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ROČNÍK II. - č. 02/2018 
  

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

/ 21. – 28. 01. 2018 / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Naplnil sa čas .........“ 

„Priblížilo sa Božie kráľovstvo ...“ 

„Poďte za mnou ………” 
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Kajajte sa a verte evanjeliu 

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas 
a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ 

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú 
sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 
Oni hneď zanechali siete a išli za ním. 

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi 
a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi 
a išli za ním. 

                           Mk 1,14-20 

 
   Ak sa hlbšie zamýšľame nad svojím životom, tak môžeme hovoriť o dvoch rovinách 
našej existencie. Prvou je rovina, ktorá nezáleží od nás. Napríklad, že sme sa narodili 
na tom a nie na inom mieste. Druhá rovina záleží od nás. To sú už všetky skutky, ktoré 
sú závislé od nás. Napríklad, že sme si postavili dom.  

   Evanjelista Marek napísal, že keď Ježiš verejne vystúpil, povedal slová: „Čas sa 
naplnil a Božie kráľovstvo sa priblížilo. Kajajte sa a verte evanjeliu“. Aj v týchto 
slovách sú dve roviny. Prvá nezáleží od nás, ale záleží od Boha. Druhá záleží od nás.  
   Od Boha záleží, to, že čas sa naplnil. Boh poslal na svet svojho Syna a dejiny spásy 
dosiahli v ňom svoj vrchol. Túžby Starého zákona sa naplnili. To je to naplnenie času.  
    Od Boha záleží aj to, že sa priblížilo Božie kráľovstvo“. Priblížilo sa v Kristovi, 
bude pokračovať v dejinách sveta a svoj zavŕšenie bude mať vo večnosti, po druhom 
Ježišovom príchode.   
   Od nás záležia druhé dve požiadavky. Sú vlastne odpoveďou na to, čo Boh pre nás 
urobil. Máme sa kajať a veriť evanjelium.  
     Kajať znamená zmeniť celkove svoje myslenie a konanie. Nájsť novú cestu a nový 
cieľ, ktorým je Ježiš. Dokážeme to vtedy, keď úprimne uveríme evanjeliu. Evanjelium 
sú Ježišove spásne slová a skutky, ktoré máme vypočuť a podľa nich žiť. Je to Ježiš 
zvláštnym spôsobom stále prítomný medzi nami. Ak si ho človek zamiluje, tak pochopí, 
čo znamená žiť novým životom, čo to je vlastne pokánie, čo to je nová cesta a nový cieľ. 
Má to byť iný život, ako vedú tí, ktorí v evanjelium nepoznajú, alebo sa ho boja prijať.  
   Starozákonne rozprávanie o prorokovi Jonášovi, ktorý svojim kázaním zachránil 
Ninive, nám rozširuje naše kresťanské poslanie. My sa nekajáme a neveríme len sami 
pre seba. My to robíme preto, aby sme pomohli aj druhým nájsť cestu k Ježišovmu 
posolstvu.  
     Ako jedinci len ťažko môžeme kráčať po uliciach našich miest a volať, že zahynú, 
ak sa nezačnú kajať. Ľudia by nás pokladali za náboženských fanatikov. Ľudia dnes 
nechcú  verejne počúvať o Bohu. My ich nezhromaždíme. Zhromaždia ich iní. 

Napríklad keď sa jedna o primitívnu zábavu (Pročko), alebo vystúpi nejaká „modla“ zo 
sveta modernej kultúry.  

     Naša sila je v tom, že sa musíme duchovne spájať. Kresťania by mali tvoriť vo 
farnosti, alebo v meste, alebo na nejakom sídlisku takú silu, ktorá môže ovplyvniť 
hriešnu atmosféru prostredia. To je náš najlepší spôsob ohlasovania, že zahynú 
v hriechoch naše mestá, ak sa ľudia nezmenia.  
   Boh nám dal veľa, ale aj od nás chce veľa. Chce predovšetkým to, aby sme prijali 
jeho Syna a žili tak, ako nás to učí.  

 
-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA 3. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

1. Liturgický kalendár: 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

 

3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac január: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria  

utorok féria  

streda 
sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa 
Cirkvi 

spomienka 

štvrtok Obrátenie sv. Pavla, apoštola sviatok 

piatok sv. Timoteja a Títa, biskupov spomienka 

sobota féria  

nedeľa  4.nedeľa v období cez rok   

deň 

týždňa 
    čas v jazyku 

nedeľa 21.1. 

12.30 – 12.50 

13.00 
14.45 – 16.00 
19.00 – 19.20 

19.30 

spovedanie 

sv. omša - slovensko-česky 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

pondelok    

utorok   

streda 
18.30 – 19.20 

19.30 

spovedanie 

sv. omša - slovensky 

štvrtok   

piatok 
18.30 – 18.50 

19.00 
19.45 – 21.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
večer spoločenských hier 

sobota   

nedeľa 28.1. 

10.45 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 

14.45 – 16.00 
19.00 – 19.20 

19.30 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
spovedanie 
sv. omša - slovensko-česky 

spovedanie 
spovedanie 
sv. omša - 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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MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 

nedeľu 14/01/2018 boli v sume 333,18 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. 

 

 

VEČER SPOLOČENSKÝCH HIER 
 

Drahí priatelia, srdečne vás pozývame na večer 

spoločenských hier. Začíname v piatok 26.1.2018 

po svätej omši 19:45. 

Príďte si zahrať s priateľmi alebo úplne cudzími 
ľuďmi. Hry si môžete taktiež priniesť alebo vybrať 

z ponúknutých.  

 

 

POVÍDANÍ O PSYCHOTERAPII 
 

Drazí krajané, jmenuji se Mgr. Judita Klepková. 
Vystudovala jsem psychosociální studia na Karlově 
Univerzitě v Praze a několik let jsem pracovala v oblasti 

náhradní rodinné péče. V uplynulých sedmi letech jsem 
působila v Organizaci pro pomoc uprchlíkům, kde jsem 
vedla pobytovou službu Dům na půl cesty pro mladé 
migranty a poskytovala sociálně právní poradenství. Od 
roku 2014 studuji psychoterapii (Gestalt) a kromě svého 
oboru se zabývám relaxačními a antistresovými 
technikami. 
V rámci své odborné praxe terapeutky bych vám chtěla 
poskytnout možnost semináře s názvem Povídaní o 
psychoterapii, při kterém se zaměřím na možnosti 
psychoterapie. Cílem je přiblížit těm, co o psychoterapii 
uvažují, či je zkrátka zajímá, co s sebou proces 

psychoterapie nese, jaké věci psychoterapie dokáže a co je mimo její možnosti. Více si 
řekneme, co je Gestalt terapie a jak prakticky probíhá terapeutické „sezení“ 
s terapeutem. Závěrečná část bude věnována dotazům a všemu, co vás bude zajímat. 

Seminář se uskuteční dne 11. februára 2018 do Church Hall v kostole Our Lady 
of La Salette and St Joseph na 14 Melior Street, London, SE1 3QP. Seminář 
začíná v 2.30 pm. 
Jste všichni srdečně zváni!  
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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 a upratovaní 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 
 

 
 
 
 

 

„Naplnil sa čas .........“ 

„Podáš pomocnú ruku?...“ 

„Pôjdeš za ním? ………” 
 
 

 
 
 

 
 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
 

V stredu 31. januára 2018 po svätej omši 
sa bude upratovať kostol. Začiatok je 

stanovený na 20.15. Všetky ochotné 

srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží 

stánok primerane Božej sláve, aby sme ho 

mohli chváliť v jemu dôstojnom a nám 

príjemnom čistom prostredí. 
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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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Created by SCM London  © 2018 
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 

 

21.01. – VINCENT 

22.01. – ZORA 

23.01. – MILOŠ 

24.01. – TIMOTEJ 

25.01. – GEJZA 

26.01. – TAMARA 

27.01. – BOHUŠ 

28.01. – ALFONZ 

 

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/

