ROČNÍK I. - č. 45/2017

32. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK – „A“
/ 12. – 19. 11. 2017/

Kto hľadá
múdrosť, nájde ju
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Múdrosť žiari a nevädne; ľahko ju zbadajú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju
hľadajú. Vychádza v ústrety tým, čo po nej dychtia, aby sa im ukázala prvá.
Kto ju vyhľadáva včasráno, nebude sa
namáhať, lebo ju nájde sedieť pri svojich
dverách. Premýšľať o nej je vrchol
rozumnosti a kto kvôli nej bdie, rýchlo
nadobudne istotu.
Lebo ona sama obchádza a hľadá tých,
čo sú jej hodni, priateľsky sa im ukazuje na
cestách a pri každom premýšľaní sa stretá
s nimi.
Mudr 6, 12-16

Niekedy nám niekto niečo dôležité hovorí a my si myslíme, že to snáď
nie je až také vážne. Že to ten človek tak nemyslel, ako to povedal. Môžeme
mať v niektorých prípadoch pravdu. Môžeme sa ale aj mýliť. To, čo sme počuli,
bolo dôležité a my si to až neskoršie uvedomíme. Môže byť ale už neskoro.
Dnešné evanjelium končí slovami: „Preto bedlite, lebo neviete ani dňa
ani hodiny“. Bolo by veľmi nemúdre myslieť si, že to Ježiš nemyslí vážne.
Aby nás poučil, ako máme byť pripravení na smrť, opísal nám jeden
židovský zvyk. Vrcholnou udalosťou svadobnej zábavy bola chvíľa, keď si
snúbenec prišiel pre nevestu, aby ju priviedol do svojho domu. Zvyčajne
snúbenec prichádzal do domu snúbenice po západe slnka. Sprevádzali ho jeho
priatelia. Keďže ale snúbenica nevedela presne, kedy jej budúci manžel príde,
bolo treba na neho čakať. Niekedy mohol prísť až v noci a čakanie sa predĺžilo
na bdenie. Snúbenica ho očakávala so svojimi priateľkami. Oni mali so sebou
olivové lampy, ktorými mali svietiť cestou do ženíchovho domu. Ich lampy
dávali svadobnému sprievodu určité čaro.
V podobenstve, ktoré Ježiš povedal, päť dievčat predpokladalo, že sa
snúbenec môže oneskoriť, a preto si zobrali aj olej do zásob. Druhých päť toto
nepredvídalo. Mali len olej v lampách. Keďže dlho čakali, minul sa im. Vo
chvíli, keď prišiel ženích, už oleja nemali. Utekali ho kúpiť, ale už bolo
neskoro. Svadobný sprievod bol už u ženícha a dvere boli zatvorené. Ani
búchanie im nepomohlo.
Z Ježišovho podobenstva je zrejmé, že prvou podmienkou dobrej
prípravy na smrť je bdelosť. Bdelosť môžeme definovať, ako neustálu
pripravenosť na čin. Tak bdie pracovník, aby neprišiel ráno neskoro do práce.
Tak bdie matka pri posteli svojho chorého dieťaťa. Také bdenie je potrebné aj
v našom očakávaní na stretnutie s Pánom, ktorý nás vovedie do večnosti. Toto
bdenie má byť naplnené nádejou a radosťou. Človek, keď rozmýšľa nad
otázkami života a smrti, nemal by mať z nich hrôzu. Mal by sa radovať, že
bude môcť z úst Pána počuť slová: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný
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nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho Pána“ (Mt 25,
23).
Ale samo bdenie nestačí. Nestačí vedieť, že môžeme zomrieť v hociktorej
chvíli života. Treba byť aj na túto chvíľu pripravený. Symbolom tejto prípravy
je v podobenstve svetlo lámp. My sme toto svetlo dostali pri prijatí sviatosti
krstu. Stali sme sa Božími deťmi a Boh nás obdaroval svojou láskou a
milosťou. Pri našom krste to symbolizovala horiaca svieca v rukách našich
rodičov. Pri prvom sv. prijímaní a birmovke sme sľúbili, že toto svetlo si
ponesieme v živote sami až do smrti.
Máme ho niesť možno 60, 70 alebo 80 rokov. Možno ešte viac, možno
menej. Nie je ľahké počas života niesť svetlo milosti, lásky a viery tak, aby
nám nezhaslo. Sú chvíle v našom živote, kedy horí veľkým plameňom. Niekedy
ale naše hriechy spôsobujú, že toto svetlo len tlie a dokonca môže zhasnúť.
Ježiš nám dal ale možnosť, že svetlo môžeme znova zapáliť. Robíme to vtedy,
keď sa zo svojich hriechov vyspovedáme, keď ich úprimne oľutujeme, keď sa
chceme polepšiť.
V roku 1791 zomrel za záhadných okolností vynikajúci hudobný
skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart. Mal 36 rokov. Krátko pred smrťou ho
navštívil jeden neznámy muž a poprosil ho, aby mu skomponoval pohrebnú
omšu, ktorá, ako povedal, by bola hodná génia, akým bol Mozart. Mozart ju
napísal, ale zomrel skôr, než ju mohol odovzdať objednávateľovi. Jeho priatelia
sa zhodli na tom, že nie je žiadne iné vhodnejšie dielo ako toto Requiem, ktoré
by uctilo jeho život počas pohrebných obradov. Pri komponovaní Mozarta asi
vôbec nenapadlo, že táto pohrebná omša zazneje prvý raz na jeho vlastnom
pohrebe. Taký je život človeka. Nevieme dňa, kedy odídeme z tohto sveta. Nikto
z nás nemá na stole kalendár z dátumom svojho odchodu do večnosti.
Dokážeme veľa. Chceme dokázať ešte viac a zrazu nás navštívi smrť. Bodaj by
aj na našom pohrebe mohlo zaznieť naše vlastné Requiem, ktoré si
komponujeme celý život z našich skutkov. Aby mohlo ukázať radosť a bolesť
života, ale predovšetkým silnú nádej a vieru vo večnosť.
Neodíďme z kostola s postojom, že dnes to Ježiš nemyslel vážne. A ak,
tak sa to týka iných. Veď je okolo nás toľko starých a chorých ľudí, ktorí
čakajú na smrť. Ježiš to myslel vážne. A povedal to každému z nás.
-ThDr. Marián Šuráb-

Ak chcete zaradiť nejakú správu do printových nedeľných oznamov,
musí byť poskytnutá najneskôr v stredu do 12.00 hod.
pred príslušnou nedeľou, kedy sa má správa zverejniť.
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OZNAMY NA 32. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK
1. Liturgický kalendár:
Deň týždňa

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Liturgický stupeň
slávenia

Liturgický sviatok

féria
féria
féria
féria
sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla,
apoštolov
33. nedeľa v období cez rok

spomienka
spomienka

2. Sväté omše:
deň
týždňa

čas

v jazyku

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

19.30

slovensky

19.00

slovensky

nedeľa

13.00
19.30

slovensko-česky
slovensky

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac november:
Evanjelizačný

Úmysel KBS

Prosme, aby kresťania v Ázii slovami i skutkami vydávali
svedectvo o evanjeliu a tak napomínali dialóg, pokoj
a vzájomné pochopenie s veriacimi iných náboženstiev
Aby
nás
svedectvo
svätých
pobádalo
dokonalejšie
napodobňovať Krista, ktorý prišiel slúžiť a nie dať sa
obsluhovať

MILODARY
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu
05/11/2017 boli v sume 391,68 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.
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NAJBLIŽŠIE PODUJATIA

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou
Oltárnou bude v stredu 15. novembra 2017
pred svätou omšou od 18.30 hod. v kostole SCM
Our Lady of La Salette and St. Joseph na Melior
Street (SE1 3QP).
Poklona
je
zakončená
požehnaním
so
sviatosťou Oltárnou o 19.20 hod.
Príď sa stíšiť a dať priestor Ježišovi vo svojom
živote. Čaká i na Teba.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Drahí priatelia!
Pozývame vás na novembrový
“Večer modlitieb a chvál”, ktorý sa
uskutoční v kostole SCM v stredu
15.11.2017.
Začíname sv. omšou o 19.30, po
ktorej pokračujeme piesňami a
modlitbou chvál, a na záver sa
môžeme spolu lepšie spoznať
a zdieľať pri malom občerstvení.
Ste srdečne vítaní!
SCM Worship Team
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Termín adventnej duchovnej obnovy je stanovený
na 24. – 26. NOVEMBRA 2017 (piatok – nedeľa).
Ako vždy - bude prebiehať v kostole Our Lady of La Salette and St
Joseph Slovenskej katolíckej misie v Londýne na Melior Street.
Prednášajúcim bude Páter JÁN KUŠNÍR, člen Spoločnosti Božieho Slova
(SVD) zo Slovenska. Pôsobil ako misionár v Mexiku.
Spoločnosť Božieho Slova sa venuje predovšetkým zámorským misiám.
Misionári verbisti pracujú v 70-tich krajinách sveta.

Téma duchovnej obnovy je

„Misie v srdci kresťanskej viery“.
PROGRAM DUCHOVNEJ OBNOVY:
piatok 24. novembra
19.00 - 19.30
19.30 - 20.30

– sv. omša
– úvod: téma – Panna Mária Guadalupská - hviezda Novej evanjelizácie

sobota 25. novembra
10.15 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15 - 11.30
11.30 - 12.15

–
–
–
–

12.15 - 13.00
13.00 – 15.00

–
–
–
–
–
–
–
–

15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 16.15
16.15 – 16.45

úvod
1. prednáška: téma – Misie v srdci kresťanskej viery
prestávka
2. prednáška:
téma – Misie a premieňajúca sila evanjelia Krista – Cesty, Pravdy a Života
obed
vyložená sviatosť Oltárna k poklone
meditácia – téma: „Kristus počíta s tebou...“
možnosť sviatosti zmierenia
požehnanie so sviatosťou
príprava na sv. omšu
svätá omša
agapé

nedeľa 26. novembra
12.15 - 12.50
13.00 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 15.45

– sviatosť zmierenia
– svätá omša na sviatok Krista Kráľa
- požehnanie so sviatosťou Oltárna
– agapé
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Pozvánka
V sobotu 25. novembra 2017 od 17:30 do 23:00
sa uskutoční

Katarínska zábava
na ktorú Vás srdečne
pozýva DJ Milan Horelican a organizátor p. Viera

Zábava bude prebiehať v priestoroch
Spoločenského klubu v Cricklewoode
The Cricklewood Club, 327 Edgware Road,
London, NW2 6JP.
(severný Londýn, kde sa konala Májová zábava).

-

Stanica metra Willesden Green. Nastúpiť na autobus 266 smer Brent Cross.
Vystúpiť na zastávke Cricklewood BUS GARAGE.
Stanica metra Golders Green. Nastúpiť na autobus 245 smer Brent Cross.
Vystúpiť na zastávke Cricklewood BUS GARAGE.
Stanica metra Kilburn. Nastúpiť na autobus 32 smer Edgware alebo na autobus
332 smer Brent Park. Vystúpiť na zastávke Cricklewood BUS GARAGE.

Do tanca Vám bude hrať DJ Milan

Vstupné £12 (pri vstupe £15)

V cene je zahrnutá káva, čaj, minerálka, večera, tombola. Priniesť si môžete zákusky.

Zakázané je priniesť pivo, víno a alkohol.
Pivo, víno a alkohol si môžete zakúpiť pri bare za klubové ceny.

Vstup je požadovaný v spoločenskom oblečení!
Vstupenky je možné zakúpiť v nedeľu po svätej omši, ktorá je o 13.00 hod.
Kontakt na p. Vieru: mobil: 07908621253
e-mail: vieragal@ymail.com

Tešíme sa na Vás !
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HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV
- 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

pripraviť
program pre deti na svätého Mikuláša (3.decembra), vianočný bazár (10. decembra), upratať kostol,
pomôcť pri sťahovaní, príprave liturgie ako kostolník, zapojiť sa do liturgie ako lektor, miništrant
alebo spevák. Pomôcť ako animátor pri príprave k sviatostiam s katechézami.
Prihlásiť sa môžete u predsedníčky Farskej rady Jarmily Antoničovej alebo u duchovného správcu
SCM alebo u kostolníčky Daniely Brachovej.

SŤAHOVANIE KANCELÁRIE
Dňa 18. novembra 2017 (sobota) je plánované sťahovanie kancelárie a všetkých
zariadení a náležitostí patriacich SCM do nových priestorov, kde bude
nová kancelária SCM.
Veľmi by sme ocenili, keby sa našli dobrovoľníci
a pomohli pri sťahovaní nábytku, zariadení,
krabíc,
kníh,
stolov
a stoličiek,
IT
a kuchynských potrieb.
Sťahovanie kancelárie začína v sobotu
18.novembra o 10.00.
Ak by ste vedeli a mohli dať vedieť kostolníčke Daniele, že prídete,
mohli by sme pripraviť náležitý počet stravných dávok a nápojov pre brigádnikov.
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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
Piatok – 18:30 – 18:50
Nedeľa – 12:30 – 12:50
– 14:45 – 15:30
– 19:00 – 19:20 *

Streda – 19:30 (SVK)
Piatok – 19:00 (SVK)
Nedeľa – 13:00 (SVK-CZE)
– 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:
Rev. Tibor Borovský
Mobil: (+44) 07597 637 411
Email: info@scmlondon.org
STRÁNKOVÉ HODINY:
Streda 15.00 – 18.00 hod.

SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU:
Lucia Zambojová
Mobil: (+44)
Email: secretary@scmlondon.org

(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.
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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): GB18HBUK40052091755226
Swift Code: HBUKGB4B
MILOSRDNÝ NEBESKÝ OTČE,
ŽEHNAJ VŠETKÝM DOBRODINCOM!
ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ FORMU
PODPORY A SPOLUPRÁCE !
SCM je súčasťou Charity of
WESTMINSTER No.233699.
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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 (vzadu
v kostole na stolíku).
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!!!!).

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NEZABUDNI ZAVOLAŤ ALEBO NAPÍSAŤ A ZABLAHOŽELAŤ SVOJIM
RODIČOM, DEŤOM, MANŽELOM, MANŽELKÁM, PRIATEĽOM,
PRIATEĽKÁM, ZNÁMYM, CHORÝM, KŇAZOM, SUSEDOM, KOLEGOM
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.

–
–
–
–
–
–
–
–

SVÄTOPLUK
STANISLAV
IRMA
LEOPOLD
AGNESA
KLAUDIA
EUGEN
ALŽBETA
Created by SCM London © 2017
www.scmlondon.org
Slovak Catholic Mission in London
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