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PONORENIE DO VODY

A SLOVO – KRST

3 5 1 0
Otec František Polák, SDB
odchádza z miesta misionára
slovenskej katolíckej misie
vo Švajčiarsku. Bol odvolaný
otcom biskupom Jozefom
Haľkom, ktorý je zodpo-
vedný za slovenské katolícke
misie v zahraničí. Odvolávací
list otca biskupa, ako aj vy-
jadrenie otca Františka Polá-
ka nájdete na stranách 3 a 4.

Na stranách 5 až 9 sa doz-
viete, čo sa udialo v komu-
nitách slovenskej katolíckej
misie vo Švajčiarsku za uply-
nulé 3 mesiace. O tom, že sa
toho udialo veľa, svedčí aj
rozsah rubriky "Zo života
misie". Spomíname si na
našich zosnulých, aj na uda-
losti, ktoré nás sprevádzali
Veľkou nocou.

Kde je duša v našom tele?
Ako sa prejavuje? Otázka,
ktorú už azda každý sám pre
seba skúšal zodpovedať a
ktorú sa rodičia svojim
deťom aspoň raz snažili ru-
kolapne vysvetliť. Patrí duša
k telu, alebo je azda jeho
súčasťou? Vydajte sa s Evou
Pleško na cestu jej objavova-
nia a lepšieho porozumenia.

“Tí, ktorí prijali jeho slovo, boli pokrstení. ” (Sk 2,41);
Takto končí v Biblii správa o turíčnej udalosti, o dianí
po zoslaníDucha Svätého. “Dali sa pokrstiť”, Krst! Do
Božej Cirkvi nevstupujeme bez viditeľného znaku.

Drahí veriaci, milí priatelia a čitatelia! V
tomto úvodníku chcem napísať niečo o krste.
Budem vychádzať z opisu obradu krstu dospelých,
teda je tu reč o slávnostnom krste. Samozrejme, aj
krst detí, hoci je jednoduchší, má tie isté účinky,
vlieva tú istú krstnú milosť.

Prvým obradom je prijatie za katechumena
(katechumen = uchádzač o krst). Odohráva sa
vonku pred kostolnou bránou. Už to samo je
znakom. Aj kňazova fialová štóla čosi naznačuje.
Totiž to, že človek je ešte na ceste. Fialová farba je
určená pre adventnú a pôstnu dobu. Podobne aj
nasledujúce obrady sú až do najmenších
podrobností naplnené zmyslom. Všetko sa vyjadruje
obrazmi. Miesto, farba, znaky, materiál, majú svoju
vlastnú reč. Netreba byť študovaným, aby sme ju
pochopili.

Kňaz príjma uchádzača o krst otázkou: Ako
sa voláš? Potom rozvinie rozhovor otázkou: Čo si
žiadaš od Božej Cirkvi? – Vieru. Čo ti dá viera? –
Večný život. Tieto odpovede katechumena znejú v
ústach dospelého človeka mohutne: Katechumen
žiada to, čo potrebuje pre večný život! To je najprv
viera. Človek prichádza, pretože verí a jednako prosí
o vieru. Je to ako s tou prosbou z evanjelia: “Verím

Pane! Pomôž mojej nevere.” (Mk 9,24) To
znamená, že viera je koniec koncov niečo, čo sa
dostáva, čo si človek sám nemôže vytvoriť.
Pred prijatím krstu sa však hovorí aj o skutkoch. A
to hneď v nasledujúcom poučení: “Ak chceš získať
večný život, zachovávaj prikázanie: Miluj Pána,
svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou
dušou, celou svojou mysľou. Po prijatí do
katechumenátu nastáva doba prípravy. Môže trvať
dlhšie.. . (Niekedy tri, dva.. . alebo jeden rok.. .). No
ak si to niekedy okolnosti vyžadujú môže sa aj
skrátiť.

Druhá časť obradov je znázornením boja
medzi Bohom a satanom v tomto človeku. Je to
modlitba exorcizmu a pomazanie katechumena.
Kňaz sa modlí, aby Pán vyslobodil kandidáta na
krst od nástrah a pokušení zlého ducha. Prosí tiež
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o vyslobodenie z moci tmy a o vyzbrojenie
Kristovou milosťou pre tento boj. Potom nasleduje
pomazanie olejom katechumenov. Olej
katechumenov a pomazanie týmto olejom je
obrazom posily, ktorú používali zápasníci – atléti,
pred ťažkými zápasmi.

Podstatnou časťou je samotný krst. Možno
ho prijať v ktorýkoľvek deň a ktorúkoľvek noc
roku. Jedna noc je však na to osobitne vhodná: noc
keď Ježiš vstal z mŕtvych k večnému životu. V tejto
noci sa preto spieva chválospev na krstnú vodu a
voda sa svätí k svojmu účelu. Áno krstí sa vodou!
Kňaz hlasne spieva modlitbu veľkonočnej noci,
prejde dejinami Písma Svätého, aby vystihol
obrovský význam tohto živlu. Boh predurčil tento
najmaterinskejší zo všetkých živlov, aby sa stal
účinným znakom nebeského narodenia.

Vlastný obrad krstu je veľmi jednoduchý.
Potom, čo vyvolený znovu slávnostne potvrdil pred
celou cirkevnou obcou, že jeho viera je zhodná s
vierou jeho spoločenstva je vzápätí na to pokrstený
trojnásobným poliatím temena hlavy vodou.
(Alebo trojnásobným ponorením do vody). Krstiteľ
pritom osloví krsteného jeho “krstným” menom a
hovorí: “Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého” (porov. Mt 28.19). Krst už netreba nikdy
opakovať a ani sa opakovať nesmie. Jeho
neopakovateľnosť sa vysvetľuje tým obrazom, že
krst vtláča do človeka (do jeho duše) nezmazateľný
znak.

Drahí veriaci! Chcel som pripomenúť, aj
keď veľmi skrátene, dôležitosť prvej a
najdôležitejšej sviatosti. Krstom sme vstúpili do
Cirkvi – vstúpili sme do spoločenstva Cirkvi. Sami
vieme, aké je niekedy zložité byť sestrou – bratom
tým, ktorých v tomto spoločenstve stretávame.
Medzi emigrantami je tá pestrosť nevyspytateľná.
Aj medzi Slovenkami a Slovákmi je pomerne dosť
krstov detí a máme aj krsty dospelých. Pre našinca
je krst (hlavne krst detí) aj kultúrna záležitosť.
Treba byť však veľmi bdelý, aby sme z tohto
výsostne posvätného úkonu neurobili iba folkórny
úkon. Povzbudzujme sa teda navzájom v našej
viere a žime tak, aby sme svoj krstný záväzok nikdy
nezradili, nezapreli. To Vám zo srdca aj želám a v
modlitbe vyprosujem.

Váš misionár Otec František

ZO ŽIVOTA MISIE
PÚŤKUDŇUMATIEK, MARIASTEIN 2013

Naša Mariánska Púť v Mariastein, ktorá sa tiež slávi
pri príležitosti dňa matiek, bola slávená dňa 12.
mája 2013. Slavnostným kazateľom bol Vdp.
Ferdinand Jurčišin.

Vo svojom príhovore medzi iným zdôraznil:
"Význam sv. omše a jej hlboký duchovný rozmer. Sv.
omša je mimoriadna modlitba. Celé stvorenie je
obetované nebeskému Otcovi skrze Eucharistiu.
Veriaci prítomní na sv. omši posilňujú svoju vieru."
Potom otec Ferdinand vysvetlil, ako rôzne skupiny
ľudí, ktorí prichádzajú na sv. omšu z rôznych
pohnútok, vždy čerpajú z tohto prameňa milostí.
Panna Mária je tým najlepším príkladom, ako
nasledovať Ježiša. Panna Mária je tam, kde sú
zhromaždení apoštoli. Panna Mária je aj vzor dobrej
matky.

Kazateľ vysvetlil význam matky v živote
dieťaťa, matka dáva dieťaťu nenahraditeľnú životnú
silu. Aj to je dôvod adoptovať si Pannu Máriu za
našu duchovnú Matku a najmocnejšiu nebeskú
ochrankyňu.

Po svätej omši sa konal aj spoločný obed v
reštaurácii u rehoľných sestier františkániek. Aj
touto cestou ďakujem ešte raz otcovi Ferdinandovi,
že prišiel medzi nás a povzbudil nás. Ďakujem
pánovi Prof. Jozefovi Sopkovi a jeho manželke pani
Márii Sopkovej, že prijali kazateľa a boli jeho
hostiteľmi, pripravili letáky s piesňami a modlitbami
pre sv. omšu. Pán Prof. Jozef Sopko sprevádzal tiež
sv. omšu hrou na organe. Ďakujem pánu Zelenayovi,
za poskytnutie slovenských ľudových krojov. A
ďakujem tiež všetkým Vám, ktorí ste podali
pomocnú ruku pri sv. omši, pri organizácii púte,
alebo ste aspoň svojou účasťou prejavili, že viera
našej Slovenskej komunity vo Švajčiarsku žije a
rastie.
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ODVOLANIE MISIONÁRA
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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.

K LISTU PÁNA BISKUPA JOZEFAHAĽKU -
SÚČASNÝ MISIONÁR OTEC FRANTIŠEK
ODCHÁDZA ZO SLOVENSKEJ KAT.
MISIE VZÜRICHU

Drahí veriaci, milí spolurodáci!
Ako sa dozvedáte v liste J.E. pána biskupa Jozefa
Haľku, v Slovenskej Katolíckej Misii (SKM),
prichádza k zmene. Môj mandát misionára (so
sídlom v Zürichu) pre Slovákov, končí ku dňu 30.
septembra 2013. Nakoľko prvá úradná správa
prišla iba mne osobne, bolo treba o tom
informovať iné zodpovedné osoby a cirkevné
inštitúcie vo Švajčiarsku a predstavených v rámci
Saleziánskej kongregácie, ktorej som členom.
Pretože vec nebola vopred prejednaná na vyšších
úrovniach a ani misijná rada SKM (Zürich) nič
netušila, komunity: Basilej, Bern, Ženeva,
Lausanne neboli o tom informované, okrem ústnej
komunikácie, zverejňujem aj v Misijnom časopise
túto správu. Na jej publikácii v časopise nástojil aj
bezprostredný koordinátor inojazyčných misií
Mons. Luis Capilla.

Nakoľko mojím odvolaním sa nepriamo
spochybňuje rozsah a kvalita mojej práce ako
dušpastiera, chcem sa aspoň trocha vyjadriť k
tomuto “zásadnému opatreniu”.
– Konkrétne dôvody prečo musím byť
odvolaný sa v liste pána biskupa neuvádzajú
– Diecézne inštitúcie (zainteresovaní švajč.
biskupi: Mons. Vitus Huonder, Mons. Martin
Gächter) sú s mojou prácou bezvýhradne spokojní.
– Migratio – ktoré koordinuje inojazyčné
Misie na úrovni celého Švajčiarska, je mimoriadne
prekvapené nad listom pána biskupa. Majú k tomu
výhrady.
– Môj bezprostredný predstavený za diecézu
Chur (vikariát Zürich) Mons. Luis Capilla je s
mojou prácou a so mnou, ako osobou jemu
blízkou, veľmi spokojný.
– Reakcia veriacich na toto opatrenie je:
prekvapenie, smútok a tiež otázniky prečo.
Niektoré skupiny sa aj písomne vyjadrili. Ako ja
viem – písali, že oni ma poznali iba v dobrom
svetle.

Nakoľko reakcie zo strany Cirkvi vo
Švajčiarsku sú ešte v pohybe a aj veriaci (napr. z

Bazileju) sa chcú vyjadriť písomne - vec je ešte živá.
No nakoľko pán biskup sa vyjaril tak radikálne –
bolo treba konať a jednať. Zmeny nastanú! Ja som
ochotný poslúchnuť, ak to bude pre dobro Slovákov
vo Švajčiarsku. Takisto Saleziáni (rehoľa, ktorej som
členom) má svoje preferencie a potreby. Ja môžem
byť užitočný a potrebný aj na inom mieste
pôsobenia. Toto som však uverejnil, lebo aj vy laici,
ako Boží ľud, máte právo byť informovaní, vypočutí
a aj sa k veci vyjadriť.

Pán biskup Jozef Haľko (ako som sa
dopočul) mal údajne “overené informácie” o mojej
práci na misii. Sloveniek a Slovákov je vo
Švajčiarsku zaokrúhlene 15 000 osôb. Koľkých asi
vypočul? Jedného zo sto? Alebo jedného z 1000? A
aj keď toto “zásadné opatrenie” pána biskupa, žiaľ už
dalo veci do pohybu, Vy sa môžete vždy vyjadriť.
Možno by to bolo dobré, aby obraz otca biskupa o
SKM vo Švajčiarska a o jeho misionárovi bol
podložený skutočným svedectvom úprimných
veriacich z našich spoločenstiev.

S láskou a úctou ku všetkým, s ktorými som
akokoľvek prišiel za posledných 11 rokov do
kontaktu – otec František.

ODVOLANIE MISIONÁRA
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NAŠI ZOSNULÍ
ŠTEFANVAGOVIČ
(kňaz a fokolarín)
*12. APRÍLA 1927
†21. MARCA 2013

Dôstojný pán Štefan Vagovič sa narodil 12.
apríla 1927 v obci Kátlovce (okres Trnava), v rodine
roľníkov. Už ako chlapec cítil v sebe povolanie ku
kňazstvu. Navštevoval malý seminár v Trnave a
potom pokračoval v štúdiách filozofie a teológie v
Ríme. Kňazské svätenie prijal v roku 1952. Potom
bol kaplánom v Benátskej provincii a neskôr až 10
rokov pôsobil v regióne Abruzzo a neskoršie v
Marche (Všetky menované oblasti sú v Taliansku).
Tu pôsobil aj ako profesor filozofie na kňazskom
seminári.

V roku 1956 sa vracia do Ríma – spolu s
niekoľkými spolurodákmi zo Slovenska na
Kolégium svätého Jána Nepomuckého. Tu sa stretol
s jedným členom hnutia FOCOLARE (čítaj
fokoláre). Tak sa začala jeho orientácia na toto
hnutie a v rokoch 1958 – 59 už začína žiť ich
duchovnosťou.

V roku 1964 definitívne vstupuje do hnutia
Focolare so všetkými záväzkami. Tu sa začala jeho
cesta nového duchovného povolania. Hneď na to v
roku 1965 prichádza do mesta Loppiano a pôsobí
ako učiteľ. Jeho biskup ho úplne prenecháva pre
hnutie Focolare. Svoju vďačnosť za toto nové
povolanie vyjadril takto: “Viem, že toto je Božie
dielo a milosť a to, že môžem k Vám patriť ma
napĺňa radosťou a pokorou.”
Keďže jeho biskup mu dal úplnú slobodu, 22 rokov
slúžil v pokore a v horlivosti v Loppiano. V roku
1987 sa presťahoval do Švajčiarska do mestečka
Montet. Tu pokračuje tak ako predtým v
podobných úlohách.

Veľmi múdro a diskrétne sprevádzal na
duchovnej ceste veľký počet fokolaríniek a
fokolarínov. Poskytoval im duchovné vedenie počas
ich formácie. Robil to v jednoduchej a čistej láske.

Táto jeho láska vedela vždy príjmať, čítať v srdci a
byť oporou v ťažkostiach. Bol milovaní všetkými,
lebo vždy v duchu lásky bol obrátený k ľuďom a
zároveň aj hlboko sústredený v Bohu. Toto
dokazujú stovky správ prichádzajúcich sem (do
Montet) z celého sveta. Niektoré sú od ľudí, čo ho
poznali ešte pred 40 rokmi v Loppiano a iné od
tých, čo ho spoznali len posledný rok tu, v Montet.
(toto bol krátky výťah z pohrebnej reči).
Otec Štefan mal občianstvo talianské i švajčiarske.
Nikdy však nezaprel svôj slovenský pôvod a lásku k
rodnej zemi. Keď som ho prosil o výpomoc, bol
vždy ochotný. Mal pri sebe aj slovenské liturgické
knihy. Ešte rok pred smrťou – na stretnutí
Sloveniek a Slovákov v Montet nám sám pripravil
kaplnku ku sv. omši a sledoval celý náš program s
istým nadšením. A pri návšteve otca Mariána
Kuffu (na jeseň 2012), keď v Montet mal prvú časť
obnovy, nakoľko mu ešte sily stačili – sledoval
dobrácky a starostlivo naše spoločenstvo. Ochotne
vypomáhal ako spovedník na našich pútiach.
Pokým vládal vypomohol aj so sv. omšou, napriek
tomu, že cestovanie vlakmi mu už nebolo pre
vysoký vek ľahké. Otec Štefan je pochovaný v
Montet – na pozemku domu Focolarínov.
Pane, prosíme ťa, odmeň tvojho verného
služobníka Štefana pokojom a slávou v nebeskom
príbytku.
S vďačnosťou a láskou otcovi Štefanovi za jeho
príklad a službu – František Polák – duchovný pre
Slovákov vo Švajčiarsku.

KATARÍNAZAJACOVÁBUROŠOVÁ
*11. MÁJA 1983

†26. MARCA 2013

Katka sa
narodila 11.05.1983 v
Dolnom Kubíne ako
tretie dieťa, spolu s
ňou sa rodinka
presťahovala do
väčšieho bytu. Bola
živé dieťa a dala
rodičom riadne

zabrať. Keď sa raz hrala vybíjanú pred domom,
vbehlo pred ňu auto a ona do neho narazila zboku.
Anjel strážny stál pri nej, nič sa jej nestalo.
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NÁRODNÁMARIÁNSKAPÚŤ SLOVÁKOV

DO EINSIEDELN
Nedeľa, 8. septembra 2013

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. Ján Orosch, titulárny biskup, apoštolský
administrátor trnavský.

Program je následovný
10.30 hod Vysluhovanie sviatosti zmierenia
(spovedí) v kaplnke na spovedanie. Vchod je z
námestia pred Bazilikou. Treba vojsť do vchodu s
nápisom “Gymnasium”
11.45 hod Zoraďovanie procesie pre slávnostný
vstup do Baziliky
12.15 hod Vstup do Baziliky a začiatok
pontifikálnej sv. omše
14.00 hod (približne) 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. Bazilika 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 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.

NAŠI ZOSNULÍ
Počas školy sa veľa venovala športu, čím sa

prejavili jej gény po ockovi. Behala – bežkovala a aj
vyhrávala. Na strednej škole sa jej pohyb zišiel,
keďže sa učila profesiu “kuchár – čašník” a bola
jednou z tých čašníčiek, ktoré hostí nevyhadzujú.

Po škole robila čašníčku v hoteli, ale vždy
ju to ťahalo do sveta. A tak odišla do Švajčiarska.
Tam sa trochu priučila jazyku, ale po čase ju vietor
zavial zase domov. Druhýkrát skúsila šťastie v
Rakúsku, kde sa už usadila. Tu spoznala najkrajšie
radosti, ale i starosti. Narodila sa jej krásna dcérka
Jasmínka. Od jej narodenia sa ešte viac prejavila jej
láska k dcére a rodine. Jasmínka bola ako “baterka”,
vždy jej dodávala plno síl – v každej dobrej i zlej
chvíli. Katka dokázala cestovať z Dornbirnu do
Kubína s Jasmínkou, s troma taškami sama a to
vlakom. Pre ňu to bol jednoducho “Kein Problem”.

Potom do jej života vstúpil Martin a Katka
prežívala najkrajšie obdobie svojho života. Všetci
traja chodili na výlety, športovali spolu, trávili spolu
voľný čas a plánovali budúcnosť. Našli si aj
spoločné bývanie.

17.11.2011 ich však zastihla strašná správa
– diagnóza rakovina – a všetky plány šli bokom a
začal sa ťažký boj. Katka a Martin statočne
bojovali vyše roka, ale choroba vždy našla spôsob,
ako ich predbehnúť. Ani veľká pomoc zo strany
rodiny a priateľov však nedokázala priviesť tento
boj do úspešného konca.

Avšak i v tomto ťažkom období boli aj
pekné chvíle, ktoré ani choroba nedokázala vziať –
ako 17.03. 2012 zásnuby a 20.02.2013 svatba.
Dnes tu stojíme a lúčime sa s Katarínou a budeme
na ňu myslieť stále ako na Anjela, ktorým bola na
zemi a teraz nás stráži z nebíčka. Katkina
mamička, ocko, manžel Martin a najbližšia rodina.

Ja mám tiež na Katku krásne spomienky.
Pamätám si ako prišli ešte s Martinom na sv. omšu
až do Zürichu napriek tomu, že choroba už
doliehala. Dvakrát som bol pri nej v Dornbirne v
nemocnici. Prijala so živou vierou sviatosti chorých
a Eucharistiu ako Viaticum – pokrm do Večnosti.
S láskou a vyjadrením mojej sústrasti – otec
František.
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ZO ŽIVOTA MISIE
VÝSTUP NAGROSSENMYTHEN (1898 M)

Už viacero rokov rodinka Kubincová z Volketswilu
pozýva jej známych spomedzi veriacich na Turíčne
stretnutie. Robí sa to na Turíčny Pondelok. Tentoraz
sa tu stretli aj naši “skalní báselčania” (rodinka
Václavkova) a niektorí slobodní, aj manželia z
okolia Zürichu. Ráno sa konal výstup na švajčiarsky
národný štít: Grossen Mythen a hneď na to sme sa
všetci presunuli do Volketswilu na štedrú opekačku.
Počasie nám prialo, aj keď slniečka nebolo priveľa.
Na podujatí sme boli (v mojom hrubom spočítaní)
asi šestnásti. Do fotografie sa nepodarilo dostať
všetkých. Chcem poďakovať rodinke Kubincovej za
túto peknú inciatívu – otec František.

ŠVAJČIARSKO – SLOVENSKÁ SVÄTÁOMŠA

V nedeľu 3. februára 2013 sme mali výnimočnú sv.
omšu: Švajčiarsko – Slovenskú. Všetko bolo
dvojjazyčné. Ľudia mali letáčiky biblických textov v
nemčine i v slovenčine. Spevácky zbor náš i
švajčiarsky sa zjednotili a spievali tie piesne ktoré sa
melódiou úplne zhodujú.

Evanjelium bolo o Ježišovej návšteve v Nazarete,
kde bol nakoniec zle prijatý a dokonca vyhnaný
vlastnými spolurodákmi. Nakoľko ja si 19. februára
pripomínam deň kňazskej vysviacky a toho roku to

bolo okrúhlych 25 rokov, povedal som môj
príhovor aj k tejto téme.
O zverejnenie tejto udalosti ma poprosil Janko
Kakoš, lebo urobil niekoľko pekných fotografií.
Nuž, aby sa nezabudlo.. . pripomíname si aj túto
peknú dvojrečovú svätú omšu. Chcem poďakovať
aj spevákom (mladým), že sa na toto podujatie
dobre pripravili a pekne nás reprezentovali v
basilike Liebfrauen v Zürichu.

NAŠE KRÍŽOVÉ CESTY 2013

V pôstnom období – ak máme náš piatkový
krúžok (v Zürichu), nevynecháme ani krížovú
cestu v kostole sv. Jána Boska na Talianskej Misii.
Zürich nie je katolícky kantón a tak tu klasickú
krížovú cestu s kalváriou nenájdete. Máme však
jednu obľúbenú trasu – už dosť vymodlenú – a to
je “Lampenweg” vedúci na najvyššiu zürišskú horu
Uetliberg. A aj keď už pri vrchole nenájdeme
kalváriu, ale len reštauráciu – vieme sa aj tu vynájsť.
V chladnom počasí padne dobre aj telpý čaj, iní si
volia aj kaloricky silnejšie nápoje.

Tento rok sme v pôste vystúpili po Lampenweg –
sprevádzajúc Odsúdeného Ježiša dva-krát. Bolo to
22. februára (v piatok večer) a 17. marca 2013 v
nedeľu poobede. Tá nedeľná krížová cesta bola tá
tradičná, čo robíme vždy pred kvetnou nedeľou
alebo priamo v ten samý deň. Toho roku sme si
užili ešte aj trocha snehu. Gitara v Andrejkových
rukách pomáhala držať ten správny rytmus našej
piesne. Niekoľko brožúriek: KRÍŽOVÁ CESTA
ZA VNÚTORNÉ UZDRAVENIE nám dávala
tú správnu niť myšlienok. Paľko – v slovenskom
kroji niesol hrdo a ochotne kríž z lieskových
prútov. Bolo nás tak okolo 26 osôb – nie veľa – nie
málo.. . Ale tá Krížová cesta uetlibergová má predsa
svoje čaro. A jedno je na nej najcennejšie, v tom
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namáhavom stúpaní, medzi udýchanými riadkami
modlitieb – ide s nami JEŽIŠ!
Treba povedať a pochváliť aj spoločenstvo v Berne,
že aj oni usporiadali krásne krížové cesty – vždy
pred sv. omšou. Oni dali do toho zase umeleckú
dušu.. . Ale to by som sa už veľa rozpisoval. . .
Prosme Pána, aby nás tie malé odmodlené krížové
cesty naučili ísť po tej skutočnej životnej ceste. Aj
tá sa niekedy mení na cestu krížovú.

Ďakujem všetkým, čo naše tohoročné krížové cesty
organizovali, recitovali, spievali a srdcom prežívali.

ZO ŽIVOTA MISIE

KURZMANŽELSKÉ VEČERY

V mesiaci apríl, máj a jún sa usporiadali v Zürichu
pre mladé manželské páry stretnutia “Kurz –
manželské večery”. Stretnutí bolo sedem. Vždy vo
farskom centre farnosti na Talianskej Misii.
Počiatočný signál na podujatie dal saleziánsky
spolupracovník pán Jozef Šimčík. Praktické
vedenie kurzov a aj materiálnu organizáciu však
hneď od prvého kurzu prevzali manželia Andrejka
a Peter Ďuratní. Keďže bolo potrebné oslobodiť
manželov načas od detí, opatrovateľskú službu detí
ochotne robili slečny Andrejka a Evička.

Ako sme už písali v Misijnom Informátore číslo 3
z roku 2012, tento kurz je dobrou príležitosťou na
posilnenie manželskej komunikácie a na hĺbkovú
analýzu manželského vzťahu. V tomto vzťahu sa
stavia na tom “dobrom” a odstraňuje sa to “zlé”.
Mylím, že tento kurz splnil svoj cieľ. Pomohol
zúčastneným manželom získať a osvojiť si dôležité
skutočnosti, aby manželia mohli prežívať

plnohodnotný vzťah.
Ďakujem hlavne Andrejke a Petrovi Ďuratným, že
pomohli túto aktivitu dotiahnuť až do úspešného
konca. Ostatným prajem aby z toho, čo na kurze
získali, bezhranične čerpali pre stály rast ich
manželskej lásky. Na fotografii sa nám podarilo
zvečniť iba časť účastníkov s organizátormi.
Otec František.

MANŽELSKÉVEČERY

Kurz je určený pre všetky manželské páry (v
každom veku), ktoré si chcú vybudovať pevný a
trvalý vzťah, chcú svoje manželstvo zlepšiť, alebo
prechádzajú náročným obdobím.

Každé stretnutie začína večerou, nasleduje
prednáška, po ktorej, alebo počas ktorej majú
manželia možnosť sa spolu porozprávať na tému
večera, aj o dôležitých otázkach, na ktoré v
rýchlosti bežného dňa nie je čas. Všetko prebieha
v príjemnom prostredí a priateľskej atmosfére.

Súkromie každého páru je rešpektované.
Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu. O
svojom vzťahu nemusíte nikomu nič hovoriť.

Kurz je založený na kresťanských
princípoch a veľmi prospeje všetkým manželským
párom. Na SKM – Zürich sa prvého ročníka
manželských večerov zúčastnilo 6 manželských
párov. počas kurzu sa bolo treba postarať o 6 detí.
Túto službu nám zabezpečili dobrovolníčky.
Pomáhali aj s prípravou jedál. Týmto sa im aj my
chceme za ich ochotu, čas a obetavosť veľmi
srdečne poďakovať.

Druhí ročník budeme pripravovať podľa
záujmu manželských párov. V prípade záujmu nás
môžete kontaktovať osobne, alebo e- mailom:
soson7azet.sk.

Manželia Ďuratní

TRI KRSTYDOSPELÝCHVBERNE

Na svätej omši dňa 25. mája 2013 v kostole
Dreifaltigkeit prijali sviatosti uvedenia do Cirkvi
(Krst, Birmovanie a Prvé sv. príjmanie) traja naši
krajania: Lenka Hozáková, Eduard Zubal a Juraj
Zubal. Bol to silný a hlboký duchovný zážitok
hlavne pre nich. Určite však mali spolu s nimi
radosť a povzbudenie aj všetci prítomní veriaci.
Novokrstencom aj touto cestou gratulujem.
Pripomínam tiež, že po krste nasleduje obdobie
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“mystagógie”, čo znamená: zasväcovanie sa do
tajomstiev viery. Novorodenec je vždy krehký a musí
rásť. To platí aj v duchovnej oblasti. Preto prajem
našim drahým: Lenke, Jurajovi a Eduardovi, aby
svoju duchovnú cestu kresťanského života brali
zodpovedne. Ak mi to bude možné, rád by som Vás
ešte aspoň v istých časových intervaloch duchovne
sprevádzal a povzbudzoval.
Ďakujem speváckemu zboru, ktorý celú slávnosť
duchovne i umelecky ešte viac obohatil.

NÁŠ KRAJAN, JOSEF BERNADIČ, PRIJAL
DIAKONSKÚVYSVIACKU!

V sobotu 27. apríla 2013 sa konala vo Wetzikone
diakonská vysviacka nášho krajana Josefa Bernadiča.
Svätiteľom bol titulárny biskup diecézy Chur – J.
Exc. ThDr. Vitus Huonder. Vysvetení boli štyria
kandidáti. Na slávnosti sa zúčastnilo aj veľa
slovenských veriacich. Okrem rodiny Vdp. Josefa aj
iní čestní hostia. Prítomný bol konzul slovenského
veľvyslanectva v Berne pán Juraj Solčány a
honorárny konzul pán so sídlom v Zürichu pán Dr.
Michal Čierny. Z nám blízkych kňazov boli
prítomní: otec Fratišek Polák a otec Atonín Špaček.

Milý náš Jožko! Pamätám si ako sa rodilo Tvoje
povolanie k trvalému diakonátu. Tá cesta vyžadovala
aj obety. Pred tromi rokmi som písal moje
dobrozdanie pre Tvoj trvalý diakonát. Mne a ani
Tvojim blízkym neuniklo, ako si horlivý pre službu
bratom i sestrám vo viere. Nezabudol si ani na Tvoje

slovenské korene. Želam Ti v mene celej
Slovenskej Katolíckej Misie vo Švajčiarsku, veľa
úspechu v tejto posvätnej službe. A tiež Ti prajem
aby nikdy nevyhasol z Tvojej tváre tvoj
dobrosrdečný úsmev a aj ten Tvoj súcitný pohľad
na každého človeka. Zo srdca a s najväčšou
úprimnosťou Tvoj priateľ a spolubrat v liturgickej
službe – otec František Polák.

ZO ŽIVOTA MISIE

SVETLÁVNÁS
Mám rada blikotajúce plamene sviečky. Vnášajú do
bytu nádych tajomstva, nostalgie a svetlo. Obyčajná
sviečka a vie zahnať samotu a tmu. Vlastne ani tá
najkrajšia sviečka ešte nie je svetlom. Musí sa
zapáliť, aby rozsvietila byt. A tak je to aj s nami,
ľuďmi. Veľa sviečok, ale málo svetiel. Musíme
stretnúť správnych ľudí, aby nám rozjasnili deň,
mesiac, rok, život. Uvedomujem si to práve teraz,
keď som mimo domova, kde som nechala mojich
blízkych, vzdialených i tých menej vzdialených,
ktorí boli pre mňa tým svetielkom a posúvali ma
ďalej. Náhoda, alebo osud mi doprial prísť do
Švajčiarska. Prišla som sem ako dôchodkyňa pred
dvoma rokmi. Nikoho nepoznám a nikto nepozná
mňa. Nikomu nerozumiem a nikto nerozumie
mne. A tak, najväčším svetielkom v tejto tme, je
môj partner a moji dvaja vnuci, ktorí sú na
Slovensku. Obidvaja sú gymnazisti a nehanbia sa
doma ma chytiť okolo krku a povedať: "babka
ľúbim Ťa", či ľahnúť si večer ku mne a prosiť:
"babka rozprávaj. .". A tak som im chcela pomôcť.
Mladšiemu, ktorý má pätnásť, osem rokov hrá na
husle, tretí rok hrá v sláčikovom orchestri a robí
primáša v ľudovej hudbe. Chodí na bilingválne
gymnázium, učí sa francúžštinu, ktorá mu robí
problémy. Chcela som nájsť nejakú francúzsku
rodinu, ktorá by mu pomohla a na pár týždňov ho
prijala. Nevedela som kde, a koho poprosiť.
Pomohol internet. Poprosila som redakciu časopisu
"Slovenské zvesti" a "Misijný Informátor". A to čo
som zažila mi na niekoľko dní, ba i teraz, keď si
spomeniem, rozjasnil môj pobyt. Nie, nepodarilo sa
mi nič nájsť, ale napriek tomu neľutujem a
vyslovujem "ĎAKUJEM", ktoré som nepovedala,
pracovníkom redakcie obidvoch časopisov. Tie
Vaše mailíky plné pochopenia a snahy, mi vtisli
slzy do očí. Slzy radosti a pocitu, že je tu niekto,
kto vie nezištne podať pomocnú ruku ak to niekto
potrebuje. Takže ešte raz ďakujem za svetlá vo Vás
Hana
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DUŠA ČLOVEKA
DUŠAČLOVEKA- POKLAD ČLOVEKA

Kde je duša v našom tele? Ako sa prejavuje?
Duša – pojem je v slovenčine odvodený od pojmu
Duch. Ale v 20. storočí sa dostal pojem „duša“ na
nesprávnu stranu antropológie. Vynorila sa teória,
že duša je niečo hodnotnejšie ako telo, ale to je
zásadný omyl. Duša, s ktorou sme sa narodili, je
podstatnou časťou nášho tela, celej našej bytosti.
Keď ju od tela oddelíme, tak sme ju vlastne zo
svojho života vyhnali!

Slovenský pojem teda súvisí priamo s Duchom
Svätým, ktorý riadi naše myslenie a celú našu
rozumovú a citovú činnosť. Keď dušu z tela
vyhodíme, zostane z nás len kopa mäsa. S tým
diskreditujeme svoje telo, v ktorom tá duša žije od
prvej chvíle nášho života. Dnes napríklad lekári
vedia, že dieťa už v matkinom tele vníma asi od 3.-
4. mesiaca života všetko, čo sa okolo matky deje.
Tento objav zmenil postoj k vyhnaniu plodu
predčasne, rozumej: dať si to dieťa odstrániť
operatívne ako malinký plod. To je od druhej
polovice 20. storočia úmyselná vražda. Pritom

tento plod spolupracuje s Duchom Svätým od prvej
chvíle počatia – vedome alebo podvedome. Ľudia v
poslednom čase však na svoju nesmrteľnú dušu
ZABUDLI! Preto táto v nich umiera. Toto je
tragédia dnešného života a preto aj celé ľudstvo, ba
aj celá príroda trpí.

V nemčine sa duša nazýva die SEELE a v
slovenčine je ten pojem odvodený od Ducha
Svätého! Neviem, či to vymysleli sv. Cyril a Metod
alebo nejaký iný vzdelanec. Ten, kto to vymyslel, si
uvedomoval, že tento Duch je Duch Ježišov a ten je
neustále v nás viac alebo menej intenzívne, a to
nielen počas sv.prijímania, ale neustále. Preto niekto
dostal viac milostí, lebo ho Boh potreboval
intenzívnejšie nasadiť medzi ľuďmi. Boh si vyvolil
všetkých ľudí ako média vo svete, aby ľudia nemohli
Ježiša znova ukrižovať, resp. vyhnať zo seba, aby
nevyrušoval ich svedomie. Boj ľudí proti
duchovnosti, resp. proti Duchu Svätému ich
nasmeruje do večnej smrti, ak sa Boh nezmiluje nad
nimi a nepošle im duchovného „vodcu“, čo nemusí
byť vždy len kňaz!
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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. 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
Nedeľa 8. december 2013 17:30
Nedeľa 22. december 2013 17:30
Nedeľa 25. december 2013 17:30

MISIJNÉ OZNAMY

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. 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

1
1

Naša duša – to je vlastne celá naša osobnosť. Telo a
duša nestoja proti sebe, ale tvoria skutočnú jednotu.
Len si spomeňme, do akej ekstázy sme sa dostali
vtedy, keď sme si to po prvýkrát uvedomili! To bola
tá chvíľa mimoriadnej milosti, môžeme to nazvať aj
symbolom pre celé vnútro človeka, to vnútro, ktoré
je dielom Ducha Svätého. Telo a duša teda nestoja
proti sebe a aj naše slová a gestá, naše reakcie sú v
súlade s duchovným pokladom našej duše. A
uvedomme si aj skutočnosť, že nie duša, ale telo
potrebuje spásu. Duša je Boží duch, ten je odjakživa
spasený.

Po smrti zostane z našej bytosti len duša, telo sa
rozpadne, ono svoju úlohu splnilo, ale duša je náš
najväčší poklad, výraz našej jedinečnej osobnosti, čo
prináša so sebou aj nedorozumenia medzi ľuďmi.
Každý z nás je viac alebo menej iný.. .
Túto dušu musíme pestovať a ochraňovať ako
vzácnu kvetinu, kŕmime ju svojimi dobrými
myšlienkami, modlitbami a najmä dobrými
medziľudskými vzťahmi. Duša udržuje našu
nevymeniteľnú jedinečnú osobnosť. Na otázku: Kde
sa nachádza duša v našom tele teda odpovedáme, že
ona je v celej našej bytosti. Ale nie je vždy v tom
istom stave, resp. ona rastie, dozrieva až do chvíle
smrti a dá sa povedať, že prežíva s nami všetko, čo
na nás zvonku dolieha. A práve tie vonkajšie vplyvy
formujú potom našu dušu podľa stupňa dosiahnutej
duchovnej vyspelosti. Dnes je to tragédia, že len
málokto sa o to zaujíma. Nie zbieranie úspechov a
peňazí je zmyslom ľudského života, ale s námahou
vybojované pozitívne postoje voči sebe samému, veď
sme dielom samého Boha!

Človek sa stáva nesmrteľným nielen v duši, ale zase
len ako celok až do chvíle smrti,
keď duša naše telo opúšťa a žije ďalej v duchovnom
stave. A napriek strate tela je človek vo večnosti
viac, ako bol tu na zemi a preto musí človek vedome
s týmto Duchom spolupracovať už tu na zemi! Z
tejto perspektívy je pochopiteľné, že mnohí sa
vzdávajú honosného života a slúžia Bohu vo svojich
blížnych. Spomeňme len z nedávnej minulosti
Matku Terezu! A na mnoho iných osobností, ktoré
sa zasadzujú za slobodu utláčaných, za zachovanie
prírody, za odstránenie chudoby a pod. Títo všetci
žili a žijú s pravidlom: „MODLI SA A PRACUJ!“
P.S. „Historická poznámka“: Samozrejme, že pojem
„DUŠA“ nechápalo ľudstvo hneď od začiatku tak,
ako to chápeme my. To nechápali ako vnútorné

duchovné riadenie vo vnútri človeka. Buďme Bohu
povďační, že tu žijeme dnes a nie pred jeden- dva a
viac stáročiami. Teraz sa pomodli žalm 62! Keď
niekto umrie, duša z neho ihneď odchádza,
pochovávame len bezduché telo! Kto raz objavil
Boha vo svojom vnútri, ten vydrží všetky trápenia,
bolesti, neprávosti a sklamania, lebo to je len svet.
On ale verí, že BOH VIE, BOH VIDÍ a nakoniec
ZACHRÁNI!

Eva Pleško
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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 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 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

Zürich - počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin (teda celý júl a august)
budú v krypte kostola Liebfrauen NEDEĽNÉ
SVÄTÉ OMŠE NEPRETRŽITE! Prvé piatky
v mesiaci júl a august 2013 budú. V mesiaci júl –
august sa vynechávajú piatkové stretnutia a sväté
omše v stredu!




