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ROČNÍK I. - č. 47/2017 
  

34. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK – „A“ 
/ 26. 11. – 03. 12. 2017/ 

 
 
 
 

 
 
 

„Každý, kto plní vôľu môjho Otca,  
ktorý je na nebesiach, 

je môj brat i sestra i matka.“ 
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Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia 

	
Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním 
rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa 
s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka 
a kto sú moji bratia?“ 

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji 
bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj 
brat i sestra i matka.“ 

                           Mt 25,46-50 

 
   Za najväčšie spoločenské ocenenie sa pokladá cena Švédskej akadémie 
vied, známa ako Nobelova cena. Dostávajú ju ľudia zo všetkých oblastí života, 
ktorí sa nejakým mimoriadnym spôsobom pričinili o ich pozdvihnutie. Ak by 
sme sa teraz pýtali ľudí, komu by chceli udeliť túto cenu, asi by sme počuli 
takúto odpoveď: Mal by ju dostať ten, kto by objavil program, ako zachrániť 
dnešný svet.  
  My, kresťania, ale takýto program poznáme. Práve sme si ho vypočuli. 
Sám Kristus ho ešte zopakuje pri Poslednom súde.  
 Je to program postavený na láske, a zvlášť na tej vlastnosti lásky, ktorá 
sa volá milosrdenstvo. Vo svojej dobe Kristus so svojím programom neuspel. 
Tak málo ľudí sa vtedy postavilo za jeho program, že protivníci ho mohli bez 
problémov zlikvidovať. Predsa však, aj keď zlikvidovali učiteľa programu, 
nemohli úplne zlikvidovať jeho program. Ťažkosti nastali už vtedy, keď vstal z 
mŕtvych. Vtedy dal jasne najavo, že nemieni rezignovať. Svoj program začal 
vtláčať do sŕdc svojich nasledovníkov. A odvtedy sa začína šíriť do celého sveta 
program milosrdenstva. 

V celých ďalších dejinách môžeme vidieť tri skupiny ľudí, ktorí majú 
svoj vzťah k tomuto programu. 
1. Sú takí, ktorí šíria vo svojom prostredí milosrdenstvo. 
2. Sú takí, ktorí sa síce pokladajú za kresťanov, ale milosrdenstvo nešíria. 
3. Sú odporcovia tohto programu, ktorí šíria zlo.  
  Ak my uvažujeme, ako zachrániť svet, buďme si istí, že sa to nepodarí, 
ak väčšina nepríjme Kristov program o milosrdenstve. Ak by ho prijala aspoň 
miliarda kresťanov, tak by určite mohla za jednu generáciu zmeniť svet a 
dostať ho na vyššiu úroveň. 

V parížskom hoteli Lutécia sa ubytoval známy novinár Tibor Mende. 
Nevedel ako stráviť večer, a tak išiel do salónu, kde pred televízorom sedela 
početná skupina elegantne oblečených mužov a žien. Po skončení 
zaujímavého filmu hlásateľ oznámil, že teraz bude nasledovať program, v 
ktorom Abbe Pierre bude rozprávať o probléme hladu vo svete. Salón bol plný 
hostí. Obsadené boli všetky fotelky. Po ohlásení tohto programu začali hostia 
pomaly odchádzať z miestnosti. Tí, čo zostali, začali na TV sledovať scény zo 
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života hinduistov. Boli hladní a chudí. Na periférii veľkého mesta sa hrabali v 
odpadkoch, aby v nich našli niečo na zjedenie. O čo viac sa na televíznej 
obrazovke objavovala bieda ľudí, o to viac sa salón vyprázdňoval. Po desiatich 
minútach vo veľkej hale ostal len novinár a jedna staršia žena, ktorá sa o 
program zaujímala. Novinár dodáva, že to sa stalo v jednom hoteli v Paríži. Ale 
je to možné aj na inom mieste sveta. Je ľahko odísť. Vypnúť televízor a povedať 
si: Mňa sa to netýka. 
  Dnes slávime sviatok Krista Kráľa a končíme cirkevný rok. Kristus Kráľ 
sa nám predstavuje v tej najkrajšej možnej podobe: chce zachrániť svet 
milosrdenstvom. On ho ale nezachráni bez nás. 

V priebehu cirkevného roka sme prežili veľa krásnych slávností. Či už 
to boli Vianoce, Veľká Noc, Svätého Ducha, rozličné mariánske slávnosti a iné 
udalosti z dejín našej spásy. Môžeme sa teraz teraz opýtať: Aký mali pre nás 
zmysel? Boli to len tradičné oslavy, bez ktorých si nevieme predstaviť život? 
Alebo sa nás aj nejako dotkli a zmenili? Stali sme sa lepšími? Stali sme sa 
milosrdnejšími? Chceme o týždeň znova začať prežívať ďalší cirkevný rok ako 
na bežiacom páse? Nezmenení? Nepolepšení? Alebo môžeme s radosťou 
povedať, že sme sa trocha polepšili? Že sme viac pozerali na potreby našich 
blížnych? Že sme boli milosrdnejší? Ak môžeme takto odpovedať, tak sme 
prijali Kristov program na záchranu sveta a stali sme sa jeho 
spolupracovníkmi.  
  My nemusíme túžiť po Nobelovej cene. Bude nám stačiť, keď raz 
počujeme hlas Krista Kráľa: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite 
kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.“ 
 

-ThDr. Marián Šuráb- 
 

 
 
Úctivo si Vás dovoľujeme požiadať, keby ste pri vstupe do kostola vypli zvonenie 
na svojich mobilných zariadeniach a zachovali tento status počas zdržovania sa 
v chráme.                   ĎAKUJEME! 
 

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 34. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
2. Sväté omše: 

 
3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac december: 

 
MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
19/11/2017 boli v sume 296,98 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 sv. Ondreja, apoštola sviatok 
piatok féria  
sobota féria  
nedeľa  1. adventná nedeľa  

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 kresťania v Ázii slovami i skutkami vydávali 
svedectvo o evanjeliu a tak napomínali dialóg, pokoj 
a vzájomné pochopenie s veriacimi iných náboženstiev 

Úmysel KBS Aby nás svedectvo svätých pobádalo dokonalejšie 
napodobňovať Krista, ktorý prišiel slúžiť a nie dať sa obsluhovať 
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NAJBLIŽŠIE PODUJATIA 

 
 

PRÍPRAVA K PROGRAMU PRE DETI NA SVIATOK SV. MIKULÁŠA  
 

Milí priatelia, 
ako viete, čoskoro sa začne obdobie adventu, 
ktoré nás pripravuje na príchod Vianoc. V tomto 
období nás vždy prichádza navštíviť sv. Mikuláš, 
aby nám pripomenul, že máme byť všímaví a 
pozorní k potrebám druhých tak, ako je on 
pozorný a všímavý k nám. 
Keďže aj on obdarovával druhých, chceli by sme 
s touto tradíciou pokračovať aj v našej misii pod 
názvom: ‚Dar dať a dar prijať‘. 

A preto by sme chceli poprosiť najmä deti, ale aj všetkých, 
ktorí sú vo svojom srdci stále dieťaťom, aby na poludňajšiu 
svätú omšu, v nedeľu 3. decembra 2017 o (13.00), priniesli 
malý zabalený darček pre chudobného kamaráta, ktorý 
v nasledujúcom týždni odovzdáme tým menej šťastným 
deťom. 
Samozrejme, že k nám do misie príde aj sv. Mikuláš s balíčkami pre štedré 
deti, ktoré sa zapojili do tohto projektu. 
V prípade, že máte záujem zapojiť sa /svoje dieťa, nahláste meno a vek 
dieťaťa najneskôr do 26. novembra 2017 na emailovej 
adrese: scm@rcdow.org.uk, alebo v nasledujúce nedele aj na papier 
pripravený pri soche Sedembolestnej Panny Márie. Po tomto termíne sa 
už na danú akciu nebude dať prihlásiť.       Tešíme sa na Vás! 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
Srdečne všetkých pozývame na prvopiatkovú poklonu pred 
vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve Božského 
Srdca Ježišovho. 
Poklona začína po skončení svätej omše na prvý piatok 
1.decembra 2017 o 19.30 hod. (sv. omša začína o 19.00.) 
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Na 1.adventnú nedeľu 3. decembra 2017 budeme posviacať 
adventné vence. Môžete si priniesť vami vyrobené alebo 

zakúpené adventné vence a pred začiatkom svätej omše, ktorá 
začína o 13.00 hod., ich môžete položiť pred obetný stôl. Počas 

svätej omše ich kňaz posvätí, aby nám tento symbol adventu 
pripomínal očakávaný príchod Krista na tento svet a aby sa stal 

miestom modlitby v našich príbytkoch.  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
K sviatosti zmierenia bude možné pred vianočnými sviatkami 
pristúpiť nasledovne: 
- v stredu, piatok už od 18.00 hod.  
- v nedeľu vo zvyčajnom čase 
- sobota 17.12.2016 od 10.00 – 12.00 v kostole SCM 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
 
V stredu 29. novembra 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 
 

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV 
 

- 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 – 
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STÁLY PROGRAM 

v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph 
a/ MODLITBA RUŽENCA 

v ½ hodinu pred začiatkom každej svätej omše 
 

b/ KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
v Každú prvú nedeľu v mesiaci po sv. omši o 14.15 hod.  

 
c/ 1.PIATOK V MESIACI – Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

v 19:30 – 20:15 hod. 
o Moderovaná poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 
 

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

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

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

 
c/ KAŽDÝ PIATOK A NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 

v 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. 
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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. 

	

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!!!!). 
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Created by SCM London  © 2017 
www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London   

NEZABUDNI ZAVOLAŤ ALEBO NAPÍSAŤ A ZABLAHOŽELAŤ SVOJIM 
RODIČOM,  DEŤOM,  MANŽELOM, MANŽELKÁM, PRIATEĽOM, 
PRIATEĽKÁM, ZNÁMYM, CHORÝM, KŇAZOM, SUSEDOM, KOLEGOM 
 
26.11. – KORNEL  
27.11. – MILAN 
28.11. – HENRIETA 
29.11. – VRATKO 
30.11. – ONDREJ, ANDREJ 
01.12. – EDMUND 
02.12. – BIBIÁNA 
03.12. – OLDRICH 
 

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 
 


