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ROČNÍK I. - č. 48/2017 
  

1. ADVENTNÁ NEDEĽA – „B“ 
/ 03. – 10. 12. 2017/ 

 
 
 
 
 

Bdejte, lebo neviete, 
kedy príde pán domu 
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Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy 
príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim 
sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. 

Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za 
spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! 

A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“ 
                           Mk 13, 33-37 

 
   Dnešnou nedeľou začíname nový liturgický rok. Rok liturgický, alebo 
cirkevný, má rovnakú dĺžku ako rok civilný, alebo kalendárny. Rozdiel je 
v tom, že začína v inom momente a predovšetkým nesie v sebe  iné hodnoty. 
Sprítomňuje históriu vzťahu medzi Bohom a človekom. Čo nazývame aj 
dejinami  spásy. Je rozdelený tak, aby jednotlivé udalosti vynikli v celej svojej 
hĺbke, kráse a význame. Začína adventom. Časom Božích prísľubov 
a očakávaní.  
   
 Ježiš nás na začiatku adventu vyzýva k bedlivosti.  
 
   Naša kresťanská bedlivosť spočíva v túžbe chcieť prijať Ježiša do vlastného 
života. On sa nám v evanjeliu predstavuje ako ten, ktorý prichádza nečakane, 
aby nás naplnil svojou božskou prítomnosťou. Ako tomu máme rozumieť? Či 
je tu medzi nami niekto taký, ktorý ešte Krista neprijal a teraz musí čakať, 
kedy ho prekvapí?  
 Môžeme si to vysvetliť nasledovne: evanjeliové prijatie Krista spočíva v tom, 
že on nám prináša novú kvalitu života, ktorou je on sám.  Bedlivosť znamená, 
že prijímam Krista so všetkými svojimi ľudskými schopnosťami. Do svojho 
rozumu, vôle a srdca. Nestačí teda len Krista poznať. Nestačí ani ochota 
zúčastňovať sa vonkajších slávností Cirkvi. Nestačí len občas vyjadriť svoj 
vzťah k nemu. Náš vzťah ku Kristovi je zvyčajne podmienený okolnosťami 
a prostredím v ktorom  žijeme. Oni nám ponúkajú obraz o Kristovi, ale Krista 
nám môže dať len Kristus sám. Nestačí len tzv. prvé prijatie Krista. Dôležité je 
aj druhé prijatie. A to je zmysel bedlivosti. To je ten nečakaný príchod Krista, 
ktorý nás povoláva, aby sme ho jednoznačne prijali a milovali. Duchovná 
teológia to nazýva aj druhým obrátením“.  
 
   Vyzvanie „bedlite“ je nám adresované v čase, keď sme dosť ľahostajní 
a nemáme síl urobiť čosi viac pre svoju vieru a pre svoj vzťah ku Kristovi. Naše 
srdcia sa stali väzeniami našich starostí o telesné potreby, zábavy, rozkoše, 
jedenia, duchovnej plytkosti a povrchnosti. Množstvo našich súčasníkov sa 
správa tak, ako to Ježiš povedal v Matúšovom evanjeliu na situáciu pred 
potopou: „Ako v dňoch pred potopu ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali 
až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla 
potopa a zmietla všetkých“ (24, 38 – 39).  Dnešní ľudia strácajú citlivosť na 
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množstvo „znamení doby“, ktoré ich vážne upozorňujú, že môžu zahynúť vo 
svojich hriechoch. Akoby im na tom vôbec nezáležalo. Ocitli sa v prúde, ktorý 
ich vedie do záhuby a oni už nemajú dosť síl, aby z neho vystúpili. Sú bedliví, 
keď ide o ich telesné potreby a vtedy dokážu prinášať veľké obete. Pokiaľ ide 
o ich srdce,  dušu, vieru, sú ľahostajní.  
 
   Bedlivosť je pozícia života a nie smerovanie k smrti. Časť kresťanov si to 
začína uvedomovať. Rozhodli sa priajať Krista, keď nečakane zaklopal na ich 
srdcia. Napríklad, keď ich vyzval, aby sa nebáli zbaviť závislosti na nerestiach 
a hriechoch. Alebo im povedal, aby sa nebáli mať viac detí. Alebo sa rozhodli 
obetovať svoj život pre trpiacich a slabých. Ježiš ich povolal k skromnosti a oni 
to poslúchli. Oslovil ich nečakane doma, v kostole, na cintoríne, na štadióne, 
na zábave, v nemocnici. Oni sa nenaľakali a rozhodli sa pre druhé, zásadné 
obrátenie v svojom živote. Rozhodli sa žiť naplno. Prestali zaživa zomierať.  
 
   Pravdivo sa pýtajme na začiatku adventu, koľkokrát sme už Krista odmietli, 
keď prišiel nečakane a chcel zmeniť náš život. Pýtajme sa, čo sme tým získali. 
Rozhodnime sa ho prijať, keď znova nečakane príde, pokiaľ nie je neskoro.  
 

-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. 

 
Plný text s nadpisom a obrázkom pošlite na info@scmlondon.org 
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PASTIERSKY LIST 

Konferencie biskupov Slovenska  
na Prvú adventnú nedeľu – O katolíckej identite 

 

Drahí bratia a sestry! 
Dnes – na Prvú adventnú nedeľu – začíname nový cirkevný rok. Advent každoročne prežívame ako 
obdobie duchovnej prípravy na sviatky Ježišovho narodenia. Duchovnú hĺbku Adventu naznačuje čítanie 
z Markovho evanjelia, v ktorom Pán Ježiš vyzýva svojich učeníkov k bdelosti. Hovorí im, že majú bdieť, 
lebo nevedia, kedy sa vráti pán domu.  

Božia výzva k bdelosti je výzvou na naše obrátenie. Je apelom na svedomie, aby sme sa v každom 
okamihu života usilovali žiť podľa evanjelia, a nie podľa sveta. Naše duchovné obrátenie je spojené 
s radostným očakávaním dobrého Pána. V druhom čítaní z Listu Korinťanom apoštol Pavol pripomína, 
čo má Boh pripravené pre tých, ktorí ho nasledujú: budú obohatení milosťou poznania Pána; a tiež dostanú 
silu vytrvať bez úhony až do konca (porovnaj. 1 Kor 1, 5-8).  

Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii o Cirkvi hovorí: „Do spoločenstva Cirkvi sú naplno začlenení 
tí, ktorí majú Kristovho Ducha, prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené prostriedky spásy 
a sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom – ktorý ju spravuje prostredníctvom najvyššieho 
veľkňaza a biskupov -, a to zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkevného vedenia a spoločenstva. Ale 
nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi „telom“, ale 
nie „srdcom“. Nikto zo synov a z dcér Cirkvi nech však nezabúda, že svoje jedinečné postavenie nemá 
pripisovať svojim zásluhám, ale má za ne vďačiť osobitnej Kristovej milosti, a ak s ňou nebudú v súlade 
naše myšlienky, slová a skutky, nielenže sa nespasíme, ale navyše budeme prísnejšie súdení (LG, 14). 
Snahu o tento súlad nášho života s milosťou členstva v Kristovej Cirkvi, ktorá je od počiatku katolícka, 
nazývame „katolíckou identitou“.  

Spoločnosť má určité predstavy, ako sa má katolík správať, čo ho charakterizuje a ako sa v nej 
angažuje. Tento obraz vychádza z ľudskej skúsenosti, niekedy môže byť nepravdivý a deformovaný, často 
je ovplyvnený dejinami. Sme katolíkmi, sme hrdí na svoju vieru a Cirkev. To však neznamená, že by sme 
si neboli vedomí mnohých ľudských slabostí, ktoré život Cirkvi v dejinách sprevádzali. Rovnako naša 
hrdosť neznamená, že by sme chceli znevažovať ľudí iného presvedčenia. My sme však vo viere hlboko 
presvedčení, že v našej Cirkvi sa stáva najlepšie viditeľným práve to spoločenstvo, ktoré založil sám 
Kristus, keď poveril apoštolov, aby šli, hlásali evanjelium, učili národy a krstili ich v mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého. 

Katolícka cirkev je naším domovom. Je to miesto, kam sa môžeme kedykoľvek vrátiť ako deti 
k rodičom. V našich kostoloch nachádzame v Oltárnej sviatosti živého Krista, ktorý nám skrz apoštolov 
sľúbil, že zostane s nami až do skončenia sveta. Vo sviatostiach nachádzame veľkú duchovnú posilu pre 
náš každodenný život, aby sme zostali verní nášmu Majstrovi a mali dostatok síl prekonávať prekážky, 
ktoré pred nás kladie každodenný život. Čím viac prežívam svoje spoločenstvo s Pánom, tým viac 
katolícka viera preniká môj život. Čím pravidelnejšie pristupujem k sviatosti zmierenia a konám pokánie, 
tým skôr dokážem vo svojom svedomí správne rozlíšiť dobro od zla. 

Drahí bratia a sestry! Osobný vzťah k Bohu je základom našej ľudskej a katolíckej identity. Medzi 
duchovným životom a vonkajšími náboženskými prejavmi jestvuje úzky súvis. Pre katolíka je 
samozrejmosťou navštevovať bohoslužby v nedele a prikázané sviatky či pristupovať k sviatosti 
zmierenia. Ak by sme sa týchto zbožných úkonov vzdávali alebo ich pravidelne vynechávali, vážne by 
sme sa mali pýtať samých seba, ako prežívame a rozvíjame svoju vieru a nakoľko nám na nej záleží. 
Otázka náboženskej praxe je zvlášť naliehavá v prípade výchovy detí a mládeže. Milí rodičia, chceme sa 
vám poďakovať za náboženskú výchovu, ktorú dávate svojim deťom. Rovnako vás chceme povzbudiť, 
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aby ste s otvoreným srdcom venovali vo svojich rodinách priestor modlitbe a prichádzali spoločne na 
bohoslužby. Vás, chlapci a dievčatá, milá mládež, chceme pozvať a povzbudiť k odvahe budovať svoj 
život s Kristom. Majte dobrú vôľu a odvahu k modlitbe, prijímaniu sviatostí a duchovnému životu. 
Katolícka cirkev je vaším domovom, vždy tu budete vítaní. Jedného dňa to budete vy, kto bude v rodine 
odovzdávať posolstvo evanjelia ďalším generáciám. 

Katolícka identita sa prejavuje aj v spoločenskom živote. Žijeme v dobe, v ktorej musíme zápasiť 
o také hodnoty, ktoré sa stáročia zdali samozrejmé. Naša krajina je dodnes poznačená ťažkým balvanom 
potratového zákona, ktorý spôsobil nesmierne množstvo utrpenia a duchovných škôd aj medzi veriacimi.  

Rovnako zápasíme o zachovanie manželstva ako zväzku muža a ženy. Manželstvo muža a ženy, 
z ktorého vzniká rodina, má svoju výnimočnosť, žiaden iný vzťah mu nemožno postaviť na roveň. Tu 
však nejde iba o právo. Je dôležité, aby sme my sami svojimi rozhodnutiami dokazovali, že to chápeme 
rovnako. Mnoho mladých žije spolu bez sobáša. Jedným zo znakov našej identity by mala byť odvaha 
robiť rozhodnutia, neutekať pred zodpovednosťou. Rodinné vzťahy nie sú na prenájmom, s možnosťou 
vrátenia či výmeny. Keď ľudia majú strach zo záväzkov, práve veriaci by mali vedieť povedať: „Som tu 
pre teba: v zdraví a šťastí, v chorobe aj v nešťastí. Budem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života!" 
Nepodľahnime malomyseľnosti: nestavajme budúcnosť na piesku, na spolužitiach „na skúšku“. Prejavme 
odvahu stavať s vierou – na skale sviatosti, o ktorú sa dá oprieť, keď ľudská krehkosť nevládze. 

Ak sa pýtame, čo protirečí katolíckej identite, tak na prvom mieste je to zanedbanie nášho vzťahu 
s Ježišom Kristom a nemravný život. Ak sa na jednej strane zúčastňujeme na bohoslužbách, ale zároveň 
vieme, že ako ľudia sme v niektorej oblasti vážne zlyhali, mali by sme nastúpiť na cestu možnej nápravy 
a konať pokánie. Nemôžeme sa zmieriť s tým, že svojím spôsobom života vydávame zlé svedectvo 
o spoločenstve viery, do ktorého sa hlásime. V rovnakom duchu túto pravdu pripomína aj sv. Pavol 
v Prvom liste Korinťanom. Ak trpí alebo, naopak, je vychvaľovaný jeden úd, spolu s ním trpia alebo sa 
radujú všetky údy. Katolíckej identite protirečí liberalizmus, ktorý relativizuje základné ľudské 
a prirodzené hodnoty. My katolíci nemôžeme súhlasiť s eutanáziou, údajnou možnosťou voľby pri 
tehotenstve; s rodovou ideológiou alebo so zmenou pojmu manželstva. S katolíckou identitou nie je 
v súlade ani taká forma vlastenectva, ktorá kladie národ nad akékoľvek iné hodnoty. Sme si vedomí, že 
spolužitie ľudí rôznych národov, rás a jazykov nie je jednoduché. Všetci sme však stvorení na Boží obraz; 
za každého človeka zomrel Kristus na kríži. V žiadnom prípade nesmieme urážať, znevažovať alebo 
fyzicky útočiť na ľudí pre ich farbu pleti, národnosť alebo náboženstvo. Rasizmus a antisemitizmus 
s katolíckou vierou nemajú nič spoločné. 

Všetci katolíci, či už ako voliči alebo verejní predstavitelia, mali by sme sa vo verejnom živote správať 
tak, aby boli naše postoje v súlade s našou vierou, nikdy nie proti nej. Z toho vyplýva, že by sme 
v žiadnych voľbách nemali podporovať takých kandidátov, ktorých postoje sú v zásadných otázkach 
s našou vierou v rozpore. 

Drahí bratia a sestry! Pán Ježiš nás v dnešnom evanjeliu výzva k bdelosti. Je to jeho žiadosť k oživeniu 
nášho duchovného života a k uvedomeniu si jeho zmyslu. Sme pozvaní k hlbšiemu a radostnejšiemu 
spoločenstvu s Pánom. Čím viac budeme naozaj duchovne žiť, tým autentickejšie budú aj naše vonkajšie 
prejavy: katolícka viera sa dôslednejšie prejaví aj v rodine, zamestnaní, škole i vo verejnom živote. 
Ďakujeme vám za vaše úsilie zostať Bohu verní na každom mieste, kde vás Boh postavil. Vážime si, že 
aj v rozličných ťažkostiach, ktoré denne prekonávate, hľadáte prameň posily v modlitbe, Božom slove 
a Eucharistii. Do nastávajúceho Adventného obdobia vám a vašim blízkym, na príhovor Sedembolestnej 
Panny Márie, vyprosujeme hojnosť Božích darov, aby ste potom mohli prežiť milostiplné a pokojné 
Vianoce, ktoré nech sú predzvesťou aj našej blaženej večnosti. 

Zo srdca vás žehnajú biskupi Slovenska 
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OZNAMY NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU 

 

1. Liturgický kalendár: 

 
2. Sväté omše: 

 
3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac december: 

 
  

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok adventná féria  
utorok adventná féria  

streda sv. Mikuláša, biskupa  

štvrtok sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka 
piatok Nepoškvrnené Počatie Panny Márie slávnosť 
sobota adventná féria  
nedeľa  2. 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 rodiny a kresťanské spoločenstvá podporovali 
starých ľudí a oni by svojou múdrosťou i skúsenosťami 
spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove starých 
generácií. 

Úmysel KBS 
Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna 
a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia 
po prirodzenú smrť. 
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MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 26/11/2017 boli v sume 
256,21 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. 
 

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA 
FILMOVÝ VEČER 

 
Pozývame vás na filmový večer v piatok 8. decembra 2017 
v priestoroch Church Hall. Projekcia začína o 19.45 hod. (po 
skončení svätej omše). Titul filmu: ...... 
 
SPOVEDANIE PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI 

 
K sviatosti zmierenia bude možné pred vianočnými sviatkami 
pristúpiť nasledovne: 

- v stredu, piatok už od 18.00 hod.  
- v nedeľu vo zvyčajnom čase 
- sobota 16.12.2017 od 10.00 – 11.30 v kostole SCM 

 
 

POĎAKOVANIE DOBROVOĽNÍKOM  
 
Úprimne chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli 
pri príprave podujatí v mesiaci november (duchovná 
obnova, divadlo, stretnutie donorov),  ako aj pri 
upratovaní kostola a sťahovaní kancelárie. Chcem 
poďakovať všetkým, ktorí vo svojom nabitom 
programe hľadali čas a priestor vymaniť sa zo svojich 
osobných záujmov a potrieb a poslúžiť Kristovej Cirkvi, 
konkrétne našej misii, a podali pomocnú ruku tam, kde 
to bolo žiadané a potrebné. 
ĎAKUJEM.  
Nech vás Pán žehná a zachováva vo svojej priazni 
a láske. 
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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 – 

 
 

MENOVANIE FARSKEJ RADY 
 

Duchovný správca SCM bude menovať novú Farskú radu až v novom roku, 
nakoľko sa nik neprihlásil do volieb. Súčasne poveruje doterajších členov FR 
a predlžuje ich mandát do menovania novej 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 

 
 
 
 
 

 
 

Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, kňazom, 
susedom, kolegom. 
 
03.12. – Oldrich 
04.12. – Barbora, Barbara 
05.12. – Oto 
06.12. – Mikuláš 
07.12. – Ambróz 
08.12. – Marína 
09.12. – Izabela 
10.12. - Radúz 

 
 

 
 

 
Created by SCM London  © 2017 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London   

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 


