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Dobrý pastier položí svoj život za ovce 
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Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. 
Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď 
vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na 
ovciach. 

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná 
Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. 

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú 
počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. 

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho 
neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. 
Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“ 

Jn 10, 11- 8 
    
 
   Každé povolanie ma ľudí, ktorí mu robia dobre meno, ale aj opačne. Takých, ktorí mu robia zlé meno. My 
ľudia sme niekedy náchylní podľa tých zlých pokladať všetkých za zlých. Napríklad máme zlú skúsenosť 
s lekárom a potom všetkých pokladáme za zlých. Alebo s policajtom, štátnym úradníkom, učiteľom, 
predavačom, alebo kňazom.  
   Ježiš si vybral tak isto jedno povolanie, aby na ňom vysvetlil svoje poslanie. Vybral si pastierstvo.  
   Môže sa nám zdať, že toto povolanie malo v časoch Ježiša, ale aj po nich,  dobrý a príťažlivý zvuk. Nie je 
to však pravda. Ak sa Ježiš identifikuje s pastierskym povolaním, tak to treba chápať v hlbšom zmysel. 
V Starom zákone sa pod obrazom pastiera myslelo toho, kto vedie ľudí. A za čias Ježiša bol známy spis 
proroka Ezechiela, ktorý sa veľmi kriticky vyjadroval k pastierom Izraela, teda k tým, ktorí nábožensky 
a politicky viedli ľud. Vytýka im, že viac kŕmia seba, ako ovce. Že sa nestarali o slabé, choré a zablúdené 
ovce. A tak sa ovce roztratili, lebo nemali pastiera z zožrali ich divoké zvieratá (Pozri Ez 34, 2 – 5). Práve 
tento obraz nám predstavuje veľkú dejinnú skúsenosť, že nie všetci vodcovia, králi, vládcovia, politici, slúžili 
svojím podriadeným, svojím ovciam – ľuďom. Práve naopak, často s nimi zaobchádzali veľmi kruto. A zaiste 
aj v dejinách Cirkvi boli takí duchovní pastieri, ktorí ľuďom neslúžili.  
     Prečo si teda Ježiš vybral tento titul Dobrý pastier, ktorý bol a je často kompromitovaný? Ježiš si ho vybral 
preto, lebo on je naozaj dokonalým pastierom. Má všetky vlastnosti, ktoré dobrý pastier, teda ten, ktorý chce 
viesť ľudí, v plnej miere. Veď hovorí, že položí život za ovce. Že je stále pri nich. Že ich chráni. Že ich pozná 
po mene. Že hľadá aj tie, ktoré nepatria do jeho košiara. A preto byť ovcou takéhoto pastiera je nie len veľkou 
cťou, ale aj zárukou spokojnosti a bezpečnosti. Ježiš navracia tomuto označeniu znova jeho prvý zmysel 
a poslanie.  
    Ani nám nezneje veľmi príjemne, keď nás niekto pokladá za ovce. Vnímame  to ako obmedzenie vlastnej 
slobody o ktorej tak radi rozprávame. Pritom si neuvedomujeme, že svet aj tak urobil z nás ovce. Veď 
nevyzeráme ako ovce, keď blúdime so stovkami podobných oviec  po veľkom obchodnom dome? Nie sme 
ovce, keď nás formuje rovnaká reklama, rovnaké filmy a rovnaké časopisy? Nie je to život oviec, keď sa 
zapozeráme na život vo veľkom sídlisku? Nie sme ako ovce, keď nosíme rovnaké oblečenie? Nechce nás aj 
Európska únia urobiť ovcami, keď nám chce nadiktovať aj akúsi univerzálnu morálku podľa ktorej máme žiť, 
aby sme sa podľa nej mohli pokladať za Európanov? A dalo by sa použiť veľa iných obrazov, ktoré nám 
ukazuje náš život v jednom zmanipulovanom ľudskom stáde. Zaiste, že to sa nedá všetko kritizovať, alebo 
odmietať. Len je to normálne upozornenie, že sme viac manipulovaní, ako si myslíme. Že dnes sa schopnosť 
manipulovať ľudí pokladá za vedu, do ktorej sa investuje miliardy peňazí. Lebo každý, kto dokáže ľudí 
zmanipulovať, tak potom môže z nich žiť. A žiť veľmi dobre.   
   Slobodní môžeme zostať jedine pri Ježišovi. Sv. Pavol napísal, že „kde je Pánov Duch, tam je sloboda“ 
(2 Kor 3, 17). Pri Ježišovi môžeme najviac pociťovať svoju jedinečnosť, individualitu a svoje duchovné 
a ľudské bohatstvo. Pri Ježišovi človek neblúdi v ľudskom stáde. Ježiš to povedal takto: „Kto mňa nasleduje, 
nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8, 12). Kto žije podľa evanjelia vie rozlišovať 
a múdro žiť. Taký človek neujde z tohto sveta, ani nebude odmietať dobra tohto sveta. Bude ich však prijímať 
s rozvahou a zodpovedne, aby sa nedal zmanipulovať ani s vecami a ani s ľuďmi. Bude naozaj slobodným 
človekom.  
     V tom je aj zmysel všetkých duchovných povolaní za ktoré sa dnes modlíme a o ktoré prosíme. Tento svet  
môže len vtedy dobre, slobodne a normálne napredovať, keď bude dostatok tých, ktorí mu budú ohlasovať 
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Ježiša Krista a život, ktorý on ponúka. Keď bude naozaj dosť silných duchovných osobností, či už biskupov, 
kňazov a diakonov, či už svetských alebo rehoľných kňazov, ktorí budú svojím životom vyznávať Krista 
a zároveň ho prinášať druhým ľuďom.  
   Verím, že sa tešíte z toho, že Ježiš vás nazval ovečkami, ktoré on pasie. Vaša radosť pramení z toho, že ste 
v rukách a pod ochranou samotného Boha, ktorý nás vedie, pomáha nám a robí nás dobrými a slobodnými 
ľuďmi.  

 
-ThDr. Marián Šuráb- 

 
OZNAMY NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 

 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický 

stupeň 
slávenia 

pondelok sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka spomienka 
utorok po 4.veľkonočnej nedeli  
streda sv. Marka, evanjelistu sviatok 
štvrtok po 4.veľkonočnej nedeli  
piatok po 4.veľkonočnej nedeli  
sobota po 4.veľkonočnej nedeli  
nedeľa  5.veľkonočná slávnosť 

deň 
týždňa     čas program 

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 

pondelok  17.30 – 19.00 
 

tréning pre záujemcov obsluhovať 
kopírovací stroj 

utorok   

streda 
15.00 – 18.00  
18.45 – 19.20 

19.30 

administratívne hodiny 
spovedanie 
sv. omša - slovensky  

štvrtok   



 

4 

 

 
3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac apríl: 

 
MILODARY 

 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
15/04/2018 boli v sume 267,64 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.  
 

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 

piatok 

18.30 – 18.50 
19.00 – 19.30 
19.45 – 22.00 

 

spovedanie 
sv. omša - slovensky  
spoločenský večer pri spoločenských 

hrách 

sobota 12.15 – 13.15 
13.15 – 14.30 

príprava ku SKI 
nácvik a spoveď prvoprijímajúcich detí 

nedeľa 29.4. 

10.45 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 
 

15.00 – 15.30 
19.00 – 19.25 

19.30 

nácvik zboru 
spovedanie 
sv. omša slovensko-česky - slávnosť 
1.svätého prijímania 
spovedanie 
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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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 

túto nedeľu 
22. apríla 2018 po svätej omši 

o 14.30 hod. v Church Hall. 
Všetkých záujemcov na túto prednášku  

srdečne pozývame. 
 
 

VEČER SPOLOČENSKÝCH HIER 
 
Drahí priatelia, smelí I nesmelí, známi, 
neznámi, všetci občasní, ale aj stáli vášniví 
hráči - teda všetci nadšenci spoločenských 
hier, srdečne Vás pozývame na Večer 
spoločenských hier (SH). Začíname v 
piatok 27. apríla 2018 po svätej omši od 
20.00 – 21.00 hod. 
SH si môžete taktiež priniesť alebo vybrať 
z ponúknutých. 
Tešíme sa na spoločné spoznávanie emócií, myslenia a ducha. 
 
 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
 
V stredu 25. apríla 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, aby 
sme ho mohli chváliť v jemu dôstojnom a nám 
príjemnom čistom prostredí. 
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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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STRÁNKOVÉ HODINY: 
Streda 15.00 – 18.00 hod.     (potreba dohodnúť stretnutie cez secretary@scmlondon.org ) 
 

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. 
 
22.04. – Slavomír 
23.04. – Vojtech 
24.04. – Juraj 
25.04. – Marek 
26.04. – Jaroslava 
27.04. – Jaroslav 
28.04. – Jarmila 
29.04. – Lea 
 

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 


