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ROČNÍK II. - č. 13/2018 
 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
/ 01. – 08. 04. 2018 / 

 

 

 
Nech nádej, ktorá žiari z Kristovho kríža a zmŕtvychvstania tým, 

ktorí uverili v silu a moc vykúpenia Božím milosrdenstvom, 
a rozhodli sa ho nasledovať, 

prinesie pokoj a vieru v stretnutie s Láskou, 
ktorá sa nám darovala a obetovala za nás. 
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Ukrižovaný Ježiš Nazaretský vstal z mŕtvych 

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili 
voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, 
prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ 

Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. 
Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do 

bieleho rúcha a stŕpli. 
On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol 

ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte 
a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, 
ako vám povedal.‘“ 

Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali 
nikomu nič, lebo sa báli. 

 
 Mk 16, 1 - 8 

   
 Dnešných ľudí charakterizuje túžba po víťazstvách. Prejavuje sa to v osobnom 
a v pracovnom živote. V kultúre a v športe. V oblasti politiky a vedy. Celá 
moderná spoločnosť je akoby naprogramovaná na to, že len ten, kto je lepší 
môže v živote obstáť.  Slovo „víťazstvo“ je aj vhodným vyjadrením podstaty 
dnešnej veľkej slávnosti.  
   Zmŕtvychvstalý Ježiš sa nám 
predstavuje ako víťaz nad smrťou.  
   Víťazstvo Ježiša je krásnym 
vyjadrením vzťahu medzi Otcom 
a Synom, ktorý sa stal človekom, 
ktorého ukrižovali a položili do 
hrobu. Otec po troch dňoch vrátil 
Synovi život. Ježiš od tej chvíle už 
neprežíval telesný a smrteľný 
pozemský život. Vrátil sa k Otcovi 
aj s osláveným telom, k večnému 
nesmrteľnému životu. K životu 
bezhraničnej božej lásky 
a neopísateľného šťastia.  
     Ježišovo víťazstvo prinieslo 
prvým svedkom zmŕtvychstania 
veľkú radosť. Pri všetkých 
pochybnostiach a aj nevery, že to 
nie je možné, aby Ježiš vstal 
z mŕtvych, napokon všetkých 
naplnilo šťastie. Ženy, apoštolov, 
iných učeníkov a prvých 
pokrstených.  
     Čo prinieslo víťazstvo Ježiša 
ďalším pokoleniam? Predovšetkým 
odvahu nasledovať ho, vydávať 
o ňom svedectvo a tešiť sa na stretnutie s ním vo večnosti. Ježišovo víťazstvo 
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nad smrťou spôsobilo, že verní kresťania boli ochotní prinášať veľké obete, 
telesné a duševné bolesti, aby sa na neho čo najviac podobali. Lebo Ježišovo 
víťazstvo neprijali všetci a netešil sa z neho celý svet. Vždy boli takí, ktorí 
neverili, že Kristus bol, je a žije. A keď títo ľudia mali moc, a mali ju v dejinách 
často, tak prenasledovali všetkých, ktorí v Krista verili. Veď už napríklad v 2. 
storočí bol v Ríme na Palatíne postavený kríž na ktorom bol znázornený Kristus 
s oslou hlavou a pod ním stal muž so zdvihnutými rukami. Bolo tam napísané: 
„Alexamenos sa modlí k svojmu Bohu.“ Takto sa vysmievali s kresťanov 
a pokladali ich za bláznov.  Oni to dokázali s dôverou pretrpieť a za Krista 
zomierať.  
   Čo prináša nám Kristovo víťazstvo nad smrťou? Žijeme v spoločnosti, ktorá 
neprenasleduje kresťanov pre ich vieru v Krista. Veľa kresťanských výdobytkov 
si aj váži. Patrí medzi ne dôstojnosť človeka, rovnosť všetkých ľudí , 
rešpektovanie ľudskej slobody a veľké množstvo iných ľudských práv. Ale 
spoločnosť už nie je kresťanská. Kresťanská v evanjeliovom slova zmysle. Veľa 
ľudí sa vysmieva s Krista, Cirkvi a kresťanov. Niektoré televízie a časopisy sa 
najviac tešia z toho, keď môžu zosmiešňovať kresťanskú morálku a jej nositeľov. 
Sledujeme ako sa v Európe a aj u nás vedie smutná diskusia o tom, či má byť 
v novej európskej ústave spomenutý Boh. (V tejto súvislosti si môžeme vážiť 
väčšinu našich poslancov, ktorí okrem komunistov a zopár tzv. liberálov, 
hlasovaním podporili, aby v ústave bol spomenutý Boh).   
   V zaujímavom a v komplikovanom svete nám Kristovo víťazstvo nad smrťou 
prináša veľký dar, ktorým je absolútna dôvera v Krista. Tak to robili prví 
kresťania, ich nasledovníci a tak to musíme robiť aj my. Dôvera nie je totožná 
s pasivitou. Naša dôvera v Krista musí mať aktívny rozmer. Kresťan nie je ten, 
ktorý by mal mlčať. Keď sa robí zlo proti Kristovi, Cirkvi, proti Božím 
prikázaniam, keď sa znevažuje ľudská dôstojnosť. Kristus nás povzbudzuje, aby 
sme nemlčali.   
     Mali by sme však byť pripravení aj pre Krista niečo pretrpieť. Každá naša 
verejná aktivita vzbudzuje u iných ľudí nenávisť a odpor. Neraz môžeme mať 
pocit, že všetci majú právo brániť sa, len nie kresťania. Televízie prejavujú obdiv 
k všetkým názorom, len katolíci sú pre nich ľudia zo stredoveku. S týmto 
musíme žiť a toto musíme pretrpieť. Služba Kristovi musí aj bolieť.   
     Napokon musíme mať aj svoju vnútornú dôveru v Krista. Aj keby sa nám 
zdalo, že sme slabí, že veľa vecí nemôžeme zmeniť, že svet si robí aj tak čo chce, 
ani to nás nesmie priviesť k nejakému zúfalstvu. Kresťan musí vždy plne 
dôverovať v Krista, že on je mocnejší nad všetky ľudské projekty. K tomu je 
potrebná modlitba, prijímanie sviatostí, vzájomné povzbudzovanie sa, aby sme 
nikdy nestratili dôveru.  
   Zmŕtvychvstalý Kristus aj nám dáva účasť na svojom víťazstve. V spojení 
s ním dokážeme v sebe objaviť veľké možnosti napredovania. Predovšetkým 
v službe vlastnej rodine, v bratskej láske, ochote obetovať sa, cítiť s potrebami 
Cirkvi a evanjelizovať.  A svet potrebuje tieto víťazstva viac, ako všetky iné 
o ktoré sa usilujú ľudia.  
 

-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický 

stupeň 
slávenia 

pondelok veľkonočného týždňa  
utorok veľkonočného týždňa  
streda veľkonočného týždňa  
štvrtok veľkonočného týždňa  
piatok veľkonočného týždňa  
sobota veľkonočného týždňa  
nedeľa  1. veľkonočná – nedeľa Božieho milosrdenstva  

deň 
týždňa     čas program 

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) 

pondelok    
utorok   

streda 
15.00 – 18.00 
18.30 – 19.15 

19.30 

administratívne hodiny 
spovedanie 
sv. omša - slovensky  

štvrtok 18.00 – 20.00 príprava ku SKI 

piatok 

18.30 – 18.50 
10.00 – 19.30 
19.30 – 20.00 

 

spovedanie 
sv. omša - slovensky  
moderovaná poklona pred vystavenou 

sviatosťou Oltárnou 

sobota   

nedeľa 8.4. 

10.45 – 12.15 
11.00 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.25 

19.30 

nácvik zboru 
zasadnutie Farskej rady 
spovedanie 
sv. omša slovensko-česky  
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac apríl: 

 
MILODARY 

 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
25/03/2018 boli v sume 330,00 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.  
 
 

MODEROVANÁ POKLONA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

 
Srdečne všetkých pozývame na moderovanú prvopiatkovú 
poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve 
Božského Srdca Ježišovho. 
Poklona začína po skončení svätej omše na prvý piatok 6. 
apríla 2018 o 19.30 hod. (sv. omša začína o 19.00 hod.) 

 
POĎAKOVANIE ZA POMOC PRI ASISTENCII 

 
Duchovný správca SCM ďakuje všetkým, ktorí prispeli svojou službou 
a asistenciou pri obradoch k oslave Vzkrieseného Krista.  
 

Evanjelizačný 
Aby tí, ktorí riadia ekonomickú oblasť spoločnosti, mali 
odmietať ekonómiu vylúčenia a nerovnosti a dokázali 
ponúknuť nové riešenia 

Úmysel KBS Nech nás slávenie veľkonočného tajomstva vovádza do 
spoločenstva Cirkvi 

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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NOVÍ ČLENOVIA FARSKEJ RADY 
 

Farská rada (FR) je poradný orgán duchovného správcu SCM, ktorá 
navrhuje, zabezpečuje, spravuje a riadi ekonomický chod SCM 
a napomáha pri pastoračnej činnosti kňazovi. Z partikulárneho práva 
arcidiecézy Westminster, ktorá zriadila SCM a je jej nadriadeným 
orgánom, FR musí obsahovať najmenej 6 členov. 
 
Stanislav Daňko sa vzdal členstva vo FR pre jeho trvalý odchod na 
Slovensko. 
Miroslava Hanáková (účtovníčka) sa vzdala členstva vo FR je pre jej 
trvalý odchod  Českej republiky.  
Lucia Zambojová, ktorá bola zároveň aj sekretárkou SCM a duchovného 
správcu, sa vzdala členstva vo FR pre jej trvalý odchod na Slovensko.  
Všetkým týmto členom ďakujem za ich obetavú a neúnavnú prácu pre 
dobro Cirkvi a SCM v Londýne a prajem im v ich osobnom živote veľa 
úspechov, milostí a požehnania na novej ceste životom. 
 
Voľby do FR v novembri 2017 sa neuskutočnili, nakoľko žiadny 
kandidáti sa neprihlásili ani neboli navrhnutí. Súčasný počet nespĺňal 
zákonné požiadavky partikulárneho práva.  
 
Preto na základe Kódexu cirkevného práva, ktoré umožňuje 
duchovnému správcovi ustanoviť členov Farskej rady z vlastného 
rozhodnutia, duchovný správca SCM ku dňu 1. apríla 2018 menoval 
týchto členov SCM za nových členov Farskej rady, ktorí doplnili 
doterajšiu zostavu: 
 
NOVÍ ČLENOVIA: 
 
Ø  Vladimír Marko – člen ekonomickej komisie FR SCM 

- Vyštudoval: FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava 
- Zapojenie do aktivít SCM: príprava a premietanie 

textov piesní na omši, donátor SCM, asistencia pri 
omši 

 
 
Ø Juraj Kozel - člen pastoračnej komisie FR SCM 

- Vyštudoval: Elechtrotechnická stredná školu v 
Košiciach  

- Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, príprava 
liturgie, obsluha a starostlivosť o občerstvenie, 
obsluha pri podujatiach 
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Ø Mária Takáčová 
- Mária Takáčová - člen pastoračnej komisie FR SCM  
- Vyštudovala: Obchodná akadémia v Košiciach  
- Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, príprava 

liturgie, obsluha a starostlivosť o občerstvenie, 
obsluha pri podujatiach  

 
 
Ø Michal Polák - člen pastoračnej komisie FR SCM  

- Vyštudoval: SOU Železničné Čierna nad Tisou, odbor 
elektromechanik strojov a zariadení 

- Zapojenie do aktivít SCM: tvorba propagačných 
materiálov SCM, fotograf, DJ na podujatia SCM, 
dobrovoľník 

 
 
Ø Andrea Poláková - člen pastoračnej komisie FR SCM  

- Vyštudovala: Fakulta Prírodných Vied Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre, odbor: Matematika – Biológia (učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov) 

- Zapojenie do aktivít SCM: pomoc pri tvorbe propagačných 
materiálov SCM, fotograf, dobrovoľník 

 
 
SÚČASNÍ ČLENOVIA: 
 

Ø Jarmila Antoničová 
Ø Jozef Pavúk 
Ø Daniela Brachová 
Ø Silvia Margová 

 
 

Funkčné obdobie všetkých súčasných členov FR je do 30. novembra 2019. 
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25-28 Maj 2018   
£325 na osobu 

Program: 
 
Deň 1: Prilet do Grenoble 
Prilet do Grenoble vo Francúzsku, prevoz do Sanktuaria Notre Dame v La Salette, noclah v 
hoteli. 
 
Deň 2, 3: Celý deň v La Salette 
Duchovný program zacinajuc sv. omsou o 10.30am spojeny s kultúrnym využitím. Moznost 
turistiky kedze Sanktuárium sa nachádza vo výške 1800m nad morom a je východiskovych 
bodom pre lahsie i narocnejsie tury, moznost návštevy Múzea Svätyne s video prezentáciou 
priblizujuc historiu udalosti. 
 
Deň 4: Odchod z La Salette 
Po ranajkach a sv.omsi je možnosť lahsej tury v okoli, odchod v poobedňajších hodinách s 
prevoz na letisko a odletom do Londýna vo večerných hodinách. 

 

Cena zahŕňa:   
• Spiatočný let zo Stanstedu do Grenoble s Ryanairom 
• Doprava z letiska v Grenoble do Sanctuaria a spať 
• 3 x noci v 2-lôžkovych izbach so sociálnym zariadením  
• 3 x ranajky a 3 x vecera 
 
Cena nezahŕňa:  
• Cestovné poistenie 
• Obedy 
• Príplatok za 1-posteľový izbu vo výške 40 GBP 
 
Platba: Záloha vo výške £160 je potrebné zaplatiť co najskor nakolko letenky sa 
mozu vypredat velmi rychlo a zvyšok £165 potom najneskôr do 24 apríla 2018.   
 

 
Kontakt 

 
Veronika Kubasova 

 
Mobile: 

 078 378 70861 
 

Email: 
contact@companion-

in-travel.com 
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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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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, 
Daniela Brachová). 
(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. 
 
01.04. – Hugo 
02.04. – Zita 
03.04. – Richard 
04.04. – Izidor 
05.04. – Miroslava 
06.04. – Irena 
07.04. – Zoltán 
08.04. – Albert 
 

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 


