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ROČNÍK II. - č. 12/2018 
 

KVETNÁ NEDEĽA 
/ 25. 03. – 01. 04. 2018 / 

 

 
 
 

 
Požehnaný,  

ktorý prichádza v mene Pánovom! 
 
Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš 
dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami. A len 
čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek 
nesedel. Odviažte ho a priveďte. A keby vám niekto hovoril: ‚Čo to robíte?‘, 
povedzte: ‚Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti.‘“ 

Oni odišli a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne; i odviazali 
ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli: „Čo to robíte, prečo odväzujete 
osliatko?“ Oni im povedali, ako im kázal Ježiš, a nechali ich. 

Osliatko priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. 
Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali 
v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, 
ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, 
ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“ 

 
 Mk 14, 1 - 15, 47 
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   Neraz prežijeme toľko udalostí, že nevieme ktorá je dôležitejšia. Podobné 
pocity máme vtedy, keď máme o tom niekomu rozprávať. Nevieme, čo skôr 
povedať.  
   Podobné pocity môžeme mať aj po prečítaní Pašií. Je v nich toľko udalostí 
spojených s Ježišovým utrpením a smrťou, že nevieme o ktorej skôr rozprávať.  
   Vyberme si aspoň tri z nich, ktoré sú veľmi dôležité.  
   V Ježišovom utrpení sa Boh približuje k človekovi a dokonca sa s ním spája. 
Veď vieme, že utrpenie je dôsledok hriechu pre stvorenia, ale nie pre Boha. Boh 
nezhrešil, aby musel trpieť. Ani Ježiš nezhrešil. Ak teda Boh dovoľuje, aby Ježiš 
trpel a on utrpenie prijíma, tak je to kvôli nám ľuďom. Boh v Ježišovi vstupuje 
do mora ľudských bolestí, aby priniesol ľuďom záchranu.  
   Ďalej sme svedkami, že Ježiš trpí sám. Vieme, že utrpenie v samote je omnoho 
ťažšie, ako keď niekto stojí pri trpiacom.  Opustili ho všetci, od zradca Judáša 
po Petra a iných učeníkov. A nie len ľudia ho opustili. Na krížovej ceste to vyzerá 
tak, akoby ho opustil aj Boh. A vtedy je kríž naozaj oveľa ťažší. Ježiš prijíma 
utrpenie celého sveta, aby ho zaniesol Bohu a dal mu zmysel.  
     A ešte si spomeňme jednu udalosť. Sú to slová rímskeho stotníka, keď Ježiš 
vydýchol: „Tento človek bol naozaj Syn Boží.“ Na kríži sa objavuje tajomstvo 
Ježišovej existencie. Nebol politickým vodcom, ani náboženským fanatikom, ale 
Synom Božím, ktorý sa za nás obetoval.  

  Začíname prežívať jedinečný 
týždeň v roku. Tajomstvá 
Ježišovho života, smrti 
a zmŕtvychvstania sa nám 
predstavia v celej svojej kráse 
a hĺbke. Ne buďme  len 
pasívnymi  pozorovateľmi, ale 
vstúpme do nich so svojím 
životom, aby sa dotkli našich 
sŕdc.  
  Veď v určitom zmysel je celý 
náš život Veľkým týždňom. Ak 
ho prežívame posilnení 

Ježišovým utrpením, tak prichádza aj „ôsmy deň“, keď sa bolesti premenia na 
radosť z nášho vlastného „zmŕtvychvstania.“  
  Počúvať Pašie prináša veľký duchovný zážitok. S ním vstúpme aj do Veľkého 
týždňa.  

-ThDr. Marián Šuráb- 

 
ASISTENCIA K VEĽKONOČNÝM OBRADOM 

 
  Drahí priatelia, k veľkonočným obradom je potreba väčšej asistencie 
a spolupráce. Pozývam všetkých, ktorí sa chcú aktívne zúčastniť na slávení 
veľkonočných sviatkov v SCM, aby sa prihlásili v sakristii kostola duchovnému 
správcovi SCM a zapísali do zoznamu na jednotlivé dni, či už ako lektori alebo 
miništranti alebo kantori alebo miništranti ap.  
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OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický 

stupeň 
slávenia 

pondelok Veľkého týždňa  
utorok Veľkého týždňa  
streda Veľkého týždňa  
štvrtok Zelený štvrtok – Pamiatka Pánovej večere  
piatok Veľký piatok – Utrpenie a smrť Pána  
sobota Biela sobota – vigília Pánovho zmŕtvychvstania slávnosť 
nedeľa  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania slávnosť 

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 25.3. 

10.45 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.00 – 14.15 

 
14.15 – 14.45 
14.45 – 15.30 
15.15 – 16.30 
19.00 – 19.30 
19.30 – 20.30 

nácvik zboru 
spovedanie 
sv. omša - slovensko-česky  
informačné stretnutie k púti v La 
Salette 
pobožnosť krížovej cesty  
spovedanie 
biblické stretko 
spovedanie 
sv. omša – slovensky  

pondelok    

utorok 12.00 – 13.30 

The Mass of Chrism – omša svätenia 
olejov a stretnutia kléru arcidiecézy 
Westminster so svojim biskupom vo 
Westminsterskej katedrále 

streda 17.00 – 19.15 
19.30 

spovedanie 
sv. omša - slovensky  

štvrtok 20.00 – 21.30 sv. omša na Pamiatku Pánovej večere – 
slovensky 
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3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac marec: 

 
MILODARY 

 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
18/03/2018 boli v sume 278,29 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 
 
V stredu 28. marca 2018 po svätej omši sa bude upratovať 
kostol. Začiatok je stanovený na 20.15. Všetky ochotné 
srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží stánok primerane Božej 
sláve a veľkonočným sviatkom, aby sme ho mohli chváliť v 
jemu dôstojnom a nám príjemnom čistom prostredí. 
 

piatok 

16.00 – 17.00 
18.00 – 19.30 
 
19.45 – 21.45 

 

spovedanie 
Obrady Utrpenia a smrti Krista Pána - 

slovensky 
Poklona pred vystavenou sviatosťou 

Oltárnou v Božom hrobe 

sobota 

16.00 – 18.00 
 
18.00 – 20.15 
 
20.15 – 20.25 
 

Poklona pred vystavenou sviatosťou  
    Oltárnou v Božom hrobe  
obrady vigílie Pánovho 
zmŕtvychvstania – slovensky 
požehnanie Paschy  (veľkonočných 
pokrmov) 

nedeľa 1.4. 

10.45 – 12.15 
13.00 

 
 

na záver 
sv.omše 

nácvik zboru 
Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania - sv. omša slovensko-
česky  
požehnanie Paschy  (veľkonočných 
pokrmov) 

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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BOHOSLUŽBY VEĽKÉHO TÝŽDŇA 
 
Bohoslužby a obrady Veľkého týždňa (25.marca – 1. apríla 2018) budú takto: 

- streda  Veľkého týždňa /28.3./ – 7.30 pm 
 
Veľkonočné trojdnie: 
- Zelený štvrtok /29.3./– 8.00 pm – sv. omša na Pamiatku Pánovej 

večere 
- Veľký piatok /30.3./  – 6 pm – Obrady Utrpenia a smrti Pána 
- Biela sobota /31.3./  – 6 pm – Obrady Veľkonočnej vigílie Pánovho 

zmŕtvychvstania  
 
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania: 
- Veľkonočná nedeľa /1.4./ – 1.00 pm  
- večerná svätá omša nebude !!! 

 
Veľkonočný pondelok – svätá omša nebude !!! 
 
Posvätenie pokrmov (Paschy) sa bude konať v sobotu po skončení obradov 
a v nedeľu po skončení sv. omše. 
 
Sviatosť zmierenia: 
 
K sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami bude možné 
pristúpiť tento týždeň tiež:  

-  sobota 24. marca 2018 od 10.00 – 12.00 hod. 
-  streda 28. marca 2018 od 17.00 – 19.15 hod.  

 
PÚŤ DO LA SALETTE K PANNE MÁRII 

 
Milí priatelia, 
prežívame svoj duchovný život ako migranti v londýnskom chráme Panny Márie la 
Salettskej (Our Lady of La Salette) 
Preto vzišla myšlienka zorganizovať púť a navštíviť miesto tejto svätyne. Dôvod je celkom 
prozaický: aby sme tak mohli lepšie pochopiť posvätné priestory, ktoré dostali meno tejto 
patrónky. 
Mojím úmyslom v tejto chvíli je zistiť predbežný záujem, koľko ľudí z našej komunity by 
sa chcelo zúčastniť púte do La Salette vo Francúzsku.  
Sú dva plánované termíny: 
V máji na prvý Bank Holiday 4. - 7.5. alebo druhý Bank Holiday – 25. - 28.5.  
Ti, ktorí majú záujem, alebo čisto len otázky, môžu prísť v nedeľu 25. marca alebo 1.apríla 
po poludňajšej svätej omši do kaplnky Panny Márie 
la Saletskej v tomto kostole, kde im poskytnem 
základné informácie a zistím záujem alebo ma môžu 
záujemcovia kontaktovať osobne, alebo 
prostredníctvom mobilu, alebo emailu.  
Ďakujem a teším sa na krásny čas strávený na 
pútnickom mieste.  
Organizátor: Veronika Kubasová 
Mobil: 07837870861 
Email: contact@companion-in-travel.com 
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GRÉCKOKATOLÍCI V LONDÝNE 

 
 

Dávame Vám do pozornosti prítomnosť spoločenstva slovenských 
gréckokatolíkov v Londýne, ktorí majú svoje bohoslužby.  

 
Všetky informácie o bohoslužobnom poriadku nájdete na webstránke 
www.grkatlondyn.sk alebo na facebookovej stránke Gréckokatolíci v Anglicku. Všetci ste 
srdečne vítaní!  
Kontakt: 07895298170; grkatlondon@yahoo.com ; www.grkatlondyn.com   
Adresa: Marian House, Holden Avenue, London N12 8HY  
Metro: Northern Line (čierna trasa); Zastávka metra: Woodside Park  

Slovenská gréckokatolícka m
isia v Londýne 

vás srdečne pozýva na slávenie 

Svätej božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho

Kvetná nedeľa
25. m

arec 2018 o 13:00 hod. 

12:30  nácvik liturgických piesní
13:00 sv. liturgia
14:30  spoločnýobed

Veľkonočná nedeľa
1. apríl 2018 o 12:00 hod. 

11:30  nácvikliturgických piesní
12:00 sv. liturgia
13:00  požehnanie veľkonočných pokrm

ov
13:30

spoločné veľkonočné
agapé

Od 8. apríla 2018 bude sv. liturgia slávená každú nedeľu o 10:30 hod. 
Všetky inform

ácie o bohoslužobnom
 poriadku nájdete na webstránke alebo na facebookovej 

stránke Gréckokatolíci v Anglicku. Všetci ste srdečne vítaní!

Kontakt:
07895298170; grkatlondon@

yahoo.com
; grkatlondyn.com

M
arian House, Holden Avenue, London N12 8HY

M
etro: Northern Line (čiernatrasa); Zastávka m

etra: W
oodside Park
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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. 
 
25.03. – Marián 
26.03. – Emanuel 
27.03. – Alena 
28.03. – Soňa 
29.03. – Miroslav 
30.03. – Vieroslava 
31.03. – Benjamín 
01.04. – Hugo 
 

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 


