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Chlapec rástol, plný múdrosti 

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša 
jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané 
v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude 
zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo 
dva holúbky. 

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, 
ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý 
vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. 

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, 
aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia 
a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji 
podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred 
tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho 
ľudu.“ 

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. 
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na 

pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú 
odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie 
mnohých sŕdc.“ 
Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už 

vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, 
potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, 
vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj 
ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie 
Jeruzalema. 

A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho 
mesta Nazareta. 

Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom. 
                           Lk 2, 22-40 

 
   Po narodení dieťaťa prajeme jeho rodičom, aby mali z neho  radosť. Ak by 
sme sa však opýtali našich otcov a matiek, ktorí sú už starí a vychovali 
niekoľko detí, povedali by, že deti im neprinášali len radosť, ale aj trápenia. 
Zvlášť vtedy, keď deti boli nemocné. Neskoršie im spôsobovali iné starosti. 
A niektorí by povedali, že dokonca pochovali svoje dieťa. Áno, pri narodení, 
alebo krste sa prajú len pekné veci, život však taký nie je.  
   Starý Simeon predpovedal Márii a Jozefovi, že Ježiš bude znamením, ktoré 
budú viacerí odmietať a nenávidieť. A ešte konkrétnejšie to povedal Márii, 
slovami: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“. Vrazia ju do nej ľudia, ktorí 
Ježiša zabijú.     
   Mária, aj keď to pre ňu bolo ťažké, uverila Simeonovmu proroctvu 
a postupne sa vnútorne pripravovala aj v tomto splniť Božiu vôľu.  
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     Nesmieme si Máriu natoľko zidealizovať, akoby ona toto všetko zvládala 
bez problémov. Mária bola matkou a preto ako matka musela aj trpieť. Jej 
utrpenie však osviežovala silná viera v Boha a láska k svojmu dieťaťu 
o ktorom vedela, že nepatrí len jej. Materstvo Márie sa vyvíjalo v línii Ježiša 
strácať a nie ho vlastniť. V tom bola jej veľkosť. V tomto duchu to chápal aj 
Jozef, ktorý prijal vznešenú úlohu ochrancu Márie a Ježiša.  
   Čítal som príbeh o jednej žene, ktorá sa volala Magdaléna. Sedem rokov žila 
v manželstve a mala dve pekné deti. V manželstve sa však začali objavovať 
väčšie problémy. Zbadala to aj jej matka.  Pri najbližšej príležitosti hovorí 
dcére: „Čosi dôležité by som ti chcela povedať, čosi, čo mi povedala moja 
matka a prikázal mi, aby som to povedala, keď bude vhodný čas, zasa je svojej 
dcére. Sú tri vážne veci, ktoré treba robiť, aby bolo manželstvo šťastne.  
1. Nikdy sa v manželstve nevychvaľuj. Nehovor manželovi, že ty sa viacej 
namáhaš ako on. To nie je správne. Ak začnete licitovať, príde deň, keď začne 
vaše manželstvo umierať.  
2. Maj čas na svoje deti. Nikdy im nehovor, že nemáš na ne čas, že nech prídu 
neskôr. Ak nebudeš mať čas na svoje deti, tak vedz, že príde chvíľa, keď začne 
umierať vzťah medzi tebou a nimi.   
3. Ani jeden deň sa nezabudni pomodliť. Deň, keď sa prestaneš modliť, keď 
prestaneš rozprávať s Bohom  o svojej rodine, je dňom, keď ochudobňuješ 
rodinu o najväčší dar, aký môže dať matka svojím blízkym.   
     Keď matka dokončila, Magdaléna jej so slzami v očiach hovorí: „Sú to 
pekné rady, ktoré mi dávaš. Prečo si mi ich však nepovedala pred siedmimi 
rokmi, keď som vstupovala do manželstva? Boli by mi veľmi pomohli“. Matka 
jej odpovedá: „Chcela som ti to vtedy povedať z celého srdca. Ale videla som, 
že nie je ešte na to vhodný čas, nebola si ešte pripravená prijať túto múdrosť. 
Čakala som až do chvíle, keď budeš rozumieť tomu, čo hovorím“.  
   Možno ste aj vy, milí rodičia, vstupovali do manželstva s rozličnými peknými 
predstavami a túžbami. Podobné pocity ste mali, keď sa vám narodili deti. Na 
začiatku by ste neboli nikomu uverili, keby vám bol rozprával o ťažkostiach. 
Neveria tomu ani dnešní mladí snúbenci a manželia. Pomaly ste však 
spoznávali, že k manželskému a k rodinnému  životu patrí aj bolesť a kríž. 
V týchto chvíľach sa rozhodovalo o hodnote vášho vzťahu a rodiny. Ak ste 
vtedy ostali verní Bohu, ak ste si začali uvedomovať, že len na ľudskej láske 
a na ľudských túžbach sa nedá nič hodnotné vybudovať, ak ste sa začali viac 
modliť a viac počúvať Ježišovo evanjelium, ak ste sa rozhodli bojovať proti 
svojmu egoizmu, tak ste všetko čestne prežili. Stali ste sa podobní Panne Márii 
a sv. Jozefovi, ktorí vo viere dokázali prijať ťažké Simeonovo proroctvo.   
  Zasväťme v dnešný deň naše rodiny pod ochranu Svätej rodiny. Prosme, 
aby aj v dnešných neľahkých časoch, keď sú rodiny vystavené rozličným 
skúškam, naše kresťanské rodiny napredovali podľa plánu Božieho a bol 
medzi nimi stále prítomný Ježiš.  

 
-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
2. Sväté omše: 

 
3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac január: 

 
 
MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
24/12/2017 boli v sume 131,03 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 Panny Márie Bohorodičky slávnosť 

utorok sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, 
biskupov a učiteľov Cirkvi spomienka 

streda Najsvätejšieho mena Ježiš  

štvrtok Féria vo vianočnom období  
piatok Féria vo vianočnom období  
sobota Féria vo vianočnom období  
nedeľa  Zjavenie Pána slávnosť 

deň 
týždňa čas v jazyku 

pondelok 13.00 slovensko-česky 
utorok   
streda   
štvrtok   
piatok   
sobota   

nedeľa  13.00 
19.30 

slovensko-česky 
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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PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2018 
 
Na webovej stránke SCM nájdete nový plán 
podujatí pre prvý polrok 2018, vrátane 
príprav ku krstu alebo manželstvu, 
vysluhovania sviatosti krstu, termín 
1.sv.prijímania; pravidelné duchovné 
i spoločenské podujatia, konané v rámci 
SCM v Londýne. 
 

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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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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DNES PO SVÄTEJ OMŠI VÁS POZÝVAME NA KÁVU A ČAJ 
DO CHURCH HALL 

 
CHURCH HALL BUDE DNES OTVORENÁ DO 16.00 

 

ALKOHOL V CHURCH HALL 
NIE JE DOVOLENÝ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 
31.12. – SILVESTER 
01.01. – DEŇ VZNIKU SR, SVETOVÝ DEŇ MIERU 
02.01. – ALEXANDRA, KARINA  
03.01. – DANIELA 
04.01. – DRAHOSLAV 
05.01. – ANDREA 
06.01. – ANTÓNIA 
07.01. – BOHUSLAVA 
 

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!!! 


