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NOVÉ STVORENIE

VEČNÁ VERNOSŤ BOŽIA

1 3 1 0
Na stranách 3 až 7 sa
dozviete, čo sa udialo v ko-
munitách slovenskej ka-
tolíckej misie vo Švajčiarsku
za uplynulé 3 mesiace.
Spomíname si aj na našich
zosnulých. Prinášame vám
ďakovný list od veľvyslanca
SR, pána Foltína a tiež list
otca Poláka, v ktorom hod-
notí svoje pôsobenie medzi
nami.

Drahí veriaci, najmilší priatelia!

Toto je posledný “Úvodný príhovor” do
Misijného Informátora, ktorý ešte môžem písať ako
misionár pre Slovákov. Napadali mi rôzne veci,
ktoré sú pre život kresťana dôležité.. . Ale keďže je to
také už “rozlúčkové”, rozhodol som sa pre niečo o
nádeji a o nebi!

“Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani
na um človeku neprišlo, čo Boh pripravil tým, ktorí
ho milujú”. Tieto slová z Listu Korinťanom (1Kor
2,9) sa často používajú, keď sa hovorí o kráse nášho
večného prebývania s Bohom. V skutočnosti sa však
tieto slová vzťahujú na náš život na zemi. Pokoj,
odpustenie, zakotvenie v Kristovi – je už začiatkom
neba. Čosi z večnej radosti začína uprostred
rozličných bied a úzkostí tohto života. Táto radosť
sa rozvinie v raji, ktorý má Boh pred očami už od
stvorenia človeka: “Kráľovstvo, ktoré vám bolo
pripravené od ustanovenia sveta” (Mt 25,34).
Je k takejto láske povolané len ľudstvo tejto zeme?
Alebo aj iné stvorenia, ktoré žijú v našom vesmíre
na iných planétach?

Pokiaľ ide o tých prvých; Písmo často hovorí
o takých bytiach, o anjeloch. Sú poslami, silami
prichádzajúcimi od Boha, “služobnými duchmi”
(Heb 1,14), ktorých nám Biblia často predstavuje v
ľudskej podobe. Zviditeľňujú Božiu dobrotu, tie
veľké dobré sily, ktoré s nami spolupracujú v tomto
stvorení. A všetko čo o nich Písmo Sväté hovorí,

hlása túto potešujúcu pravdu: že Boh sa o nás stará
tisícorakým spôsobom. Naznačujú to mená anjelov.
Gabriel znamená “Sila Božia”, Rafael – “Boh
uzdravuje”, Michael – “Kto je ako Boh”. To isté
možno povedať o Satanovi, ale v opačnom zmysle.
Je silou, ktorá pôsobí proti. Nie je rovný s Bohom,
nie je prvotný, nie je rovnako mocný ako Boh. Tak
to výslovne zjavuje Písmo...
Čo sa týka tých druhých – memožno odpovedať;
no tak ako pre predošlých, neprináša to nijakú
podstatnú zmenu v posolstve o konečnom
dovŕšení. Najmä, že Boh bude jedno so svojimi
milovanými stvoreniami.

“Uzrel som nové nebesia a novú zem” (Zj
2,17). Keď premýšľame o konečnom dovŕšení,
prídu nám na um miliardy ľudí. S radosťou, ale
azda aj s pocitom: ako ich je nepredstaviteľne veľa!

Pre tých z vás, milí čitatelia,
ktorí ste sa tohto roku ne-
mohli osobne zúčastniť na
slovenskej púti do Einsiedel-
nu, prinášame na stranách
10 a 11 homíliu otca biskupa
Andreja Imricha. Bola a je
pre nás všetkých veľkým
povzbudením do ďalších dní
i návodom na kresťanský
život v rodinách.

V úvodníku na stranách 1 a
2 sa nám naposledy priho-
vára náš misionár, otec Fran-
tišek Polák, SDB. O tom, že
nebo na zemi môžeme aspoň
zčasti zakúsiť už dnes a
o tom, aká bezmedzná je
Božia láska a vernosť. O ne-
mom úžase nad Božím
stvorením a povolaní vnášať
radostnú zvesť medzi ľudí.
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NOVÉ STVORENIE. . .
Vidí sa nám to nemožným. My však počítame
podľa svojich obmedzených schopností a záujmov.
Unavuje nás stretať sa , alebo poznať sa s
mnohými ľuďmi, takže sa kontakt zmenšuje. Je to
pozemská nedokonalosť. No už na zemi vidíme,
ako sa ľudský rozvoj prejavuje najviac v tom, že je
človek otvorený a dobrý voči mnohým. Niekedy
jeden človek vie prejaviť taký veľký záujem voči
mnohým, aký iný neprejaví ani voči jedinému. V
novom stvorení – ako to veríme a ako to vidíme
uskutočnené v Kristovi – ide o ľudskosť, ktorú
nevyjadruje mŕtva číslica, bezmenný dav. Celkom
osobitne to platí o láske Boha samého. U neho nik
nie je číslom. “Kto zvíťazí. . . tomu dám biely
kamienok a na kamienku bude napísané nové
meno, ktoré pozná iba ten, kto ho dostane” (Zj
2,17). Všetky obrazy Písma nám ukazujú, s akou
úctou sa Boh usiluje o to, aby sa človek stal sám
sebou. Ako písal sv. Ignác z Antiochie o dobe po
svojej blížiacej sa mučeníckej smrti: “Potom budem
konečne človekom”. Boh chce učiniť človeka
človekom.

My, dnešní ľudia, ktorí uznávame, že
pokrok sveta uskutočnený našimi rukami je
stvoriteľským dielom Boha, smieme sa domnievať,
že život a práca našich dejín budú v novom
stvorení obnovené, ale nie zničené. Že Mozart
pôsobil, to už nemožno vymazať, že som býval
vedľa človeka, ktorý vedel potešiť, že som niekomu
pomohol alebo iný mne, to už nemožno anulovať.
Tým väčšmi ostáva skutočnosť, že som bola ženou
svojho muža, matkou svojho dieťaťa. Z Ježišoých
slov možno vyčítať, že si nemáme predstavovať,
akoby v druhom živote pokračovalo
rozmnožovanie a manželská výlučnosť. Tým sa
však nechce povedať, že nebude ďalej jestvovať a
rásť láska medzi tými, čo boli na zemi manželmi.
Evanjelium prízvukuje bratskú lásku; z toho
môžeme predpokladať, že vzťahy medzi rodičmi a
deťmi, ba medzi všetkými ľuďmi budú bratskejšie
sesterskejšie. To sa začína ukazovať už na zemi, keď
deti dospejú.

Čo povedať o veku vzkriesených? O tom
nevieme nič. No aj tu môžeme veriť, že sa nestratí
nič z príťažlivosti človeka v pozemskom živote.
Možno, povedal istý človek, dostaneme čosi z toho
obdobia života, keď sme boli najšťastnejší. Alebo

keď sme boli najvernejší najčistejšej láske. Alebo je
vek priveľmi pozemským pojmom? Nevieme.
“Mladík zomrie storočný”, spieva Izaiášove
prorocké videnie. Ako to však bude tam, kde nik
nezomiera? Kto by nám to vedel povedať? Nemali
by sme sa na to spytovať, iba ak – ako básnik autor
Izaiáša 65 – preto, aby sme sa vopred tešili.

Všetky obrazy Písma nám
ukazujú, s akou úctou sa Boh
usiluje o to, aby sa človek stal
sám sebou. Ako písal sv.
Ignác z Antiochie o dobe po
svojej blížiacej sa mučeníckej
smrti: “Potom budem
konečne človekom”. Boh chce
učiniť človeka človekom.

Celé zjavenie sa ozýva posolstvom, že
bývanie u Boha spočíva v láske. Rozkvet človeka,
ktorý môže milovať a dávať. Ako sa na zemi ďalší
život svätých najlepšie prejavuje v tom, čo z nich
prúdi, tak je človek v novom stvorení bytosťou, ktorá
sa rozvíja dávaním, rozdávaním, odovzdávaním,
láskou. V akej forme to všetko obsahuje aj ľudskú
tvorivú snahu nevieme. Možno si však predstaviť, že
v živote, ktorý dáva Boh, Tvorca, môže jestvovať
čosi, ako veľmi veľká radosť z tvorenia.

O tomto prisľúbení Božom si nesmieme ani
len pomyslieť, že by to mohlo byť nudné. Jedna
stredoveká legenda rozpráva, že si raz istý mních
položil otázku: Ako je možné nenudiť sa po celú
večnosť! Zahĺbený do týchto svojich myšlienok
vošiel do lesa, tam spieval slávik. Uchvátený zastal.
Počúval a počúval. Po hodine sa vrátil do kláštora.
Keď tam vošiel, nik ho nepoznal. Povedal svoje
meno aj meno opátovo, ale nik sa na nich
napamätal. Šli sa pozrieť do kroník opátstva a
potom zistili, čo sa stalo. Tisíc rokov uplynulo od
jeho odchodu. Zatiaľ čo počúval slávika, čas sa za-
stavil.

To si uvedomuje aj dnešný človek. Na
vrcholoch lásky a obdivu sa hodiny nepočítajú.
Predchuť večnosti. Pokoj bez konca.

Zo srdca a s láskou – otec František Polák.
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ZO ŽIVOTA MISIE
AJTENTO ROKSME BOLI VREICHENAU

Dňa 29. júna 2013 sa konala naša každoročná púť
Slovákov do Reichenau. Púť sa organizuje ku cti
našich vierozvestcov Svätých Cyrila a Metoda. V
benediktínskom kláštore Reichenau bol niekoľko
rokov zadržiavaný arcibiskup Metod. Zadržali ho
jeho neprajníci na ceste z Ríma. Bol prepustený až
po osobnom príchode a zákroku pápežského
legáta.

SLOVENSKÁNÁRODNÁPÚŤ
EINSIEDELN 2013

Toho roku sa naša najväčšia púť Slovákov vo
Švajčiarsku konala dňa 8. septembra. Svätú omšu
ako hlavný celebrant slúžil Mons. Anrej IMRICH –
pomocný biskup a generálny vikár Spišskej diecézy.
Spolu s ním koncelebrovali: Vdp. Jozef Bago SDB,
diakon Vdp. Josef Bernadič, Vdp. Jozef Kuzár, Vdp.
František Polák SDB. Otec biskup povedal krásnu a
duchovne bohatú homíliu na tému: Zmysel utrpenia
a bolesti v živote človeka. Obsah kázne prinášame v
osobitnom článku.

Na púti sa zúčstnili aj čestný hostia: J.E. Veľvyslanec
SR v Berne Ján Foltín s manželkou a Konzul
Slovenskej Republiky sídliaci v Berne – pán Juraj
Solčány.
Po náboženských obradoch v Bazilike sa mnohí naši
krajania zišli v reštaurácii Drei Könige na
spoločnom obede.

Pán biskup Mons. Andrej Imrich vyslúžil sviatosť
birmovania trom kandidátom. Boli to: Monika
Katarína Robská, Denis Terranova a Peter Patrik
Hricko. Našim birmovancom prajem radostné a
plodné rozvinutie darov Ducha svätého v ich živote.
Zo srdca Váš dušpastier – otec František Polák.

Aj tento rok sa púte zúčastnilo niekoľko desiatok
našich veriacich. Na organe hral (ako aj po iné
roky) pán Tonko Hrnek. Po svätej omši sme sa ešte
mnohí stretli v blízkej reštaurácii. Nakoľko táto
púť bola moja “posledná Reichenauská” - jedol som
s blízkymi priateľmi aj “poslednú večeru”.
Atmosféra bola veľmi dobrá. Ďakujem všetkým
účastníkom za obetu cestovania a vrúcnosť
modlitieb. A vernému organistovi – Tonkovi
Hrnekovi s rodinou za obetavú liturgickú službu
hudobného sprievodu.

Otec František
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ZO ŽIVOTA MISIE
SVIATOSTI UVEDENIANA SKMV2013 (len do 22. septembra)
(KRST – BIRMOVANIE – PRVÉ SV. PRÍJMANIE)
V rámci našej Slovenskej katolíckej misie sa do 8.09.13 vyslúžilo 17 krstov, 10 birmovaní a 7 Prvých sv.
príjmaní. Iné krsty (detí) sa konali na Slovensku. Pri týchto rodičia žijúci vo Švajčiarsku žiadajú od
dušpastiera poučenie pred krstom a “súhlas s krstom” od miestneho dušpastiera. Týchto prípadov bolo za
rovnaké obdobie 5.

ĎAKOVNÝLIST
VEĽVYSLANCA SLOVENSKEJ
REPUBLIKYJÁNAFOLTÍNA
OTCOVI FRANTIŠKOVI POLÁKOVI

Dôstojný pán páter Polák,
v súvislosti s blížiacim sa ukončením Vášho
pôsobenia na čele Slovenskej katolíckej misie
(SKM) v Zürichu by som Vám chcel aj v mene
svojho zástupcu Juraja Solčányho a ostatných

pracovníkov veľvyslanectva poďakovať za Vašu
obetavú pastoračnú prácu v prospech slovenských
katolíkov vo Švajčiarsku v uplynulom období.
Zároveň by som chcel oceniť Vašu dobrú a
korektnú spoluprácu s veľvyslanectvom SR v
Berne. Oceňujem, že SKM vytvorila Slovákom vo
Švajčiarsku priestor na ich vzájomné spoznávanie
sa, združovanie, zmysluplné trávenie voľného času
a utužovanie kontaktov v rámci krajanskej
komunity. Predovšetkým ste však pravidelne
prichádzali do viacerých švajčiarskych miest, aby
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ZO ŽIVOTA MISIE

SLOVÁ
NAROZLÚČKU

Drahí veriaci, milovaní
spolurodáci!

Ako ste sa už
dozvedeli v minulom čísle
nášho misijného časopisu,
pán biskup Jozef Haľko

ste poskytovali duchovnú službu veriacim Slovákom
v ich rodnom jazyku. Zvlášť pre chorých,
umierajúcich a rôznym spôsobom trpiacich ľudí bol
kontakt so slovenským kňazom iste veľkým
povzbudením. Po príchode do Švajčiarska v roku
2010 som bol príjemne prekvapený rozsahom
aktivít SKM a počtom ľudí, a to aj mladých, ktorí
navštevujú slovenské bohoslužby. Je to dôkaz, že
kresťanská viera Slovákov má hlboké korene. Mnohí
(väčšinou) mladí ľudia, ktorí dnes prichádzajú za
prácou a uplatnením do Švajčiarska, si prinášajú z
domova dar viery a kresťanskej tradície. Je preto
dôležité, aby tu našli nielen dobré materiálne
podmienky, ale aj vhodné prostredie na svoj
duchovný rast a spoločenstvo, o ktoré sa budú môcť
oprieť nielen vo chvíľach šťastia, ale aj v zložitých
životných situáciách, problémoch a ťažkostiach.

Chcem Vám, dôstojný pán páter Polák,
poďakovat' za to, že ste toto prostredie a
spoločenstvo pomáhali viacero rokov vytrvalým
úsilím spoluvytvárať a želám Vám na Vašej ďalšej
životnej ceste veľa zdravia, síl a Božieho požehnania.

S úctou
Veľvyslanec Slovenskej Republiky, Ján Foltín

5

svojím listom zo dňa 16. mája 2013 rozhodol o
personálnej zmene vo vedení Slovenskej Katolíckej
Misie vo Švajčiarsku.Zmena sa uskutoční od 1.
novembra 2013.

Preto by som sa chcel ešte aj touto cestou
poďakovať za to, čo pekné som tu mohol vďaka
Vašej vernosti a obetavosti zažiť. Napriek veľkým
vzdialenostiam, ktoré nás delia – sme roztrúsení po
celom Švajčiarsku – schádzali sme sa na bohoslužby
ako rodina. Rodina, ktorú spája: Slovensko (naša
otčina), materinský jazyk, jedna viera, jedna kultúra
a často aj spolusúdržnosť osudu prisťahovalcov.

Pravidelné bohoslužby sme slúžievali na
viacerých miestach. Napočítal som 6 miest (aj 6
kantónov, Luzern bol potom zrušený) z toho v
meste Zürich slúžime na 2 miestach. Ja som tu
slúžil 11 rokov a 4 mesiace. Za ten čas som spoznal
desiatky a možno aj stovky dobrých ľudí.
Spoločenstvá počtom rastú. Slovenka, Slovák ak
príde do Švajčiarska a je praktizujúci katolík má
dve možnosti začlenenia sa do Cirkvi. Buď vyhľadá
Slovenskú Katolícku Misiu a chodí na sv. omše v
slovenskej reči, alebo sa začlení do farnosti v
mieste bydliska a integruje sa do miestnej cirkvi.
Mnohokrát je to aj zmiešané, lebo jeden slovenský
misionár nemôže poskytnúť bohoslužby Slovákom
na tak rozsiahlom území. Preto ešte raz oceňujem
obetu tých, čo prichádzali na nedeľné omše v
rodnom jazyku aj zo vzdialenosti 50 – alebo aj 100
kilometrov.

Čas je krátky. Tu sa nedá podrobne
hodnotiť uplynulých 11 rokov. Bolo toho veľa, čo
sa udiaľo. Za všetko pekné a dobré ešte raz
ďakujem. Táto etapa života ma ako kňaza hlboko
kladne poznačila. Vzniklo tu veľa priateľstiev a
dobrých väzieb spolupráce, povzbudenia. Odnášam
si tieto krásne spomienky do mojej budúcnosti,
ktorá bude však odlišná od tejto “slovenskej”. Na
moje miesto príde nový duchovný – otec Pavol
Nizner. Je mladý (33 rokov). Bol na túto funkciu
zvolený slovenským saleziánskym provinciálom.
Treba ho teda prijať s úctou, rešpektom a aj s
ľudskou srdečnosťou. Budete ho mať možnosť
stretnúť osobne už tento október. Mojím
úprimným prianím je, aby sa to, čo sa už v misii
vybudovalo aj naďalej zachovalo, rozrastalo a
prehlbovalo. Preto prosím aj Vás veriacich, aby ste
k tejto spolupatričnosti k prehlbovaniu kvality
spoločenstiev osobne prispeli. Závisí to aj od Vás.
Kňaz je vzťažný bod. Často mu patrí slovo
rozhodnutia. Ale je mnoho vecí, ktorých osud
máte v rukách vy! Teda na záver znovu opakujem,
prosme si – modlime sa o zachovanie spojitosti
(kontinuity) v našej Slovenskej Katolíckej Misii aj
po výmene duchovných pastierov. Kristus Pán je
iba JEDEN, aj EVANJELIUM je iba jedno –
Pane zachovaj nás v rovnakej viere a v rovnakej
jednote a láske a tvojím požehnaním ju upevni.

Odstupujúci misionár a Váš dušpastier otec
FRATIŠEK POLÁK – salezián
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EMÍLIAHLUCHANOVÁ
*16. NOVEMBRA 1925

† 2013

Emília Hluchanová sa narodila v Trenčianskej
Teplej 16. novembra 1925. Ako dospela žila v
Bratislave, kde pracovala ako účtovníčka. Tam
spoznala aj svojho manžela, Jána Krkošku. V roku
1953 mali sobáš. V roku 1954 sa im narodil syn
Ján a v roku 1957 sa im narodil Daniel. Pani Kr-
košková-Hluchanová bola zamestnaná ako účtov-
níčka na Technickej Univerzite v Bratislave.

V roku 1968 bola celá rodina na dovolenke v
Nemecku keď Rusi okupovali Československo.
Rozhodli sa zostať v Nemecku. Po niekoľkých
mesiacoch odišli do Brazílie, kde Pani Krkošková-
Hluchanová mala dvoch bratov. Tam žili asi do
roku 1972. Počas pobytu v Brazílii pani Krkošková
robila čo mohla, aby pomohla uživiť rodinu. Jej
veľký talent v navrhovaní a šití sa jej veľmi zišiel.
Veľmi rýchlo získala zákazníčky, ktoré povesť o jej
kreativite a dokonalej práci rozniesli po širokom
okolí. Vedela ale aj veľmi chutne variť. Zahraniční
profesori z univerzity v mestečku, kde rodina žila,
chodili denne na obed ku Krkoškovým. Pani Kr-
košková ich vedela pohostiť ako málokto iný.

V roku 1972 sa rodina vrátila do Európy a usídlila
sa vo Švajčiarsku - v Bazileji. Manželia Krkoškovci
sa venovali rodine, ale boli zapojení do slovenskej
spoločnosti v Bazileji a v Zürichu. Po osamostat-
není Slovenska sa vrátili do Bratislavy. Pani Kr-
košková milovala svoju domácnosť a záhradu, svoje
sestry. Pred určitým časom musela prejsť zo svojho
obľúbeného prostredia do starobinca, kde mala
opateru, ktorú posledných pár rokov svojho života
potrebovala.

Jej vnúčence - Daniel, Anna a Phillip si na ňu s
láskou pamätajú a spomínajú na časy, čo s ňou
prežili. Nie len oni, ale aj jej manžel Ján, jej synovia
a ich manželky si spomíname na jemnosť, pracovi-
tosť a trpezlivú lásku našej matky, manželky a babky.

Prešlo prvých pár jesenných dní v roku 1942, kedy
Marián opustil skrýšu maminho bruška a prvýkrát
sa nadýchol. Bol prvorodeným synom. O dva roky
pribudol mladší brat, o ďalšie 4 roky sestra. Rodičia
vytvorili pre deti ideálne podmienky. K rodičom mal
Marián vždy bezprostredný, otvorený a veľmi pekný
vzťah. Nebol vôbec rebelom, bol poriadnym synom
a to aj v dospievaní aj v ďalšom živote. Bol vždy
výborným študentom.

Popri štúdiu mu vypĺňal čas najmä šport, v ktorom
dosiahol výborné výsledky a ocenenia. Prvé
sklamanie mu osud udelil, keď z politických
dôvodov nemohol študovať jeho vysnívanú
medicínu a nemohol tak pokračovať v krokoch
svojho otca, lekára. Dal sa teda na štúdium techniky
a po jeho skončení už neopustil povolanie
stavebného inžiniera. Spočiatku v jeho rodnom
meste Bratislava, neskôr v Nemecku a potom
dlhodobo vo Švajčiarsku.

Do Švajčiarska ho zaviali politické udalosti v roku
1968, kedy z jeho vlasti odišli státisíce ľudí do
celého sveta. V novej krajine sa Marián rýchlo
udomácnil. Našiel tu svoju lásku Christínu, s ktorou
sa vo svojom už zrelom veku oženil. Z manželstva s
Christínou sa narodil syn Jan Nino a neskôr dcérka
Nora. Hoci neskôr toto manželstvo neprešlo cez
všetky pasce a nástrahy osudu a ukončilo sa, Marián

MARIÁN SEČANSKÝ
*26. SEPTEMBRA 1942, BRATISLAVA

†20. JÚLA 2013, BERN
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dbal na vývoj a vzdelanie svojich detí, staral sa o ich
rozvoj, zaujímal ho ich ďalší osud a bol aj citovo na
nich naviazaný.

Samozrejme, musel sa vyrovnať i s tým, že stratil
každodenný kontakt so svojimi deťmi a blúdil
ďalším životom bez rodiny, ktorú kedysi založil. Po
čase, osud mu poslal do cesty obetavú partnerku
Kvetu, s ktorou prežil dlhé roky bok po boku. I keď
sa ich cesty neskôr rozišli, stála pri ňom znova v
jeho najťažších týždňoch a v posledných chvíľach
jeho života. V posledných rokoch žil Marian
pokojným životom vo svojom obľúbenom Berne,
striedal to s návštevami svojho otca a rodiny na
Slovensku, plnil si svoju záľubu v cestovaní, stretával
sa s priateľmi zo športu, zo svojej mladosti, s
priateľmi z Bernu i z Bratislavy. Objavil a v srdci si
chránil aj novú lásku, od ktorej si veľa sľuboval.

Žiaľ, v marci tohto roku sa objavila zákerná choroba,
ktorá mu nedala šancu ani nádej. Statočne sa s ňou
pustil do boja, ktorý však bol vopred prehraný. V
čase, keď už poznal svoju chorobu a dovtípil sa, čo
nastane, nevedel však kedy, prial si ešte splniť aspoň
pár skromných želaní. Chcel sa dožiť vnúčat, ktoré
sú už na ceste, chcel sa dožiť 99-tich narodenín
svojho otca. Samozrejme, ako to býva, vyslovil aj
veľké želanie — ešte cestu okolo sveta, len on vedel,
nakoľko vážne to myslel. Bohužiaľ, nebolo mu
súdené dožiť sa narodenia vnúčat ani otcových
narodenín, hoci k tomu chýba už len pár týždňov.

Choroba postupovala príliš rýchlo. Bojoval s ňou
statočne a držal sa hrdinsky do poslednej chvíle. V
tej chvíli, ktorú nazývame poslednou, bol jeho výraz
kľudný, vyrovnaný a zmierený, jeho dych sa zastavil a
ústa zostali zatvorené, lebo čo by nám bol chcel
povedať nakoniec, vieme povedať za neho.

Môžeme smelo jeho ústami povedať: Odchádzam,
lebo odísť musím. Môj čas sa naplnil. Som len
človek, ktorý je ako každý človek zraniteľný a
smrteľný. Ako každý človek robil som i chyby a
omyly. Ak som niekomu v mojom živote ublížil,
prosím o prepáčenie a odpustenie. Ak sa to stalo
obrátene, že by si niekto robil výčitky, ak by ukrivdil
on mne, nech sa vôbec netrápi. Všetko je odpustené,
odchádzam v mieri, vyrovnaný s každým a so
všetkým, všetkých objímam a viem, že sa raz
stretneme v pokoji a vo večnosti.

Píšuc tieto slová vedľa tvojej rakvy v Berne, Ťa ako
Tvoj mladší brat ubezpečujem za seba i za pozos-
talých, že i keď neboli vždy naše myšlienky Tvojimi
myšlienkami a Tvoje cesty našimi cestami, sme
jednotní s Tebou a vyprevádzame Ťa oddaní a v
úcte, nech Ťa sprevádza svetlo nášho definitívneho
porozumenia s Tebou, naša láska a pokora.

Karol Fazekaš 16. apríla 1980 – 18.08.2013
Rozlúčka sa konala v kaplnke krematória v
Solothurn dňa 23. augusta 2013. Zádušná sv. omša
bola slúžená za účasti najbližšej rodiny a veľkého
množstva Karolových priateľov a známych. Jeho
ostatky si rodina priala uložiť v rodnom meste
Moldava nad Bodvou.

Patrik Lukáč zomrel 18.02.2013 dva a pol
ročný – pohreb sa konal v rímskokatolíckom
kostole (Pfarrei Dreifaltigkeit) v Bellach pri
Solothurne. Patrik mal pohreb so svätou omšou a
je pochovaný na cintoríne pri kostole v mestečku
Bellach.

Náš spolurodák Karol a aj dieťatko Patrik
zomreli pri automobilovom nešťastí vo Švajčiarsku
(dňa 18. augusta 2013). Bol som pozvaný – slúžiť
pohrebné obrady pre obidvoch tragicky zosnulých.
Ešte raz aj touto cestou vyjadrujem moju úprimnú
sústrasť pozostalým a uisťujem ich mojej modlitbe.

S láskou a so spolucítením v žiali
Otec František Polák

KAROL FAZEKAŠ
*16. APRÍLA 1980

†18. AUGUSTA 2013

PATRIKLUKÁČ
*2011

†18. AUGUSTA 2013
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MILÍ ČITATELIA, V NASLEDUJÚCICH
RIADKOCH VÁM PRINÁŠAME ÚPLNÉ
ZNENIEHOMÍLIE OTCABISKUPA
ANDREJA IMRICHA, KTOROU SA NÁM
PRIHOVORIL NAPÚTI VEINSIEDELNE.

Milí bratia a sestry
Po Adamovom hriechu
sa do ľudskej radosti
zamiešala aj bolesť.
Bolesť je životným
údelom každého
jedného z nás. Nedá sa
jej celkom vyhnúť,
preto sa musíme učiť
umeniu, ako ju máme
znášať.
Bolesť postihuje jednotlivca, postihuje celé rodiny i
celé národy. Je nám preto blízka aj prebolestná
Matka Panna Mária, patrónka Vašej farnosti i
celého Slovenska. Pannu Máriu vnímame ako
bytosť, čo bolesť znáša, ale bolesť nespôsobuje a
nešíri. Ako mariánski ctitelia chceme ju v tomto
nasledovať. Chceme mať ochotu znášať bolesť,
ktorej sa nemožno čestným spôsobom vyhnúť. Ale
chceme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme
bolesť ani sebe ani iným nespôsobovali a nešírili.

Nebezpečenstvo - predchodca bolesti
V súvislosti s bolesťou treba hovoriť o tom, čo
bolesť predchádza. Predchodcom bolesti je
nebezpečenstvo. Kto zavčasu spozoruje akékoľvek
nebezpečenstvo a vyhne sa mu, ten uchráni seba a
mnohokrát aj svoje okolie pred množstvom bolesti.

Pán Boh dal nám ľuďom schopnosť predvídať
mnohé nebezpečenstvá, aby sme sa im mohli
vyhnúť a tak sa uchrániť pred bolesťou. Na prvé
nebezpečenstvo Boh človeka upozornil v raji, keď
mu povedal: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť.
Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo
v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš." (Gn
2, 16-17). Takto mnohorakými cestami Pán Boh
neustále varuje človeka pred nebezpečenstvom.
Aby sme nebezpečenstvá brali vážne, dokonca našu
psychiku obdaroval strachom. Keby neexistoval
strach, na mnohé nebezpečenstvá by sme nedbali a
uvalili by sme na seba všelijaké bolesti. Cez strach
máme v sebe akúsi prirodzenú prevenciu pred
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mnohými bolesťami.
Byť ostražitým, všímať si nebezpečenstvá a vyhýbať
sa im, je jednou z foriem kajúceho ľudského
správania sa. Keď na osemnástich ľudí spadla veža v
Siloe, Pán Ježiš povedal: „. . .ak nebudete robiť
pokánie, všetci zahyniete podobne". (Lk 13, 5). Čo
bolo treba urobiť Jeruzalemčanom, aby nespadla na
nich veža v Siloe? Bolo si treba všimnúť, že je
nebezpečne schátralá a vyhnúť sa jej.
Sú mnohé nebezpečenstvá, ktoré nedokážeme
predvídať a padneme do nich ako do pasce. S tým je
ťažko niečo robiť. Ale mnohé nebezpečenstvá
poznáme a predsa s nimi koketujeme. Častokrát
nám chutí hrať sa s ohňom a chodiť po okraji
priepasti. Toto však dobre nekončieva a prináša veľa
bolesti.

Zdravotné nebezpečenstvá
Je potrebné, aby sme sa snažili byť opatrní a
predvídaví, keď ide o ľudský život a zdravie. Naša
opatrnosť má zahŕňať nielen naše zdravie, ale aj
zdravie ostatných okolo nás. Preto dodržiavať
hygienu, viesť riadnu životosprávu, zachovávať všade
bezpečnostné zásady má byť životným štýlom
kresťana.

Pán Boh dal nám ľuďom
schopnosť predvídať mnohé
nebezpečenstvá, aby sme sa
im mohli vyhnúť a tak sa
uchrániť pred bolesťou.

Nebezpečenstvá mravné
Je veľmi dôležité, aby sme boli ostražití a predvídali
mnohé mravné nebezpečenstvá. Mnohé z nich sa k
nám približujú plazivo, teda úplne nebadane. Takto
nebadane sa nás zmocňuje alkoholizmus, stávková,
či hracia závislosť, závislosť drogová a mnohé iné.
Vplazia sa do života v každom veku a ľuďom
každého postavenia. Ale nedá sa tvrdiť, že ich
nemožno predvídať. Chýba nám len ostražitosť.
Treba myslieť aj na to, že existujú vo svete aj zlí
ľudia, ktorí nevinným obetiam, hlavne mladým
ľuďom nastavia pascu mravného nebezpečenstva. Sú
to zlé partie, zlé knihy a časopisy, drogoví díleri,
obchodníci s ľudským telom a podobne. Mladému
človeku stačí prežiť jeden víkend v zlej spoločnosti a
môže si zničiť celý život. Ale aj tieto nebezpečenstvá
sa dá predvídať a dá sa im vyhýbať.
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Nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú našu vieru
V dnešnej dobe sme prestali vnímať nebezpečenstvá,
ktoré ohrozujú našu vieru. Nákaza všelijakými
bludmi, čarodejníctvo, poverčivosť a strata viery
prináša následky v ľudskej duši, spôsobuje v
spoločnosti mnohé konflikty a tým aj mnohé
bolesti. Koketujeme s všelijakými náboženskými
praktikami počnúc východom, cez Afriku až po
indiánske čary a málo sa staráme o to, čo znamená
pre nás Kristus a jeho Evanjelium.

Prečo sme nevšímaví voči nebezpečenstvám
Keď človek hľadí na nešťastie, často si myslí, že mne
sa to nemôže stať. Preto si akosi nebezpečenstvo
nevšíma a to sa stáva niekedy osudným. Mnoho ľudí
sa chce predvádzať a preto sa pred zrakom iných
chcú hrať s ohňom a nepopáliť sa, chodiť po okraji
priepasti a nepadnúť a tak ukázať svoje hrdinstvo.
Toto máva tiež zlý koniec. Kresťanská morálka žiada
vyhýbať sa zlým príležitostiam. Dnes je móda
adrenalínových športov, či podujatí, kresťan by mal
byť aj tu opatrný.
Je tu ešte taká skutočnosť, že napríklad jedna
vyfajčená cigareta nemusí poškodiť zdravie a tak si
sem tam pofajčievam, zabúdajúc na to, že fajčenie
naozaj škodí. Opatrný človek si uvedomuje, že
každý fajčiar začal byť fajčiarom prvou vyfajčenou
cigaretou.

Pán Boh vám ich zveril do
výchovy a očakáva vašu
zodpovednosť. Buďte v tejto
veci obetaví, Boh vás za to
bohato odmení.

Nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú mládež
Našou najväčšou úlohou má byť ochrana mládeže
pred nebezpečenstvami. V mladých ľuďoch je nutné
pestovať ducha ostražitosti, aby sa sami snažili dobre
vnímať nebezpečenstvo a aby sa chceli
nebezpečenstvu vyhnúť.
Najviac sú ohrozené tie deti, ktorých rodičia bez
problémov pustia, ba dokonca ich pošlú na
nebezpečné miesta. Sami rodičia sa tak stávajú
nebezpečenstvom pre vlastné deti. Ak chce
dospievajúci syn, či dcéra ísť na niekoľko dní z
domu, otec, či matka sa musí zaujímať kam ide a s
kým ide. Ak zistí, že je to zlá partia, má to byť pre
nich jasné, že ide o nebezpečné miesto a nemôžu

s tým súhlasiť. Syn ich možno neposlúchne a
pôjde, ale oni mu to nikdy nemôžu schváliť. Je žiaľ
veľa rodičov, ktorí nemajú žiaden problém posielať
svoje deti na nebezpečné miesta, ba dokonca z
vlastného domu dokážu vytvoriť pre svoje deti
nebezpečné miesto. V ich dome sa nachádzajú také
knihy a časopisy, ktoré ohrozujú vieru i morálku.
V ich rodine sa vedú také reči a spochybňujú také
hodnoty, že deti úplne stratia strach pred
nebezpečenstvom a nedokážu sa v živote brániť
pred nešťastím.

Požehnané a šťastné deti, ktoré majú
zodpovedných rodičov. Ak sa rodičia rozumne a
odôvodnene strachujú o svoje deti, vyvolajú aj v
deťoch cit ostražitosti. Takí rodičia sa za svoje deti
modlia, porúčajú ich do Božej ochrany, do ochrany
Panny Márie, anjelov strážnych. Deti to pocítia a
začnú sa aj oni báť o seba a veríme, že s pomocou
Božou prejdú životom šťastne.

Výzva
Milí rodičia, myslite na to, že vašim deťom hrozí
vo svete mnohoraké nebezpečenstvo, snažte sa im
aspoň doma vytvoriť opravdivé bezpečie. Nech nie
je vo vašom dome ohrozené ani ich zdravie, ani ich
morálka, ani ich viera. Pán Boh vám ich zveril do
výchovy a očakáva vašu zodpovednosť. Buďte v
tejto veci obetaví, Boh vás za to bohato odmení už
vo vašej starobe a hlavne vo večnosti. Keď ich
posielate do sveta, povzbudzujte ich, aby boli opa-
trní a svojim požehnaním ich zverujte do Božej
ochrany.
Chlapci a dievčatá, uvedomte si, že sú mnohé
hodnoty neopakovateľné, ak ich raz stratíte, už sa
nevrátia. Neopakovateľné je tvoje zdravie. Ak raz
prídeš o ruku, druhá ti nenarastie. Také
neopakovateľné sú mnohé mravné hodnoty a
hodnoty duchovné. Vážte si svoje zdravie, svoju
česť i svoju vieru a vyhýbajte sa všetkým
nebezpečenstvám, aby ste o tieto hodnoty neprišli.
Váš život by bol veľmi bolestný.

Záver
Máme dnes pred očami prebolestnú Pannu Máriu,
ktorá bolesť znášala, ale ju nespôsobovala a nešírila.
Pod jej ochranou a podľa jej príkladu chceme byť
ostražití a vyhýbať sa všetkým nebezpečenstvám,
aby sme prispeli k zmenšeniu našich bolestí.
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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 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
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DUCHOVNÁOBNOVA
ADVENTNÉOBDOBIE 2013

Program je stanovený so súhlasom nového
dušpastiera! Kazateľ bude zvolený novým mi-
sionárom

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

ČASOVÝ ROZPIS DUCHOVNEJ OBNOVY:

29. november 2013(piatok) o 19.00 hod –
Miestnosti (A,D) na prízemí pastoračného centra
Liebfrauen, Prednáška, sviatosti zmierenia (podľa
záujmu); Na záver bude sv. omša.

30. november 2013 (sobota) o 17.00 hod –
Miestnosti (A,D) na prízemí pastoračného centra
Liebfrauen, Prednáška, sviatosti zmierenia (podľa
záujmu);

1. december 2012 (1. nedeľa adventná) o 9.30 hod
– Krypta Liebfrauen, V rámci nedeľnej sv. omše

V prípade (menších organizačných) zmien
budeme včas veriacich informovať.

PRÍCHOD SV. MIKULÁŠAKDEŤOM

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

Všetky stretnutia sa konajú na tých miestach, kde
sú konané slovenské bohoslužby a posedenia
veriacich.

ŽENEVA – nedeľa, dňa 1.12.2013 (sv. omša o
16.30 hod, po nej – stretnutie detí so sv.
Mikulášom
Prosíme nahlásiť deti u pani Marienky Krivdovej.
ZÜRICH – nedeľa , dňa 8.12.2013 – sv. omša o
9.30 hod, po nej – stretnutie detí so sv.
Mikulášom
Prosíme nahlásiť deti u slečny Zlatky Bodoroko-
vej. (e-mail: zlaticabodorikova@gmail.com,
tel. :076 472 76 30)
BERN – sobota, dňa 14.12.2013 – sv. omša o
17.30 hod, po nej – stretnutie detí so sv.
Mikulášom
Prosíme nahlásiť deti u pani Janky Kalna.
BASEL – nedeľa, dňa 8.12.2013 – sv. omša o
17.30 hod, po nej – stretnutie detí so sv. Mi-
kulášom. Prosíme nahlásiť deti u pani MUDr.
Andrejky Václavkovej.

SLOVENSKÝKŇAZ VKANTÓNE
GRAUBÜNDEN
Slovenská katolícka misia vo Švajčiarsku má
zastúpenie v Basileji, Berne, Lausanne, Zürichu,
Ženeve, ale vo východnom Švajčiarsku a v
najväčšom švajčiarskom kantóne Graubünden sú
naši krajania akoby sirotami. Pri našich potulkách
tohto kraja náhodne stretávame mnoho našich
mladých Slovákov a Slovenky.
Náhodná bola i pred rokmi návšteva
dominikánskeho kláštora v Ilanzi, kde sme
spoznali otca Františka Pistráka OP. Otec
František je v prvom rade kňaz pôsobiaci ako
spirituál približne 110 sestier dominikánok. Je
ochotný v nutnom prípade pomôcť, poradiť. Za
pozitívnu odpoveď a porozumenie mu ďakujeme a
prajeme veľa duchovných darov v jeho práci.

P. František Pistrák OP,
Klosterweg 16, 7130 ILANZ
Tel: 081 9269 594, Natel: 078 903 12 46
E-mail: stefpaus@yahoo.com
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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 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 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

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 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




