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ROČNÍK II. - č. 15/2018 
 

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
/ 15. – 22. 04. 2018 / 

 

 
 
 

 
Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť  

a tretieho dňa vstane z mŕtvych 
 
Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. 

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení 
a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia 
zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma 
a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal 
im ruky a nohy. 

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu 
niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom 
im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť 
všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ 
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Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že 
Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým 
národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho 
svedkami.“ 

 Lk 24, 35- 48 
    
 
Jednotlivé veľkonočné nedele nás pobádajú k plnšiemu prežívaniu našej viery. 
Cirkvi naozaj záleží, aby si jej deti uvedomili, čo znamená veriť 
v Zmŕtvychvstalému.  
   Centrálnym slovom dnešnej homílie bude slovo SVEDECTVO.  
   Ježiš sa zjavil učeníkom. Priniesol im svoj pokoj a posilnil ich vo viere, aby 
nežili v strachu. Potom im začal vysvetľovať slova Písma, ktoré sa vzťahovali na 
jeho smrť a zmŕtvychvstanie. A napokon im povedal: „Vy ste toho svedkami.“  
     V Prvom čítaní svätý Peter hovorí obyvateľom Jeruzalema: „Pôvodcu života 
ste zabili. No Boh ho vzkriesil z mŕtvych; my sme toho svedkami.“ Táto 
veta zrozumiteľne vyjadruje ich ďalší život. To, čo videli, o tom budú svedčiť. 
Slovom a životom. Lebo práve toto svedectvo ich privedie až k vrcholu, k ochote 
položiť zaň život.     
   Aj my musíme svojím životom ukazovať, že sme svedkami Zmŕtvychvstalého. 
Druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii o Cirkvi Lumen Gentium píše: Každý 
laik má byť pred svetom svedkom vzkriesenia a života Pána Ježiša“ (38). 
Dnes sa veľa aj v spoločenskom živote hovorí o zodpovednosti za svet v ktorom 
žijeme. Každý podľa svojho stavu a možností má pomáhať, aby sa život na zemi 
stával lepším. A preto vidíme, že sa vytvára mnoho organizácií a záujmových 
skupín, ktoré sa viac alebo menej usiluje pomôcť v niektorých konkrétnych 
oblastiach. Napr. boj proti rasizmu. Alebo iniciatívy Pro Life.  
     Naše svedectvo musí tiež spočívať v angažovanosti. Najprv vo vlastnej 
rodine a potom aj v širšom okolí. Vo vlastnej rodine to napríklad znamená 
prežívať so svojim dieťaťom prípravu ma Prvé sväté prijímanie. Rozprávať sa 
s ním. Učiť sa s ním. Vysvetľovať mu. Dávať mu vlastný príklad. Navštevovať 
s ním bohoslužby. Nie je to naozaj kresťanská angažovanosť a svedectvo 
v rodine, keď otec povie synovi: neboj sa, potom prijímaní už nebudeš musieť 
chodiť do kostola.  
     Dnes už kresťania nemusia čakať len na iniciatívy kňaza a potom ich prijať, 
alebo kritizovať. Dnes je v každej farnosti toľko práce v rozličných oblastiach, že 
by všetci  máme čo robiť. Je len potrebné prekročiť vlastný tieň a vlastný 
egoizmus s rozmýšľať s inými aktívnymi kresťanmi, čo napríklad urobiť pre deti,  
mládež, alebo chorých.     
   Aby sme dokázali vydávať svedectvo, musíme si všimnúť ešte raz jeden 
evanjeliový moment: Ježiš vysvetľuje apoštolom Písma. Slovo Božie by malo 
naplniť aj náš život. Mal by to byť náš denných duchovný pokrm. Okrem svätej 
omše aj v ňom sa stretávame so zmŕtvychvstalým Ježišom.  On nás učí 
a posilňuje nás, aby sme sa nebáli byť jeho svedkami.   
   K plnšiemu prežívaniu našej viery napomáha svedectvo. Ono robí našu vieru 
živou a prospešnou. Bez svedectva je naša viera zamknutá kdesi v nás,  a nemá 
veľkú cenu ani pre nás ani pre druhých.  

 
-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický 

stupeň 
slávenia 

pondelok po 3.veľkonočnej nedeli  
utorok po 3.veľkonočnej nedeli  
streda po 3.veľkonočnej nedeli  
štvrtok po 3.veľkonočnej nedeli  
piatok po 3.veľkonočnej nedeli  
sobota po 3.veľkonočnej nedeli  
nedeľa  4.veľkonočná – nedeľa Dobrého Pastiera slávnosť 

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 15.4. 

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 
príprava k 1. sv. prijímaniu 
spovedanie 
sv. omša slovensko-česky + krsty 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

pondelok    

utorok   

streda 

18.30 – 19.20 
 
 

18.45 – 19.10 
19.30 

20.15 – 21.30 

tichá adorácia pred vystavenou 
sviatosťou Oltárnou a požehnanie so 
sviatosťou Oltárnou 

spovedanie 
sv. omša - slovensky  
Večer modlitieb a chvál 

štvrtok   

piatok 18.30 – 18.50 
19.00 – 19.30 

spovedanie 
sv. omša - slovensky  

sobota   
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3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac apríl: 

 
MILODARY 

 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
08/04/2018 boli v sume 401,74 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.  
 

TICHÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

 
Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou bude 
v stredu 18. apríla 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.  

 
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;  
Adresa: Marian House, Holden Avenue, London N12 8HY  
Metro: Northern Line (čierna trasa); Zastávka metra: Woodside Park 

nedeľa 22.4. 

10.45 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.30 – 15.30 
19.00 – 19.25 

19.30 

nácvik zboru 
spovedanie 
sv. omša slovensko-česky 
prednáška pána konzula 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

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 
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VEČER MODLITIEB A CHVÁL 
 

 
 
Drahí priatelia! 
Cirkev sa raduje z Kristovho zmŕtvychvstania a táto radosť napĺňa naše srdcia chválou a 
vďakou.   
Pozývame vás zdieľať s nami túto radosť z Veľkonočného nedeľného rána a priniesť chválu 
nášmu Bohu v stredu 18.apríla počas "Večera modlitieb a chvál". 
Začíname svätou omšou o 19.30 hod. v kostole SCM, a večer ukončíme už tradičným 
agapé, kde sa môžeme bližšie spoznať a zdieľať. 
Tešíme sa na vás!                  SCM Worship Team 
 

PREDNÁŠKA KONZULA SR V LONDÝNE 
 

Slovenská katolícka misia v Londýne si dala za cieľ zorganizovať tento rok sériu kurzov 
vzdelávania a spoznávania noriem - práv a povinností vo vzťahu ku krajine pôvodu, štátu 
Slovenskej republiky a krajine pobytu, Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie, 
v rozličných oblastiach života.  
V spolupráci so zastupiteľským úradom SR v Londýne pripravuje prednášku pod vedením 
konzula (vedúceho konzulárneho oddelenia) ZÚ SR v Londýne p. Ivana Zachara o činnosti 
ZÚ, rozsahu právomocí a oprávnení ZÚ vystavovať a potvrdzovať doklady pre občanov SR 
ohľadom vydávania osobných ID, pasov, dokladov k sobášom, dokldov pri úmrtiach 
občanov SVK v UK etc. 
Prednáška bude obsahovať aj otázky brexitu a jeho dopad na migrantov a prácu v UK. 

 
Prednáška sa uskutoční v nedeľu  

22. apríla 2018 po svätej omši  
o 14.30 hod. v Church Hall. 

Všetkých záujemcov srdečne pozývame  
na túto prednášku.  
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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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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, 
deťom, manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, 
chorým, kňazom, susedom, kolegom. 
 
15.04. – Fedor 
16.04. – Dana, Danica 
17.04. – Rudolf, Rudolfa 
18.04. – Valér 
19.04. – Jela 
20.04. – Marcel 
21.04. – Ervín 
22.04. – Slavomír 
 

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 


