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NAŠ VELEPOSLANIK ODHAJA
Po zelo uspešnem štiriletnem mandatu se od nas poslavljata vele-
poslanik mag.Franc Mikša in soproga Amalija. Prav tako zapušča 
veleposlaništvo v Bernu tudi dr.Anton Novak, drugi mož veleposlaništva. 
O novih imenih je še prezgodaj govoriti, znan je samo namig, da 
poslanstvo obeh omenjenih gospodov prehaja v roke nežnejšega spola.
Vsem trem odhajajočim predstavnikom slovenske države velja naša 
globoka hvaležnost. Niso bili samo državni uradniki, bili so nam blizu, 
znali so nam prisluhniti, zavzemali so se za nas, kar smo vseskozi čutili. 
Prijaznost, odprtost in navdušenje - to je zaznamovalo njihovo delovan-
je med nami.
Novi veleposlanici in njeni namestnici izrekamo dobrodošlico in jima 
voščimo, da bi se res dobro počutili med nami.

MAŠA NARODOV V AMRISWILU
Župnija Amriswil se je odločila, da bo letošnje praznovanje „dneva narodov“ (Tag der 
Völker) že v nedeljo 3.septembra ob 10.30. Seveda je to za nas nekoliko zgodaj, ker je 
marsikdo še na počitnicah. Vseeno vabim, da bi se po zmožnostih vendarle potrudili za 
sodelovanje in pripravo slovenskih jedil.

SLOVENSKE MAŠE V BERNU/BREMGARTENU
Zaradi obnove cerkve v Bremgartenu bomo predvidoma do začetka 2018 slovenske maše 
obhajali v bližnjem Tiefenau (Heiligkreuzkirche, Kastellweg 7, 3004 Bern/Tiefenau). 

SLOVENSKE MAŠE V HÜNENBERGU
Skupaj smo se odločili, da slovenske maše v Hünenbergu odslej ne bomo več imeli v 
Weinrebenkapelle, temveč v župnijski cerkvi Heilig Geist - vedno ob 19.uri. Naslov: Zen-
trumstrasse 3, 6331 Hünenberg. Tako ali tako smo že do sedaj imeli srečanje po maši v 
sali pod cerkvijo.

PORAST ŠTEVILA SLOVENCEV V ŠVICI
Po statistiki je število slovenskih državljanov v Švici preseglo 10.000. Seveda ne 
pričakujem, da so vsi katoličani in da bi želeli imeti stik s slovensko misijo in skupnostjo. 
Lepo pa bi bilo, da novoprišleke ob določenih priložnostih nagovorimo, jih povabimo... 
Vesel bom tudi vsakega novega naslova...

VEROUK ZA OTROKE V BASLU
Starši otrok v naši precej pomlajeni skupnosti v Baslu so dali pobudo, da bi imeli sloven-
ski dopolnilni verouk za otroke. Izgleda, da se nam napoveduje kar lepa skupinica. Če je 
še kdo zainteresiran, naj se čim prej oglasi.



Predragi slovenski rojaki in vsi vaši domači!

Znova se smemo veseliti največjega skupnega praznika naše skupno-
sti, tradicionalnega romanja v osrednje švicarsko božjepotno svetišče. 
Prisrčno vas vabim, da se v čim večjem številu zberemo ob Mariji v 
Einsiedelnu

V NEDELJO, 24. SEPTEMBRA 2017

Slovesnost bo tokrat vodil visoki vatikanski diplomat
nadškof msgr. dr Ivan JURKOVIČ

nekdanji papeški nuncij v Ukrajini in Rusiji, sedanji stalni opazovalec 
Vatikana pri Uradu združenih narodov v Ženevi

Praznovanje bo obogateno s petjem slovenskega mešanega 
pevskega zbora JADRAN iz Merlebacha v Franciji. 

POTEK ROMANJA:

10.30: SVETI KRIŽEV POT - pobožnost poteka na prostem v vsakem 
vremenu. Zberite se pri prvi postaji na desni strani zunaj cerkve. Ker smo 
duhovniki zavzeti s spovedovanjem, morate razumeti, da bo to pobožnost 
vodil kdo drug.
10.45-11.45: SPOVEDOVANJE bo v spovedni kapeli na levi strani glavnega 
oltarja. Vhod iz zunanje strani na levi od vhodnih vrat in ne skozi cerkev - sle-
dite napisu „Slovensko spovedovanje“. Izkoristite priložnost prejema milosti 
v zakramentu spovedi. Bodite uvidevni do spovednikov in pridite pravočasno!
12.15: SLOVESNA SVETA MAŠA, PETE LITANIJE, OBNOVITEV 
IZROČITVE MATERI BOŽJI. 
Narodne noše (želimo si, da bi jih bilo čim več), nosilci praporov slovenskih 
društev iz Švice in Vorarlberga in bandera Slovenske misije ter posebni gostje 
se v začetku sv.maše zberejo pri milostni kapeli in potem, ko se jim priključijo 
duhovniki s škofom, krenejo po sredini cerkve proti glavnemu oltarju.

Nabirka pri sv.maši pripada einsiedelnskemu svetišču.
ZASEBNO FOTOGRAFIRANJE V BAZILIKI NI DOVOLJENO!

DVORANA ZWEI RABEN 
(nekdanji Dorfzentrum)-

POPOLDANSKI DEL ROMANJA

Takoj po koncu maše je kosilo za goste in tiste, ki se boste prijavili do 
srede, 20. septembra, na telefonu Slovenske misije v Zürichu: 
(044 301 31 32 ali 079 777 39 48). Lahko pustite tudi sporočilo 
na odzivniku.
PREDHODNA TELEFONSKA PRIJAVA ZA KOSILO JE OBVEZNA! 
Hvala za razumevanje. 

Seveda je zaželjeno, da bi se čim več rojakov udeležilo skupnega kosila v 
dvorani, saj je skupni obed pomemben del vsakega praznovanja. Seveda 
razumem, da imate nekateri posebne želje.... Če se zgodi, da bo čas 
za postrežbo nekoliko daljši, prosim za razumevanje in potrpežljivost. 
Zaradi pozne ure kosila tudi ne bo odveč, če si v dopoldanskem času 
privoščite malico.

MENU (26 CHF oz.25 €): zrezek v smetanovi omaki, pomfri 
krompir, zelenjava, sladica (sladoled s smetano). 

ZA DOPLAČILO LAHKO PRI OSEBJU POSEBEJ NAROČITE MANJŠO 
PORCIJO ZELENE SOLATE (cena 5 CHF), LAHKO PA NAROČITE 
TUDI SKLEDO SOLATE ZA VEČ OSEB (cena 20 CHF).

Od 15.30 naprej vstop v dvorano za tiste, ki nimajo naročenega 
kosila. 
Ob 16h začetek kulturnega programa.

ISKRENO PROSIM VSE NAVZOČE, DA BI SI VZELI ČAS IN NE ZAPUŠČALI 
DVORANE PRED KONCEM PRIREDITVE ! 

ŽE VNAPREJ IZREKAM GLOBOKO ZAHVALO VSEM, KI SE BOSTE ROMANJA 
UDELEŽILI, MORDA PRISKOČILI NA POMOČ Z DAROVI ZA STROŠKE (PIS-
MU JE PRILOŽENA NAKAZNICA), ALI BOSTE SODELOVALI PRI ORGANIZA-
CIJI. OBENEM PRIPOROČAM USPEH ROMANJA TUDI VAŠIM MOLITVAM!
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