
obdobím, človek-kresťan by počas neho mal nájsť kľúč od svojho vnútra a tým otvoriť a pripraviť cestu Pánovi. 
A keď som už spomenul Vianoce, ktoré boli skutočne nedávno a Veľkú noc, ktorá klope na dvere. Ktoré z nich 
je väčší sviatok? Asi nemožno rozsúdiť, aj keď...

Ježiš Kristus prišiel na svet, stal sa človekom z lásky k nám. Bol pre nás vzorom, pretože nám bol vo všetkom 
podobný, okrem hriechu. Stretával sa s ľuďmi, oslovoval ich a napĺňal ich nádejou a láskou. Ukazoval im 
správnu Cestu, vždy im hovoril Pravdu a menil  ich Život.  Nie však len to. Ježiš neprišiel len ako vzácny 
človek, ktorý má byť pre nás vzorom, i keď ním skutočne  byť má. To najpodstatnejšie sa však ukrýva práve v 
tajomstve veľkonočných dní. Spasiteľ znamená, že Ježiš nás prišiel spasiť. A urobil to tým najdokonalejším 
spôsobom, akým to ľudská bytosť dokáže vyjadriť – obetoval za nás svoj život. Stratil svoj život pre nás, aby 
sme my mohli žiť večne. Ľudské schopnosti presahujúca udalosť, ktorá sa definitívne historicky raz stala, 
avšak pri každej svätej omši sa opäť aktualizuje, kedy sa Ježiš obetúva za nás, keď kňaz premieňa obyčajnú 
oplátku a kalich vína na Božie telo a krv.
Ježišova obeta, jeho strastiplná cesta na Kalváriu a jeho smrť však ukrýva aj jednu krásnu výzvu. Aj nás Ježiš, 
pri každej svätej omši, teda každým ľudským dňom, vyzýva k podobnej obeti. „Toto robte na moju pamiatku“, 
hovorí kňaz držiac kalich vysoko nad našimi hlavami. Čo to znamená „na moju pamiatku“? My katolíci, 
ktorí skutočne veríme, že Boh – Ježiš je prítomný v Eucharistii sme vyzvaní, aby sme aj my dennodenne 
prinášali obety. Nemusíme zomierať za iných, prinášať obetu však dokáže každý z nás. Veď kto by nemal 
nejaké ťažkosti sám zo sebou, prípadne by nepoznal niekoho v okolí, kto potrebuje našu pomoc. Zrieknuť sa 
niečoho, premôcť sa a zabudnúť na seba. Alebo len jednoducho prijať svoje trápenia. Rozhodnúť sa zobrať na 
plecia svoj kríž alebo kríž toho druhého a statočne ho niesť. Tam je odkaz obety Pána, odkaz toho osudného 
Veľkého piatka. 
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Pre kresťana prichádza ten 
najvzácnejší čas

Veľká Noc
Nie je to tak dávno, čo sme v radosti oslavovali Vianoce, narodenie – 
príchod nášho Spasiteľa. Ten čas skutočne letí ako víchor. Dni sa predlžujú, 
Slnko nás sprevádza dňom dlhšie a dlhšie. Všetko sa akoby prebúdza do 
krásy jari...no, kto by sa ňu netešil? Kresťania však pred sebou majú niečo 
viac, aktívne sa pripravujú na ich najväčší sviatok. Pôst je preto vhodným 

Blížiace sa podujatia

11. mája 2014 o 12:30
Púť do Mariastein

28. júna 2014 o 17:00
Púť do Reichenau

7. septembra 2014
Národná mariánska púť Slovákov do Einsiedeln

www.skmisia.ch

     
A ak by sa nám to všetko zdalo nejako priveľmi 
smutné a ťažké. Netreba sa báť. Veľká noc v 
sebe skrýva aj veľmi radostnú a dozaista tú 
najradostnejšiu  a najdôležitejšiu správu pre 
kresťana. „On vstal z mŕtvych...“. Premohol smrť a 
žije. A rovnako aj my všetci, ktorí v Neho skutočne 
úprimne veríme, budeme mať raz večný život s Ním.

Za príspevok ďakuje otec Pavol korešpondentovi 
Marekovi zo Slovenska.
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Liturgické okienko

Poďakovanie prispievateľom a dobrodincom misie

 Milí veriaci, liturgia sv. omše je vrcholom nášho kresťanského slávenia. Je to tajomstvo nášho 
vykúpenia a preto si zaslúži, aby sme ju slávili Bohu na slávu a nám na spásu. Z tohto dôvodu využijem 
toto liturgické okienko ku “liturgickej formácii nášho spoločenstva”. Zameriame náš pohľad na “Prezi-
denciálne modlitby” a zvlášť úvodnú modlitbu sv.omše - nazývanú Kolekta. Prezidenciálne modlitby- 
pod týmto termínom rozumieme tie modlitby vo svätej omši, ktoré prednáša kňaz, ako zástupca Hlavy 
zhromaždenia-Krista v mene jeho Tajomného tela- Cirkvi, teda všetkých zídených veriacich. Sú to tieto 
modlitby: Modlitba dňa, Modlitba nad obetnými darmi a Modlitba po prijímaní. Kvôli sile a dôležitosti 
tejto modlitby zhromaždenie stojí a stotožňuje sa so slovami modlitby. Aby sa napomohlo jednote sláve-
nia, slovenskí biskupi zaviedli spoločné povstanie podľa vzoru kňaza pri týchto modlitbách, to znamená 
ešte pred zvolaním modlime sa. Ku tejto jednote a praxi Vás pozývam i ja, otec Pavol.

Drahí veriaci, priatelia a dobrodinci! 

DOVOĽTE MI VYSLOVIŤ VÁM ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE. NECH PÁN BOH MNOHONÁSOBNE POŽEHNÁ VAŠU 
CITLIVOSŤ A ŠTEDROSŤ. MISIJNÝ ČASOPIS VYCHÁDZA VĎAKA VAŠEJ PODPORE!

Naša SKM má okrem administratívnych nákladov aj značné výdaje na náboženské, alebo aj všeobecne 
dobročinné diela. Niekedy poskytne pomoc núdznym, podporí kresťanskú výchovu mládeže alebo je 
solidárna s trpiacimi kresťanmi v rozvojových krajinách a spoločenstvami v sociálnej tiesni. Ďakujeme 
Vám, že aj s vašou podporou môžeme vykonať viac dobra. Ak by som chcel číselne vyhodnotiť príspevky 
na vydávanie časopisu Misijný Informátor a na podporu Slovenskej Katolíckej Misie (SKM), tak formou 
poštových poukážok, na účet SKM prispelo 120 odberateľov čiastkou CHF 7’983,5. Srdečná vďaka teda 
patrí všetkým, ktorí podľa svojich možností podporili činnosť SKM a venovali jej veľkodušný dar. Nezabú-
dame však ani na tých, ktorí prispievajú svojimi schopnosťami, skutkami a angažovanosťou, ako i na tých, 
ktorí obetujú modlitby a utrpenia za toto Božie dielo. Ďakujeme Vám za tento božský kapitál! Úprimné 
Pán Boh zaplať a požehnaj!

MODLITBA DŇA – KOLEKTA
Pretože Boh nám odpúšťa v úkone kajúcnosti a dokonca 
nás pozýva k tomu, aby sme vstúpili do spoločenstva 
s Ním, je na čase toto spoločenstvo – už oslávené – 
vyjadriť. Týmto vyjadrením je spoločná modlitba – 
MODLITBA DŇA: 

1) Kňaz vyzve na modlitbu k Bohu + chvíľa ticha, aby 
sme sa na tento vážny úkon mohli pripraviť a v duchu 
k tejto modlitbe pripojiť aj všetky naše osobné úmysly. 

2) Kňaz rozopne ruky dlaňami nahor – „To gesto je veľmi 
staré (nachádzame ho už v rímskych katakombách) a 
znamená odovzdanosť. Odovzdávam sa Bohu v nádeji, 
že naše prázdne ruky naplní.“ (p. Eliáš, O. Carm)

3) Kňaz prednáša modlitbu – a nám to pomáha lepšie 
sa sústrediť, pretože nemusíme nikam hľadieť, v ničom 
listovať, len sa plne ponoriť do okamihu modlitby. 
Je dobre si ju vopred doma naštudovať – napríklad v 
Katolíckych novinách, alebo v modlitebnej knižke 
„Prameň z Boha“.

4) AMEN! Amen (z hebr. amana) – vyjadruje istotu. Tým-
to slovom označuje SZ „vieru“ ako niečo, na čo sa ab-
solútne spoliehame. Znamená to, že zhromaždenie sa 
pripojilo k modlitbe kňaza, že je to spoločná modlitba, 
ktorú síce kňaz vyslovoval, ale celé zhromaždenie sa 
modlilo spoločne s ním.
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Rozhovor s otcom Pavlom na predstavenie
Otec Pavol, vedeli ste už od mala, že sa chcete stať kňazom?

Hoci som vyrastal v úprimne veriacej kresťanskej rodine, 

v detstve som bol taký malý šibal. Priťahovali ma  všetky 

typické chlapčenské záujmy počnúc športom, rybačkou, 

chlapčenskými prieskumnými akciami atď...

Boli ste už od malička vedený ku viere?

Rodičom som vďační za veľa a rodina pre mňa veľa znamená. 

Spoločne sme sa každý večer modlievali a navštevovali náš 

kostol. Ja s bratom som pravidelne miništroval, no keď sme 

čosi “vyparatili” doma bolo veselo.

Boli ste v mladosti nešťastne zaľúbený?

Ak by som sa mal priznať  ku “najväčšej láske” mojej mladosti, 

tak to bol jednoznačne futbal. Počnúc častým tréningom, 

občasným incidentom s rozbitým oknom, reprezentovaním 

rodnej dedinky v mládežníckych súťažiach až po vášnivé 

fandenie vtedajšiemu federálnemu majstrovi- ŠK Slovan 

Bratislava. Ak sa táto láska skončila nešťastne, tak to bolo 

vtedy, keď som zavesil kopačky na klinec.

Prečo ste sa stali práve saleziánom?

Počas štúdia v Šaštíne ma očarila duchovnosť dona Bosca 

svojou jednoduchosťou, veselosťou a úprimnosťou. Zdalo sa 

mi úplne super, že ak žijem v priateľstve s Ježišom a usilovne 

si plním svoje povinnosti, môžem sa i zabávať, športovať a stať 

sa svätým.

Cnie sa vám za Slovenskom?

Ak mám položiť ruku na srdce a povedať pravdu, tak áno. Pre 

mňa je slovenský človek a jeho kultúra veľmi krásna.  

Ako sa vám tu páči?

Som veľmi vďační za rodinnú atmosféru a prijatie všetkým 

spoločenstvám vo Švajčiarsku. Nedeľná sv. omša je i pre mňa 

ako kňaza ozajstný sviatok, pretože akoby som tu naplno cítil 

spoločenstvo viery i slovenskej Cirkvi. Taký druhý domov.

Cítite sa medzi nami dobre?

Určite, som vďačný najmä za sponntánne a srdečné priateľstvá, 

pozvania do rodín a návštevy. Cením si však aj to, keď mi 

aj “skôr narodení” bratia a sestry rozprávajú svoje životné 

príbehy a  obracajú sa na mňa, aby som im svojou kňazskou 

službou nadľahčil bremeno života. Nesmiem zabudnúť ani na 

bratov saleziánov z talianskej misie, ich srdečnú saleziánsku 

vitalitu a obetavú pomoc otca Jozefa Baga a otca Antonína.

Aké sú rozdiely v porovnaní so Slovenskom, či Afrikou?

Nerád by som predbiehal v ukvapených uzáveroch. Veď som 

tu pomerne iba krátko. V porovnaní s Afrikou je tu však zrejmý, 

vnímateľný rozdiel. Spoločnosť  výraznejšie oplýva hojnosťou   

avšak nedovolím si tvrdiť, že ľudia sú tu viditeľne šťastnejší. A 

najmarkantnejší rozdiel v porovnaní so Slovenskom? Pre mňa 

osobne je to nateraz najmä v štýle jazdenia autom.

Aké plány, akú víziu, máte s misiou do budúcnosti?

Aktuálne je to pomerne jednoduchý ale dôležitý plán. 

Dobre spoznať situáciu, v ktorej sa Slováci a ich rodiny 

nachádzajú. Záber pre pastoračnú službu je tu taký široký, 

že predpokladám, že bez angažovanosti laikov  to ani nie je 

možné. Ako opakoval Ján Pavol II. Cirkev tretieho tisícročia 

bude Cirkev Laikov. Nesmieme však stratiť zdravé jadro viery a 

poslušnosť evanjeliu.

Ako/čím by vám veriaci mohli pomôcť, zahnať clivotu, zlepšiť 

situáciu, uskutočniť či zrealizovať plány?

Ako som spomenul vyššie, nedá sa to vypozorovať za 2-3 

mesiace. Prial by som si však, aby na našej misii vládol duch 

úcty. Každý si zaslúži pozornosť, prijatie a dobrosrdečné 

jednanie, bez predpojatého odsúdenia jeho mienky, i keď nie 

vždy musí byť prijatá. To je základ príjemného prostredia, kde 

sa ľudia radi stretajú. Myslím, že s tým by sme si mali pomáhať.

OTEC PAVOL NIZNER SA NARODIL 09.06.1980 V PIEŠŤANOCH. PO UKONČENÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY V KRAKOVANOCH A 

VRBOVOM ŠTUDOVAL NA GYMNÁZIU SV. JÁNA BOSCA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH. PO ROKU NOVICIÁTU V SALEZIÁNSKEJ 

REHOLE V POPRADE, ŠTUDOVAL 2 ROKY FILOZOFIU NA DET. PRACOVISKU RKCMBF UK V ŽILINE. PO TROCH ROKOCH 

PEDAGOGICKEJ PRAXE V SALEZIÁNSKOM MLÁDEŽNÍCKOM STREDISKU V ŽILINE, ABSOLVOVAL ĎALŠIE ŠTYRI ROKY NA 

TEOLOGICKEJ FAKULTE RÍMSKOKATOLÍCKEJ CYRILOMETODSKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE. DŇA 14.06.2008 BOL V ŠAŠTÍNE VYSVÄTENÝ ZA KŇAZA. PO VYSVIACKE VYCESTOVAL ZA SVOJOU 

MISIJNOU PRAXOU DO KENE. PO NÁVRATE DO RODNEJ VLASTI PÔSOBIL EŠTE 5 ROKOV NA SLOVENSKU, AKO VEDÚCI 

PASTORÁCIE MLÁDEŽE V SALEZIÁNSKEJ FARNOSTI V DUBNICI NAD VÁHOM. OD 01.11.2013 JE SPRÁVCOM SLOVENSKEJ 

KATOLÍCKEJ MISIE VO ŠVAJČIARSKU A NAŠÍM DUŠPASTIEROM.



PÚŤ SLOVÁKOV DO MARIASTEIN

Nedeľa, 11. mája 2014

Púť už tradične usporadúva a organizuje 

Slovenské spoločenstvo v Bazileji.

Ako zvyčajne sa koná z príležitosti Dňa 

Matiek.

Program púte je nasledovný:

11:00 – možnosť vykonať si sviatosť 

zmierenia

12:15 – usporiadanie sprievodu a vchod 

do Baziliky procesiou

12:30 – začiatok sv. omše

Po sv. omši sa koná piknik v priestoroch 

domu rehoľných sestier, ktorý je len 

5 minút chôdze od Baziliky. Rovnako 

bude možnosť kúpiť si aj teplé jedlo v 

reštaurácii spomínaného zariadenia. 

Niektorí veriaci si zvyknú priniesť aj 

vopred pripravené jedlo.

Drahí veriaci, srdečne Vás v mene 

spoločenstva Slovákov z Baselu 

pozývame na toto pútnické mariánske 

miesto. Nenechajme si ujsť príležitosť 

vyprosiť si od nášho Pána, na príhovor 

Jeho Matky, potrebné milosti a Božiu 

ochranu do každodenných životných 

skúšok. Pripravme našej Nebeskej 

Matke ku dňu matiek milý darček v 

podobe synovskej pozornosti a úcty. 

Isto nás so svojím Synom v náručí štedro 

požehná a nenechá odísť naprázdno! 

PÚŤ KU CTI NAŠICH VIEROZVESTCOV, 

REICHENAU

Sobota, 28. júna 2014 o 17:00

Tak, ako po minulé roky i toho roku sa 

bude konať tradičná púť na posvätné 

miesto, spájajúce sa podľa tradície 

s uväznením  nášho vierozvestca sv. 

Metoda, arcibiskupa

Sv. omša začína o 17:00 hod

Miesto slávenia: Bazilika – Münster

St. Maria und Markus REICHENAU – 

Mitelzel

Presná adresa fary a kostola:

Münsterplatz 4

DE-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 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 

Bodanské jazero s malebným pobrežím. 

NÁRODNÁ MARIÁNSKA PÚŤ SLOVÁKOV 

DO EINSIEDELN

Nedeľa, 7. Septembra 2014

Už 450 rokov putuje náš národ k 

Sedembolestnej Matke. Jej svätyňa si 

pamätá veľa pokolení pútnikov, ktorí 

sem prichádzali zo všetkých končín vašej 

krajiny a uchováva spomienku na všetko, 

čo úzko súvisí s ich životom: na radosť, 

na smútok a utrpenie, ktoré nechýbali 

vo vašich dejinách, ako nechýbajú v 

živote nijakého človeka a nijakého 

národa na zemi. Je dobre, keď má človek 

niekoho, s kým sa môže podeliť o radosti 

a žiale. Je dobre, keď máte vo svojej 

veľkej slovenskej rodine Matku, ktorej 

možno dôverovať a zveriť jej všetky 

bolesti a nádeje. (Z Príhovoru J.P.II. 1. 

Júla 1995 v Šaštíne) I preto je táto púť 

naším najväčším spoločným podujatím 

pre veriacich Slovákov vo Švajčiarsku. 

Koná sa vždy (približne) týždeň pred 

sviatkom Panny Márie Sedembolestnej. 

Pozvanie prijal otec biskup Viliam Judák, 

nitriansky sídelný biskup. Ak nenastanú 

komplikácie, vďačne príde.

Program bude nasledovný:

10:30 - vysluhovanie sviatosti zmierenia 

v kaplnke na spovedanie (vchod s 

nápisom Gymnasium)

11:45 - zoradenie procesie pre 

slávnostný vstup do Baziliky

12:15 - začiatok svätej omše

Po sv. omši, ca. 14:00, bude možnosť 

spoločného obedu v reštaurácii Drei 

Könige, asi 5 min. chôdze od Baziliky.

4

Púte Slovákov vo Švajčiarsku 
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ZO ŽIVOTA MISIE

Dekrét o vyhlásení Roka 
Sedembolestnej Panny Márie

V roku 2014 si pripomenieme 450. 

výročie prvého zázraku na príhovor 

Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie 

potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie 

za patrónku Slovenska pápežom Pavlom 

VI. My, biskupi, zídení na 76. plenárnom 

zasadaní Konferencie biskupov Slovenska 

vo Vranove u Brna, reagujúc na početné 

prosby veriaceho ľudu, vyhlasujeme Rok 

Sedembolestnej Panny Márie. Jubilejný 

rok Sedembolestnej Panny Márie sa začne 

sláviť 1. januára 2014 a bude zakončený 

31. decembra 2014. Jeho vrcholom 

bude slávnostné zverenie Slovenska pod 

ochranu Sedembolestnej Panne Márie, dňa 

15. septembra 2014 v Šaštíne.

Veľmi si želáme, aby všetci členovia 

Katolíckej cirkvi na Slovensku využili tento 

rok na prehĺbenie katolíckej viery a úcty 

voči našej Matke, Sedembolestnej Panne 

Márii, patrónke Slovenska. Máme nádej, 

že s Božou pomocou prinesie tento čas 

hojné duchovné ovocie, ktoré sa prejaví 

najmä v našich rodinách, farnostiach a 

spoločenstvách, aby sa podľa vzoru Panny 

Márie bližšie primkli k Ježišovi Kristovi 

ako ku svojmu osobnému Spasiteľovi a 

Vykupiteľovi.

Povzbudzujeme veriacich, aby sa tento 

jubilejný rok stal časom obnovenia a 

prehĺbenia modlitby posvätného ruženca, 

prostredníctvom ktorého rozjímame 

nad tajomstvami našej spásy. Chceme 

prosiť našu nebeskú Matku, ochrankyňu 

života, o pomoc a príhovor pri obrane 

nenarodeného života, rodiny a manželstva 

v našej krajine i v celej Európe. Dané v 

Bratislave, dňa 21. novembra 2013, na 

spomienku Obetovania Panny Márie.

V zdravom tele, zdravý duch
Dňa 01.02.2014 sa konal stolno-tenisový a stolno-futbalový 
turnaj.

V poradí 3.ročník sa uskutočnil na Talianskej misii v Zürichu. Bojovalo 

sa o putovné poháre a ďalšie zaujímavé ceny. Účastníci turnaja mali 

možnosť nielen zažiť pekné športové popoludnie, ale aj vzájomne budovať 

spoločenstvo Slovákov v zahraničí.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní, najmä Antonovi 

Šimčíkovi, ako aj ostatným, ktorí sa postarali o občerstvenie. 

Sláva víťazom, česť porazeným. 

Mons. Marián Chovanec

generálny sekretár KBS 

Mons. Stanislav Zvolenský

predseda KBS

Zaostrené na rodiny
Milé rodiny a ich ratolesti!

Na základe našich rozhovorov 

uvažujem nad možnosťou 

víkendového pobytu, od 20.6. 

do 22.6.2014, ktorého cieľom 

by bolo vytvorenie radostného 

spoločenstva viery, podelenie o 

potrebách slovenských rodín v 

našom prostredí, ale i uvažovanie 

nad podujatím, ktoré by v budúcnosti 

bolo hodnotnou ponukou pre 

upevnenie rodín. Budeme sa musieť 

spoliehať najmä na vlastné sily, 

spoluprácu a zaangažovanosť.

Ak Vás oslovila táto iniciatíva (viac 

informácii na: www.skmisia.ch - 

Zaostrené na rodiny), neváhajte 

nahlásiť svoj záujem na: misionar@

skmisia.ch, alebo na čísle 044 241 

50 22 .

Verím, že táto ponuka, je 

možnosťou spoločnými nápadmi i 

silami rozvinúť požehnané dielo. 

S pozdravom v modlitbe,

otec Pavol Nizner



ZÜRICH

Dňa 8.12. sa po slovenskej sv. omši v 

Zürichu uskutočnilo stretnutie so sv. 

Mikulášom. Asi 60 detí, od najmenších 

až po skúsených spevákov ho privítalo v 

pastoračných priestoroch farnosti Lieb-

frauen piesňami a pozdravmi. Sv. Mikuláš 

povzbudil deti ku modlitbe a pravidelnej 

účasti na sv. omši. Za ich prísľub deti od-

menil bohatou mikulášskou nádielkou.

Aj rodičia si mohli prísť na svoje pri chut-

nej kapustnici i predvianočnej rodinnej 

atmosfére. Ďakujeme za návštevu sv. 

Mikulášovi, jeho nebeskému sprievodu a 

všetkým, ktorí prispeli ku jeho dôstojnej 

návšteve.

BERN

Dňa 14. decembra zavítal medzi Slovákov 

v komunite Bern Mikuláš. Samozrejme, 

že neprišiel naprázdno, ale s veľkou 

taškou plnou balíčkov so všakovakými 

dobrotami, ktoré spolu so svojím pomoc-

níkom porozdával deťom. Tie mu z vďaky 

zaspievali krásne piesne, alebo zahrali 

vianočné skladby na rôznych hudobných 

nástrojoch.

Ďakujeme, Mikuláš, že si prišiel medzi 

nás, budeme sa tešiť zase, že aj o rok v 

tomto čase, zavítaš k nám zas. 

-JK-

ŽENEVA

Aj tohto roku zavítal Mikuláš do Ženevy. 

Z jeho príchodu sa tešilo 56 slovenských 

a českých detí, ktoré pred jeho prícho-

dom spievali rôzne pesničky.

Rozdávanie darčekov bolo pomerne 

dlhé, niektoré deti chceli prísť aj dvakrát 

a niektoré sa aj trochu báli Mikuláša. 

Atmosféra bola výborná a všetkým 

sa akcia páčila. Ďakujeme všetkým, 

ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli 

zrealizovať vydarenú akciu a špeciálne 

Stálej diplomatickej misii pri OSN v 

Ženeve za poskytnutie priestorov.

-MK-
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Návšteva sv. Mikuláša

ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

V čase od 29.11.2013 – 01.12.2013 sa konala adventná 

duchovná obnova. Kazateľom bol Don Peter Figeľ, hlavný 

direktor saleziánskej komunity v Bratislave. Jeho príhovory boli 

zamerané na tému modlitba. Ďakujeme Don Petrovi Figeľovi, 

za hodnotné a podnetné myšlienky a svedectvo života. 

DUCHOVNÉ OBNOVY V DUCHU DON BOSCA

Duchovná obnova je milostivý čas, pri ktorej máme možnosť sa 

zastaviť a oddýchnuť si v rukách Otca, Učiteľa a Majstra, ktorý 

nás povoláva deň čo deň k životu a formuje nás ako hrnčiar 

svoju hlinu. Každý jeden z nás potrebuje „obnoviť“ svoj život. 

Prípadne stratený život znova nájsť, v krajšej, úprimnejšej 

podobe s Bohom.

V Ženeve sa 15.12.2013 konala duchovná obnova na tému 

“Duchovný život a skutky lásky”. 

“Oslobodzovať a uzdravovať ľudí, aby žili”, bolo náplňou 

obnovy v Berne, dňa 11.01.2014. Vo februári, druhú nedeľu, 

09.02.2014, sa aj veriaci v komunite Bazilej, mohli stíšiť a 

prehĺbiť si tak svoj osobný vzťah s Bohom na tému “Spiritualita 

zodpovednosti.”

Ďalšie plánované termíny duchovných obnov sú nasledovné: 

06. 04. 2014, Ženeva

24. 05. 2014, Bern
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Piatky pôstneho obdobia o 
20:00  – Krížová cesta animovaná 
mladými, kostol sv. Jána 
Bosca na Talianskej misii, Feld-
strase 109, Zürich

30.3. 2014 o 14:30
KRÍŽOVÁ CESTA SLOVENSKEJ 
KATOLÍCKEJ MISIE (zraz na 
konečnej električky 13, zastávka- 
Albisgüetli)

16.4. o 20:00
Streda veľkého týždňa - SV. 
OMŠA na talianskej misii

17.4. o 19:00
Zelený štvrtok – SV. OMŠA 
PÁNOVEJ VEČERE, Krypta 
Liebfrauen

18.4. o 15:00
Veľký piatok – SLÁVENIE 
UMUČENIA a SMRTI PÁNA, Krypta 
Liebfrauen

19.4. o 21:00
Veľkonočná vigília – SV. OMŠA s 
OBRADMI VZKRIESENIA,
Krypta Liebfrauen

20.4. o 9:30
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, SV. 
OMŠA, Krypta Liebfrauen

29.5. o 9:30
SV. OMŠA zo slávnosti NANEBOVSTÚPENIE PÁNA,
Krypta Liebfrauen

8.6. o 9:30
SV. OMŠA, Nedeľa ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, 
Krypta Liebfrauen

22.6. o 9:30
Nedeľná sv. omša, Najsvätejšieho Kristovho Tela a 
Krvi, Krypta Liebfrauen

29.6. o 9:30
Nedeľná sv. omša, SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, 
APOŠTOLOV,
Krypta Liebfrauen

17.8. o 9:30
Nedeľná sv. omša, ZO SLÁVNOSTI NANEBOVZATIA 
PANNY MÁRIE, Krypta Liebfrauen

KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE

Tak, ako každý rok toho roku sa 

bude počas pôstu konať KRÍŽOVÁ 

CESTA V PRÍRODE – CHODNÍKOM NA 

UETLIBERG (Zürich), začiatok je o 

14:30. Stretneme sa na parkovisku 

pre autá na Uetlibergstrasse 345, 

Zürich. Spojmi mestskej dopravy je 

najvýhodnejšie cestovať na konečné 

zastávky električky č. 13 (s názvom 

Albisgüetli) alebo trolejbusu č. 32 

(s názvom Strassenwerksversamt). 

Odtiaľ treba kráčať kúsok nahor 

smerom ku lesu. Aj toho roku 

budeme putovať počas krížovej 

cesty po zvyčajnom turistickom 

chodníku, vystupujúc na vrchol 

kopca Uetliberg.

Nezabudnite preto na pevnú obuv, 

pretože chodník vedie cez strmé 

stúpanie i klesanie. Je potrebné 

pamätať i na vhodné oblečenie, 

niekedy je na úbočí hory podstatne 

chladnejšie ako v údolí mesta Zürich. 

Verím, že nás bude hriať radostná 

priateľská atmosféra, krása prírody, 

modlitba, spev a rozjímanie nad 

veľkosťou Ježišovej lásky, ktorá sa 

nám zjavuje na kríži. Pozývame toho 

roku opäť všetkých „skalných“ ale i 

„novicov“ do našich radov a toto 

spoločenstvo umocníme v závere 

výborným pohostením a podelením 

z našich ruksakov. :-)

Veľkonočný vinš

Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa bude žiť 
naveky. Jn 11:25

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku,nádej 
Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele,nech 
Vás posilní a naplní pokojom a dôverou. To vám zo 
srdca praje váš dušpastier otec Pavol a celá redakcia.

Nedeľa 30. Marca 2014 o 14:30

Krst

V našom spoločenstve vítame Božie dieťa – Veroniku 
Chmelárovú, ktorá bola pokrstená 8.12. 2013 v Krypte 
kostola Liebfrauen v Zürichu.



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: misionar@skmisia.ch

Prehľadné informácie o náboženských 

podujatiach prináša aj časopis Slovenské 

Zvesti. Oznamy a správy o dianí v SKM 

nájdete na webovej stránke 

www.skmisia.ch

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

Dalibor a Janka Kalna. Dátum uzávierky: 23.03.2014. 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.

13.04.2014 17:30

27.04.2014 17:30

25.05.2014 17:30

08.06.2014 17:30

22.06.2014 17:30

24.08.2014 17:30

14.09.2014 17:30

28.09.2014 17:30

12.10.2014 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.

06.04.2014 16:30

20.04.2014 16:30

04.05.2014 16:30

18.05.2014 16:30

01.06.2014 16:30

15.06.2014 16:30

31.08.2014 16:30

21.09.2014 16:30

05.10.2014 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 miest-

nosti.

12.04.2014 17:30

26.04.2014 17:30

10.05.2014 17:30

24.05.2014 17:30

14.06.2014 17:30

28.06.2014 17:30

23.08.2014 17:30

13.09.2014 17:30

27.09.2014 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 

zimnom štadióne.

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


