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Tebe slovenská 
spieva krajina...
Týmito a mnohými inými piesňami, spevmi a 
modlitbami sa obracali a vylievali svoje srdcia 
pred oltárom Sedembolestnej Madony pútnici z 
rôznych kútov našej domoviny. Mariánska úcta sa 
akoby stáročia odovzdávala s materským mliekom 
z generácie na generáciu vďaka zbožnosti našich 
matiek a starých mám.

Blížiace sa podujatia

7. septembra 2014
Národná mariánska púť Slovákov do Einsiedeln

www.skmisia.ch

Naša úcta k Panne Márii má však  svoj pôvod a dôvod ďaleko a omnoho skôr. Nachádzame ho v našej láske 
k Ježišovi, ktorý bol jej prvým ctiteľom. On si ju vyvolil za Matku, vzal si z nej ľudské telo, od nej sa ako 
dieťa nechal viesť a vychovávať, počas svojho skrytého života jej bol poslušný a strávil s ňou v rodinnom 
spolužití tridsať rokov svojej pozemskej existencie. V konečnom dôsledku si uctievame Pannu Máriu 
preto, lebo ju uctieval Ježiš, milujeme ju preto, lebo ju miloval Ježiš - jej syn. To je hlavným dôvodom a 
oprávnením našej mariánskej úcty.

Čo urobiť preto, aby sme oživili našu úctu a lásku k Márii, Matke Božej a Matke našej? Ako rozpáliť a oživiť v 
sebe plameň viery v Pannu Máriu. Akými prostriedkami? Nie ľudskou námahou a kampaňou, ani výtvormi, 
ale kontempláciou jej osoby, čiže tým, že sa na ňu zahľadíme, na koľko je to možné, očami samého Boha 
Otca, vteleného Slova Ježiša Krista, očami Cirkvi, očami apoštolov i mnohých veľkých svätcov. Ide o to, 
aby sme prijali Pannu Máriu do nášho života, do nášho domu tak, ako to urobil apoštol Ján pod krížom. On 
vtedy a my celkom vedome dnes. Len vtedy, keď pochopíme aké miesto má Panna Mária v dejinách spásy, 
lepšie pochopíme aj to naše miesto v našich osobných dejinách spásy. 

Mnohí svätci boli bytostne spätí s Matkou Božou a ona ich sprevádzala na ceste Pánovho učeníctva. Pre 
don Bosca bola Panna Mária živou a prítomnou osobnosťou, to opätovne dosvedčujú jeho Životopisné 
pamäti. Don Boscovo presvedčenie o živej prítomnosti Panny Márie v Oratóriu a v každom saleziánskom 
dome i v domoch dcér Panny Márie Pomocnice dosvedčuje dojímavé slovo, ktoré presvedčivo adresoval 

dcéram Panny Márie Pomocnice pri svojej poslednej 
návšteve v Nizza Monferrato: “Madona je naozaj tu, 
tu medzi vami. Prechádza týmto domom a prikrýva 
ho svojím plášťom.” Významná je z tohto hľadiska 
modlitba, ktorá spontánne vytryskla z don Boscovho 
srdca, keď sa odobral vyliať plnosť svojej bolesti 
pri jej nohách v chráme Panny Márie Potešiteľky: 
“Presvätá Panna, ja i moji synovia sme teraz zostali 
tu na zemi bez matky. Preto buď teraz ešte väčšmi 
mojou a ich Matkou...”

28. - 30. novembra 2014
Adventná duchovná obnova v Zürichu



Napokon nemožno zabúdať, že don Bosco predstavoval túto Matku ako Pannu mocnú, Pomocnicu Cirkvi 
i každého kresťana na ceste k Pánovi. Takto sa mariánska úcta stala jedným zo stĺpov, na ktorý sa môže 
Cirkev i svet s dôverou spoľahnúť: “Verte tomu, drahí synáčkovia, ja som o tom presvedčený, že časté 
sväté prijímanie je mohutným stĺpom, o ktorý sa opiera jeden pól sveta, a ďalším, o ktorý sa opiera 
druhý pól sveta, je úcta k Panne Márii.” Don Bosco ešte aj na smrteľnej posteli vzýval Pannu Máriu týmto 

drahým oslovením: Matka, Matka... Najsvätejšia Mária, Mária.

Radosť z toho, že sme dostali od Pána taký vznešený dar - jeho 
Matku, môžeme prejaviť svojou “hlbokou synovskou úctou”. 
Úctou, ktorá je vyjadrená jednak nežnosťou voči tej, ktorá 
je “Matkou premilou”, a jednak odvahou ju nasledovať. Táto 
úcta a láska k Panne Márii, pevne zdôvodnená uvedenými 
motívmi, sa nutne musí prejaviť aj v našich postojoch a činoch. 
Inšpirujúc sa dielom Božej milosti, vytrvalo nasledujme jej 
hlboké cnosti. Jej vieru, čiže jej spôsob prijímania Božieho 

slova, jeho zachovávanie v srdci. To nás odkazuje na tajomstvo zvestovania a na “fiat” “Pánovej 
služobnice”; jej “radosť z divov, ktoré v nej vykonal Pán”. To nás odkazuje na chválospev “Magnifikat”. 
Jej “starostlivosť o núdznych”. Tu myslíme na Pannu Máriu pri navštivení u Alžbety a na jej materinskú 
prítomnosť v Káne Galilejskej; jej “vernosť v hodine kríža”, v rozhodujúcej chvíli jej účasti na “spáse” 
sveta: “Pri Ježišovom kríži stála jeho matka” (Jn 19,25).

Neslobodno však zanedbávať ani vonkajšie prejavy zbožnosti, či už osobné alebo spoločné. Mariánske 
púte a liturgické sviatky sú privilegovanou príležitosťou preukazovať Panne Márii svoju lásku a usilovať 
sa, aby ju aj iní “poznali a milovali”. Z tohto dôvodu má každodenná modlitba ruženca svoju osobitnú 
hodnotu, lebo v nej “Panna Mária učí svoje deti zjednocovať sa s Kristovými tajomstvami”. Modlitba 
Ruženca by preto nemala chýbať v žiadnej slovenskej katolíckej rodine a mala by ju pevne spájať.

Drahí veriaci a sympatizanti Slovenskej 
katolíckej misie! V tomto duchu synovskej 
úcty, spolupatričnosti a lásky k našej 
Nebeskej Matke, Vás v mimoriadnom roku 
zasvätenom Sedembolestnej Panne Márii 
srdečne pozývam na spoločnú národnú 
púť Slovákov do Einsiedelnu, ktrorá sa 
uskutoční 7. septembra 2014. Verím, že 
obdarení potrebnými milosťami zakúsime 
štedrú a naširoko otvorenú náruč našej 
Matky.

Dovidenia v Einsiedeln
otec Pavol

(V úvodníku sú použité myšlienky zo 
saleziánskych dokumentov)

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

14:00 - PO SV. OMŠI BUDE MOŽNOSŤ SPOLOČNÉHO OBE-
DU V REŠTAURÁCII DREI KÖNIGE, ASI 5 MIN. CHÔDZE OD 
BAZILIKY, KTORÁ JE REZERVOVANÁ PRE ÚČASTNÍKOV 
PÚTE.
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Tebe slovenská spieva krajina... 
(pokračovanie)

Program púte do Einsiedelnu
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Slováci v B(a)are!
Áno, čítate správne. Katolícke rodiny s deťmi, 
veľkými i malými si zašli spolu do Ba(a)ru. Nie sme až 
takí suchári, uzkoprsí ľudia bez života, ako sa často 
kresťania javia externému pozorovateľovi a vieme si 
povyraziť, aj do Ba(a)ru.  Ale teraz žarty bokom.
 S pomocou našich misionárov don Pavla 

a  don Jozefa sa  cez víkend 21.-22. júla 2014 
v Begegnungszentrum Eckstein v Baare stretlo 
viacero slovenských rodín žijúcich vo Švajčiarsku.  
Zariadenie hotelového typu s útulným a čistým 
ubytovaním, kaplnkou, jedálňou s plným servisom 
a množstvom  rôznych  miestností tak, aby to 
pokrylo nároky aj viacčlenných skupín je ideálnym 
miestom na podobné stretnutia. Na rozprúdenie 
krvy v našich prácou unavených telách sme začali 
pekne zostra v sobotu ráno vtipnými tanečnými 
variáciami na známe melódie. Takto pri tanci hneď 
zrána sme sa aj vlastne navzájom pozoznamovali. 
Z videnia aj z počutia sme sa síce poznali, ale takto 
osobne spolu sme ešte neboli. SKM vo Švajčiarsku 
bola zastupená 17-imi dospelými a 13 deťmi.  Don 
Pavol a Jozef nám ešte dopoludnia odslúžili svätú 
omšu, počas ktorej v príhovore načrtli hlavné témy 
následných diskusií a meditácií. Poobede sme sa 
vybrali na výlet do blízkej jaskyne Höll Grotte. 
Po návrate sa dospelí odobrali k duchovnému 
stretnutiu a deti pod vedením animátoriek Jarky, 
Margarétky a Alžbetky mali svoj vlastný program. 
Dospelí sa venovali  zdieľaniu sa zo života 
slovenských rodín, ktoré prišli do Švajčiarska, najmä 
za prácou. Medzi naliehavé výzvy patrí odovzdanie 
a zachovanie viery a kresťanskej tradície ďalšej 
generácii v prostredí Švajčiarska, ktoré je predsa 
len odlišné od prostredia, z ktorého sme vyšli. Po 

výdatnej večeri a spoločenskom programe sa deti 
odobrali spať a ostatní sme sa stíšili v modlitbe 
pri eucharistickej adoráci. Tu sme prosili za 
naše rodiny i potreby blížnych. A po „duchovnej 
hostine“ Peťo Šipula naštartoval gitaru, ktorou sa 
pri vychladenom pivku z našej domoviny a dobrom 
vínku z Alsaska ozýval celý nočný Ba(a)r. Zaspievali 
sme si slovenské evergreeny od Elánu, Mira Žbirku 
a bratov Nedvědových. 

Nedeľné ráno sa nieslo v duchu spoločnej modlitby 
a úvahy nad nedávnou homilíou svätého otca 
Františka na tému Cirkev. Zavŕšením dopoludnia 
bola radostná svätá omša. Čerešničkou na torte, po 
chutnom obede, bolo divadelné predstavenie, ktoré 
si pre nás pripravili deti so svojimi animátormi. 

Na záverečnom zdieľaní sa sme jednoznačne ocenili 
pozitívny prínos nášho rodinného stretnutia. 
Sme vďační za chvíle duchovného povzbudenia 
i vzájomného podelenia sa o skúsenosti, ktoré v 
každodennej realite zažíva v istej obdobne každý 
z nás. 

Zhodli sme sa, že podobnú akciu si zopakujeme 
minimálne jedenkrát do roka a preto už teraz 
plánujeme budúcoročné stretnutie katolíckych 
rodín. Radi by sme dopriali viacerým slovenským 
rodinám, aby trošku vypli z každodenného stresu a 
duchovne pookriali. Tešíme sa teda na nové tváre 
a priateľstvá.

(Info + foto Václavkovci, Basel)
Viac na www.skmisia.ch



Opísať a zhrnúť mnohé dojmy, ktoré sme si odniesli  z návštevy kláštora Ingenbohl, nie je ľahké vložiť do 
textu jedného článku. Trojičná nedeľa, 15. júna 2014 nám zostane v pamäti na miesto, kde sa príležitostne 
každý jeden z nás  môže podľa potreby kedykoľvek vrátiť. Po svätej omši v Zürichu sme sa s otcom Pavlom 
bez problémov a v dobrej nálade presunuli do Brunnenu.
Nevítalo nás slniečko, ale krátko pred stanoveným časom návštevy vyšla z kláštora šťastná, usmiata 
sestrička Jaroslava. Jej životná cesta za Ježišom začala ešte za komunizmu na VŠ v Košiciach.  V roku 1988 
prijala rehoľné sľuby. Neskôr pôsobila  v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule a od roku 1996 bola 
asistentkou Slovenskej provincie Milosrdných sestier svätého Kríža. Od roku 2005 pôsobí v Ingebohle ako 
generálna ekonómka. Vo svojom živote viackrát zažila pomoc Božiu a modlitba, meditácia sú jej silným 
prostriedkom na ceste života.

Na začiatok prehliadky sme sa 20 minútovým filmom  oboznámili s  myšlienkou, pôvodom a  potrebou 
založenia Inštitútu milosrdných  sestier svätého kríža. Páter Teodozius Florentini z Münstertal  dobre 
poznal biedu na školách a problém vtedajšej doby. Na jeho podnet  bola v roku 1844 založená Kongregácia 
sestier svätého Kríža v Menzingene. Jej základným cieľom bolo umožniť dievčatám vzdelanie, viesť ich k 
humánnej činnosti, naučiť ich základom pedagogiky a pastoračnej služby. Pre pátra Teodozia Florentiniho 
bola „Požiadavka času Božia vôľa“.  Mal otvorené, kontemplatívne srdce a všade chcel zmierniť ľudskú 
biedu. Cítil, že je treba pomôcť aj v sociálnej oblasti, chorým, starým, opusteným, a tak založil aj druhú 
vetvu sestier pod názvom Milosrdné sestry svätého Kríža. Prehliadka kláštora pokračovala návštevou 
krypty blahoslavenej Matky Márie Theresie Scherer. Jej telesné pozostatky nie sú umiestnené v strede 
krypty, čo vysvetľuje jej  poníženosť voči Ukrižovanému Kristovi . Tu prichádzajú mnohí pútnici s 
naliehavými prosbami, s hľadaním pomoci, alebo s ďakovaním. Tri sestry z rehole už vyhlásila Cirkev za 
blahoslavené: v roku 1987 sestru Ulriku Nisch z Hegne (Nemecko), v roku 1995 spoluzakladateľku Matku 
Máriu Teréziu Scherer  z Meggen (Švajčiarsko) a v roku 2003 našu Slovenku sestru Zdenku Schelingovú z 
Krivej na Orave. V programe prehliadky sme pokračovali návštevou upraveného cintorína. Tri sviečky sme 
zapálili na hroboch sestry Leoncie Drgoňovej, sestry Bohumily Hederovej a sestry Archangely Leckej.  Po 
mnohých dojmoch nám zachutil veľký zmrzlinový pohár, z domácej produkcie kláštornej kuchyne.
Na záver  odpoludnia sme sa v krypte s otcom Pavlom pomodlili Korunku , litánie k Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu a zaspievali za doprovodu našich mladých zopár duchovných piesní. Za všetko darované sa 
chceme našej sestričke Jaroslave Kotuľákovej poďakovať a popriať jej  na ušľachtilej ceste priazeň a 
mnoho Božieho milosrdenstva.
Marta van Ooijen – Šuvadová a Sestra Jaroslava Kotuľáková.
Plné znenie článku i ďalšie fotky nájdete na našej internetovej web stránke: www.skmisia.ch/?p=1546
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Návšteva slovenskej sestry v kláštore Ingenbohl  
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ZO ŽIVOTA MISIE

Ako sme prežili Krížovú cestu 
stúpajúc na Uetliberg?

Dňa 30.3. 2014 popoludní, sa za sprievodu 

krásneho slnečného počasia konala 

krížová cesta na blízkom kopčeku nad 

Zürichom, na Uetlibergu. Zúčastnilo 

sa jej približne 30 ľudí rôznej vekovej 

kategórie, čo nás veľmi milo prekvapilo 

a zároveň potešilo. Krížovú cestu viedol 

otec Pavol v sprievode pána farára Jána 

Mihoka z Divína. Kríž hore niesol junák v 

slovenskom kroji a jednotlivé zastavenia 

si medzi sebou rozdelili zúčastnení. Pri 

spievaní piesne “Bol si tam“ nás sprevádzal 

na gitare spolubrat Andrej. Cesta hore 

sa niesla v miernom tempe, keďže terén 

nebol náročný.

Po ukončení krížovej cesty a záverečnom 

požehnaní, sa zúčastnení rozdelili na 

skupiny. Niektorí sa vrátili naspäť, iní, ktorí 

si priniesli špekačky išli opekať a ostatní sa 

vybrali až na vrch občerstviť sa a pozrieť si 

krásny výhľad na Zürich.

Každý z nás napokon odchádzal s dobrým 

pocitom, že spravil niečo pre zdravie svojho 

tela a duše. (Info Katarína Gildeinová, foto 

JaKa)

Fotky z krížovej cesty nájdete na našej 

internetovej web stránke: www.skmisia.

ch/?p=930

Pôstna duchovná obnova
Tento čas milosti je pre nás príležitosťou, aby sme sa obrátili 
celým srdcom k Bohu.  Bol to čas pokory a pokánia.
Komunita veriacich Slovákov prichádzala v dňoch 14. – 16. marca 2014 

v Zürichu na duchovnú obnovu, ktorej hlavným kazateľom bol don ThLic. 

Marián  Valábek. Obsah a témy 

jednotlivých stretnutí boli bohato 

pripravené. Otec Marián prednášal 

o kresťanskom živote, o víziách 

sv. Otca- Františka, rodinných 

spoločenstvách a osobitne sa 

podelil o bohaté skúsenosti so 

snúbencami a mladými manželmi 

o hodnote manželstva. Poukázal 

na skutočnosť, že sviatosťou 

manželstva vykračujú ruka v ruke 

v Božej ruke. A ako rodina, ruka 

v ruke, s deťmi v ruke, v Božej 

ruke do Božieho prostredia. Po 

každej prednáške nasledovala 

Eucharistická adorácia, počas ktorej 

sa veriaci ponorili do úprimného 

dialógu s Bohom a stretnutia boli 

ukončené Svätou omšou. Veriaci 

mali možnosť pristúpiť k Sviatosti 

zmierenia a tak za obvyklých podmienok počas duchovnej obnovy získať 

úplné odpustky. V mene všetkých zúčastnených veriacich chcem touto 

cestou vyjadriť vďačnosť nášmu kazateľovi don ThLic. Mariánovi Valábekovi 

i nášmu duchovnému otcovi don Mgr. Pavlovi Niznerovi za dôstojný priebeh 

pôstnej duchovnej obnovy a za každé Božie slovo, ktoré vštiepili do našich 

sŕdc. 

Ing. Eva Bačovčinová

Fotky a audionahrávky z prednášok z pôstnej duchovnej obnovy nájdete na 

našej internetovej web stránke: www.skmisia.ch/?p=1357



ZÜRICH

Dňa 18. mája 2014 deti z našej misie Kiara a Tomislav prvýkrát 

pristúpili k sv. prijímaniu. Na túto pre nich tak významnú 

udalosť sa svedomito pripravovali. K slávnostnému priebehu 

sv. omše prispeli deti svojimi prosbami, obetnými darmi 

a spevom. Dnešný deň bol pre nich výnimočným darom s 

nezabudnuteľnou atmosférou.

Prajem vám milé deti, aby ste pozvanie k stolu “chleba a vína”, 

ktoré ste v deň prvého sv. prijímania dostali, s radosťou pri 

každej sv. omši prijímali. ( M.Š. + JaKa)

ŽENEVA

V nedeľu 1.júna 2014 sa konalo v Ženeve prvé sv. prijímanie 

pre 9 slovenských detí. Všetci sme sa veľmi tešili a vytvorili 

jednu veľkú Božiu rodinu. Vďaka patrí všetkým, ktorí akokoľvek 

prispeli k príprave detí i samotnej vzácnej udalosti.

Fotky a video z prvého svätého prijímania nájdete na našej 

internetovej web stránke: www.skmisia.ch/?p=1846
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Prvé sväté prijímanie

“KEĎ SA CHCEŠ VRÚCNE, V TICHU A POKOJI MODLIŤ, CHOĎ DO MARIASTEINU.”

To je odporúčanie švajčiarskych katolíkov, najmä zo severozápadnej časti krajiny. Mariánska “basilica minor” poskytuje k tejto 

meditatívnej modlitbe ideálne, skoro rodinné, intímne prostredie. Tohoročná púť sa začala o 12:30, tradičnou procesiou s krížom 

a zástavou, ktoré niesli mladé Slovenky a Slováci v kroji. Počas spevu piesne “Celá 

krásna si Mária, v Tebe škvrny nijakej niet”, ktorú väčšina spievala spamäti, sa 

zaplnili lavice. Slávnosť sv. omše uviedol don Pavol Nizner, SDB, terajší misionár 

Slovákov vo Švajčiarsku. Don František Polák, SDB, náš misionár emeritus, ktorý na 

púť prišiel zo St.Cyre sur mer (F) predniesol krásnu kázeň. Sv. omšu koncelebrovali 

don Jozef Bago, SDB – náš verný, starostlivý duchovný v Bazileji a don Antonín 

Špaček, SDB, český misionár vo Švajčiarsku. Skupina mladých hudobníkov z Zürichu 

vhodne prispela modernými hudobnými nástrojmi a mládežníckymi piesňami ku 

skrášleniu bohoslužby. Počas celej bohoslužby ľud spieval z celého srdca známe 

slovenské cirkevné piesne, dobre vediac, že “Kto spieva, dvakrát sa modlí”. Na 

organe sprevádzal písateľ týchto riadkov. Po bohoslužbe bol spoločný obed v 

hoteli Kreuz, s priateľským, krajanským stretnutím v krásnom prostredí a uvoľnenej 

atmosfére. Všetkým účastníkom a aktérom vyslovujem v mene slovenskej katolíckej 

misie v Bazileji Pán Boh zaplať a ochranu Matky Božej.

(info a foto Jozef Sopko)

Plné znenie článku i ďalšie fotky nájdete na našej internetovej web stránke: www.

skmisia.ch/?p=1497



7J. E. MONS.  HIRKA 
JÁN, GRÉCKOKA-
TOLÍCKY EMERITNÝ 
PREŠOVSKÝ BISKUP 

15. aprila  sa konali v Prešove, v 

gréckokatolíckom katedrálnom 

chráme sv. Jána Krstiteľa, pohrebné 

obrady za zosnulého Mons. Jána 

Hirku, gréckokatolíckeho emeritného 

prešovského biskupa. K Vianociam 2014 

som dostala veľmi vzácnu knihu  s názvom 

Pod ochranou Márie – Pastier v službe 

cirkvi, ktorej autorom je pán biskup Hirka.   

Slovo na úvod  začína :

Vo finále svojej životnej piesne emeritný 

otec biskup Mons. Dr.h.c. Ján Hirka nám 

necháva doznieť túto pieseň dvoma 

sólovými vetami : „Ja som premohol svet“ 

: (Jn 16,33) a vetou : „A hľa, ja som s vami 

po všetky dni až do skončenia sveta“ ( Mt 

28,20). Jeho život a život Gréckokatolíckej 

cirkvi v Československu i na Slovensku boli 

svedectvom pravdy, že Boha v dejinách a 

v ľudských dušiach nezničia ani pekelné 

mocnosti!

Pred istým časom som si so záujmom 

prečítal autobiografickú knižku profesora 

Štefana Hlaváča, rímskokatolíckeho 

VEĽKÁ NOC 2014 V ZÜRICHU
Slávením Veľkej noci  sme  si pripomenuli 

jeden z najväčších a najvýznamnejších 

sviatkov pre kresťanov. Tajomstvo 

Kristovho umučenia a jeho slávneho  

zmŕtvychvstania sme mohli prežiť v 

spoločenstve veriacich Slovákov v 

Zürichu. Niektorí z nás, podobne ako 

náš duchovný otec Pavol Nizner, slávili 

sviatky Veľkej Noci vo Švajčiarsku 

po prvýkrát. Návštevou nás poctili 

aj bratia saleziáni, diakon Peter 

Stellmach a brat Ján Ivančák z Turína, 

ako aj bohoslovec Marek Pančura, 

ktorý momentálne pokračuje v štúdiu 

teológie v Taliansku. Svojou službou 

pri oltári, ako aj príhovormi diakona 

Petra a otca Pavla sme mohli lepšie 

preniknúť do slávenia Veľkej noci a 

nechať sa naplniť radosťou z Ježišovho 

triumfálneho víťazstva nad smrťou. 

Hlbší duchovný, ale aj umelecký 

zážitok bezpochyby dotvorili speváci, 

ktorí pod vedením nášho organistu 

Tonka Hrneka krásne zaspievali pašie 

a žalmy, a tak obohatili a zvýraznili 

liturgické slávenie Veľkonočného 

trojdnia. Počas obradu vzkriesenia 

na Bielu sobotu otec Pavol v 

sprievode asistencie a veriacich 

udelil taktiež špeciálne veľkonočné 

požehnanie so Sviatosťou oltárnou 

celému mestu a krajine. Na 

Veľkonočný pondelok sa poniektorí 

z nás, vrátane našich hostí – bratov 

saleziánov z Talianska, aj napriek 

zamračenej oblohe vybrali na výlet 

na vrch Bachtel. Odmenou im bola 

dobrá nálada, spoločná opekačka 

na vrchu, ako aj možnosť bližšie sa 

spoznať, vzájomne sa porozprávať 

a spoločne si oddýchnuť v krásnej 

švajčiarskej prírode.

(info Marek Vaculík, foto JaKa)

Fotky nájdete na našej internetovej 

web stránke: www.skmisia.

ch/?p=1065

kňaza, ktorý pred rokom 1950 pôsobil na michalovskom gymnáziu. Zaujala ma poznámka v úvode knižky : „ Za posledných 

päťdesiat rokov sa na Slovensku odohrali toľké a také veci, ktoré by príslušníci iných národov už dávno boli spracovali vo forme 

historických monografií, životopisných čŕt, prípadne poviedok a drám. Slováci však nehovoria a nepíšu. A to je veľká chyba. 

Odkiaľ budú čerpať nové generácie kresťanskú a národnú hrdosť?“ 

Spomienkami sa vraciam na stretnutie s pánom biskupom vo Švajčiarsku. Koncom októbra 1998 som čítala v katolíckej tlači 

o pozvaní Švajčiarskej biskupskej konferencie a cirkevnej rady kantónu Thurgau gréckokatolíckeho biskupa Jána Hirku z 

Prešova. Neváhala som zatelefonovať vtedajšiemu predsedovi cirkevnej rady a ponúkla som  pomoc počas návštevy hosťov 

zo Slovenska. O pár hodín nato zazvonil telefón s prosbou vyzdvihnutia pána biskupa na letisku v Zürichu o 22.00 hodine a 

zavezenie do Einsiedeln, kde mal v benediktínskom kláštore pripravené nocovanie. Pomerne chladné počasie, neskorá nočná 

doba, únava z cestovania nebránili viesť počas jazdy do Einsiedeln zaujímavý rozhovor. Pána biskupa privítal pred hlavnou 

bránou benediktínsky mních, zaviedol nás do malej jedálne, ponúkol  kúskom chlebíka so syrom a pohárom vínka. Pána 

biskupa sme nechali samého v kláštore a po občerstvení sme sa rozlúčili a pobrali sa na spiatočnú cestu domov. Na druhý deň 

slávil liturgiu gréckokatolíckeho obradu v katolíckom kostole vo Frauenfelde pri príležitosti Dňa národov, ktorý je pravidelne 

zaradený v kalendárnom roku katolíckej cirkvi vo Švajčiarsku. Naše kontakty zostali a priniesli mnoho nezabudnuteľných 

momentov tak nám, ako i jednej švajčiarskej skupine, ktorú osobne pán biskup v Prešove na arcibiskupskom úrade privítal a 

pohostil. Dnes ďakujeme za toto náhodné stretnutie a sme veľmi vďační za možnosť spoznať obetavého, skromného, trpiaceho 

pána biskupa. Jeho posledná napísaná kniha a kryštálová váza s kvetmi má miesto na stolíku ako dokument úcty a vďačnosti za 

lásku k slovenskému národu a gréckokatolíckej cirkvi.     Marta van Ooijen – Šuvadová



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: 03.08.2014. 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.

24.08.2014 17:30

14.09.2014 17:30

28.09.2014 17:30

12.10.2014 17:30

26.10.2014 17:30

09.11.2014 17:30

23.11.2014 17:30

14.12.2014 17:30

28.12.2014 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.

31.08.2014 16:30

21.09.2014 16:30

05.10.2014 16:30

19.10.2014 16:30

02.11.2014 16:30

16.11.2014 16:30

07.12.2014 16:30

21.12.2014 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.

23.08.2014 17:30

13.09.2014 17:30

27.09.2014 17:30

11.10.2014 17:30

25.10.2014 17:30

08.11.2014 17:30

22.11.2014 17:30

13.12.2014 17:30

27.12.2014 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.

21.09.2014 09:30

19.10.2014 09:30

16.11.2014 09:30

21.12.2014 09:30


