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ROČNÍK II. - č. 10/2018 
 

4. PÔSTNA NEDEĽA 
/ 11. – 18. 03. 2018 / 

 

 
 
 

 
Boh poslal Syna, aby sa skrze neho svet spasil  

 
 
Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť 
vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ 

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, 
aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. 

Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril 
v meno Jednorodeného Božieho Syna. 

A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, 
lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, 
aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo 
vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. 

 Jn 3, 14-21 
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Dnešná nedeľa sa nazýva nedeľou laetare, čo znamená radostnou. Prečo sa tak 
nazýva? Liturgia nám chce dnes hovoriť o príčine radosti. Ňou je Boh, ktorý nás 
miluje.  
   Ježiš povedal: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik čo v neho verí, ale aby mal večný život.“  
   Môže sa nám zdať, že je banálne hovoriť o Božej láske. Veď o nej hovoríme stále. 
Mohli by sme prestať hovoriť o nej vtedy, keby sme boli úplne, absolútne a dokonale 
šťastní. A to nikto z nás nie je. Aj preto, že síce o Božej láske stále hovoríme, ale ju 
neprežívame. Málo si ju uvedomujeme. A tak isto aj preto, lebo veľkosť pozemskej 
radosti sa meria vzťahom k Bohu a láske k nemu. A ten tiež nie je ideálny.  
     Skôr ako nám Boh poslal Ježiša môžeme hovoriť ešte o dvoch prejavoch jeho 
lásky. Boh nekonečne miluje sám seba. Ján napísal: „Boh je láska“ (1 Jn 4, 8). 
V tejto etape nemá na Božej láske podiel žiadne stvorenie, lebo ešte neexistuje.  Ale 
Boh nie je sám. Má dokonalý obraz vlastného seba, ktorým je jeho Syn. Obidvaja sa 
vzájomne milujú. Ich láska je taká intenzívna a dokonalá, že vytvára existencie pre 
tretiu Božskú osobu, Ducha Svätého. A preto môžeme hovoriť o večnej láske 
Najsvätejšej Trojice.  
     Druhou etapou je stvorenie. Stvorenie je aktom Božej lásky. Boh stvoril svet 
a človeka, aby rozlial na nich svoju lásku. Akoby Bohu nestačilo milovať seba 
samého, ale chcel milovať niekoho iného ako je on. Hriechom sa človek postavil proti 
Božej láske. A preto prichádza ďalšia etapa.  
     Je to tá, o ktorej hovorí Ježiš Nikodémovi: „Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna...“. V tejto etape sa Božia láska nazýva Ježiš Kristus. 
V Ježišovi sa ľudia mohli hmatateľne stretnúť s Božou láskou. Mohli ju vidieť, počuť, 
dotýkať sa jej, mať účasť na jej liečivej sile. Napokon ju mohli vidieť na kríži, ako 
zomiera za záchranu človeka.  
     Štvrtá etapa Božej lásky účinkuje, ktorá účinkuje do dnes sa nazýva Duch Svätý. 
Po Ježišovom zmŕtvychvstaní sa rozliala do sŕdc prvých veriacich a vytvorila Cirkev. 
Do dnes pôsobí v ľudských srdciach, ako to napísal sv. Pavol: „Božia láska je 
rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (5, 5). 
Bez pôsobenia Ducha Svätého by všetky etapy Božej lásky boli len minulosťou.  
    Ako by sme mali odpovedať na Božiu lásku? Asi tak, ako to napísal sv. Ján: „A 
my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám“ (1 Jn 4, 16). To je 
najkrajšie. Veriť v Boha a spoznať, že nás miluje. Ale je to aj najťažšie. V našom svete 
je málo lásky. Prevláda egoizmus, boj, nenávisť, tvrdý karierizmus. Ľudia, ktorí veria 
v Boha hovoria, že Božiu lásku nikde nevidieť, lebo je všade mnoho rozličných foriem 
utrpenia. Neveriaci sa nám vysmievajú, že náš Boh zlyhal. Odborníci varujú, že 
ľudstvo sa zničí.  
   V štyroch etapách sme naznačili, ako sa Božia láska prejavuje až do dnešných dní. 
Máme teda právo Bohu niečo vyčítať? Nemáme. Jedine sebe samým. Preto je naším 
povolaním, aby sme zvestovali ľuďom Božiu lásku. Nie len slovami, ale aj skutkami. 
Ak človek prežíva, že je milovaný, tak nemôže šíriť zlo. Ak tak robíme, tak sme 
vzdialení od zdroja pravej lásky. Boh nechce, aby sme nariekali nad svetom, ale aby 
sme mu pomáhali. Božiu lásku musíme šíriť ako jednotlivci, ale aj ako kresťanské 
spoločenstvo. Cirkev dnes nemôže hovoriť inou rečou, ako rečou lásky.     
 
   Kto šíri lásku, môže sa dnes radovať. Kto nie, mal by smútiť. Predovšetkým sa   
však musí rozhodnúť vrátiť sa k Božej láske, aby jeho život mal zmysel.  
 

-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA 4. 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 sv. Patrika, biskupa spomienka 
nedeľa  5.pôstna   

deň 
týždňa     čas v jazyku 

nedeľa 11.3. 

10.45 – 12.15 
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 
spovedanie 
sv. omša - slovensko-česky  
pobožnosť krížovej cesty  
Slovak Easter Food Market 
spovedanie 
biblické stretko 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

pondelok    
utorok   

streda 19.00 – 19.20 
19.30 

spovedanie 
sv. omša - slovensky  

štvrtok 15.00 – 18.00 kancelária - administratívne hodiny 

piatok 
18.00 – 18.30 
18.30 – 18.50 

19.00 

spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – slovensky 

sobota   
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3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac marec: 

 
MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
04/03/2018 boli v sume 253,89 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.  
 
 

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 18.3. 

10.45 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.15 – 14.45 
14.45 – 15.30 
15.15 – 16.30 
18.00 – 19.00 

 
 

19.30 – 20.30 
 
 

19.00 – 19.20 
19.30 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
spovedanie 
sv. omša - slovensko-česky  
pobožnosť krížovej cesty  
spovedanie 
biblické stretko 
Slovenské divadlo v Londýne  
– hra „Mama, čo si chcela?“  
– viď plagát str.  
Slovenské divadlo v Londýne  
– hra „Akadémia pre ženy“  
– viď plagát str.  
spovedanie nebude !!! 
sv. omša nebude !!! 

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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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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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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 
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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/ V PÔSTNOM OBDOBÍ POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 

v KAŽDÝ PIATOK – ½ hodinu pred začiatkom svätej omše  
v KAŽDÁ NEDEĽA – od 14.15 hod. po poludňajšej svätej omši 

 
SPOVEDANIE          PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE  
 

 Streda  –  18:30 – 19:15         Streda  –  19:30 (SVK)   
 Piatok –  18:00 – 18:25         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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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, 
deťom, manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, 
chorým, kňazom, susedom, kolegom. 
 
11.03. – Angela, Angelika 
12.03. – Gregor 
13.03. – Vlastimil 
14.03. – Matilda 
15.03. – Svetlana 
16.03. – Boleslav 
17.03. – Ľubica 
18.03. – Eduard 
 

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 


