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ROČNÍK II. - č. 02/2018 
  

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

/ 14. – 21. 01. 2018 / 
 

 

? ... ! 
 

 

 

HĽADALI, VYBRALI SA, NECHALI SA VIESŤ,  

PUTOVALI, NAŠLI, STRETLI, ZAŽILI 
 

A ZMENILO TO ICH ŽIVOT 
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Našli sme Mesiáša 

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ 

Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, 
opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ 

Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ 

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ 

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. 

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. 

On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade 
znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. 

Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo 
v preklade znamená Peter. 

                           Jn1,35-42 

 

   V kresťanských spoločenstvách majú dôležitú úlohu učitelia duchovného života. Sú to skúsení 
kňazi, alebo laici, ktorí pomáhajú druhým v duchovnom formovaní a napredovaní.  Napríklad 

v kňazských seminároch sú to špirituáli. V širšom slova zmysel aj každý kňaz je duchovným 
učiteľom. A napokon duchovnými učiteľmi pre svoje deti sú rodičia. Všetci sú akoby 
prostredníkmi, ktorí majú pomáhať iným priviesť ich bližšie ku Kristovi.  

   V dnešných biblických čítaniach takými prostredníkmi sú Heli, Ján Krstiteľa a Ondrej.  
   Heli je naozaj vynikajúcim duchovným vodcom. Spoznal, že mladý Samuel má  duchovné 
zážitky, ktorým nerozumie. Že je to Pán, ktorý sa mu prihovára. Dáva mu senzačnú radu, ktorá 
sa nesie celými dejinami duchovného života: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva“. Heli je pre 

duchovných učiteľom vzorom rozlišovania medzi tým, keď naozaj hovorí Boh a tým, keď sú to len 
ľudské predstavy.  
     Ján Krstiteľ zasa privádza Ondreja a iného svojho učeníka k Ježišovi. Uvedomuje si, že jeho 
poslanie sa už skončilo, a už sa musí učeníkov ujať ten, ktorého nazval: „Baránok Boží“. Ján 

krstiteľ je vzorom pokory. Vie, že si nemôže privlastniť učeníkov. Musí ich „odovzdať“ Kristovi.  
     Napokon Ondrej privádza k Ježišovi svojho brata Šimona. A stáva sa tak prostredníkom 
medzi ním a Ježišom. Poučuje duchovných vodcov, aby učili svojich žiakov, že s Kristom nemôžu 
zostať sami, ale že ho musia odovzdávať aj druhým.  

 
   Mať dobrého duchovného vodcu je veľkým darom. Aj keď snáď nemáme všetci možnosti, aby 
nás nikto špeciálne duchovne viedol, predsa sa dá aj v rámci farnosti a rodiny urobiť veľmi veľa. 
Ak si napríklad dáme záležať na príprave na sv. spoveď, ak sa chceme s kňazom aj úprimne 

porozprávať, ak ho o to požiadame aj mimo sv. spovede, tak už nám niekto pomáha, aby sme 
v duchovnom živote nezablúdili, ale napredovali.   
     Aj rodičia si musia uvedomiť, že sú pre svoje deti duchovným vodcami. Je už dávno dokázané, 
že ak je otec v rodine duchovnou autoritou, ktorá vie o náboženských hodnotách rozprávať 

a ktorá aj podľa nich žije, tak má to veľký vplyv aj na deti.  
   Napokon služba nás všetkých ľuďom v tomto svete spočíva aj v tom, aby sme im pomáhali v 
duchovnom zorientovaní sa. My vieme napríklad na pracovisku rozprávať o hlúpostiach, ktoré sa 
dočítame v časopisoch, ale nevime rozprávať o náboženských pravdách. Nechajme ľuďom 

duchovne chudobnejším rozprávať o plytkých veciach, my sa snažme mať väčšie ambície. Možno 
si ani nevieme predstaviť, ako ľudia túžia počuť aj niečo duchovné. Možno sa to hanbia vyjadriť, 
alebo sa hanbia prostredia. Kto im ma pomôcť, ak nie my kresťania, ktorí sme už prešli určitú 
duchovnú cestu?  

   Ak sme v našom duchovnom formovaní niečo dokázali, tak určite ďakujeme za to konkrétnym 
„prostredníkom“,  kňazom, alebo dobrým laikom. Vážme si to, a v rámci svojich možností buďme 
aj my duchovnou oporou pre prostredie v ktorom žijeme.  

 

-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA 2. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
2. Spovedanie a sväté omše: 

 

3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac január: 

 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 07/01/2018 boli 
v sume 286,81 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 sv. Antona, opáta spomienka 

štvrtok féria   

piatok féria   

sobota féria  

nedeľa  3.nedeľa v období cez rok   

deň 
týždňa 

    čas v jazyku 

pondelok   

utorok   

streda 
18.30 – 19.20 

19.30 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

štvrtok   

piatok 
18.30 – 18.50 

19.00 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

sobota   

nedeľa 

12.30 – 12.50 
13.00 

14.45 – 16.00 
19.00 – 19.20 

19.30 

spovedanie 
sv. omša - slovensko-česky 

spovedanie 
spovedanie 
slovensky 

Evanjelizačný 
Za kresťanov a ostatné menšinové náboženstvá v ázijských 
krajinách, aby mohli prežívať svoju vieru v plnej slobode 

Úmysel KBS 
Nech nás krst Krista Pána naplní úsilím prežívať krst v 

každodennom živote 
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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 

 

VEČER MODLITIEB A CHVÁL  

 
 
Drahí priatelia! 
V roku 2018 budú tiež zaznievať chvály nášmu Bohu v kostole SCM na Melior Street. 
Stretávať sa budeme viac-menej pravidelne, každú tretiu stredu v mesiaci. Najbližšie to bude už 

budúci týždeň v stredu 17. januára o 19.30 na sv. omši a po nej pokračujeme piesňami chvál a 
vďakyvzdania. 
Vyprosujeme vám veľa požehnania do celého roku a veríme, že sa v ňom budeme s vami 
pravidelne stretávať na chválach! 

SCM Worship Team 
 
 

TICHÁ ADORÁCIA PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 
 

Tichá adorácia pred vystavenou sviatost ̌ou Oltárnou bude v stredu 17. 

januára 2018 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 zakonc ̌ená 

požehnaním so sviatosťou Oltárnou o 19.20 hod. Príd ̌ sa stíšiť a dať priestor 

Ježišovi vo svojom živote. Č̌aká i na Teba.  

http://sv.om/
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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, donátorov 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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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 

 

14.01. – RADOVAN 

15.01. – DOBROSLAV 

16.01. – KRISTÍNA 

17.01. – NATAŠA 

18.01. – BOHDANA 

19.01. – DRAHOMÍRA, MÁRIO 

20.01. – DALIBOR 

21.01. – VINCENT 

 

Dnes po svätej omši vás pozývame  

na kávu a čaj do Church Hall 
 

Church Hall je dnes otvorená do 16.00 hod. 
 

Žiadame všetkých užívateľov Church Hall, aby rešpektovali,  
že kuchynka je prístupná iba pre dobrovoľníka,  

ktorý zabezpečuje obsluhu v Church Hall. 
Nechajte sa ním obslúžiť, ak niečo potrebujete z kuchynky!!! 

 
ALKOHOL V CHURCH HALL NIE JE DOVOLENÝ! 

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. 

http://www.scmlondon.org/

