
do nášho duchovného obohatenia a napredovania! 
Je preto potrebné si vytvoriť vonkajší i vnútorný 
priestor, pretože Advent je v prvom rade zameranie 
našej mysle na Boha, naše intenzívne očakávanie 
jeho príchodu. Preto najlepšou Adventnou 
askézou bude usporiadať si podľa zdravej miery 
náš čas. Nestrácať ani nemrhať čas osobnými 
naviazanosťami a zlozvykmi všakovakého druhu 
počnúc workoholizmom, vysedávaním pred TV či 
PC a končiac pri barovom pulte, protože až keď sa 
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Boh k nám prichádza
už cez Advent

Čas Vianoc
„Ako tie Vianoce ubehli rýchlo... Zasa som raz pribral niekoľko kíl z chutných vianočných dobrôt a mám čo 
robiť, aby som sa vošiel do nohavíc. Ešte musím spratať stromček z balkóna, vianočné ozdoby a niekoľko 
nepotrebných darčekov na pôjd...”

Nie nemýlite sa priatelia, nepomýlili ste si vydanie Misijného informátora a ani ja som sa nesplietol. 
Náročky začínam ako rak - od konca a predstavujem si, ako to mnohokrát funguje v našich rodinách 
po Vianociach a ako ľahko sa môže stať, že hlboké posolstvo Vianoc sa nám môže v tomto zhone sveta 
ľahko vytratiť... a bola by to škoda a premrhanie času. Preto je dobré začať už dnes duchovnú prípravu 
na Vianoce, aby sme ju napokon zavŕšili osobným stretnutím s vtelenou Božou milosrdnou láskou, ktorá 
prišla zmieriť svet. Vlastne toto stretnutie môžeme prežívať a „trénovať“ celý Advent, pretože Boh ku nám 
prichádza už v Advente. Adventná liturgia nám pripomína nielen udalosti, ktoré sa odohrali v minulosti, 
ale nám ich aj sprítomňuje a umožňuje nám mať na nich osobnú účasť. Nie je to len príprava na stretnutie 
s Ježišom, ktoré by sa malo odohrať len cez polnočnú sv. omšu či na Božie narodenie. Adventná doba je 
časom intenzívnejšieho stretania sa s Bohom a je poznačená úsilím, aby tieto stretnutia boli spásne, živé 
a prinášali dobré ovocie. Sú to chvíle aktívneho očakávania, naplnenia dávnych prísľubov a proroctiev i 
v našom vlastnom živote.

Hoci do atmosféry Adventu a Vianoc sa silne tlačí komerčný podtón a niekedy nás možno aj odrádza svojou 
nenásytnosťou, nenechajme sa znechutiť ponosovaním „že pravé Vianoce upadli do zabudnutia a zostalo 
len pozlátko, darčeky či kapustnica...“, neprepadnime šomraniu, v ktorom chladne srdce,  ale nechajme 
sa inšpirovať vynachádzavosťou a vytrvalosťou predvianočných obchodníkov, s ktorou sú ochotní 
obetovať hodiny času a chladu pre svoje obohatenie. O to skôr sa ešte s väčším úsilím a vervou pustime 

Blížiace sa podujatia

29.novembra - 1.decembra
Adventná duchovná obnova v Zürichu

December 2013
Mikuláš navštívi spoločenstvá (ZH, BE, BS, GE)

Vianoce 2013
Sv. omše a iné podujatia počas Vianoc Pokračovanie na strane 2
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Čas Vianoc

Duchovné obnovy
v duchu Don Bosca

pokúsime od nich oslobodiť, zistíme aká je sila našich slabostí. Avšak duchovná sila Adventu prameniaca 
v účasti na sviatostiach a v úprimnej modlitbe nás pobáda oslobodiť sa od toho, čo nás spútava. Tak 
môžeme svoje sily lepšie zamerať na potreby našich blízkych a venovať sa radostnej službe blížnym.

To bude najhodnotnejší vianočný darček, keď sa adventná doba naplní dôvernou rodinnou atmosférou. 
V kresťanských rodinách sa to najlepšie deje pri spoločnej modlitbe s deťmi pri Adventnom venci. 
Takouto modlitbou sa spolu približujeme k Bohu a vytvárame hlboké väzby. O čo viac je rodina Božia, o 
to viac má síl premáhať ľudské limity a nedokonalosti. Sv. Písmo nás učí, že Slovo, ktoré prišlo na svet 
rozlieva v našich srdciach a rodinách Božiu lásku. Nenahraditeľným zážitkom Božieho dotyku je milosť 
odpustenia a zmierenia. Preto Boh prichádza medzi nás ako krehké dieťa, aby sme sa mu nebáli otvoriť 
brány našich sŕdc. 

Zmierenie človeka s Bohom je samotnou podstatou Vianoc, dôvodom prečo Boh poslal svojho Syna 
na tento svet. Napriek všetkému nebojme sa investovať do dobrej sv. spovede, aby sme s obnoveným 
vedomím Božích detí prijali Božieho Syna tým najreálnejším spôsobom v Eucharistii do čistého srdca.

Prajem Nám všetkým intenzívne a požehnané očakávanie Ježišovho príchodu na tento svet.
Požehnaný Advent!  - Otec Pavol Nizner, sdb.

Pokračovanie zo strany 1

Slovenská katolícka misia sa na vás obracia s ponukou 
pravidelných duchovných obnov. Cieľom duchovných 
obnov je vytvorenie priestoru na vnútorné stíšenie a 
prehĺbenie osobného vzťahu s Ježišom. 

Pre don Bosca to bola chvíľa zastavenia, prehodnotenia 
stavu duše a obnovenia priateľstva s Bohom. Obsahom 
duchovných obnov bude počúvanie Božieho slova, 
zamyslenie,  eucharistická adorácia, sv. spovede zavŕšené 
svätou omšou.

Zámerom je, aby duchovné obnovy boli dostupné pre čím 
viacerých, preto sa uskutočnia postupne na viacerých 
miestach. Zároveň tieto duchovné obnovy budú ponukou 
pravidelnej formácie pre saleziánov spolupracvníkov.

Termíny a miesta duchovných obnov

29.11.- 01.12. 2013  Zürich

15.12. 2013 15:00 Ženeva

11.01. 2014 16:00 Bern

09.02. 2014 16:00 Bazilej

14.-16. 03. 2014  Zürich

06.04. 2014 15:00 Ženeva

24.05. 2014 16:00 Bern
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VEČERNÁ MODLITBA V RODINE 

PRI ADVENTNOM VENCI
Otec:   V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  Všetci: Amen.

MODLITBA

Prežívame adventné obdobie prípravy na príchod Pána Ježiša, 

ktorý priniesol nádej a nový život svetu. Narodil sa, aby 

priniesol dobro, lásku a pokoj aj do našej rodiny. Modlime sa 

slovami, ktoré  nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.   Otče náš....

Mária, pomôž nám, aby sme sa stretávali s tvojím Synom v 

modlitbe i v ľuďoch, s ktorými sa stretávame. Naša dobrotivá 

Matka, vypros požehnanie a vzájomnú lásku pre všetkých 

prítomných. Pomáhaj nám vo všetkých životných situáciách. 

Spomeň si na nás v hodine našej smrti. Chceme Ťa pozdraviť 

tak, ako Ťa pozdravil anjel:   Anjel Pána...

Prvý adventný týždeň

Evanjelium: Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka 

príde v hodinu, o ktorej neviete. (možno si  prečítať aj celé 

evanjelium: Mt 24, 37-44 )

Druhý adventný týždeň

Evanjelium: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 

kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho 

na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ ( …

celé evanjelium: Mt 3, 1-12 )

Tretí adventný týždeň

Evanjelium: Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, 

poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má 

prísť, alebo máme čakať iného?“ ( …celé evanjelium: Mt 11, 

2-11 )

Štvrtý adventný týždeň

Evanjelium: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju 

manželku, lebo to, čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého. 

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z 

hriechov.“ (celé evanjelium: Mt 1, 18-24 )

PROSBY (môže sa zapojiť každý člen rodiny)

Očakávame príchod Pána Ježiša. Prišiel na svet ohlasovať 

radostnú zvesť chudobným a uzdravovať skrúšených srdcom, 

tých, ktorí vedia, že potrebujú jeho lásku a milosrdenstvo. 

Prosme ho, aby aj  dnes  ľudia  vedeli, že Ježiš ich miluje a 

obdarúva ich svojou láskou.

1. Pane Ježišu, daj, aby Cirkev smelo ohlasovala tvoj budúci 

príchod, a tak utvrdzovala ľudí v konaní dobra. 

Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás!

2. Pane Ježišu, daj, aby cirkevní predstavení s horlivosťou 

svätého Jána Krstiteľa slovom i príkladom pripravovali Boží 

ľud na tvoj príchod.

3. Pane Ježišu, daruj našej zemi opravdivý pokoj, aby sa 

nenávisť premenila na lásku a túžba po pomste na odpustenie. 

4. Pane Ježišu, teba proroci nazvali kniežaťom pokoja; napĺňaj 

všetky rodiny svojou láskou a pokojom, aby žili v šťastí a 

radosti. 

5. Pane Ježišu, prijmi našich zosnulých do neba, aby videli 

tvoju oslávenú tvár.

MODLITBA 

Rodič: Roste nebesia z výsosti a oblaky dajte Spravodlivého. 

Všetci: Otvor sa zem a zroď Spasiteľa.

Modlime sa: Nebeský Otče, Ty si nám dal Svätú rodinu ako 

žiarivý vzor; láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo 

vzájomnej láske a v rodinných čnostiach, a tak dosiahli večnú 

blaženosť v tvojom nebeskom domove. Skrze nášho Pána 

Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje 

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Otec:   V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  Všetci: Amen.

DO TOHTO ČÍSLA MISIJNÉHO INFORMÁTORA JE VLOŽENÁ AJ POŠTOVÁ ZLOŽENKA SKM. ČASOPIS, KTORÝ DOSTÁVATE 

JE BEZPLATNÝ. UŽ JEHO PRIJATIE A O TO VIAC ČÍTANIE, BUDE K VÁŠMU DUCHOVNÉMU DOBRU, V PROSPECH NÁŠHO 

DOROZUMENIA SA, POCHOPENIA, JEDNOTY A PODELENIA SA VO VECIACH KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA. BUDEME VÁM HO 

TEDA RADI POSIELAŤ AJ ZDARMA. NAKOĽKO JE VŠAK JEHO VYDÁVANIE SPOJENÉ S NEMALÝMI NÁKLADMI, MÔŽETE 

TOUTO CESTOU PRISPIEŤ NA POKRYTIE VÝDAVKOV PRI JEHO TLAČI A ROZPOSLANÍ POŠTOU. AK BY STE CHCELI DAŤ LEN 

„SPRAVODLIVÚ“ ČIASTKU, KTORÁ BY POKRYLA CENU TLAČE A POŠTOVNÉHO, JE TO PRIBLIŽNE 16 FRANKOV NA ROK. 

AK BY STE CHCELI PODPORIŤ SLOVENSKÚ KATOLÍCKU MISIU PRE JEJ DUŠPASTIERSKU, ALEBO CHARITATÍVNU ČINNOSŤ, 

NAPÍŠTE DO POZNÁMKY „MOTÍV PLATBY“ DAR. UŽ VOPRED VÁM VYSLOVUJEME HLBOKÚ VĎAKU, ČI SA UŽ ROZHODNETE 

PRISPIEŤ NA NÁŠ ČASOPIS, ALEBO V PROSPECH NATERAZ JEDINEJ SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE VO ŠVAJČIARSKU.



Veriaci v komunitách po celom Švajčiarsku sa rozlúčili

s otcom Františkom Polákom

V septembri sme sa vo farnostiach 

slovenskej katolíckej misie rozlúčili s 

naším dlhoročným misionárom otcom 

Františkom Polákom. Poďakovali sme 

sa mu za jeho prácu, starostlivosť, za 

jeho modlitby a za láskavosť, ktorou 

nás zahŕňal po celý čas svojej služby 

misionára vo Švajčiarsku. Veríme, že 

sa mu aj naďalej bude dariť plniť svoje 

poslanie a želáme mu dobré zdravie 

a vnútorný pokoj. Od nášho Pána mu 

vyprosujeme požehnanie a ochranu 

Panny Márie.
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Rozhovor s otcom Františkom 

Otec František, je tomu už, 11 rokov, čo ste prišli z Afriky a prebrali ste správu Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Aké 

dojmy sa uchovali vo Vašej pamäti z vašich začiatkov v Zürichu a vo Švajčiarsku? Spomínate si ešte na tie chvíle?

Spomínam si. Bol to symbolický návrat k Slovensku. Slovenská katolícka misia v Zürichu je aj oáza našej rodnej kultúry, reči, zvykov, 

duchovnosti. Nevedel som, čo všetko ma čaká. Bolo to však dost’ optimistické, Iebo podmienky pre pastoráciu boli pomerne 

dobré. Proti možnostiam v Tunisku a v Togu to bol veľký prelom ku kultúrne bližším skupinám a k hlbšiemu duchovnému vplyvu. 

Bola to veľká výzva - no niekedy aj ,,hádanka”. Veriaci neboli na žiadnej kartotéke. Ak sa neukázali v kostole, alebo sa nejako 

nezviditeľnili boli ťažko objaviteľní.

V živote každého človeka i spoločenstva sú momenty a udalosti, ktoré ako medzníky tvoria jeho dejiny, ba kladú i základy pre 

jeho budúcnosť. Ktoré udalosti počas vášho pôsobenia považujete za tie najkrajšie a najdôležitejšie?

Najkrajšie boli tie momenty, keď som pocítil puto jednoty a súdržnosti medzi krajanmi. Tam isto patria aj osobné priateľské 

vzťahy. Niekedy ma veriaci doslovne podržali, povzbudili a chránili. Bolo to hlavne v momentoch, keď sa schyľovalo k nejakej 

kríze. Medzníkmi boli aj tie dni, mesiace, keď som preberal pod jednu strechu aj misie, predtým “nezávislé” od zurišského 

misionára: Basilej, Bern, Lausanne, Ženeva. Luzern vznikol tiež ako samostatné spoločenstvo - trvalo to tam však iba 5 - 6 rokov.

Misia má za sebou bohatú históriu a prešlo ňou niekoľko generácií. Ako by ste ju charakterizovali dnes? V čom spočíva jej 

význam a aké perspektívy sa jej otvárajú do budúcnosti?

Rozdiel generácií je dnes výrazný. Emigrácia podmienená rokom 1968 (vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa)  

položila základy misie. A za to jej patrí hlboká a nevädnúca vďaka. Pádom totality a otvorením hraníc Slovenska prichádza nový 

druh prisťahovalcov. AIe aj títo už tvoria rôzne generácie. SIovenská katolícka misia je mozaika (zmes) všetkých generácií. A v tom 

je jej krása, sila i rodinnosť. Samozrejme to, že najväčšiu vlnu novoprišlích tvoria mladé Slovenky a Slováci, je nepopierateľné. 

Misiu by som charakterizoval ako ťažisko, ktoré spája ľudí verných kresťanskej viere a slovenskej reči. Samozrejme, že sem patria 

hlavne tí, ktorí sú pre ňu (zemepisne) dosiahnuteľní. Perspektívy misie vidím v tom, že misia je a bude “maják” a prístav pre 

všetkých, čo majú smäd po Bohu, po duchovne a chcú to mat’ ,,po slovensky”. Samozrejme že v tom vidím aj patričnú hlbokú 

duchovnú úroveň a pravovernosť.

Otec František, dnes uzatvárate svoje pôsobenie. Aké slová by ste zanechali našim čitateľom?

Aby nejaká skupina, spoločenstvo prežilo, vytrvalo musí mať pravidlá, isté zákony. V Cirkvi je však ešte viac než zákon (a aj v 

miestnej ako je naša misia). Jej prvým zákonom je LÁSKA. Niet však Iásky bez obety, odpustenia, trpezlivosti, znášanlivosti. 

Rodina drží pospolu vďaka prirodzenému pudu. V kresťanskom spoločenstve nahrádza tento inštinkt božia milosť. Prajem si a 

želám všetkým Slovenkám a Slovákom, čitateľom, ducha pravej rodiny - nech ich spája to najmocnejšie - láska Kristova.
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ZO ŽIVOTA 
MISIE

Marcela Belanská

Dr. med. Marcela Belanská sa narodila 10. 

apríla 1941 v Bratislave, kde absolvovala 

štúdium medicíny, špecializáciu psychia-

tria. Po obsadení opustila Československo 

a ostala žiť vo Švajčiarsku. V roku 1971 si 

urobila nostrifikáciu diplomu a otvorila 

si vlastnú ordináciu v Berne, ktorú viedla 

až do svojej smrti. Posledné roky bývala 

vo Wohlene pri Berne, kde sme sa s ňou 

25. októbra 2013 na cintoríne rozlúčili. 

Odpočívaj v pokoji.

Tvoji priatelia a krajania.

Blahoželáme

- Vítame v našom spoločenstve 

Božie dieťa – Samuel Šarinay, pokrstený 

26.10. 2013 v kostole sv. Jána Bosca v 

Zürichu.

- Na spoločnú cestu životom sa 

vydali Monika Žikavská a Erwin Verbeek 

1.11. 2013 v kostole sv. Jána Bosca v 

Zürichu.

Pochod za život
Košice boli dejiskom podujatia, aké nemá na Slovensku ob-
dobu. Ako uviedol na tlačovej besede po skončení Národ-
ného pochodu za život hovorca podujatia Tomáš Kováčik, na 
prvom pochode svoj kladný postoj k ochrane života manifes-
tovalo podľa odhadu organizátorov až 80-tisíc ľudí.

Náklady na pochod sa pohybujú 

okolo 80-tisíc eur aj vďaka tomu, 

že veľmi pomohli darcovia - jed-

notlivci aj firmy, povedal. Košický 

arcibiskup Bernard Bober ocenil 

výbornú atmosféru. “Košice vyslali 

dobrý signál nielen na Slovensko, 

ale do celého sveta,”dodal. “Dnes 

sme zažili symbiózu všetkých ľudí 

dobrej vôle. Ľuďom sme ponúkli 

priestor na verejný apel. Z tohto 

pohľadu akcia dopadla nad naše 

očakávanie,” povedal koordinátor 

pochodu Marek Michalčík. Dodal, 

že prijatý manifest v prvom rade 

zaväzuje organizátorov, aby začali 

Svätorečenie 

Pápež František svätorečí Jána Pavla II. a 
Jána XXIII. 27. apríla 2014
Dátum nebol zvolený náhodou. 

V tento deň bude cirkev sláviť 

Druhú veľkonočnú nedeľu, ktorá 

nesie prívlastok Nedeľa Božieho 

milosrdenstva. Stalo sa tak práve 

z rozhodnutia Jána Pavla 

II., 30. apríla 2000, keď 

zároveň svätorečil rehoľnú 

sestru Faustinu Kowalsku 

označovanú za apoštolku 

Božieho milosrdenstva. 

Portál Vatican Insider pri-

pomenul aj ďalšie významy 

tohto dňa. V predvečer Ne-

dele Božieho milosrdenstva, 

2. apríla 2005, Ján Pavol II. 

zomrel. Rovnako v Nedeľu 

napĺňať posolstvo pochodu v reál-

nom živote. “V každom prípade, 

ak bude treba, tak takýto pochod 

zorganizujeme opäť,” odpovedal 

Michalčík na otázku novinárov, či 

sa uskutočnia aj ďalšie pochody za 

život v iných mestách. 

Podľa iniciátora pochodu Dušana 

Škurlu sa dnes naplnila vízia Košíc 

ako európskeho hlavného mesta 

kultúry života. “Desiatky tisíc ľudí 

verejne potvrdili, že podporujú 

myšlienku ochrany života od počatia 

až po prirodzenú smrť, že podporujú 

tradičnú rodinu,” povedal.

Božieho milosrdenstva, 1. mája 

2011, bol blahorečený Benediktom 

XVI. Milosrdenstvo je zároveň té-

mou, ktorá sa pravidelne objavuje 

vo Františkových príhovoroch.
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Kalvarčan je saleziánsky amatérsky 

folklórny súbor z Košíc, založený 

v roku 2007. Skladá sa z mladých 

ľudí, prevažne študentov a 

momentálne pracuje pod vedením 

manželov Hrickovcov. Svoje turné 

začali vystúpením v Berne. Po 

hudobnom spestrení sv. omše v 

kostole Dreifaltigkeit, predstavili 

v neďalekej Rotonde svoje pásmo 

folklórnych piesní a tancov s názvom 

„Na Vešeľu“. Svojou 

úžasnou radosťou 

a veselosťou, 

ktorá vyžarovala 

z ich tanca a 

spevu, zaplnili 

celú sálu, za čo si 

od publika, ktoré 

tvorili prevažne 

švajčiari, vyslúžili 

„standing ovation“. 

Po príjemných 

chvíľach strávených s hosťami pri 

ochutnávke slovenských dobrôt sa 

chlapci a dievčatá zo súboru vybrali 

na potulky Bernom. Po nádhernej 

túre na Niederhorn si Kalvarčan 

„odskočil“ na pár dní do Turína za 

Don Boscom. Mala som tú možnosť 

a veľké šťastie stráviť tých pár dní 

s nimi. Boli to úžasné chvíle, počas 

ktorých sme navštívili miesta, kde 

žil a pôsobil Don Bosco, pozreli 

si Turín a mali krásnu duchovnú 

obnovu s don Rudolfom Kopincom. 

Po návrate do Švajčiarska sa 

konalo vystúpenie v Zürichu. Tu 

Kalvarčan po oficiálnej časti pridal 

ešte bonus, kde chlapci a dievčatá 

pri ľudovej hudbe vytancovali aj 

divákov. Vystúpením v Baseli 

ukončili svoje turné po Švajčiarsku. 

Vďaka Pánu Bohu za týchto mladých 

ľudí. Nielenže nám predviedli náš 

krásny ľudový folklór, ale svojou 

veselosťou, energiou a vierou nás 

poriadne „nakazili“. Pretože nacvičiť 

si tance a piesne dokáže veľa ľudí, 

ale predviesť to takto zo srdca s 

vyžarujúcou radosťou a láskou, to 

je dar od Boha. Veľká vďaka patrí aj 

všetkým, ktorí akokoľvek prispeli 

k uskutočneniu tohto diela. Milí 

priatelia z Kalvarčanu, ďakujeme 

Vám a tešíme sa na Vašu dalšiu 

návštevu.                -JK-

Kalvarčan vo Švajčiarsku
V októbri nás navštívil folklórny súbor Kalvarčan

Saleziáni spolupracovníci

Deti, mládež a rodiny sú najcitlivejšou časťou ľudskej spoločnosti. Sú jej nádejou. V detstve, ale najmä v období 

dospievania, sa rozhoduje o celom ďalšom živote mladého človeka. Rodina je najlepším výchovným prostredím. 

Uchrániť mládež od mravnej a sociálnej biedy a pomôcť jej dôstojne sa zaradiť do života, to bol ideál, ktorému 

zasvätil celý svoj život taliansky kňaz svätý Ján Bosco. Založil rozsiahle dielo na jej záchranu. Do tohto diela patria 

aj Saleziáni spolupracovníci, tretia vetva saleziánskej rodiny. 

Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i 

diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu 

hnutiu a ľudovému apoštolátu. Vo Švajčiarsku pôsobia zatiaľ 

3 Saleziáni spolupracovníci a práve začína formácia jedného 

manželského páru z Bernu. Ak cítiš povolanie viac prežívať 

svoje kresťanské poslanie a saleziánska spiritualita je ti 

blízka, tak môžeš kontaktovať Saleziánov kňazov don Pavla 

Niznera, don Jozefa Baga alebo Saleziánov spolupracovníkov 

Máriu a Mariána Krivdových v Ženeve a Antona Šimčíka v 

Zürichu. Saleziáni spolupracovníci majú k dispozícii pravidelné 

mesačné duchovné obnovy, 1 x ročne duchovné cvičenia a 

oporu u svojich kňazov a spoločenstva. 



7ROZPIS 
BOHOSLUŽIEB VO 
VIANOČNOM OB-
DOBÍ 2013/2014 - PRE 
ZÜRICH 

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

24.12. 2013 - utorok
Polnočná sv. omša o 22:00
25.12. 2013 - streda
Narodenie Pána, sv. omša o 9:30
26.12. 2013 - štvrtok
Sv. Štefan, sv. omša o 9:30
29.12. 2013 - nedeľa
Nedeľa sv. Rodiny, sv. omša o 
9:30 
31.12. 2013 - utorok
Sv. Silvester, sv. omša a ďakovná 
pobožnosť o 19:00
01.01. 2014 - streda
Nový rok, slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky, sv. omša o 9:30

VEČERNÉ 
STREDAJŠIE
SV. OMŠE 

Posledná sv. omša v stredu v 
roku 2013 bude 18. decembra. 
Prvá stredajšia v Novom Roku 
bude dňa 08. januára 2013

ORGANIZAČNÉ OZNAMY 

Zapísanie úmyslov na sv. omše
Veriaci, ktorí majú záujem o odslúženie sv. omše na ich úmysel (za ich potreby, za príbuzných živých či 
zosnulých) môžu tak urobiť po každej sv. omši. Milodar za sv.omšu je vždy dobrovoľný, nie je podmienkou 
zaplatiť. Ak nie ste mobilní a nemôžete prísť do kostola, môžete požiadať o odslúženie sv. omše i na adrese 
slovenskej misie.

Sv. spovede
Možnosť prijať sviatosť zmierenia je vždy pol hodinu pred sv. omšou.V prípade potreby môžete hocikedy 
požiadať kňaza o sv. spoveď i po sv. omši

VIANOČNÝ VINŠ
pre našich čitateľov

Milí čitatelia Misijného spravodaja, 

dobrodinci a sympatizanti 

Slovenskej katolíckej misie!

Ku blížiacim sa Vianočným sviatkom 

nám dovoľte zapriať Vám i Vašim 

drahým mnoho zdravia a najmä 

hojnosť duchovných i hmotných 

darov. Ježiš Kristus, Svetlo sveta, 

ktorý počas Betlehemskej noci, 

prišiel na tento svet, nech je Vám 

znakom Božej blízkosti a priazne. 

A svojou milosťou a láskou nech 

prežiari všetky temné dni Nového 

Roka, aby Vás neohrozene viedol po 

ceste večného života.

To Vám zo srdca praje a od Pána 

vyprosuje otec Pavol Nizner 

spolu s celou redakciou Misijného 

informátora.

Veriaci, ktorí majú záujem o požehnanie svojich 
príbytkov a osobné stretnutie s kňazom, sloven-
ským misionárom, si môžu dohovoriť stretnutie na 
telefónnom čísle našej Slovenskej Katolíckej misie. 
Požehnania budem vykonávať v období Zjavenia 
Pána až do uspokojenia záujmu veriacich.
Otec Pavol



Komunita veriacich v Zürichu sa schádza na slávenie sv. omše každú nedeľu o 9:30 v krypte kostola 
Liebfrauen, Weinbergstrasse 34 (vchod do Krypty je pod vežou). Po sv. omši je stretnutie spoločenstva pri 
občerstvení v sále farského domu. Možnosť vyspovedať sa je pred každou sv. omšou, alebo po nej.

MISIJNÉ OZNAMY

PRAVIDELNÉ SLOVENSKÉ

BOHOSLUŽBY A NÁBOŽENSKÉ

STRETNUTIA V TÝŽDNI

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. 

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. 

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.

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Ak niekto z veriacich žiada krst dieťaťa, 

náuku pred uzavretím kresťanského 

sobáša (zápisnicu pre kresťanský 

sobáš), alebo iné sviatosti (s potrebnou 

prípravou), treba si dohodnúť stretnutie 

s duchovným správcom SKM. Adresa: 

Otec Pavol Nizner SDB, Slovenská 

Katolícka Misia, Brauerstr. 99; 8004 

Zürich; T/F: 044 241 50 22, môžte sa 

spojiť s dušpastierom aj cez e –mailovú 

adresu: nizner@gmail.com

Prehľadné informácie o náboženských 

podujatiach prináša aj časopis Slovenské 

Zvesti. Oznamy a správy o dianí v SKM 

nájdete na webovej stránke 

www.slovaci.ch pod titulom „pre 

veriacich“, alebo Slovenská Katolícka 

Misia – Oznamy.

Misijný Informátor - Tlačový orgán Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Zodpovedný redaktor a grafická úprava:

Dalibor a Janka Kalna. Dátum uzávierky: 15.11.2013. Prípadné návrhy, pripomienky, alebo opravy ohláste na e-mailovú adresu 

misijny.informator@bluewin.ch
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BASEL
 

Každú druhú a štvrtú 

nedeľu v mesiaci v 

kostole Allerheiligen na 

Neubadstr. 95 o 17:30.

Raz do mesiaca sa koná 

aj základná katechéza pre 

deti.

12.01.2014 17:30

26.01.2014 17:30

09.02.2014 17:30

23.02.2014 17:30

09.03.2014 17:30

23.03.2014 17:30

13.04.2014 17:30

27.04.2014 17:30

25.05.2014 17:30

ŽENEVA

Každú prvú a tretiu 

nedeľu v mesiaci v 

kostole St. Julien na 

Rue Virginio Malnati 3, 

Meyerin o 16:30. Po sv. 

omši je vždy posedenie 

vo farskom areáli.

29.12.2013 16:30

05.01.2014 16:30

19.01.2014 16:30

02.02.2014 16:30

16.02.2014 16:30

02.03.2014 16:30

16.03.2014 16:30

06.04.2014 16:30

20.04.2014 16:30

BERN

Každú druhú a štvrtú so-

botu v mesiaci v kostole 

Dreifaltigkeit na Tauben-

strasse 6, Bern. Sväté 

omše sú o 17:30. Po sv. 

omši je vždy posedenie v 

spoločenskej miestnosti.

11.01.2014 17:30

25.01.2014 17:30

08.02.2014 17:30

22.02.2014 17:30

08.03.2014 17:30

22.03.2014 17:30

12.04.2014 17:30

26.04.2014 17:30

10.05.2014 17:30

LAUSANNE

Vždy tretiu nedeľu v me-

siaci v kostole Chapelle 

du Servan na Chemin 

Eugen Grasset 12 o 9:30. 

Po sv. omši je posedenie 

v blízkej cukrárni pri zim-

nom štadióne.

19.01.2014 09:30

16.02.2014 09:30

16.03.2014 09:30

20.04.2014 09:30

18.05.2014 09:30

15.06.2014 09:30

21.09.2014 09:30

19.10.2014 09:30

16.11.2014 09:30


