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ROČNÍK I. - č. 42/2017 
  

29. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK – „A“ 

/ 22. – 29. 10. 2017/ 
 

MISIJNÁ NEDEĽA 
 

 
 

„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, 

a čo je Božie, Bohu.“ 
 

ZMENA ČASU 
V noci 29. októbra 2017 sa mení čas. 

O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. 
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Dávajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu 

 

Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich 
učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu 

a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na 
osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či 
nie?“ 

Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! 
Ukážte mi daňový peniaz!“ 

Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ 

Odpovedali mu: „Cisárov.“ 

Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ 
                           Mt  22, 1-14 

Čaro matematiky spočíva v tom, že za pomoci neveľkého množstva vzorcov 
môžeme vyriešiť tisíce rozličných úloh. Stačí poznať vzorce a vedieť, ktorý 
treba kedy použiť. Aj v ľudskom živote musíme riešiť tisíce rozličných úloh. 
Ale je to podobne ako v matematike. Stačí niekoľko základných vzorcov a 
vedieť ich vhodne použiť. Kto to dokáže, vie rýchlo vyriešiť rozličné životné 

situácie. Kto to nedokáže, podobá sa na žiaka, ktorý nevie riešiť úlohu, lebo 
nevie, aký vzorec použiť.  
Jedným zo vzorcov, ktorý nám má pomáhať riešiť niektoré životné situácie, sú 
aj slová Ježiša: „Dávajte teda cisárovi, čo patrí cisárovi, a Bohu, čo patrí Bohu.“  
Ježišovi protivníci chceli dokázať, že on nie je taký geniálny, ako sa všeobecne 

hovorí. Chceli ho otázkou o dovolenosti alebo nedovolenosti platiť cisárovi 
daň, skompromitovať a vyprovokovať ho do takej odpovede, aby mu bolo 
možné zakázať hlásať evanjelium. Ak by súhlasil s platením dane cisárovi, 
boli by ho prenasledovali židovskí vlastenci. Ak by nebol súhlasil, bol by mal 
na krku rímskych okupantov. Kristus o tejto otázke nediskutuje. Dáva však 

vzor, podľa ktorého je možné riešiť tento problém.  
Akú má logiku tento vzorec o dávaní cisárovi a Bohu? Netreba v ňom hľadať 
za každú cenu riešenie vzťahu medzi kresťanom a štátom. My vieme, že Boh 
nechcel na tejto zemi vytvoriť nejaké dva odlišné poriadky. Jeden poriadok 
Boží a druhý poriadok svetský. Chcel len jeden poriadok, ktorý bude spočívať 

v spojení prirodzeného a nadprirodzeného. Kto vedie štát, musí dbať aj na 
duchovné potreby veriacich a veriaci zasa musia plniť požiadavky štátu. Nimi 
sú napríklad platenie dane, povinnosť vojenskej služby a zachovávanie 
spravodlivých zákonov. Bolo by to proti Božiemu plánu, keby štátna moc 
potlačovala prirodzené práva človeka, akými sú napr. právo na založenie 

rodiny; splodenie a výchovu detí; právo na vieru, jej šírenie a vyznávanie; 
právo na výchovu dietok podľa priania rodičov; právo na prácu a spravodlivú 
mzdu; právo na slobodu myslenia a pod. Ak by štátna moc tieto práva 
potláčala, tak je povinnosťou duchovnej moci, Cirkvi, tieto práva brániť. Ak 
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by to Cirkev nerobila, tak isto by sa prehrešovala proti zmyslu svojho poslania. 
Ak Cirkev bráni práva človeka, tak to nie je politika, ale jej bytostná povinnosť.  
V Kristovej odpovedi sú najdôležitejšie slová: dávajte Bohu, čo patrí Bohu. To 
je prvý a hlavný zmysel života kresťana. Mal by si uvedomovať, že je stvorený 

na obraz Boží a vykúpený Ježišom Kristom. Má hodnotu, akú nemá žiadny 
tvor na zemi. Preto je jeho povinnosťou žiť tak, aby oslavoval Boha. To môže 
robiť na všetkých úrovniach svojho života. Či je to v rodine, v práci, pri 
modlitbe, alebo v spoločenskom živote. Takýto postoj človeka potom 
odstraňuje prekážky medzi tým, čo je svetské a čo náboženské, medzi tým, čo 

je sväté a čo hriešne. Kresťan by mal vždy vedieť, že sú skutky, ktorými sa 
Boh oslavuje, a sú iné, ktorými sa Boh uráža. Kresťan nikdy nemôže byť aj na 
strane dobra aj na strane zla. Preto je aj prianím Cirkvi, aby kresťania, boli 
všade, kde sa rozhoduje o potrebách človeka. Napríklad v odboroch, 
politických stranách, športových organizáciách a v kultúrnych inštitúciách. 

Aby tam boli nie pre svoju slávu a zisk, ale pre slávu Boha a dobro človeka.  
Takáto je logika vzorca: „Dávajte teda cisárovi, čo patrí cisárovi, a Bohu, čo 
patrí Bohu“. Je to logika jednoduchá, ale náročná. Komu sa podarí podľa nej 
žiť, podarí sa mu vyriešiť množstvo úloh, ktoré prináša život. 

-ThDr. Marián Šuráb- 

 

Na odporúčanie pána biskupa 

Tomáša Galisa vám chceme dať 
do povedomia knihu pre 
mladých "Tweetuj s Bohom" od 
holandského katolíckeho kňaza 
Michela Remeryho, kde v 

krátkosti odpovedá na 200 
pálčivých otázok o Bohu, o Cirkvi a o viere formou krátkych a jasných 
odpovedí. Kniha vyšla už v niekoľkých jazykoch a je interaktívne prepojená s 
mobilnou aplikáciou, ktorá jej obsah ešte obohacuje. Autor v nej príťažlivou 
formou rozoberá to, čo obsahuje nielen Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj 

to, s čím sa človek stretáva v praktickom živote a konfrontuje to so svojou 
vierou. Takto sa kniha stáva aj vhodnou prípravou na sviatosti birmovania 
alebo manželstva, organizovanie stretiek. Úvody k jednotlivým kapitolám 
napísali slovenskí otcovia biskupi.  
Táto publikácia v printovej verzii je dostupná v SCM. Zakúpiť si ju môžete 

u sekretárky. Cena za publikáciu je 14,- GBP. 
 

Viac o knihe nájdete: http://www.tweetujsbohom.sk/ 
Video upútavka: https://youtube/PDGFzwHBOKU 

http://www.tweetujsbohom.sk/
https://youtu.be/PDGFzwHBOKU
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Dnešnú nedeľu nazývame aj Misijnou nedeľou. Veríme, že aj vy sa 
pripojíte a spoločne tak pomôžeme vyzbierať sumu potrebnú na 

podporu seminaristu kňazského seminára Mons. Louis de Parisota v 

Tchanvedji, v arcidiecéze Lokossa, v Benine (ako ste sa o tom mohli 
dočítať v letáku minulú nedeľu – letáky stále nájdete vzadu v kostole 

na stolíku) 

Zakúpením koláčika podporíte práve túto myšlienku. 
 

DNES PO SVÄTEJ OMŠI VÁS POZÝVAME  

NA KÁVU A ČAJ DO CHURCH HALL  

 

K DISPOZÍCII SÚ AJ KOLÁČE.  

ICH ZAKÚPENÍM PRISPEJETE NA MISIE 
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OZNAMY NA 29. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
2. Sväté omše: 

 

3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac október: 

 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
15/10/2017 boli v sume 245,41 GBP. 
Všetkým pravidelným a stálym prispievateľom 

a dobrodincom ďakujeme za podporu SCM. 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu 

v mesiaci je obetovaná za všetkých pravidelných 

a stálych dobrodincov a podporovateľov. 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria  

utorok féria  

streda féria  

štvrtok féria  

piatok féria  

sobota sv. Šimona a Júdu, apoštolov sviatok 

nedeľa  30. nedeľa v období cez rok  

deň 

týždňa 
čas v jazyku 

pondelok   

utorok   

streda 19.30 slovensky 

štvrtok   

piatok 19.00 slovensky 

sobota   

nedeľa  
13.00 
19.30 

slovensko-česky 
slovensky 

Evanjelizačný 

Prosme, aby sa rešpektovali a chránili práva pracujúcich, a aby 
nezamestnaní dostávali možnosť podieľať sa na vytváraní 

spoločného dobra.  

Úmysel KBS 

Aby sme si v tomto mesiaci zasvätenom misiám uvedomovali 
potrebu podieľať sa na univerzálnom poslaní Cirkvi modlitbou, 
obetou a konkrétnou pomocou.  
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OZNAMUJEME 

 

Slovenská katolícka misia v Londýne oznamuje, že duchovný správca SCM 

absolvuje 2-mesačnú pastoračnú stáž v diecéze EAST ANGLIA. Z uvedeného 
dôvodu nebude prítomný v SCM a bude zastúpený slovenskými a českými 
kňazmi do 31. októbra 2017 vrátane. Duchovná služba kňazmi bude plne 
pokrytá, administratívne záležitosti bude riešiť kancelária SCM a jej 
sekretárka ako je uvedené v jednotlivých častiach na webovej stránke SCM. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

SCM v Londýne oznamuje, že od začiatku septembra t.r. je 

 

aj každý piatok  
SLOVENSKÁ SVÄTÁ OMŠA 

 
v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph. 

 
Po dohode s novým správcom anglickej 
farnosti Fr Markom Powellom budeme mať 
každý piatok k dispozícii tento chrám 
a vyhradený čas pre naše duchovné 

potreby.  

 

K SVIATOSTI ZMIERENIA si preto 

vyhraďte väčšmi čas V STREDU A 
PIATOK, nakoľko nedeľa je sviatočný deň, 

ktorý majú svätiť všetci, vrátane kňaza, 
a nastáva možnosť dostatočného časového 
priestoru pristupovať ku sviatosti zmierenia 
v iné dni (streda a piatok pred sv. omšami). 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

OD 1.OKTÓBRA SA ZNOVA SLÁVIA  

NEDEĽNÉ VEČERNÉ SVÄTÉ OMŠE  
o 19.30 hod. !!! 
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NAJBLIŽŠIE PODUJATIA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
 

V stredu 25. októbra 2017 po svätej omši sa bude 
upratovať kostol. Začiatok je stanovený na 20.15 hod. 
Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží 
stánok primerane Božej sláve, aby sme ho mohli chváliť aj touto formou. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Dňa 5. novembra 2017 (nedeľa) sú naplánované 

voľby do Farskej rady. Je to nesmierne dôležitý 
orgán v živote miestnej cirkvi. Nové funkčné 
obdobie je stanovené na 2 roky so začiatkom od 
1.adventnej nedele. Toto rozhodnutie bolo 
odhlasované členmi FR na jednom z jej 

zasadnutí t.r.  
Do 22. októbra 2017 je možno podať prihlášky na kandidáta do Farskej rady 
emailom na secretary@scmlondon.org alebo vyplniť priamo prihlášku a 
odovzdať ju niektorému súčasnému členovi FR. 
Prihlášku nájdete na webovej stránke SCM a u členov FR. 

 

 

 

OTVORENÉ STRETKO 

PRE KOHO?  

- Pre tých, ktorý chcú zažiť chuť spoločenstva,  

rozprávať sa o Bohu a zamýšľať sa spoločne  

nad nedeľňajším Božím slovom. 
 

KEDY?  
- Každú nedeľu na chóre o 15:15 hod.  

           TEŠIME SA NA TEBA ☺ 

 

         Pridaj sa na našu fb stranku: Otvorene stretka na London Bridge 

 

mailto:secretary@scmlondon.org
https://www.facebook.com/groups/1595904170735579/?ref=group_header
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Slovenská katolícka misia v Londýne  

Vás srdečne pozýva na premietanie filmu 
 

Z A B U D N U T Í   M U Ž I 

 

Projekcia tohto dokumentu BBC sa uskutoční 
 

v nedeľu 29. októbra 2017   

o 15.15 hod. v Church Hall  
Slovenskej katolíckej misie v Londýne 

na 14 Melior Street, London, SE1 3QP 
 

Produkcia a réžia pre BBC:   Otto Olejár 
 

Tento film je dokument o našich ľuďoch, ktorí za 2. svetovej vojny bojovali v 

britskom kráľovskom letectve (RAF). Nasadzovali a mnohí z nich aj obetovali 

svoje životy za oslobodenie našej vlasti. Po skončení 2. svetovej vojny a po 

návrate domov boli prenasledovaní a likvidovaní komunistickým režimom. Vo 

filme vystupuje aj už dnes nebohý otec Jan Lang, SJ. 
 

Príďte spoznať históriu svojho národa a jej vlastencov. 
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HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV 
 

- ANIMÁTOROV, ktorí by pomáhali kňazovi pri príprave k sviatostiam 

kresťanskej iniciácie pre dospelých a pri príprave detí k 1. svätému 
prijímaniu. Ochotní dobrovoľníci sa môžu prihlásiť u duchovného správcu 
SCM alebo u sekretárky SCM. Stretnutie animátorov sa uskutoční 
v stredu 1. novembra po svätej omši. 
 

- REMESELNÍKOV, ktorí by boli ochotní pomôcť pri úprave novej kancelárie 

a vybudovaní úložných priestorov pre potreby SCM. Ochotní dobrovoľníci sa 
môžu prihlásiť u kostolníčky Daniely alebo u sekretárky SCM Lucii. 
Stretnutie ochotných remeselníkov pomôcť pri prestavbe kancelárie 
SCM sa uskutoční v piatok 3. novembra po svätej omši o 20.20 hod. 
 

- DIZAJNÉRA A TLAČIARA na zostavovanie nedeľných oznamov a ich 
tlačenie. Ochotní dobrovoľníci sa môžu prihlásiť u duchovného správcu 
SCM alebo u sekretárky SCM. 
 

- ÚČTOVNÍČKA(-U), ktorý (-á) by spravovala ekonomické záležitosti SCM. 
Ochotní dobrovoľníci sa môžu prihlásiť u duchovného správcu SCM, 

predsedníčky Farskej Rady Jarky alebo u sekretárky SCM Lucie. 
 

- Vždy sú vítaní DOBROVOĽNÍCI, ktorí by pomohli pri: 
+  upratovaní kostola 
+  obsluhe v Church Hall počas nedeľných popoludňajších posedeniach  
+  obsluhe v Church Hall počas večerných posedení pri káve a čaji vo 

všedné  
+  príprave liturgického priestoru k bohoslužbám a pobožnostiam – 

pomocní kostolníci 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Po požehnanom čase na duchovnej púti vo Svätej Zemi, ktorú niektorí z našich 
farníkov spolu s o. Tiborom navštívili 

v marci tohto roku, Danka pripravuje 
ďalšiu takúto púť aj na marec 
budúceho roku. Ak túžiš kráčať po 
miestach po ktorých kráčal Ježiš, 

túžiš spoznať zasľúbenú zem ktorá 
oplýva mliekom a medom a taktiež 
spoznať život miestnych kresťanov, 
tak týchto 8 dni je pravé pre teba.  

Viac informácii nájdeš na nástenke 
vzadu, na webstránke SCM alebo 
priamo u Danky.  
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STÁLY PROGRAM 

v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph 

a/ MODLITBA RUŽENCA 
❖ ½ hodinu pred začiatkom každej svätej omše 

 
b/ KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

❖ Každú prvú nedeľu v mesiaci po sv. omši o 14.15 hod.  
 

c/ 1.PIATOK V MESIACI – Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 
❖ 19:30 – 20:15 hod. 

o Moderovaná poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 
 

d/ KAŽDÁ 3. STREDA V MESIACI 
❖ 18:30 – 19:20 hod. 

o Tichá poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 

❖ 20:15 – 21:00 hod. 
o Modlitby chvál 

 
c/ KAŽDÝ PIATOK A NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 

❖ ½ hodinu pred začiatkom svätej omše pobožnosť krížovej cesty 

 

SPOVEDANIE          PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE  
 

 Streda  –  18:30 – 19:15         Streda  –  19:30 (SVK)   
 Piatok –  18:30 – 18:50         Piatok –  19:00 (SVK) 
  Nedeľa –  12:30 – 12:50           Nedeľa –  13:00 (SVK-CZE)  

 –  14:45 – 15:30    
   –  19:00 – 19:20 *           –  19:30 (SVK)* 
 

* 
SCM si vyhradzuje právo meniť a upravovať program podľa aktuálnej situácie a potrieb. Aktuálne oznamy nájdete 
vždy na webstránke SCM a v písomných oznamoch každú nedeľu a na webstránke SCM (www.scmlondon.org). 

 

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
ADRESA: Slovak Catholic Mission in London,  14 Melior Street, London SE1 3QP 
 
DUCHOVNÝ SPRÁVCA SCM:      SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU: 
Rev. Tibor Borovský         Lucia Zambojová 
Mobil: (+44) 07597 637 411       Mobil: (+44)  
Email: info@scmlondon.org       Email: secretary@scmlondon.org  
 

STRÁNKOVÉ HODINY: 
Streda 15.00 – 18.00 hod.     (potreba dohodnúť stretnutie cez secretary@scmlondon.org ) 
 

Počas mesiacov júl a august kancelária SCM pre čerpanie dovolenky nebude v prevádzke 

a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti. 

 

mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
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Vo Veľkej Británii je odluka Cirkvi od 

štátu, a preto existencia a činnosť SCM 

je hradená výhradne z milodarov 

veriacich, donorov a sponzorov. 

Slovenská katolícka misia v Londýne 

existuje, poskytuje a vykonáva všetky 

svoje pastorálne, duchovné a sviatostné 

služby na základe dobrovoľných 

finančných príspevkov svojich veriacich 

a členov SCM.  

SCM nie je dotovaná slovenskou Cirkvou 

(KBS) či anglickou Cirkvou (arcidiecéza 

Westminster) a ani Vatikánom. 

Rovnako pre jej plnohodnotné naplnenie 

poslania je potreba dobrovoľníkov, bez 

ktorých misijná činnosť je výrazne 

oklieštená.  

Podľa možností by sme Vás radi poprosili 
o zaslanie finančného príspevku na účet 
SCM. 
 

Bank name: HSBC Plc Bank 
Sort code: 40-05-20 
Account number: 91755226 
 

Do správy pre prijímateľa, prosím, uveďte: 

support of SCM  
 
International Bank Account Number 
(IBAN): GB78MIDL40052091755226 
Swift Code: MIDLGB22 

 
MILOSRDNÝ NEBESKÝ OTČE,  

ŽEHNAJ VŠETKÝM DOBRODINCOM! 
ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ FORMU 

PODPORY A SPOLUPRÁCE ! 

 

SCM je súčasťou Charity of 

WESTMINSTER No.233699. 

 

Od 1. adventnej nedele roku 

2014 je spustená registrácia 

členov misie. Prečo je 

vhodné, správne a potrebné 

sa registrovať, sa môžete 

dočítať na webstránke SCM 

alebo v letáku SCM. 

Registrovať sa môžete online 
cez webstránku SCM alebo 
cez registračný formulár, 
ktorý je pripravený v obálke 
na stolíku vzadu v kostole.  
 
O radu pri vyplňovaní sa 
môžete obrátiť na členov 
Finančnej komisie Farskej 

rady (Jarmila Antoničová, 
Lucia Zambojová). 
(Odovzdať vyplnený formulár 
je možno iba týmto členom 
Farskej rady!!!!). 
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DNES PO SVÄTEJ OMŠI VÁS POZÝVAME NA KÁVU A ČAJ DO CHURCH HALL 

 

CHURCH HALL BUDE DNES OTVORENÁ DO 15.30 

 

UŽÍVANIE KOSTOLA A CHURCH HALL  

JE MOŽNÉ 

 

 

 
 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

 

 

 
 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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NEZABUDNI ZAVOLAŤ ALEBO NAPÍSAŤ A ZABLAHOŽELAŤ SVOJIM 

RODIČOM,  DEŤOM,  MANŽELOM, MANŽELKÁM, PRIATEĽOM, 

PRIATEĽKÁM, ZNÁMYM, CHORÝM, KŇAZOM, SUSEDOM, KOLEGOM 

 

22.10. – SERGEJ  

23.10. – ALOJZIA 

24.10. – KVETOSLAVA 

25.10. – AUREL 

26.10. – DEMETER 

27.10. – SABINA 

28.10. – DOBROMILA 

29.10. – KLÁRA 

 

WiFi pripojenie v kostole 
 

Milí návštevníci SCM, ponúkame vám využiť zdarma WiFi pripojenie v našom kostole. 

Poskytnutie internetového pripojenia je zamerané pre potreby liturgie, ale aj bežných potrieb, 

ako vyhľadať cestovné spojenie, ap.  Názov siete: SCM_guest    nezabezpečená sieť 

 
 

 

http://www.scmlondon.org/

	„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“
	Dávajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu
	VOĽBY DO FARSKEJ RADY
	Od 1. adventnej nedele roku 2014 je spustená registrácia členov misie. Prečo je vhodné, správne a potrebné sa registrovať, sa môžete dočítať na webstránke SCM alebo v letáku SCM.

