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ROČNÍK II. - č. 07/2018 
  

1. PÔSTNA NEDEĽA 
/ 18. – 25. 02. 2018 / 

 

 
 
 
 
 

Satan, púšť, pokúšanie 
 
 
 
Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi 
divou zverou a anjeli mu posluhovali. 

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.“ 

 Mk 1, 12-15 
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Začali sme prežívať pôstnu dobu. Zmenila sa atmosféra v našom kostole. Liturgická 
farba je fialová. Spievajú sa piesne o utrpení Ježiša. Nespieva sa Sláva Bohu na 
výsostiach. V kostole je menej kvetov. V piatky a v nedele sa budeme modliť Krížovú 
cestu. Cítime, že v našom kostole sa čosi zmenilo.  
 Vo svete v ktorom žijeme sa nezmení nič. Kresťanský pôst neoslovuje dnešný svet. 
Svet sa bude aj naďalej zabávať, namáhať a kdesi utekať. Nebudeme nikde cítiť, že by 
ľudia zmenili svoj životný rytmus. Akurát sa v obchodoch objavia čokoládové vajcia 
a sliepky, aby vymenili čokoládových Mikulášov a Klausov. Sú to pohanské symboly, 
ktoré nás majú pripraviť na Veľkú noc. Budeme naozaj cítiť, že sa vo svete nič 
nezmenilo. Má teda význam sláviť pôst v kostole, keď mimo neho ide všetko po starom?  
   Má význam opakovať Ježišove slová: „Kajajte sa a verte evanjeliu!“?  
   Má to význam zvlášť z pohľadu prvého starozákonného čítania. Boh po potope sveta 
uzatvára zmluvu s Noemom a jeho synmi. Sľubuje im, že vo vodách potopy nezahynie 
žiadna ľudská bytosť. Potopa však môže byť symbolom aj iných ohrození ľudstva. 
Symbolom ničivých zbraní. Symbolom ekologickej katastrofy. Symbolom 
ekonomických kolapsov. Symbolom  veľkých ľudských hriechov. Symbolom odvrátenia 
od Boha. Toto všetko sa môže premeniť na „potopu“ a zničiť svet.  Preto je potrebné 
ohlasovať, aby ľudia zmenili svoj život a uverili Ježišovmu posolstvu záchrany a života. 
Je to potrebné aj preto, aby sa zachránili aspoň veriaci „Noemovia“,  ktorých je na svete 
ešte stále dosť. Aby sme sa v tomto svete zachránili aj my.  
   Evanjelia nám často predstavujú konkrétne príklady, ako ľudia robili pokánie. 
Niektoré sa podobajú aj naším situáciám. Napríklad obrátenie colníka Zacheja sa 
prejavilo tak, že povedal: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak 
som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne“ (Lk 19, 8). Aj my musíme byť 
spravodliví. V rodinách. V školách. Vo firmách. Naše pokánie má spočívať v tom, že 
ľudia pocítia, že nikomu nekrivdíme.  
     Alebo hriešna žena ktorá prišla k Ježišovým nohám a začala mu ich máčať svojimi 
slzami. Natoľko dojala Ježiša, že jej odpustil všetky hriechy a ona sa stala novým 
a čistým človekom. Aj my máme cez pôst oplakávať svoje hriechy a prosiť Ježiša 
o milosť obrátenia.  
     Spomeňme si aj obrátenie sv. Pavla. Ako dokázal zmeniť svoj úspešný život 
a zanechať kariéru svetskej a náboženskej moci. Dal sa úplne do služieb Ježiša Krista, 
ktorého pred tým prenasledoval. Nazval sa bláznom pre Krista. Práve v tejto dobe 
máme aj my máme „spadnúť z koňa“ a začať žiť novým životom, nie podľa našich 
predstáv, ale podľa predstáv Boha.        Naše pokánie sťažuje  aj fakt, že musíme ostať 
v našom svete. Možno by sme radi išli niekde do samoty a tam nad sebou premýšľali. 
Väčšina však musí ostať na „púšti“ svojej rodiny, práce, školy. Musí robiť pokánie za 
pochodu. Preto naše pokánie bude aktívne. Tam, kde žijeme budeme rozmýšľať nad 
sebou, nad Bohom a nad blížnymi. V obchode môžeme rozmýšľať nad tým, či 
nekupujeme veľa zbytočných vecí. V zamestnaní a v škole nad tým, či nie sme ľudia, 
ktorí šíria zlo, nespravodlivosť, alebo nenávisť. Pri večerných modlitbách budeme 
rozmýšľať nad tým, ktoré hriechy vládnu v našom živote. Pri pohľade na zástupy ľudí 
na cestách a uliciach, môžeme meditovať nad svetom a nad jeho celkovým zameraním.  
   Nech nám pomáha atmosféra v kostole prežiť pôstnu dobu v celej jej hĺbke. 
Nemusíme sa trápiť, že svet sa počas pôstnej doby veľmi nezmení. Nie je však na mieste 
ani úplná ľahostajnosť. Tam kde žijeme ponúknime svoje svedectvo prežívania pôstu. 
Možno niekoho oslovíme a nadchneme.  

 
-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok pôstna féria  
utorok pôstna féria  
streda pôstna féria  
štvrtok Katedra sv. Petra, apoštola sviatok 
piatok pôstna féria  
sobota pôstna féria  
nedeľa  2.pôstna   

deň 
týždňa     čas v jazyku 

Nedeľa 18.2. 

10.45 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 
 

14.00 – 14.30 
14.30 – 15.00 
 
15.15 -16.30 
19.00 – 19.20 

19.30 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
spovedanie 
sv. omša - slovensko-česky s vysluhovaním 
sviatosti krstu 
pobožnosť krížovej cesty 
prednáška o ženách v núdzi pri tehotenstve 
a ochrane počatého života pred interrupciou  
biblické stretko 
spovedanie 
sv. omša - česky 

pondelok    
utorok   

streda 

12.15 – 14.30 
 
18.30 – 19.20 
 

19.30 
20.30 – 21.00   

ZOH Pchjongjang:  
sledovanie štvrťfinálového zápasu na TV 
tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou + spovedanie 
sv. omša – slovensky + značenie popolom 
Večer modlitieb a chvál  

štvrtok   

piatok 

12.15 – 14.30 
 
15.30 – 18.00 
18.00 – 18.30 
18.30 – 18.50 

19.00 
19.30 – 20.00 
20.00 – 21.30 

ZOH Pchjongjang:  
sledovanie štvrťfinálového zápasu na TV 
príprava ku sviatosti manželstva 
spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – slovensky 
Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete 
večer pri spoločenských hrách 
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3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac február: 
 

 
 
MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
11/02/2018 boli v sume 254,05 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.  
 
 

SCM podujatia 2018 
 

Čo slávime, ponúkame a pripravujeme? 
 

Pravidelné duchovné podujatia konané v SCM 
 

 Pravidelné sväté omše v stredu, piatok a nedeľu v slovenskom jazyku (občas 
i v českom jazyku) 

 Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné poradenstvo 
 Modlitbové spoločenstvá – Korunka Božieho milosrdenstva – nedeľa o 15.00 hod. 
 Biblické stretnutia – podľa rozpisu zvyčajne v nedeľu po sv. omši o 15.00 na 

choruse 
 Moderovaná adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou na 1. piatok v mesiaci 
 Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou každú 3. stredu v mesiaci – 

1x mesačne 

sobota 
10.00 – 20.00 
13.15 – 14.45 

 

príprava ku sviatosti manželstva 
ZOH Pchjongjang:  
sledovanie hokejového zápasu o bronz na TV 

Nedeľa 25.2. 

10.45 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.15 – 14.45 
19.00 – 19.20 

19.30 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
spovedanie 
sv. omša - slovensko-česky  
pobožnosť krížovej cesty + spovedanie 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

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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 Katechézy pre maloleté deti – 1x mesačne – zväčša 2. alebo 3. nedeľu v mesiaci 
 Pôstna duchovná obnova  
 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov – slávnosť – národný sviatok – 1. 

júlová nedeľa 
 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska 
 Sv. Václava – národný sviatok – 1. októbrová nedeľa 
 Adventná duchovná obnova – víkend pred 1. adventnou nedeľu 
 Modlitby chvál – 1x mesačne – 3.streda v mesiaci 
 Posvätenie devocionálií (na požiadanie) 
 Posvätenie príbytkov (na pozvanie) 

 
Pravidelné duchovné podujatia konané mimo SCM 

 
 Omša migrantov – Westminster Cathedral – máj  
 Národná mariánska púť – Walsingham – 1. septembrová nedeľa 
 International Mass – Westminster Cathedral – zväčša 3. septembrová nedeľa  

 
Sviatosti 

 
 Príprava a vysluhovanie sviatosti krstu – podľa rozpisu 
 Príprava a vysluhovanie sviatosti manželstva – podľa rozpisu 
 Príprava k 1.svätému prijímaniu – podľa rozpisu 
 Príprava k birmovke – podľa rozpisu 
 Príprava k sviatostiam kresťanskej iniciácie pre dospelých a dospievajúcich – 

podľa rozpisu 

Pravidelné spoločenské akcie 
 

 Filmový večer – každý 2.piatok v mesiaci v Church Hall o 19.45 
 Pôstny bazár – apríl 4. pôstna nedeľa 14.00-16.00 
 Lunch/dinner/picnic pre podporovateľov SCM – na jeseň (november) 
 Majáles – apríl-máj – miesto sa oznamuje dodatočne 18.00 – 23.00 
 MDD – prelom mája a júna – ZÚ SR v Londýne  10.00 – 14.00 
 Misijný koláč – 3.októbrová nedeľa (Misijná nedeľa) 14.00-16.00 
 Katarínska zábava – v novembri – zvyčajne jeden týždeň pred 1. adventnou 

nedeľou 18.00 – 23.00 
 Sv. Mikuláš deťom – 1. alebo 2.decembrová nedeľa – projekt Dar dať a Dar prijať 

14.00 - 14.30 
 Adventný bazár – december – 3. adventná nedeľa 14.00-16.00 
 Recepcia pre stálych a pravidelných podporovateľov SCM (donátorov)  
 Koncerty 
 Spoločenské večery pri spoločenských hrách 
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Pripravujeme:  
v Katechézy pre animátorov, miništrantov, akolytov, uvítací tím – pripravuje 

sa v druhom polroku t.r. 
v Stretnutia rodín – štvrťročne – hľadajú sa dobrovoľníci na realizovanie tohto 

projektu 
v Privítanie nových stálych členov SCM – hľadajú sa dobrovoľníci na 

realizovanie tohto projektu 
v Prednášky kompetentných osôb k dianiu vo svete a k životu v UK 

§ Riešenie problému potratov a nechceného tehotenstva - realizované 
§ Služby psychoterapie - realizované 
§ Problém odoberania detí v UK – pripravuje sa na apríl 
§ O potrebe poistenia osôb v zahraničí – pripravuje sa v 1.polroku t.r. 
§ Postup pri úmrtí v UK – pripravuje sa na apríl 
§ Poskytovanie konzulárnych náležitostí Zastupiteľského úradu SR 

v Londýne – pripravuje sa na apríl 
§ Nárok na benefity v UK – hľadá sa odborník v danej oblasti 
§ Výber školy pre deti – hľadá sa odborník v danej oblasti 

 
Veľmi nás (FR a duchovného správcu) potešilo, že slová z uplynulej nedele padli na 
úrodnú pôdu. Našli sa osoby, ktoré sa začali pýtať, ako môžem byť užitočný pre SCM? 
Kde a ako môžem sa zapojiť do diania spoločenstva? Aké služby a potreby SCM vlastne 
poskytuje a musí zabezpečiť?  
Po prechode na finančnú samostatnosť, ktorú sme vďaka božej milosti a priazni pár 
desiatkov pravidelných darcov /donátorov/ a pochopení zvládli, stojíme pred ďalšou 
úlohou. Prostriedky (finančné, materiálne, ale aj duchovné) musíme teraz využiť 
v prospech všetkých a službu všetkým. K tomu je potrebné ešte aj personálne 
obsadenie, ktoré momentálne kríva. 
Po trvalom odchode na Slovensko SCM stratila stálych členov, ktorí pre všetkých 
mnohé roky zabezpečovali chod SCM.  
 

Misia je jedno veľké spoločenstvo. Dynamické v pohybe, čo sa týka prítomnosti ľudí 
v UK ale i dochádzania z veľkých vzdialeností. Poskytuje v prvom rade duchovné 
a sviatostné služby. Pre túto úlohu a poslanie je tu v prvom rade vyslaný kňaz, ktorý 
na základe dohody KBS Slovenska a Anglicka a Walesu je ustanovený 
westminsterským arcibiskupom ako etnický kaplán pre slovenskú a českú komunitu. 
On nesie zodpovednosť pred kompetentnými autoritami za obsahovú stránku misie – 
duchovnú a sviatostnú, ale tiež za materiálnu a finančnú. 
Cirkev je usporiadaná hierarchicky, ale to neznamená, že nemá vlastné mechanizmy 
a štruktúry, ktorými sa napomáha rozvoju a prehlbovaniu náboženskej, národnej, 
kultúrnej, sociálnej a spoločenskej identity. K tomuto účelu je na základe Kódexu 
cirkevného práva zriadená a ustanovená Farská rada. Je poradným orgánom kňaza 
a predkladá mu návrhy na zabezpečenie duchovných a ekonomických potrieb SCM. Je 
zároveň výkonnou zložkou SCM, ktorá pripravuje mnohé programy, zastupuje SCM na 
jednaniach s oddeleniami nadriadeného orgánu (Westminsterská arcidiecéza) a iných 
inštitúcií. 
 

Ale aj pre tieto služby treba priestor (kostol, spoločenský priestor, kanceláriu, 
skladové priestory, ...), prostriedky (bohoslužobné predmety, bohoslužobné rúcha, 
liturgické knihy a predmety, devocionálie, ozvučovacia technika, audio a video 
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technika, PC, technické zariadenia na údržbu – práčka, žehlička, doska, prací prach), 
a nejaké spôsoby komunikácie (internet, PC, tlačiareň, spojovacie káble, kancelárske 
vybavenie, papier, atd).  
Priestor treba udržiavať, t.j. upratať, uložiť veci na pôvodné miesto, pozametať, 
poumývať podlahy a sociálne zariadenia, sledovať poškodenia a zabezpečiť opravy, 
otvoriť, zavrieť, povypínať zariadenia, zapnúť kúrenie a svetlo a po podujatí vypnúť, 
odomknúť a zamknúť náležité priestory, etc.  
K tomu treba nakúpiť čistiace prostriedky, sledovať ich dostatok a včasné objednanie, 
výmenu alebo doplnenie hygienických potrieb – mydlo, toal. papier, papierové utierky, 
potreby pre nedeľnú kaviareň – kávu, poháre, mlieko, cukor, lyžičky, servítky, bisquits, 
etc.) Treba sledovať liturgické potreby pre slávnosti a v dostatočnom predstihu ich 
objednať alebo zabezpečiť, prípadne vytvoriť. Pripraviť knihy, oblečenie, výzdobu, 
použitie techniky, liturgické predmety – utierky, víno, hostie, kalich, kadidlo, etc). Veci 
treba oprať, vysušiť, vyžehliť, umiestniť do určených priestorov. 
Je potrebná zodpovedná osoba pre každú úlohu, ktorá strávi čas naviac, ako je iba 
povinnosť byť na bohoslužbe. 
 

PRETO HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV 
 

- ÚČTOVNÍKA(-ČKU), ktorý (-á) by spravovala ekonomické záležitosti SCM. Ochotní 
dobrovoľníci sa môžu prihlásiť u duchovného správcu SCM, predsedníčky Farskej 
Rady Jarky alebo u sekretárky SCM Daniely. 

- Vždy sú vítaní DOBROVOĽNÍCI, ktorí by pomohli pri: 
Ø upratovaní kostola /dobrovoľníci/ 
Ø obsluhe a upratovaní v Church Hall počas nedeľných popoludňajších  

posedeniach /dobrovoľníci/ 
Ø obsluhe v Church Hall počas večerných posedení pri káve a čaji vo všedné 

/dobrovoľníci/ 
Ø príprave liturgického priestoru k bohoslužbám a pobožnostiam /kostolníci/ 
Ø príprave programov SCM – napr. sv. Mikuláša, MDD, programu pre rodiny, 

bazárov /dobrovoľníci/ 
Ø katechézach dospelých alebo detí /animátori/ 
Ø pre zostavovanie nedeľných oznamov na informovanie členov spoločenstva 

/tlačiarov/ 
Ø pravidelnej a stálej údržbe IT zariadení (PC, tlačiarne, techniky v Church Hall 

– PC, DVD, projektor, káblové rozvody, routerov) /technik IT/ 
Ø aranžovaní liturgického priestoru /aranžéri/ 
Ø drobných opravách a vylepšeniach užívaných priestorov a prostriedkov 

/remeselníkov, elektrikárov pre slaboprúd a silnoprúd, inštalatérov/ 
Ø privítaní v nedeľu pred sv. omšou /uvítací tím/ 
Ø grafickej príprave tlačových dokumentov k podujatiam ako plagáty, brožúry, 

nedeľné oznamy, adorácie atď., ale aj pri tlači ako takej a rozdaní týchto 
periodík /grafických dizajnérov/ 

Ø konvertovaní dokumentov na web a pre potreby kancelárie SCM /znalca 
v programoch Microsoft Office/ 

Ø spravovaní webstránky SCM – zverejňovania oznamov a podujatí plánovaných 
a konaných pod hlavičkou SCM alebo v spolupráci s ňou /webmaster/ 

Ø zachytávaní obrazovej dokumentácie (fotografovanie) rozličných slávností 
a udalostí /fotografov/ 
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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.  
> 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 
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TICHÁ ADORÁCIA PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 
 

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou bude v 
stredu 21. februára 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 zakončená požehnaním so 
sviatosťou Oltárnou o 19.20 hod. Príď sa stíšiť a dať priestor 
Ježišovi vo svojom živote. Čaká i na Teba.  

 
 

VEČER MODLITIEB A CHVÁL 
 

Drahí priatelia! 
Aj v pôstnom období vás pozývame na „Večer modlitieb a chvál” ktorý sa uskutoční v 
stredu 21.2.2018. Stretneme sa v kostole SCM o 19.30 hod. na svätej omši, po ktorej 
pokračujeme modlitbou chvál a na záver sa môžeme bližšie spoznať a zdieľať pri malom 
pohostení. 
Príďte s nami prežiť začiatok pôstneho obdobia, obnoviť sa v predsavzatiach a priblížiť 
s k Bohu, ktorý za nás obetoval jednorodeného Syna. 
Priveďte aj svojich známych, ktorí túžia zažiť uzdravujúcu moc Božej prítomnosti a 
jednotu spoločenstva. 
 
Tešíme sa na vás!                   SCM Worship team 
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PETROV NÁSTUPCA NA APOŠTOLSKOM STOLCI 
USTANOVENÝ JEŽIŠOM KRISTOM NÁS PROSÍ 

 

DEŇ MODLITBY A PÔSTU ZA POKOJ VO SVETE 
 
 
Svätý Otec pri nedeľnom príhovore 4. februára 2018 z okna Apoštolského paláca 
vyhlásil na 23. február Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. V tomto príhovore 
zazneli tieto slová: 
„Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, 
pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. 
februára, v piatok Prvého pôstneho týždňa. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov 
Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Tak ako pri iných podobných 
príležitostiach, pozývam aj bratov a sestry nekatolíkov a nekresťanov pripojiť sa k tejto 
iniciatíve takými formami, aké budú považovať za vhodné, a teda všetci spoločne. 
Náš nebeský Otec vždy počúva svoje deti, ktoré k nemu volajú v bolesti a úzkosti, 
«Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany» (Ž 147,3). Dôrazne apelujem, aby 
sme aj my počúvali toto volanie, a každý si vo svojom svedomí pred Bohom položme 
otázku: «Čo môžem urobiť pre pokoj ja?» Celkom isto sa môžeme modliť, ale nielen to. 
Každý môže konkrétne povedať «nie» násiliu, nakoľko záleží od neho. Pretože víťazstvá 
dosiahnuté násilím sú falošné víťazstvá; zatiaľ čo pracovať pre pokoj prosieva 
všetkým!“ 
SCM odpovedá na túto výzvu spoločnou modlitbou na tento úmysel Svätého Otca 
pobožnosťou v piatok 23. februára 2018 o 19.30 hod. 
 
 
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 
Pozývame všetkých návštevníkov SCM, aby sa 
aktívne zapojili do pôstneho obdobia. Pravidelné 
krížové cesty sú starobylým alebo mimoriadne 
osvedčeným spôsobom uvažovať nad utrpením 
Ježiš Krista, nášho Pána. Je to forma, ktorú Cirkev 
ponúka ako nástroj na dosiahnutie 
intenzívnejšieho a hlbšieho prežívania pôstu 
a pokánia pre svoje prehĺbenie viery a nasledovanie Božieho Syna. 
V sakristii kostola je možné zapísať sa do zoznamu na vedenie krížovej cesty počas 
celého pôstneho obdobia na jednotlivé piatky a nedele. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý 
by mal na starosť zápis a organizáciu krížových ciest v pôstnom období. 
 
 
Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období sa bude konať vždy: 
 
- v piatok pred sv. omšou od 18.30  
- v nedeľu po sv. omši od 14.15 hod. 
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Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018 
  

„A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12) 
  
Drahí bratia a sestry,  
  
znova sa blíži Pánova Veľká noc! Nato, aby sme sa na ňu dobre pripravili, nám Božia 
prozreteľnosť každý rok ponúka štyridsaťdenné Pôstne obdobie ako „sviatostný znak 
nášho obrátenia“1. V ňom sa ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu k Pánovi celým 
srdcom a celým životom. 
Aj tento rok by som chcel svojím posolstvom pomôcť celej Cirkvi prežívať tento čas 
milosti v radosti a pravde. Nechám sa pritom inšpirovať Ježišovými slovami z Evanjelia 
podľa Matúša: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 
24,12). 
Táto veta sa nachádza v rozhovore o konci sveta situovanom na Olivovú horu v 
Jeruzaleme – práve tam, kde sa začne Pánovo utrpenie. Ježiš v odpovedi na otázku 
učeníkov ohlasuje veľké súženie a opisuje situáciu, v ktorej sa môže ocitnúť 
spoločenstvo veriacich: uprostred bolestných udalostí vystúpia falošní proroci a 
mnohých zvedú, takže bude hroziť, že v srdciach vychladne láska, ktorá je jadrom 
celého evanjelia. 
  
Falošní proroci 
Keď počúvame tento úryvok, pýtame sa: aké podoby môžu nadobúdať falošní proroci? 
Môžu byť ako „zaklínači hadov“, využívajúci ľudské emócie, aby z ľudí spravili otrokov 
a priviedli ich tam, kde chcú. Koľko Božích detí je priťahovaných lákadlami 
momentálneho potešenia, ktoré si mýlia so šťastím! Koľko mužov a žien žije akoby v 
okúzlení leskom peňazí, ktoré ich v skutočnosti robia otrokmi zisku alebo 
malicherných záujmov! Koľkí žijú v domnienke, že si vystačia sami, až sa napokon 
stanú obeťami osamelosti! 
Ďalší falošní proroci sú „šarlatáni“, ktorí ponúkajú jednoduché a rýchle riešenia na 
utrpenie; prostriedky, ktoré sa napokon ukážu ako úplne neúčinné: koľkým mladým 
sa ponúka ako „všeliek“ droga či postoj „použi a zahoď“, alebo ľahká, no nečestná 
možnosť zárobku! Koľkí sú v zajatí totálne „virtuálneho“ života, v ktorom sa vzťahy 
zdajú oveľa jednoduchšie a rýchlejšie, aby sa potom tragicky ukázali ako nezmyselné! 
Títo podvodníci ponúkajú bezcenné veci a oberajú o to, čo je cenné: dôstojnosť, slobodu 
a schopnosť milovať. Zlákaní márnivosťou sa nafukujeme ako pávy...  aby sme 
napokon vyšli na posmech; zo smiešnosti niet úniku. Nie je to vôbec prekvapujúce, 
veď diabol, ktorý je „luhár a otec lži“ (Jn 8, 44), odjakživa predstavuje zlo ako dobro a 
falošné ako pravé, aby zmiatol srdce človeka. Každý z nás je preto povolaný v srdci 
rozlišovať a skúmať, či ho neohrozujú klamstvá týchto falošných prorokov. Treba sa 
naučiť nezastavovať na bezprostrednej, povrchnej úrovni, ale spoznávať, čo v nás 
zanecháva dobrú a trvalejšiu stopu, pretože to pochádza od Boha a skutočne slúži pre 
naše dobro. 
  
Studené srdce 
Dante Alighieri vo svojom opise pekla predstavuje diabla, ako sedí na tróne z ľadu;2 
prebýva totiž v ľadovom chlade vyhasnutej lásky. Položme si teda otázku: ako v nás 
chladne láska? Aké signály nám naznačujú, že láske v nás hrozí vychladnutie? 
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To, čo ochladzuje lásku, je predovšetkým chamtivosť po peniazoch, ktorá je „koreňom 
všetkého zla“ (1 Tim 6, 10). Nasleduje odmietanie Boha, konkrétne to, že nehľadáme 
jeho útechu a dávame prednosť svojmu zúfalstvu pred jeho Slovom a sviatosťami.3 To 
všetko sa napokon obracia na násilie voči tým, ktorých považujeme za ohrozenie 
našich „istôt“: ešte nenarodenému dieťaťu, chorému starcovi, pocestnému, cudzincovi, 
ale aj blížnemu, ktorý nezodpovedá našim očakávaniam. 
Aj stvorenie je tichým svedkom tohto ochladnutia lásky: zem je zamorená z nedbalosti 
či úmyselne vyhodeným odpadom; žiaľ, rovnako znečistené moria musia v dôsledku 
nútených migrácií pohltiť zvyšky mnohých stroskotaných lodí; nebo – ktoré má podľa 
Božieho plánu ospevovať jeho slávu – brázdia stroje, z ktorých na zem pršia nástroje 
smrti. 
Láska chladne aj v našich spoločenstvách: v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium 
som sa snažil opísať tie najevidentnejšie znaky nedostatku lásky. Sú to: egoistická 
ľahostajnosť, sterilný pesimizmus, pokušenie izolovať sa či zapájať sa do 
neprestajných bratovražedných vojen, svetská mentalita, ktorá vedie k tomu, že sa 
staráme len o to navonok viditeľné, čím sa oslabuje misionárska horlivosť.4 
       
Čo robiť? 
Možno vidíme vo svojom vnútri i okolo nás práve opísané znaky, no Cirkev, naša matka 
a učiteľka, nám v tomto pôstnom čase spolu s niekedy trpkou medicínou pravdy 
ponúka aj sladký liek modlitby, dávania almužny a pôstu. 
Ak venujeme viac času modlitbe, umožníme nášmu srdcu odhaliť skryté lži, ktorými 
klameme seba samých,5 aby sme mohli konečne hľadať útechu v Bohu. On je náš 
Otec a chce, aby sme mali život. 
Dávanie almužny nás zasa oslobodzuje od chamtivosti a pomáha nám odhaliť, že 
druhý je mojím bratom: to, čo vlastním, nikdy nie je iba moje. Ako veľmi by som si 
želal, aby sa dávanie milodarov stalo pre všetkých skutočným a bežným životným 
postojom! Ako veľmi by som si želal, aby sme ako kresťania nasledovali príklad 
apoštolov a videli v možnosti podeliť sa s druhými o to, čo máme, konkrétne svedectvo 
o spoločenstve prežívanom v Cirkvi. V tejto súvislosti prevezmem povzbudenie svätého 
Pavla adresované Korinťanom, ktoré sa týka zbierky pre spoločenstvo v Jeruzaleme: 
táto činnosť je „vám na osoh“ (2 Kor 8, 10). Platí to zvlášť pre Pôstne obdobie, počas 
ktorého mnohé organizácie robia zbierky v prospech cirkví a ľudí v núdzi. No veľmi by 
som si želal, aby sme aj svoje každodenné stretnutia s bratmi, ktorí nás prosia o 
pomoc, chápali ako výzvu Božej prozreteľnosti: každý milodar je totiž príležitosťou 
podieľať sa na Božej starostlivosti o jeho deti. A ak on dnes použije mňa, aby pomohol 
bratovi či sestre, či sa zajtra nepostará o moje potreby ten, ktorého vo veľkodušnosti 
nik nepredstihne?6 
Napokon pôst oslabuje náš sklon k násiliu, odzbrojuje nás a je dôležitou príležitosťou 
na rast. Na jednej strane nám umožňuje zakúsiť to, čo prežívajú tí, ktorým chýba aj 
nevyhnutné minimum a denne zakúšajú pálčivý hlad; na druhej strane je prejavom 
nášho ducha, hladného po dobre a smädného po Božom živote. Pôst nás obnažuje, 
robí nás pozornejšími voči Bohu a blížnemu, prebúdza v nás vôľu poslúchať Boha, 
ktorý jediný dokáže nasýtiť náš hlad. 
Chcel by som, aby môj hlas prenikol aj poza hranice Katolíckej cirkvi a aby doľahol aj 
k vám, všetkým mužom a ženám dobrej vôle, ktorí ste otvorení počúvať Boha. Ak ste 
zarmútení rovnako ako my šírením neprávosti vo svete, ak vám robí starosti chlad 
paralyzujúci srdcia i skutky, ak vidíte, že sa stráca zmysel pre spoločnú ľudskú rodinu, 
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spojte sa s nami, aby sme spoločne vzývali Boha, spoločne sa postili a aby ste spoločne 
s nami darovali, čo môžete, na pomoc bratom a sestrám! 
       
Veľkonočný oheň 
Pozývam predovšetkým všetkých členov Cirkvi, aby sa horlivo vydali na cestu Pôstnym 
obdobím za pomoci dávania almužny, pôstu a modlitby. Ak sa nám niekedy zdá, že v 
mnohých srdciach láska chladne, nikdy tomu tak nie je v Božom Srdci! On nám daruje 
vždy novú možnosť, aby sme znovu začali milovať. 
Aj toho roku je na to vhodnou príležitosťou iniciatíva „24 hodín pre Pána“, ktorá nás 
pozýva sláviť sviatosť zmierenia v rámci eucharistickej adorácie. V roku 2018 sa bude 
toto podujatie konať v piatok 9. a sobotu 10. marca a bude inšpirované slovami Žalmu 
130, 4: „Ty si milostivý“7. V každej diecéze ostane aspoň jeden kostol otvorený po 
celých 24 hodín a bude sa ponúkať možnosť na adoráciu a sviatostnú spoveď. 
Na vigíliu Veľkej noci znovu zažijeme obrad zapálenia veľkonočnej sviece: svetlo sviece 
zažatej od „nového ohňa“ krok za krokom odoženie tmu a ožiari liturgické 
zhromaždenie. „Svetlo Krista, ktorý slávne vstal z mŕtvych, nech zaženie tmu z našich 
sŕdc a myslí“,8 aby sme všetci mohli zažiť skúsenosť emauzských učeníkov: pri 
počúvaní Pánovho slova a sýtení sa eucharistickým chlebom bude môcť naše srdce 
znova zahorieť vierou, nádejou a láskou. 
Zo srdca vám žehnám a modlím sa za vás. Nezabudnite sa modliť za mňa. 
       
Vo Vatikáne 1. novembra 2017, na slávnosť Všetkých svätých  
       
František 

 
VEČER SPOLOČENSKÝCH HIER 

 
Drahí priatelia, smelí I nesmelí, známi, neznámi, všetci občasní, ale aj stáli vášniví 
hráči - teda všetci nadšenci spoločenských hier, 
srdečne Vás pozývame na Večer spoločenských 
hier (SH). 
Začíname v piatok 23. februára 2018 po svätej 
omši od 20.00 – 21.00 hod. 
SH si môžete taktiež priniesť alebo vybrať z 
ponúknutých. 
Tešíme sa na spoločné spoznávanie emócií, 
myslenia a ducha. 

BIBLICKÉ STRETKÁ  
PRE KOHO? 
Pre tých, ktorí chcú zažiť chuť spoločenstva, rozprávať sa o Bohu a 
spoločne sa zamýšľať nad nedeľným evanjeliom. 
 

KEDY A KDE? 
Každú nedeľu na choruse od 15.15 – 16.45 hod. 
 

TEŠÍME SA NA TEBA 
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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). 
 
 
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
ADRESA: Slovak Catholic Mission in London, 14 Melior Street, London SE1 3QP 
 
DUCHOVNÝ SPRÁVCA SCM:      SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU: 
Rev. Tibor Borovský         Daniela Brachová 
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. 
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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. 
 
18.02. – Jaromír  
19.02. – Vlasta 
20.02. – Lívia 
21.02. – Eleonóra 
22.02. – Etela 
23.02. – Roman, Romana 
24.02. – Matej 
25.02. – Frederik, Frederika  
 

Created by SCM London  © 2018 
www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London   

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 
email info@scmlondon.org 


