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ROČNÍK II. - č. 05/2018 
  

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
/ 04. – 11. 02. 2018 / 

 

 
 

 

JEŽIŠ UČÍ V SYNGÓGE 
 

JEŽIŠ UČÍ V NAŠICH CHRÁMOCH 
 

doplniť 
                           Mk 1, 21-28 

   Problém chorôb prináša ľuďom vždy mnoho otázok. Aj keď medecína urobila veľké 
pokroky, otázky ostávajú, veď žijeme v takom širokom spektre moderných chorôb. 
Preto nás neprekvapuje, že moderná medicína sa snaží opäť spolupracovať s teológiou, 
lebo vie, že viera má silné liečivé účinky.  
   Marek nám na začiatku svojho evanjelia predstavuje Ježiša, ktorý uzdravuje. 
Budeme o tom čítať aj dve nasledujúce nedele. Dnes nás Marek vovádza do 
Kafarnauma, kde Ježiš uzdravil Petrovu svokru.  
   Ďalej čítame, že keď nastal večer, tak prinášali k nemu všetkých chorých, 
posadnutých diablami a on ich uzdravil. Ježiš sa v Kafarnaume predstavuje ako 
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skutočný lekár – uzdravovateľ – terapeut. A práve slovo terapeut vyjadruje presne 
význam Ježišových uzdravení. Lebo grécke slovo „therapeuien“ znamená slúžiť Bohu 
tým, že sa mu klaniame. Spojenie s uzdravovaním je neskoršie. A k tomu smerovali aj 
Ježišove zázraky. Chcel, aby sa znova nadviazal vzťah medzi tvorom a Stvoriteľom. 
A potom medzi uzdraveným a spoločenstvom v ktorom žil. Preto Ježiš neuzdravoval 
len telá, ale aj duše. Kde uzdravoval, tam aj odpúšťal. A kde odpustil hriechy, tam 
uzdravil aj telo.  
    Po počiatočných nadšeniach, že medicína je všemocná a odstráni všetky choroby, 
dochádza dnes k vytriezveniu. Aj keď medicína urobila veľký pokrok po každej stránke, 
predsa civilizácia volá, že je chorá a potrebuje sa liečiť. A do tohto veľkého výkriku 
musí vstúpiť aj náboženstvo s uzdravujúcou silu viery, aby pomohlo dnešnej medicíne, 
alebo aby s ňou spolupracovalo.  
     Pritom ide o veľmi jednoduchú a dávno známu vec. Človek sa skladá z tela a duše. 
Aj jedno aj druhé potrebuje starostlivosť. Boh si praje, aby veda a náboženstvo 
spolupracovali. Ak by sme to chceli povedať poetickejšie, tak medicína je prvou 
Ježišovou rukou a náboženstvo, alebo viera ľavou rukou. Medicíne pomáha telu 
a náboženstvo duši. Táto spolupráca zaiste nepovedia k tomu, že zo sveta zmizne 
utrpenie. Povedie však tak isto k dôležitým veciam. Viera lieči. Viera pomáha. Viera je 
prevenciou. Viera dáva zmysel utrpeniu. Viera dáva nádej. Viera je zameraná na 
večnosť. Táto schopnosť viery pomáha medicíne, aby človek dostal to, čo sa nazýva 
komplexnou starostlivosťou.  
   Aj keď nie sme všetci lekári, máme všetci pomáhať pri ozdravovaní sveta. 
Predovšetkým pri ozdravovaní ľudských duší. Lebo niektorí hovoria, že dnes je 
mocnejšie telo, ako duša. Že duša má svoje rany, ktoré treba liečiť a ktoré majú aj 
vplyv na telo. Ak bude duša zdravá, tak aj telá budú zdravšie. Zdravá duša znamená 
duša čistá, duša bez hriechov. A toto máme prežívať a svetu ohlasovať.  
   U nás hovoríme, že zdravotníctvo je v kríze, a máme  pravdu. Ešte horšie by bolo, 
keby ostal v kríze viera v Boha, viera v Krista a jeho liečivú moc.  

 
-ThDr. Marián Šuráb- 

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 
 

 
STRETNUTIE DOBROVOĽNÍKOV – ZÁUJEMCOV PRE SLUŽBU SCM 

A SPOLOČENSTVU SA KONÁ V STREDU 7. FEBRUÁRA 2018 PO SVÄTEJ OMŠI. 
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OZNAMY NA 5. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok sv. Agáty, panny a mučenice spomienka 
utorok sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov spomienka 
streda féria  
štvrtok Sv. Jozefíny Bakhity, panny ľ. spomienka 
piatok féria  
sobota sv. Školastiky, panny spomienka 
nedeľa  6.nedeľa v období cez rok   

deň 
týždňa     čas v jazyku 

Nedeľa 4.2. 

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 

15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 

19.30 
20.15 – 21.15 

stránkové hodiny 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
upratovanie kostola 

štvrtok 18.00 – 20.00 
20.00 – 21.00 

príprava ku sviatostiam kresť. Iniciácie 
modlitba za obete obchodovania s ľuďmi 

piatok 
18.30 – 18.50 

19.00 
19.45 – 21.45 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
filmový večer 

sobota   

Nedeľa 11.2. 

10.45 – 12.15 
11.00 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.30 – 15.30 
15.45 – 16.15 
19.00 – 19.20 

19.30 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
zasadnutie Farskej rady 
spovedanie 
sv. omša - slovensko-česky 
prednáška o psychoterapii 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 
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3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac február: 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
28/01/2018 boli v sume .........,00 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. 
 

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!  
 

POĎAKOVANIE ZA UPRATOVANIE KOSTOLA 
 
Ďakujem každému ochotnému dobrovoľníkovi, ktorý sa 
bol ochotný zapojiť do upratovania chrámu a jeho 
predprípravy k liturgickým sláveniam a stretnutiam. 

FILMOVÝ VEČER  

Evanjelizačný Za tých, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú 
moc, aby sa nedali ovládať korupciou 

Úmysel KBS Nech sa naša mládež úprimne nadchne pre duchovné hodnoty 
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Pozývame vás na tradičný filmový večer v piatok 
9. februára 2018 v priestoroch Church Hall. 
Projekcia začína o 19.45 hod. (po skončení 
svätej omše). Titul filmu: ……………..  
  

 PREDNÁŠKA O ŽENÁCH V NÚDZI PRI TEHOTENSTVE 
A OCHRANE POČATÉHO ŽIVOTA PRED INTERUPCIOU 

 
> Raz som prijala SMS od istej krásnej mladej ženy, ktorá mi počas mojej pracovnej 
doby začala zúfalo posielať správy v takej rýchlosti, že som ich nestíhala čítať. 
Zdôverila sa mi v nich, že je opäť tehotná a že manželovi o tom nepovedala, pretože 
nechce, aby ju opäť donútil ísť k potratu.  
O niekoľko hodín sme už spoločne boli na ceste do krízového centra pre tehotné 
ženy,  kde mladú mamičku prevzali do svojej starostlivosti citliví pracovníci, ktorých 
prístup mladú mamičku uistil v tom, že ona i jej dieťatko sú v bezpečí a že je obklopená 
ľuďmi, ktorí sú tu pre ňu teraz. A tiež aj po narodení dieťatka.   
> Toto je len jeden prípad mnohých žien, no i otcov, s ktorými som sa osobne mala 
možnosť zoznámiť za posledné 2 roky môjho pôsobenia v organizácii Good Counsel 
Network.  
> Stretli ste sa už i vy vo svojom okolí s niečím podobným? Zažili ste, že sa vám niektorá 
z vám blízkych osôb, možno kamarátka, kolegyňa, možno sestra, zdôverila, že je 
tehotná? Možno je slobodná, možno sa obáva rizika postihnutia svojho dieťaťa, možno 
urobila hlúpu chybu, jednu jedinú chybu, keď sa pohádala s manželom a teraz nevie, 
či otcom dieťatka je on?  
> Možno sa vám stalo, že ste sa o najväčšej kríze života 
blízkej osoby dozvedeli až po tom, keď už na záchranu 
života jej počatého dieťatka bolo neskoro. Možno ste 
jediní, kto vie, čo je príčinou jej ťažkých depresií a to, že 
trpí popotratovým syndrómom.  
> Aká je realita potratov? Ktorá bola prvá krajina vo svete, 
ktorá začiatkom 20. storočia zlegalizovala potraty, ktoré 
príchodom kresťanstva po dobu takmer dvoch tisíc rokov 
legálne nikde neexistovali? Je 42 miliónov umelo 
ukončených tehotenstiev ročne vo svete málo al. veľa? Čo 
sa deje vo vnútri ženy, ktorá sa cíti zúfalá, osamotená a 
nevie, či sa môže niekomu zdôveriť? Dá sa po potrate žiť 
ako predtým? Čo sa deje po potrate so ženou, kt. sa 
preňho 'rozhodla' po počatí znásilnením? Život každej z 
nás, rovnako, ako aj otcov nenarodených detí, sa v okamihu ich počatia navždy a 
nenávratne mení. Kam sa môžete obrátiť, ak neviete kam nasmerovať osobu, ktorá 
potrebuje pomoc, no nevie, kde ju hľadať? Vtedy, keď viete o niekom zasiahnutým 
traumou potratu? Čo vtedy, ak ste otec, ktorý nevie, ako zabrániť žene, ktorá nevie 
prijať vaše dieťa?  
> Srdečne vás pozývame na prednášku, na ktorej sa spoločne budeme môcť zamyslieť 
nielen nad týmito, ale i otázkami týkajúcimi sa danej tematiky, ktoré zaujímajú vás.  
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> Príďte dňa 18. februára 2018 o 2.30 pm do Church Hall v kostole Our Lady of 
La Salette and St Joseph na 14 Melior Street, London, SE1 3QP, kde vám budú 
poskytnuté údaje, informácie a rady, prípadne aj osobná konzultácia.  
 
Tešíme sa na vás.   
 
Andrea Orthová  
Poradca v tehotenstve pre katolícku pro-life organizáciu Good Counsel Network v Londýne 
 
 
 
 

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). 
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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): GB78MIDL40052091755226 
Swift Code: MIDLGB22 
 

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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NEZABUDNI ZAVOLAŤ ALEBO NAPÍSAŤ A ZABLAHOŽELAŤ SVOJIM 
RODIČOM,  DEŤOM,  MANŽELOM, MANŽELKÁM, PRIATEĽOM, 
PRIATEĽKÁM, ZNÁMYM, CHORÝM, KŇAZOM, SUSEDOM, KOLEGOM 
 
28.01. – ALFONZ 
29.01. – GAŠPAR 
30.01. – EMA 
31.01. – EMIL 
01.02. – TATIANA 
02.02. – ERIKA, ERIK 
03.02. – BLAŽEJ 
04.02. – VERONIKA 

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. 
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