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ROČNÍK II. - č. 09/2018 
 

3. PÔSTNA NEDEĽA 
/ 04. – 11. 03. 2018 / 

 

 
 
 

Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím 
 
Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel 
predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si 
z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom 
rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste 
to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že 
je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ 
Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ 
Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ 
Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri 
dni?“ 
Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si 
spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. 
Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo 
videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého 
a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, 
čo je v človeku. 

 Jn 2, 13-25 
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   V posledných rokoch sa v našom spoločenskom živote reformuje veľa vecí. 
Niekedy sa   možno aj pýtame, dokedy to bude všetko trvať. Lebo s reformovaním 
sú spojené aj rozličné ťažkosti a trápenia. Aj pôstna doba je zameraná na 
reformu, obnovu, vylepšenie nášho ľudského a duchovného profilu. A čo máme 
zreformovať?  
   Dnešné bohoslužobné texty nám hovoria o dvoch prioritách, ktoré musíme 
zreformovať. Kult, alebo liturgický život a spolu s ním aj náš morálny život.  
   O liturgickej reforme nám hovorí evanjelium. Ježiš prišiel do chrámu a našiel 
tam predavačov a zmenárnikov peňazí, ktorí tam robili veľký hluk. Svojím 
správaním rušili posvätnosť chrámu a jeho poslanie. Preto ich odtiaľ vyhnal 
a prísne im povedal: Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Lebo „môj dom 
sa bude volať domom modlitby“ (Mt 21, 13). Po očistení chrámu Ježiš 
vysvetľuje v čom bude spočívať nový kult, kto bude jeho centrom a kde sa bude 
konať: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“  Zmŕtvychvstalý Ježiš 
bude svätyňou nového kultu. Od tej chvíle pravý kult bude spočívať vo vzťahu 
k nemu a cez neho k Otcovi a k Duchu Svätému.  
     S novozákonným kultom bude musieť byť spojená aj túžba po morálnej 
obnove vlastného života. Nebude stačiť vzťah ku Kristovi, bez významu pre život. 
A tak prichádzame k prvému dnešnému čítaniu a k Božím prikázaniam. Oni 
boli osou morálneho života Židov a musia byť aj osou novozákonného Kristovho 
ľudu. Veď vieme, že Kristus prikázania nezrušil, ale ich ešte obnovil a postavil 
ich na základ, ktorý sa volá láska.  
   Schádzame sa každú nedeľu a vo sviatky v kostole. Slávime tu svätú omšu, 
aby sme si sprítomňovali Kristovu obetu, chválili a klaňali sa Bohu a vytvárali 
bratské spoločenstvo. Usilujem sa, aby naša liturgia bola pekná a mali sme z nej 
zážitok. Investujeme prostriedky do obnovy chrámu, výzdoby a upratovania. 
Máme pekné ornáty, kalichy a iné liturgické veci. Stačí toto všetko, aby náš kult 
bol taký, aký si ho prial Ježiš? Nestačilo by to vtedy, keby kult nemal vplyv na 
náš morálny život, na naše skutky.  Aj nám by mohol potom Ježiš opakovať 
slova proroka Izaiáša: „Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko 
odo mňa“ (Iz 29, 13; Mt 15, 8).  
   Ak by sme nežili podľa našej viery, ak by sme Boha verejne zapierali, ak by 
sme verili rozličným poverám, ak by sme Boha urážali slovami, tak nám dnes 
Ježiš hovorí: uctievate ma len svojimi perami.  
     Ak by sme sa nestarali o svojich rodičov. Ak by sme ich v starobe opustili. 
Ak by sme už čakali na ich smrť, tak nám dnes Ježiš hovorí: uctievate ma len 
svojimi perami.  
Ak by sme svoj život prežívali v klamstvách, ohováraniach, 
v nespravodlivostiach, v agresivitách, karierizme, v nenávisti, tak nám dnes 
Ježiš hovorí: uctievate ma len svojimi perami.  
     Ak pestujeme kult tela, sexuálnej neviazanosti, manželskej nevery, 
neslušného rozprávania a pozerania, tak nám dnes Ježiš hovorí: uctievate ma 
len svojimi perami.  
   Reformy sú vždy ťažké a zdĺhavé. Presvedčuje nás o tom denná skúsenosť. 
Podobné je to aj s reformami v našom živote. Prosme o vytrvalosť a trpezlivosť, 
aby sme dokázali vytvárať zo seba ľudí s pravým kresťanským kultom 
a s mravným životom.  
 

-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA 3. 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 pôstna féria  
piatok pôstna féria  
sobota pôstna féria  
nedeľa  4.pôstna   

deň 
týždňa     čas v jazyku 

nedeľa 4.3. 

10.45 – 12.15 
11.00 – 12.00 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.15 – 14.45 
14.45 – 15.30 
15.15 – 16.30 
19.00 – 19.20 

19.30 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
zasadnutie Farskej rady 
spovedanie 
sv. omša - slovensko-česky  
pobožnosť krížovej cesty  
spovedanie 
biblické stretko 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

pondelok    
utorok   

streda 
15.00 – 18.00 
19.00 – 19.20 

19.30 

kancelária - administratívne hodiny 
spovedanie 
sv. omša - slovensky  

štvrtok 15.00 – 18.00 kancelária - administratívne hodiny 

piatok 

18.00 – 18.30 
18.30 – 18.50 

19.00 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – slovensky 
Filmový večer 

sobota   
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3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac marec: 

 
MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
25/02/2018 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.  
 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
 
Ďakujeme za obetavosť jednotlivcom, ktorí si našli čas 
v stredu 28. februára 2018 a po svätej omši upratali 
kostol. Nech ich pokora a obeta je odmenená božím 
požehnaním. 
 

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. 
 

ZRUŠENIE SVÄTEJ OMŠE 
 

SCM oznamuje, že v nedeľu 18. marca  
večerná svätá omša o 19.30 hod. nebude !!! 

nedeľa 11.3. 

10.45 – 12.15 
11.00 – 12.00 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.15 – 14.45 
14.45 – 16.00 
14.45 – 15.30 
15.15 – 16.30 
19.00 – 19.20 

19.30 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
zasadnutie Farskej rady 
spovedanie 
sv. omša - slovensko-česky  
pobožnosť krížovej cesty  
pôstny bazár 
spovedanie 
biblické stretko 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

Evanjelizačný 
Aby celá Cirkev rozpoznala naliehavosť formácie 
a duchovného rozlišovania pre jednotlivcov i pre 
spoločenstvá 

Úmysel KBS Nech nás Kristov pôst vedie k tomu, aby sme sa v pôstnej 
dobe aj my zdravo zapierali. 
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FILMOVÝ VEČER 

Pozývame vás na tradičný filmový večer v piatok 9. marca 
2018 v priestoroch Church Hall. Projekcia začína o 19.45 
hod. (po skončení svätej omše).  
Titul filmu: nedodaný do uzávierky  
 
 

Slovak Easter Food Market 
 
 
 

Slovenská katolícka misia v Londýne 
Vás srdečne pozýva na spoločné Agapé  

a slávenie 4. pôstnej nedele - Laetare (11/03/2018) 
„Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili...“ 

 (porov. Iz 66, 10) 
 

Drahí priatelia,  
 

počas tohtoročného pôstneho obdobia sa môžete zapojiť  
do prípravy veľkonočných dobrôt,  

napiecť tradičné slovenské veľkonočné špeciality, koláče, syry, priniesť domáce 
produkty, klobásky a takto spoločne almužnou a dobrými skutkami pomôcť 
ľuďom v našom spoločenstve v prípravách na veľkonočné sviatky v duchu 

domácich tradícií. 
 

Všetci dobrovoľníci a dobrovoľníčky, prosím, prihláste sa s produktami 
u členov Farskej Rady:  Jarka, Jožko, Daniela a Silvia 
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SLOVENSKÉ DIVADLO V LONDÝNE  
SLOVAK THEATRE IN LONDON (STL) 

 
pozýva všetkých Slovákov a Čechov, ako aj ich zahraničných priateľov na dve skvelé 
profesionálne divadelné predstavenia, 18. 3. 2018 o 5.30pm do Venue 229. Večer so 
slovenskou modernou kultúrou vám spríjemní drink pri bare a rozhovory v kruhu 
krajanov.  
 

Jazyk predstavení: slovenský, s anglickými titulkami 
Lístky: £10,   £15 na www.pishter.com   
 

Hra Mami, čo si chcela? (55 min) je prvá slovenská hra o súčasných starých mamách 
alebo babičkách, ktoré dochádzajú za svojimi vnúčatami do Veľkej Británie. Základom hry 
je štrnásť dôverných rozhovorov s autentickými “lietajúcimi” babkami. Táto hra osloví 
každého Slováka alebo Čecha, usadeného, resp. dlhodobo žijúceho v zahraničí 
– nehovoriac o tých krajanoch, ktorí už v zahraničí vychovávajú nové životy… Budeme sa 
spoločne pýtať:  Čo vlastne vieme o našich rodičoch – už aj starých rodičoch? Vidíme 
skutočne do ich srdca? 
Predstavenie bude tohtoročnou premiérou STL, má charakter alternatívneho divadla a 
poteší aj umelecky náročného diváka. 
 

TVORCOVIA: 
Kompozícia textu a hudba: Juliana Sersenová 
Réžia a choreografia: Jana Klimová 
Kostýmy: Sára Šišková 
Hrajú: Jana Jenčová, Monika Šimková, Lukáš Božík, Simona Vrabcová, Jazmína 
Jablončič 
 

Hra Akadémia pre ženy (65 min) je napínavým príbehom, pohybujúcim sa na hranici 
reality a absurdnosti. V štáte Nevada otvorili unikátnu Akadémiu pre ženy. Po úspešnom 
prijatí adeptiek sa všetko sa zdá byť v poriadku, vedomosti pribúdajú, študentky 
prosperujú. Problém nastáva, keď sa požiadavky učiteľov začnú zvyšovať a akadémia 
odhaľuje svoju skrytú, zhubnú tvár. Hra je kritikou akceptácie obchodu s ľudským 
mäsom. Kvôli závažnosti obsahu je vhodná pre deti staršie ako 12 rokov. 
Predstavenie je reprízou minuloročnej premiéry, s obnovenou réžiou a obsadením. 
 

TVORCOVIA: 
Scenár: Juliana Sersenová 
Réžia: kolaboratívna 
Choreografia: Jana Klimová 
Scéna a kostýmy: Sára Šišková 
Hudba: Katarína Sliacka 
Hrajú: Petra Čorňáková, Simon Kopunec, Zuzana Šťastná, Simona Vrabcová 
 

Sledujte našu prípravu na stránkach: 
www.slovaktheatreinlondon.com 
FB: Slovak Theatre in London 

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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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, 
deťom, manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, 
chorým, kňazom, susedom, kolegom. 
 
04.03. – Kazimír  
05.03. – Fridrich 
06.03. – Radoslav, Radoslava 
07.03. – Tomáš 
08.03. – Alan, Alana 
09.03. – Františka 
10.03. – Bruno, Branislav  
11.03. – Angela, Angelika 
 

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 


