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Peniaze v rukách kresťana
Súčasná doba je poznačená veľkým
materializmom
a
honbou
za
peniazmi.
Dnes považujú mnohí ľudia peniaze a bohatstvo
za podmienku nezávislosti a slobody. Ale túžba po
bohatstve často spôsobuje závisť, netrpezlivosť,
zlo, nespravodlivosť alebo hnev. Bohatstvo
mnohých ľudí vedie k sebectvu, vystatovaniu sa
alebo k nehanebnosti. Biblia spomína peniaze vyše
dvestokrát v rôznom kontexte, ale neoznačuje ich
za príčinu zla, ani bohatstvo nepovažuje za príčinu
zatratenia. Nezabúdajme však, že peniaze nemajú
dušu, srdce, mozog. Sami o sebe nerobia ani zlo, ani
dobro. Charakter si kazia ľudia tým, že podľahnú
pocitu moci a rôznym lákadlám, ktoré im peniaze
môžu prinášať. Hovorí sa, že peniaze spôsobujú na
svete najviac zla. Pre peniaze závidí sused susedovi,
hnevajú sa súrodenci, vedú sa vojny a ničia sa
ľudské životy. Biblia odsudzuje lenivosť ako príčinu
biedy a chudoby (Prís 6,6 - 11), na druhej strane
kritizuje aj posadnutosť peniazmi a bohatstvom
(1 Tim). Vedie nás však k tomu, aby sme spravovali
peniaze múdro a prezieravo, aby sme ich šetrili,
ale nehromadili, aby sme pomáhali, ale rozumne a
múdro. Ak chceme pomôcť človeku v núdzi, lepšie
bude, ak mu namiesto dávania rýb pomôžeme tým,
že ho ryby naučíme chytať.
Mnohých z nás obklopuje viac materiálnych
vecí, ako v skutočnosti potrebujeme pre normálny
život. Niekedy ľudia vynakladajú peniaze na veci,
ktoré im škodia - (alkohol, nezdravé jedlá), alebo
ich oberajú o čas, ktorý by mohli venovať rodine
- (televízia, internet, nezmyselné zábavy). Nie je
nič zlé na tom, aby sa ľudia zabávali, pili víno, jedli
dobré jedlo a surfovali po internete. Dôležitá je
však vyváženosť, ktorú niekedy nadbytok peňazí
a ich míňanie narúša v neprospech človeka. Ak sa
stanú peniaze hlavnou prioritou kresťana, začnú
ho ovládať. Nesmieme zabúdať, že aj zahŕňanie
detí bohatstvom im môže len zobrať schopnosť
objavovať a rozvíjať vlastný talent. Každý správny

kresťan by mal poznať hodnotu peňazí. Mal by ich
vedieť správne rozdeliť, pomôcť ľuďom v núdzi, ale
nesmie ich využívať na zlo, na túžbu po bohatstve,
lebo musí rozpoznať, že najväčšie bohatstvo, ktoré
sa dá dosiahnuť je Božie kráľovstvo.
Peniaze by nemali byť naším cieľom. Často
stretávame uťahaných ľudí, ktorí si stále opakujú,
že čas sú peniaze. Zabudli nečinne sedieť a počúvať
ticho, zabudli si sadnúť na lavičku a hľadieť na deti,
ako behajú po lúke. Zabudli len tak pozorovať
nebeské vtáctvo, ako si lieta vo výšinách, alebo
jazero, v   ktorom sa trblietajú lúče slnka. Zabudli
zastaviť seba a čas a dotknúť sa večnosti nášho
sveta. Nevymieňajme svoj čas za peniaze. Čas je
náš život - dar, ktorý sme dostali od Boha. A je na
nás, ako s ním naložíme.
27.-29. novembra 2015
Adventná duchovná obnova v Zürichu
6. decembra 2015 o 11:30
Detská sv. omša v Zürichu
24.12.2015 – 01.01.2016
Vianočné obdobie, Vianočné bohoslužby
10. januára 2016
Detská vianočná besiedka v Zürichu
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Vďačná spomienka na zosnulého otca Antona Baníka
Na začiatku augusta 2015 nás
zastihla smutná správa o smrti otca
Antona Baníka, dlhoročného misionára
medzi Slovákmi vo Švajčiarsku. Otec
Baník zomrel vo veku 87 rokov v
stredu 5. augusta 2015 v Galante. V
ostatných rokoch žil v komunite starších
spolubratov v Hodoch pri Galante.
Pohrebné obrady so svätou omšou slúžil
bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef
Haľko v pondelok 10. augusta 2015 o
11.00 h v saleziánskom kostole v Hodoch
pri Galante. Telesné ostatky zosnulého
dona Baníka boli potom uložené v
saleziánskej hrobke na cintoríne v
Bratislave-Ružinove.

Anton Baník sa narodil 22.
apríla 1928 v Blatnom, kde prežil aj
svojich prvých deväť rokov života. Po
presťahovaní sa do Bratislavy ako chlapec
navštevoval saleziánske oratórium na
Miletičovej. Po skončení základnej školy
absolvoval obchodnú akadémiu. Už
ako stredoškolák sa venoval aj divadlu
a réžii. Po maturite začal študovať na
Slovenskej univerzite divadlo a dejepis.
V rokoch 1952-54 si vykonal vojenskú
službu a potom sa zamestnal. V tom čase
rozpoznal vo svojom srdci Božie volanie
ku kňazstvu a rozhodol sa nastúpiť tajným

spôsobom cestu za saleziánskym
povolaním.
Svoje
hľadanie
povolania opísal v brožúrke „Sila
ideálu“. Po roku tajného noviciátu
zložil prvé rehoľné sľuby ako
salezián 17. apríla 1956. Aj
následné teologické štúdiá si
konal v tajnosti.
Diakonskú vysviacku potom
prijal v Prahe z rúk tajného biskupa,
jezuitu Mons. Dubovského, ktorý
ho mal o tri mesiace vysvätiť aj na kňaza, ale medzitým ho
komunistický režim uväznil. Kňazskú vysviacku tak Anton
Baník prijal 17. augusta 1964 v Krakowe z rúk tamojšieho
pomocného biskupa Mons. Groblického. O pár mesiacov mal
potom čerstvý novokňaz možnosť vycestovať do Viedne a
to využil, aby podľa pokynov
predstavených ušiel do Ríma.
Na slovenskom gymnáziu pri
Slovenskom ústave sv. Cyrila
a Metoda vyše dvoch rokov
vyučoval chlapcov, potom
pôsobil rok v Belgicku. Neskôr
si dopĺňal odborné teologické
štúdiá v Ríme a krátko pôsobil
aj v saleziánskom noviciáte
v Lanuvio. V roku 1971
začal pôsobiť ako správca
čerstvo vzniknutej slovenskej
katolíckej misie v Zürichu.
Na dlhých 31 rokov zapustil
korene v tejto krajine, medzi
krajanmi ako ich duchovný
pastier ale aj národovec. Bol tam tiež predsedom zahraničnej
Matice Slovenskej – európskej odbočky so sídlom v Zürichu.
Svoj život prežíval striedmo, veľa pomáhal chudobným
rodinám a finančne podporoval stavby kostolov či stredísk
pre mládež. Na Slovensko sa vrátil v roku 2002. Zachoval si
nadobudnutú švajčiarsku presnosť a dôslednosť – bol v tom
pre spolubratov zrejmým príkladom. Od júla 2008 prežíval
svoju starobu v saleziánskej komunite v Hodoch. Postupné
slabnutie a blížiacu sa smrť prijímal z Božej ruky. Nebál sa.
Hovorieval: „Úlohu, ktorú mi Boh dal, som splnil.“ Svojho
Stvoriteľa a Vykupiteľa očakával s prosbou prvých kresťanov:
„Príď, Pane Ježišu“. Zosnul v Pánovi v stredu 5. augusta 2015
vo veku 87 rokov, z ktorých 59 prežil ako salezián a takmer
51 rokov ako Kristov kňaz.

Osobný list otca Baníka ku svojmu
		
40-temu výročiu kňazstva!
Ponúkam Vám môj krátky životopis. Bol som
v zahraničí až 38 rokov. Z toho 7 rokov v TalianskuRím, Lanuvio, 1 rok v Belgicku - Turnai, až 31 rokov
vo Švajčiarsku v Zürichu, ako vedúci Slovenskej kat.
misie s bohatými skúsenosťami z pastorácie našich
krajanov a zo života Švajčiarskej konfederácie,
čo nemožno v krátkom texte plne opísať. Mnoho
cenného by sme sa od Švajčiarov mohli naučiť.
Napr.: vernosť danému slovu, presnosti, zmyslu
zodpovednosti, úctu k poriadku, lásku k vlasti, ...atď.
Toho roku budem sláviť 40. výročie svojej tajnej
kňazskej vysviacky, ktorá zásluhou tohoto pápeža
(J.P.II.) sa udiala 17. augusta 1964 v kaplnke na
kráľovskom hrade v Krakove v Poľsku. Ani vlastný
rodičia nevedeli, že som kňazom. Utiekol som cez
Viedeň ako turista cez ČEDOK a pricestoval som
do Ríma 6.1. 1965, kde som pôsobil v Slovenskom
ústave sv. Cyrila a Metoda ako profesor na
gymnáziu. Neskôr som bol prefektom v talianskom
saleziánskom noviciáte v Lanuvio. Medzitým som
bol rok činný i v Belgicku a napokon 31 rokov vo
Švajčiarsku.
Pre zaujímavosť trochu štatistiky: za tých
40 rokov kňazstva som slúžil okrúhlych 15 tisíc sv.
omší, asi 2 tisíc nedeľných kázní, rozdal som 100
tisíc sv. prijímaní, vyslúžil som 15 tisíc sv. prijímaní,

urobil som asi 14 tisíc pastoračných návštev pričom
som najazdil autom okolo 1 milióna kilometrov.
Pomohol som na Slovensku postaviť a opraviť asi
20 kostolov, na sociálnu pomoc pre Slovensko som
za tie roky zozbieral vyše 30 miliónov korún. Za
tie roky som zorganizoval pre slovenskú mládež
v zahraničí vyše 40 letných a zimných táborov,
na ktorých bolo až okolo 1500 účastí z viacerých
štátov: Švajčiarska, Nemecka, Rakúska, Anglicka,
Francúzska, Švédska, Nórska, Talianska, Juhoslávie,
USA, Kanady, Austrálie, aj Slovenska. Mládež tu bola
formovaná nábožensky, národne i kultúrne popri
športe, kúpaní, výletoch, hrách... Domov sa vracali
vždy národne, kultúrne i kresťansky duchovne
obohatení s krásnymi zážitkami na celý život.
A s pomocou Božou sa mi podarilo i to, že
som dosiahol v zahraničí utvrdiť našich krajanov v
duchovných hodnotách viery i národného povedomia
a tak naše slovenské deti narodené v cudzine hovoria
pekne po slovensky a hlásia sa hrdo za Slovákov,
pritom ovládajú 3-4 jazyky a v školách sú výbornými
a obľúbenými žiakmi. Toľko aspoň stručne. S láskou
na Vás spomínam a srdečne všetkých zdravím.
V Kristovi O. Anton Baník SDB
Bratislava, 24. mája 2004

Moje dve stretnutia s Otcom Antonom Baníkom
Počas svojho detstva som bývala v Bratislave v okolí dnešného Trnavského mýta. Ako katolícka rodina sme chodili
na sv. omše do Blumentálskeho kostola. Keď som začala chodiť do školy, automaticky sa vyskytla otázka môjho vyučovania
náboženstva. Nakoľko môj otec zastával vedúcu funkciu vo veľkom bratislavskom podniku, na všetkých okolitých Základných
školách ma odmietli prijať na náboženstvo. Socialistické školstvo poukazovalo na našu uvedomelosť a vysporiadanosť s
katolíckou otázkou. Preto hľadali moji rodičia inú cestu.
V Blumentálskom kostole pôsobil veľmi angažovaný mladý Salezián Anton Baník. Podľa svojho vzoru Don Bosca
sa venoval mládeži, najmä mladým chlapcom. Okrem iného organizoval púte do Šaštína a Marianky. Všetkých jeho aktivít
sa zúčastňoval môj starší brat. Slovo dalo slovo a tak sa stalo, že ujo Baník, ako sme ho my deti volali, ma chodil domov
súkromne vyučovať náboženstvo. V rokoch 1959-1961 bol už Salezián, pripravoval sa tajne na kňazské povolanie, ale
ešte nebol vysvätený kňaz. Vtedy bolo povinnosťou každého občana byť zamestnaný, každý sa musel preukázať pečiatkou
zamestnávateľa v občianskom preukaze. Niekto taký, ako Otec Baník s jeho profilom, si ťažko hľadal zamestnanie. Veď Štátna
bezpečnosť vedela o ňom všetko. A tak sa stalo, že neskôr pracoval až do svojho odchodu do zahraničia v podniku u môjho
otca. Čo sa všetko odohralo po jeho úteku za hranice, to by bolo dlhé rozprávanie, tí skôr narodení si to vedia živo predstaviť.
Od roku 1964 som nemala kontakt s Otcom Baníkom, okrem zriedkavej pohľadnice zo zahraničia bez adresy
odosielateľa. Keď som v roku 1978 vycestovala do zahraničia, usadila sa v Zürichu, o to väčšie bolo moje prekvapenie, keď
som na Slovenskej katolíckej misii v Zürichu, vtedy v Kolpinghause, ako kňaza objavila Otca Baníka. Bolo to veľmi srdečné
zvítanie po rokoch, akoby sa mi vrátil kus môjho detstva a domoviny. KG

3

4

RODINNÉ STRETNUTIE 2016
Milí manželia, veselé rodinky!
Srdečne Vás pozývame na tretí ročník Rodinného
stretnutia, ktorý sa uskutoční 14.-16. mája 2016.
Stretnutie bude o jeden deň dlhšie ako bolo doteraz, aby
sme mali viac času na vzájomné obohatenie sa a výmenu
skúseností. Stretneme sa v krásnom horskom prostredí
La Fouly (www.grandhotelfouly.ch). Okrem obľúbeného
večera “ľudových tradícií” bude priestor aj pre duchovné
aktivity a relax.
Ak Vás oslovilo toto pozvanie, neváhajte sa vyplnenou
prihláškou prihlásiť o. Pavlovi. Rodiny, ktoré sa prihlásia
ešte do konca roku 2015 budú môcť využiť rodinnú zľavu.

PRIHLÁŠKA NA RODINNÉ STRETNUTIE 2016
SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99, 8004 ZÜRICH
T/F: +41 44 241 50 22; MISIONAR@SKMISIA.CH
RODINNÉ STRETNUTIE SA USKUTOČNÍ 14. - 16. MÁJA 2016 V – HOTEL LA FOULY (GRANDHÔTEL DU VAL FERRET, CH – 1944 LA FOULY). ZAČIATOK POBYTU BUDE O 11:30 A UKONČENIE JE
NAPLÁNOVANÉ NA PONDELOK POPOLUDNÍ OKOLO 14:30. VERÍM, ŽE VYTVORÍME SUPER PARTIU
A SPOLOČNÝMI NÁPADMI I SILAMI PODPORÍME POŽEHNANÉ DIELO. S POZDRAVOM O. PAVOL
NIZNER A SPOLOČENSTVO RODÍN SKM.
AKCIOVÁ CENA V PRÍPADE NAHLÁSENIA DO 31.12. 2015:
DOSPELÍ: 175,- CHF NA OSOBU/POBYT				
DETI NAD 16 ROKOV: 100,- CHF
NA OSOBU/POBYT		
(V PRÍPADE POTREBY ZĽAVA SKM)

DETI 7 - 16 ROKOV: 50,- CHF
DETI DO 7 ROKOV: ZDARMA

PO 31.12. 2015 RIADNA CENA, PODĽA CENNÍKA: HTTP://WWW.GRANDHOTELFOULY.CH/INDEX.PHP/
CHAMBRES/TARIFS.HTML

PRIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODOVZDAŤ DO 31. MARCA 2016
ZÁVÄZNE SA PRIHLASUJEME NA RODINNÉ STRETNUTIE DŇA 14.- 16.05. 2016 V HOTEL LA FOULY
PRIEZVISKO.……………………………………………............. MENO……...……………………………………….....................................
DETI-MENO (VEK) ……………………………………………………………………….…………………………..............................................
ADRESA………………………………………………………………………………………………………….........................................................
TELEFÓN..…………………………………....………….............. EMAIL…………………………………………….........................................
DÁTUM…………………….................. CENA CELKOM……………………..... PODPIS……….....……………………........................

DUCHOVNÁ
OBNOVA V ZÜRICHU

AKO SME PUTOVALI KU NAŠEJ
DUCHOVNEJ MATKE DO EINSIEDELN

Téma duchovnej obnovy:
Emanuel - milosrdný Boh
medzi nami!
Kazateľ: Ferdinand Kubík, sdb
Piatok 27. november 2015
Krypta, Liebfrauen Kirche
19:00 - 1. Prednáška: Duchovná
korupcia + Možnosť sv. spovede
21:00 - Svätá omša s príhovorom
Sobota 28. november 2015
Krypta, Liebfrauen Kirche
17:00 - 2. Prednáška: O Božom
milosrdenstve + Možnosť sv.
spovede
19:00 - Svätá omša s príhovorom
Nedeľa 30. november 2015
Krypta, Liebfrauen Kirche
08:45 - Eucharistická poklona
+Možnosť sv. spovede
09:30 - Svätá omša s príhovorom:
Emanuel - milosrdný Boh medzi
nami!

PODPORTE NÁS
Milí odberatelia Misijného informátora!
V
tomto
čísle
si
Vám
dovoľujeme
zaslať
i
priloženú
poštovú zloženku určenú pre potreby
Slovenskej katolíckej misie. Časopis,
ktorý dostávate, je bezplatný. Už jeho
prijatie a o to viac čítanie bude k Vášmu
duchovnému dobru a povzbudeniu.
Budeme Vás i naďalej informovať o
našich aktivitách a radi Vám ho teda
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. Vopred vám
ďakujeme za Vaše príspevky na náš
časopis a pastoračné potreby SKM vo
Švajčiarsku.

Slovenský národ si už oddávna uctieva Pannu Máriu
Sedembolestnú ako Patrónku celého Slovenska. Chválu
a úctu svojej Patrónke prišli vzdať veriaci Slováci žijúci vo
Švajčiarsku dňa 6. septembra 2015 do Einsideln, kde sa v
Bazilike Nanebovzatia Panny Márie konala tradičná Národná
púť Slovákov. Svätú omšu celebroval J. E. Mons. František
Rábek – vojenský ordinár. Otec biskup v homílií vyzdvihol
dôležitosť viery kresťana a úctu Slovákov ku kresťanskému
životu. Zdôraznil potrebu zachovať si hlboké vnútorné
kresťanské presvedčenie a úprimne pristupovať ku sviatosti
pokánia, kde si formujeme svoje svedomie a postoje,
bojujeme proti zlým návykom a nechávame sa uzdravovať
Kristom. Sme povolaní byť príkladom pre národy, kde veriaci
nepristupujú ku sviatostiam a zmodernizovali si podmienky
kresťanstva.
Osobitne sa prihovoril ku kandidátkam na Sviatosť
birmovania k Márii a Ľubke, ktoré prijali z rúk otca biskupa
túto sviatosť práve počas slávenia sv. omše. Pripomenul im,
že birmovanie spája kresťanov s Cirkvou a obohacuje ich
osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú vo zvýšenej miere
zaviazané, ako praví Kristovi svedkovia, šíriť a brániť vieru
slovom i skutkom.
K pútnikom sa prihovoril aj cez Matku Máriu a
vyzdvihol jej vnútornú silu a to, že Mária prijala bolesti aj
za nás a jej viera musela byť vtedy pevnejšia a silnejšia, ako
kameň privalený k Ježišovmu hrobu. Musela veriť, že život,
ktorý počala sa neskončil, že víťazstvo Syna Najvyššieho
musí prísť v plnosti. Máme si ju uctievať v každej chvíľke
života, lebo “Mária je sláva nášho národa, Mária je radosť
nášho ľudu.”
Ozdobou mariánskej púte boli už tradične veriaci odetí do
slovenských ľudových krojov z rôznych kútov Slovenska,
ktorým ďakujeme, že takto vzdali úctu nášmu Nebeskému
Otcovi a Sedembolestnej Matke – našej Patrónke Slovenska.
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SPRÁVY
ZO SÝRIE
Don Georges Fattal (65)
pochádza zo Sýrie, jeho kresťanská
rodina má korene v Sýrskom
meste Antriochia. Kňazom je od
roku 1980, jedenásť rokov pôsobil v
Damašku a v súčastnosti je už štvrtý
rok predstaveným saleziánskej
komunity v Aleppe, kde ešte ako
chlapec navštevoval saleziánske
oratórium.
Ako sa darí Don Boscovmu dielu v
Aleppe dnes?
Saleziáni sú tu od roku 1948.
Hneď po príchode založili odbornú
školu, ktorá vychovala mnoho
aleppských mladých, kresťanov i
nekresťanov. Títo absolventi mali
vďaka tomu dobrú povesť. V roku 1967
boli ale všetky školy zoštátnené a
tak saleziánom ostalo len oratórium.
Chcem zdôrazniť, že prítomnosť
saleziánov v Aleppe vďaka práci v
oratóriu, medzi vysokoškolákmi
a tiež väzňami, prebudila mnoho
povolaní ku rehoľnému životu a
pre miestnu cirkev. Dnes saleziáni
v Aleppe pokračujú v činnosti v
oratóriu (mládežníckom centre),
ktoré je otvorené pre všetkých
mladých v meste. V komunite teraz
pôsobíme štyria saleziáni, z toho
sme traja kňazi a jeden diakon.
Máme tiež jedného kandidáta na
rehoľný život.
Ako žijete a pracujete?
Situácia v meste a v živote
sa pred štyrmi rokmi obrátila o 180
stupňov, kedy vypukol konflikt, ktorý
stále trvá. Aleppo bolo ekonomické a
priemyselné centrum Sýrie, teraz sú
z mesta len ruiny. Viac ako tritisíc
tovární bolo presunutých preč, veľmi
veľa ľudí prišlo o domy a prácu a

SYNODA O RODINE
V dňoch 4. – 25. októbra 2015 sa v Ríme uskutočnilo riadne zasadanie
biskupskej synody. Biskupi z celého sveta sa zaoberali témou Povolania a
poslania rodiny v cirkvi a v súčasnom svete. Okrem toho sa venovali pálčivým
situáciám rodín v dnešnej dobe. V súvislosti s touto tématikou ponúkame
rozhovor s Prefektom Kongregácie pre bohoslužbu a sviatosti (kardinálom
Sarah).
Kardinál Sarah adresoval 20. mája 2015 na Pápežskom inštitúte Jána
Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny, prezentujúc sériu kníh Roberta
Cantagalliho „Family, Work in Progress,“ kardinálovi Walterovi Kasperovi
a jeho prívržencom jasnú správu. Kasper bol od Konzistória 2014 hlavným
zástancom „návrhu“ povoliť prijímanie Eucharistie rozvedeným a znovu
zosobášeným a naďalej v tom pokračuje za podpory mnohých nemeckých
biskupov. „Byť milosrdní? Pravdou je, že pokiaľ ide o používanie tohto
kresťanského slova, nie sme precízni. A bez vysvetlenia (tohto slova) ľudí
zavádzame. Milosrdenstvo (spôsobuje), že zatvárame oči, aby sme nevideli
hriech… Pán je pripravený odpustiť, ale v prípade, že sa k nemu vrátime; ak
svoje hriechy ľutujeme,“ dodal. „Kristus bol milosrdný, ale tvrdil, že prerušenie
manželstva je cudzoložstvom. Tieto slová nemôžeme interpretovať inak – je to
hriech (konať tak) a hriešnik bez ľútosti nemôže prijímať Kristovo telo.“
„Ak to tak funguje v niektorých krajinách (že rozvedení a znovu zosobášení
prijímajú Eucharistiu), urážajú tým Krista; je to znesvätenie jeho Tela a sú
vinní, pretože konajú vedome,“ povedal kardinál.
„Povoliť v nejakej diecéze to, čo nie je schválené synodou, predstavuje
,znesvätenie Krista,‘“ pokračoval. „Zavádzame ľudí tým, že hovoríme o
milosrdenstve bez toho, aby sme vedeli, čo to slovo znamená. Pán nám naše
hriechy odpúšťa, ale len ak ich ľutujeme. … Myslím, že je statočnejšie ostať s
Kristom na kríži a byť verný jeho slovám. Nie je ľahké žiť Evanjelium.“
hľadajú akýkoľvek spôsob, ako prežiť.
My saleziáni pokračujeme vo svojej
práci a poslaní, aby sme dali mladým,
ktorí tu zostali nádej a podporu.
Preto sa i naďalej stretávame, máme
formačné stretnutia, vyučujeme
katechizmus,organizujeme adorácie,
športujeme ...
A ako žijú mladí kresťania?
Ako som už povedal,
každodenný život je neistý a to sa
odráža na celkovom morálnom a
duchovnom živote ľudí. Každá rodina
prežíva svoj príbeh s prebiehajúcou
vojnou. Už takmer nie je rodiny,
ktorá by v tomto konflikte nestratila
niekoho blízkeho a to tým, že

prišiel o život, alebo že emigroval.
Neznamená to, že ľudia nemajú
radi svoju vlasť a svoje mesto, ale
sú nútení odísť zo Sírie, pretože
sú bezradní a nevedia, kam sa do
budúcnosti pohnúť.
A čo najviac potrebujú?
Miesto pre život, životnú
istotu, silu odpustiť .... Ľudia
potrebujú pracovať, aby mohli
jesť, pretože keď nie je práca, ľudia
hladujú. My tu každý mesiac
pomáhame rodinám našich mladých
z oratória prostredníctvom balíčkov,
ktoré stoja 50-60 eur na rodinu, tiež
im pomáhame hotovosťou, ktorá
mesačne činí asi 65 euro.

ROZPIS BOHOSLUŽIEB VO VIANOČNOM
OBDOBÍ 2014/2015 - PRE ZÜRICH

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
V ŽENEVE

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

24.12. 2015, štvrtok
Polnočná sv. omša o 22:00
25.12. 2015, piatok
Narodenie Pána, sv. omša o 9:30
26.12. 2015, sobota
Sv. Štefan, sv. omša o 9:30
27.12. 2015, nedeľa
Nedeľa sv. Rodiny, sv. omša o 9:30
31.12. 2015, štvrtok
Sv. Silvester, sv. omša s ďakovnou
pobožnosťou o 19:00
01.01. 2016, piatok
Nový Rok, Slávnosť Panny Márie Bohorodičky,
sv. omša o 9:30
06.01. 2016, streda
Slávnosť Zjavenia Pána, sv. omša o 19:00

Pozývame Vás zabaviť sa na
slovenskú fašiangovú veselicu v
Ženeve, ktorá bude v sobotu 23.1.2016
o 16,00 hod. v sále Antoine Verchére v
Meyrin (vedľa kostola St. Julien, kde sú
slovenské sv. omše). Vstupné 20 CHF
na rodinu alebo 10 CHF jednotlivec je
na uhradenie prenájmu sály. Jedlo a
pitie na švédske stoly prosím prineste
podľa vlastného uváženia. Deti nech si
prinesú masku alebo kostým, dospelí
môžu tiež. K dispozícii budú plastové
taniere, poháre, príbory a samozrejme
dobrá hudba. Ak by chcel niekto
pomôcť s prípravou sály, tak sa prosím
prihláste na tel. čísle 075 411 40 29.
Nezabudnite si priniesť dobrú náladu.
Tešíme sa na Vás.

VEČERNÉ STREDAJŠIE SV. OMŠE
Posledná sv. omša v stredu v roku 2015 v kostole dona Bosca bude 16. decembra. Prvá stredajšia
sv. omša v novom roku bude dňa 20. januára 2016.

VIANOČNÝ VINŠ
Milí čitatelia Misijného informátora, dobrodinci a sympatizanti
Slovenskej katolíckej misie!
Ku blížiacim sa sviatkom Narodenia nášho Pána, sviatkom
pokoja a štedrosti nám dovoľte zapriať Vám i Vašim drahým, aby
Božie požehnanie napĺňalo vaše rodiny, príbytky i srdcia a aby
svetlo betlehemskej noci prežiarilo všetky Vaše dni v Novom Roku
2016 Nádejou a Láskou. Milostiplné Vianočné sviatky Vám želá
otec Pavol s redakciou Misijného informátora.
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MISIJNÉ OZNAMY
Komunita slovenských 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 pastoračného centra oproti kostolu. Možnosť vyspovedať sa je pol
hodinu pred každou sv. omšou, alebo na požiadanie po nej.
PRAVIDELNÉ SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY
A NÁBOŽENSKÉ STRETNUTIA V TÝŽDNI
Každú stredu o 20:00 je sv. omša
sprevádzaná mládežníckym speváckym
zborom. Slávime ju v kostole sv. Jána
Bosca (Talianska Misia) na Feldstrasse
109. Z hlavnej železničnej stanice
sa sem dostanete trolejbusom č.31.
Je to piata zastávka (smer Schlieren)
„Baeckeranlage“. S autom je možné
zaparkovať vo farskom dvore. Po sv.
omši je pravidelné stretnutie veriacich
v priestoroch saleziánskeho oratória,
ktoré sa nachádza pod kostolom.
Každý prvý piatok v mesiaci o 20:00 hod
je sv. omša s krátkou poklonou Najsv.
Sviatosti oltárnej. Slávime ju v krypte
kostola Liebfrauen (Weinbergstr. 34).
Pristúpiť ku prvopiatkovej sv. spovedi
je možné pol hodinu pred začiatkom sv.
omše, alebo po nej.

BASEL
Každú
nedeľu

druhú
v

a

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
Celý liturgický život Cirkvi sa sústreďuje
okolo Eucharistie a sviatostí. Ježiš
Kristus nám zanechal sviatosti ako znak
svojej neustálej prítomnosti v Cirkvi.
Ustanovil ich ako viditeľné znaky,
ktoré naznačujú to, čo spôsobujú v duši
človeka. Pravidelné prijímanie sviatostí
je srdcom duchovného života a zdrojom
milostí a sily pre autentický kresťanský
život.

Veriaci, ktorí žiadajú krst pre svoje dieťa,
prípravu pred uzavretím kresťanského
sobáša (prípadne vypísanie zápisnice
pre kresťanský sobáš), alebo udelenie
iných sviatostí (s náležitou prípravou),
nech si dohodnú osobné stretnutie s
duchovným správcom SKM.
Adresa: Otec Pavol Nizner SDB,
Slovenská Katolícka Misia, Brauerstr.
99; 8004 Zürich; T/F: 044 241 50 22.
S misionárom sa môžete spojiť aj
prostredníctvom e–mailovej adresy:
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
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Talianska Misia ( s výnimkou „prvých
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na mládežnícko – biblickom krúžku.
Stretnutie býva vo farskej budove
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