie.

V roku 1968 po okupácii Československa
využila naša rodina možnosť úteku na západ. V
prvých rokoch boli sme rozdelení, od 1971 žijeme
ale všetci spolu vo Švajčiarsku.

Túžba byť samostatným podnikateľom
otecka nikdy neopustila. Svoje úspory po 10
rokoch vo Švajčiarsku investoval do prebratia
mäsiarskeho obchodu na Morgartenstrasse v
Zürichu. Úspech a šťastie mu obchod ale
nedoniesol. V tom čase boli samostatní obchodníci
od veľkoobchodov (Coop, Migros) vytlačení z
trhu. Ani výroba slovenských špecialít nezabránila,
že po dvoch rokoch musel likvidovať svoj obchod.
Veľa svojho voľného času trávili rodičia v kruhu
Slovákov, ktorí patrili ku pravidelným
návštevníkom slovenskej katolíckej misie v
Zürichu. Tieto stretnutia a priateľstvá im dávali
veľa a vyplnili ich život radosťou a zmyslom.

Už vyše 30 rokov bývajú moji rodičia na
Morgartenstrasse. Vďaka veľkorysosti a srdečnosti
majiteľov domu mohli oni do vysokého veku užívať
výhody centrálnej polohy v meste. Mamička
zomrela minulého roku v marci. Otecko mohol
napriek tomu zostať v ich byte, za čo ďakujeme
srdečne pani Hulda Ueltschi, majiteľke bytu.

Otecko chodil každý deň k mamičkinemu
hrobu. Vo štvrtok, 22. februára 2013 popoludní na
ceste k mamičkinmu hrobu dostal otecko porážku
srdca. V nemocnici nás krátko nato opustil náš
drahý milovaný otecko, dedko a pradedko. Náš
smútok nad jeho stratou je veľký. Jediná naša
útecha je, že jeho prianie byť pri mamičke sa
splnilo.

Prosíme Ťa všemohúci Pán Boh, zmaž jeho
hriechy a povolaj jeho dušu k sebe. Večné
odpustenie daj mu Pane a buď mu milostivý a
srdečný, nech odpočíva vo večnom pokoji. Amen.

Rodina Ďurišinová a rodina Oggier
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CIRKEVNÍ UČITELIA
ACIRKEVNÍ OTCOVIA

Pojem cirkevní učitelia sa vyvinul z pojmu
„cirkevní otcovia“, čím chceli vzdať úctu tým
najvzdelanejším a aj najsvätejším múdrym vodcom
veriacich. Niekto ako kazateľ, iný ako náboženský
spisovateľ v niektorom odbore teologickom, iný
svojím svätým životom. S ich sochami sa stretáme
obyčajne na pútnických miestach.

Čo sú typické znaky týchto učiteľov? Naše
učenie je od čias Ježiša Krista stále rovnaké ale
stále sa ozývali medzi nami mužovia – neskôr aj
ženy – ktorí obzvlášť venovali pozornosť
spiritualite, mystike, dogmatike (=učenie Cirkvi),
morálke, asketike a svoje skúsenosti s tým
odborom našej teológie aj vyučovali a sústredili do
kníh.

Hneď na začiatku podotýkam, že niektorí
učitelia sú aj cirkevní otcovia. V staroveku boli
všetci učitelia „otcovia“. Definitívny význam týchto
slov sa upevnil až s veľmi silným kanonistom
(dobre poznal zákony=kánony Cirkvi) Benediktom
XIV. (1740- 1758). Podobne, ako u „otcov“ aj u
učiteľov máme 4 typické znaky: 1. Pravá viera – 2.
Svätý život – 3. vynikajúce vedomosti a teologické
výkony – 4. výslovné prijatie Cirkvou (v stredoveku
mal túto úlohu už pápež) a v novšej dobe aj rády a
kongregácie. Prvé menovanie cirkevného učiteľa
urobil pápež Pius V. s vyhlásením za učiteľa
Tomáša z Aquina. Prvé dve ženy vyhlásil za
učiteľky 1970 Pavol VI. (Terézia z Ávily a Katarína
Sienská).

V katolíckej Cirkvi si dnes uctievame spolu 32
cirkevných učiteľov a učiteliek:
1. písali v latinčine: sv. Ambróz, sv. Hieroným, sv.
Augustín a sv. Gregor Veľký.
2. Traja písali v gréčtine: sv. Atanáz – sv. Bazil – a
sv. Gregor Naziánsky
3. Ostatní písali asi v rodnej reči – všetci sú aj svätí:
Tomáš Aquinský – Ján Chryzostom –
Bonaventura – Anzelm z Cantebury – Izidor zo
Sevilly – Petrus Chrysologus zlatoústy – Lev
Veľký – Petrus Damiani – Hilarius z Poitiers –
Bernhard z Clairvaux – Alfonz z Liguori –
František Saleský – Cyril z Alexandrie a Cyril
Jeruzalemský - Ján z Damašku – Beda Venerabilis

POHĽAD DO DEJÍN
– Efrém Sýrsky – Ján z Kríža – Peter Canisius –
Robert Bellarmin – Albert Veľký – Anton
Paduánsky – Laurentius z Brindisi – Terezia z Ávily
a Katarína Sienská.

Cirkevní otcovia, názov „Otec“ pochádzal od Abba
– Boh Otec, môj otec a po nemecky Abt = opát je z
toho istého základu. Titul „Otec“ patril vždy
biskupovi. Neskôr to rozšírili aj na cirkevných
spisovateľov, ktorí boli predstaviteľmi pravej viery a
tešili sa veľkej úcte. Tento titul sa všeobecne
používal s mlčanlivým súhlasom celej Cirkvi. Ale
neskôr to obmedzili len na starovekých autorov. Na
Západe patrí k nim Izidor zo Sevilly (+636) alebo
Beda Venerabilis (+735), na Východe Ján
Damascénsky (+ okolo 749) a Johannes
Chryzostomus. Na to sa dbalo, aby boli narodení
blízko seba, resp. reprezentovali učenie a vieru tej
istej doby.
Latinsky píšuci: sv. Ambróz – sv. Hieroným – sv.
Augustín a sv. Gregor Veľký. Na Východe si
uctievajú len troch hierarchov a ekumenických
učiteľov: sv. Bazilia – Gregora Naziánskeho a Jána
Chryzostoma. Neskôr pridali aj sv. Atanáza, zrejme
aby nahradzovali vždy 4 evanjelistov. Neskôr boli
žiadosti o menovanie „cirkevných otcov“ a učiteľov
aj z iných krajín a to začínalo so sv. Tomášom
Akvinským (1567). Podnetom k tomu boli rôzne
škriepky medzi rádmi a teologickými školami.
Nakoniec sa však toto sústredilo už len na
dogmatiku, morálku, asketiku a mystiku.

Myslím si, že to patrí ku vzdelaniu každého
veriaceho, poznať tieto mená, asi si nebudete
pamätať všetkých 32, ale keď niektoré z týchto mien
počujete, tak aspoň budete vedieť, kam ich máte
zaradiť.

Vaša Eva Plešková



Č
íslo

1
R
o
čn
ík

2
0
1
3

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 24. marec 2013 17:30
Nedeľa 14. apríl 2013 17:30
Nedeľa 28. apríl 2013 17:30
Nedeľa –Mariastein
DeňMatiek 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
Nedeľa 25. august 2013 17:30
Nedeľa 8. september 2013 17:30
Nedeľa 22. september 2013 17:30
Nedeľa 13. október 2013 17:30
Nedeľa 27. október 2013 17:30
Nedeľa 10. november 2013 17:30
Nedeľa 24. november 2013 17:30
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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 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
Sobota 12. október 2013 17:30
Sobota 26. október 2013 17:30
Sobota 9. november 2013 17:30
Sobota 23. november 2013 17:30
Sobota 14. december 2013 17:30
Sobota 28. december 2013 17:30

OBRADYVEĽKÉHOTÝŽDŇA
AVEĽKEJ NOCI 2013 (ZÜRICH)

Všetky obrady sa konajú v Krypte kostola
Liebfrauen v Zürichu

KVETNÁ NEDEĽA – 24. marca 2013 o 9:30
Pred kostolom bude na úvod požehnanie ratolestí
(paliem) a následne vchod do Krypty.
ZELENÝ ŠTVRTOK – 28. marca 2013 o 19:00
Svätá omša – Pamiatka večere Pánovej.
VEĽKÝ PIATOK – 29. marca 2013 o 15:00
Slávenie utrpenia a smrti Pána – Pašie, poklona sv.
Krížu, sv. príjmanie.
BIELA SOBOTA – 30. marca 2013 o 21:00
Veľkonočná vigília so slávnostnou sv. omšou a
procesiou vzkriesenia.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 31. marca 2013 –
Slávnostná sv. omša o 9:30.

Pred a po každej bohoslužbe je možnosť pristúpiť
ku sviatosti zmierenia (ku spovedi). V stredu
Veľkého týždňa (27.03.13) a v stredu po Veľkej
Noci (03.04.13) sa slovenské sv. omše v kostole sv.
Jána Bosca – na Talianskej Misii – nekonajú!

KRÍŽOVÁCESTAVPRÍRODE
Nedeľa, 17. marca 2013

Ako každý rok, aj tento raz sa bude konať
KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE –
CHODNÍKOM NA UETLIBERG (Zürich),
začiatok je o 14.00. 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. 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-piknik. Pohostíme sa tým, čo si v
ruksakoch prinesieme.
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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. 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

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 časopis Slovenské Zvesti. Oznamy
a  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 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
Nedeľa 1. september 2013 16:30
Nedeľa 15. september 2013 16:30
Nedeľa 6. október 2013 16:30
Nedeľa 20. október 2013 16:30
Nedeľa 3. november 2013 16:30
Nedeľa 17. november 2013 16:30
Nedeľa 1. december 2013 16:30
Nedeľa 15. december 2013 16:30

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




