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Nie vy ste si vyvolili mňa,  
ale ja som si vyvolil vás 
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Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. 
Ostaňte v mojej láske! 

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja 
zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám 
povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. 

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. 
Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. 

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam 
sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože 
som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. 

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby 
ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, 
o čo ho budete prosiť v mojom mene. 

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“ 
 Jn 15, 9-17 

 
 
   Často sa v živote pýtame, aké má vlastnosti ten ktorý človek, alebo 
nejaká vec. Teraz sa môžeme opýtať: aké vlastnosti má láska? Alebo ešte 
konkrétnejšie: aké vlastnosti má kresťanská láska?  
   Cítite, že slová dnešného evanjelia sú schopné, dať nám odpoveď aké 
vlastnosti má kresťanská láska.  
   Prvou vlastnosťou kresťanskej lásky je skutočnosť, že je darom. Tento 
dar nám dáva Otec, ktorý miluje Syna a Syn miluje nás. Je to zrno, 
ktoré Boh vkladá do srdca. Je to iskra, zapálená v našom srdci.  
     Druhou vlastnosťou kresťanskej lásky je jej previazanie 
s prikázaniami: kto zachováva prikázania ostáva v Ježišovej láske.   
     Tretia vlastnosť kresťanskej lásky je vyjadrená v Ježišových slovách: 
„ako som ja miloval vás.“ Už nestačí  milovať blížneho „ako seba 
samého“, ale omnoho viac, bez podmienok a ohraničení. Tak ako nás 
miluje Ježiš.  
     Štvrtou vlastnosťou kresťanskej lásky je vzťah priateľstva 
s Ježišom. Ten, kto miluje Ježiša, postupne poznáva aj tajomstva jeho 
života a stáva sa jeho priateľom.  
     Poslednou vlastnosťou kresťanskej lásky je jej misijný rozmer: 
máme žiť vo svete a prinášať ovocie.  
   Nestačí, keby sme len poznali vlastnosti kresťanskej lásky. Oni musia 
charakterizovať aj našu kresťanskú lásku. Ona je v svojej hĺbke krásna, 
ale aj náročná.  
     Súčasťou našich denných modlitieb má byť prosba, aby Božia láska 
vstúpila do nášho srdca. Aby naše srdce malo odvahu pre ňu sa otvoriť. 
Aby sme naozaj žili s pravej Božej lásky v nás.     
     Ale kresťanská láska nie je len citom, ale aj povinnosťou, neraz 
ťažkou a každodennou. Prejavuje sa predovšetkým životom podľa 
Božích prikázaní. Sme dnes svedkami, že „ľahká“ ľudská láska o ktorej 
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sa toľko hovorí, je nestála, lebo nie je schopná prinášať obete. Pravá 
kresťanská láska by to mala dokázať: zachovávať to, čo človek musí 
zachovávať.  
     V našom srdci by mala byť vďačnosť za to, že sme Kristom milovaní. 
Ak nás nekonečne miluje, tak musíme aj my robiť podobne. Kresťanská 
láska si nemôže dávať mantinely, alebo určovať nejaké miery: dotiaľ 
budem milovať, potom už nebudem. Ani Kristus si nedáva takéto 
mantinely voči nám.  
     Pri všetkých námahách, ktoré nám prináša život podľa kresťanskej 
lásky, napokon je to všetko veľmi radostné. Lebo práve tým sa stávame 
Ježišovými priateľmi. Na tomto stupni sa stráca ťažký pocit z námah 
a prichádza radostný pocit z priateľského vzťahu s Ježišom.  
     Potom už naozaj nie je pre nás ťažké, že s našou kresťanskou 
láskou sa môžeme stať v našom svete „svetlom“, „soľou“, „kvasom“. 
Tým, čo svet od nás očakáva a čo môžem my dať svetu.  

   Môžeme si teraz spytovať svedomie, 
aká je naša kresťanská láska.  
Pokladáme ju za dar?  Nežijeme tak, 
že si namýšľame, že milujeme Boha, 
ale podľa Božích príkazov nežijeme? 
Koho v tejto chvíli nenávidíme? Komu 
nedokážeme odpustiť? Komu sme 
naposledy materiálne pomohli? Máme 
okolo seba ľudí, ktorým pravidelne 
pomáhame? Prinášame im Ježišovu 
lásku?  
     Jedna rehoľná sestra, ktorá sa 
stará o chorých a opustených, píše 
v náboženskom časopise, že veľa ľudí 

viac ako lekára potrebuje blízkosť Božského lekára – Ježiša Krista. Preto 
sa usiluje na začiatku získať si ľudí a „prelomiť ľady“ dobrým slovom, 
náboženskou knihou alebo časopisom, sladkosťou a ovocím. Niektorí sú 
agresívni, lebo ich opustili najbližší a nikto ich nemá rad.  Ona im 
ponúkne pomoc v tom, že ich vypočuje a je trpezlivá. Neskôr im urobí 
nákupy, objedná u lekára, poupratuje a umyje ich. Sestra hovorí, že 
najčastejšie im dovolí, aby sa pred ňou vyplakali. Preto ju aj nazývajú 
„anjelom potešenia.“ Ona však vie, že v skutočnosti ich môže potešiť len 
Boh. Po dlhých rozhovoroch na tému utrpenie, choroby, existencie Boha 
sa jej podarí niekoho priviesť k svätej spovedi. Neraz aj po 40 alebo 50 
rokov.  
   Aj takto sa prejavujú vlastnosti kresťanskej lásky. Môžeme zakončiť 
slovami známeho ruského teológa Pavla Jewdokimowa: „Po Bohu 
každého človeka pokladaj za Boha.“  

 
-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok po 6.veľkonočnej nedeli  
utorok po 6.veľkonočnej nedeli ľub. spomienka 
streda vigília Nanebovstúpenia Pána sviatok 
štvrtok Nanebovstúpenie Pána sviatok 
piatok po 6.veľkonočnej nedeli ľub. spomienka 
sobota po 6.veľkonočnej nedeli  
nedeľa  7.veľkonočná slávnosť 

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 6.5. 

12.30 – 12.50 
13.00 

14.45 – 15.30 
19.00 – 19.25 
19.15 – 22.15 

 
19.30 

spovedanie 
sv. omša slovensko-česky  
spovedanie 
spovedanie 
sledovanie MS v hokeji: SLOVENSKO - 

ŠVAJČIARSKO 
sv. omša - slovensky 

pondelok  11.00 – 12.30 Mass for Migrants (Southwark 
Cathedral) 

utorok   

streda 
15.00 – 18.00  
18.45 – 19.10 

19.30 

administratívne hodiny 
spovedanie 
sv. omša - slovensky  

štvrtok   

piatok 18.00 – 18.50 
19.00 – 19.30 

spovedanie 
sv. omša - slovensky  

sobota 
10.30 – 16.00  
11.15 – 13.45 
 

brigáda na SCM 
sledovanie MS v hokeji: SLOVENSKO - 
ŠVÉDSKO 

nedeľa 13.5. 

11.00 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.30 – 15.15 
15.30 – 16.00 
19.00 – 19.25 

19.30 

zasadnutie Farskej rady 
spovedanie 
sv. omša slovensko-česky  
prednáška Budovanie pro life kultúry 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj: 

 
MILODARY 

 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
29/04/2018 boli v sume 391,91 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.  

 
 

 
SETTLED STATUS 

 
Ako ste už možno zaznamenali, vláda nedávno publikovala podrobnosti svojho plánu 
ponúknuť „status usadenej osoby“ ľuďom, už žijúcim vo Veľkej Británii, keď Veľká 
Británia vystúpi z EU: 
www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know 

 
 

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 
 
 
 

Evanjelizačný Aby veriaci laici uskutočňovali svoje poslanie tak, že budú 
tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta 

Úmysel KBS Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej 
spoločnosti, prejaví naša mariánska zbožnosť 

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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POĎAKOVANIE ANIMÁTOROM 
 

Touto cestou sa chce duchovný správca 
SCM a rodičia prvoprijímajúcich detí 
POĎAKOVAŤ animátorom za službu 
evanjelizácie najmenším deťom. Po celý 
uplynulý školský rok sa im venovali 
takmer každý druhý týždeň.  
Naša vďaka patrí Andrejke Sabolovej, 
Martinke Gašparkovej a Jakubovi 
Adlerovi.  
Je chvályhodné, že po celý čas ich 
sprevádzali aj ich rodičia a 
spolupracovali na príprave svojich detí aj 
v rovine náboženskej a duchovnej. 
Napriek obrovským vzdialenostiam 
prichádzali s nimi, aby ich podporili 
a dali vážnosť príprave svojich detí na 
stretnutie s živým Ježišom Kristom 
v Eucharistii a vo sviatosti zmierenia. Im 
patrí chvála za zodpovedný prístup ku 
kresťanskej výchove svojich detí. 

 
NECH JE ZVELEBNÝ JEŽIŠ V NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI! 
 

 
BRIGÁDA V SCM 

 
Na sobotu 12. mája je naplánovaná brigáda v priestoroch SCM, kde sa 
budú dokončovať detaily, aby sa mohli naplno využívať priestory 
a technické zariadenia potrebné pre chod a službu SCM. Každý 
dobrovoľník a každá dobrovoľníčka s ochotným srdcom a rukami je 

vítaná.  
Začíname v sobotu ráno o 10.30 
hod.  
Veľmi by sme uvítali ponuku 
maliara, stierkovača, remeselníkov 
a každého, kto je ochotný pomôcť 
s upratovaním. 
Ochotní dobrovoľníci pomôcť sa 
môžu prihlásiť a pre bližšie 
informácie kontaktovať sekretárku 
SCM Danielu Brachovú. 
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BUDOVANIE PRO-LIFE KULTÚRY 
 
Raz som prijala SMS od istej krásnej mladej ženy, ktorá mi počas mojej 
pracovnej doby začala zúfalo posielať správy v takej rýchlosti, že som ich 
nestíhala čítať. Zdôverila sa mi v nich, že je opäť tehotná a že manželovi o tom 
nepovedala, pretože nechce, aby ju opäť donútil k potratu. 
O niekoľko hodín sme už spoločne boli na ceste do krízového centra pre tehotné 
ženy, kde mladú mamičku prevzali do svojej starostlivosti citliví pracovníci, 
ktorých prístup ju uistil v tom, že ona i dieťatko sú v bezpečí a že je obklopená 
ľuďmi, ktorí sú tu pre ňu teraz i po narodení dieťatka. 
Toto je len jeden prípad mnohých žien, no i otcov, s ktorými som sa osobne mala 
možnosť zoznámiť za viac než dva roky môjho pôsobenia v organizácii The Good 
Counsel Network.  

Stretli ste sa už i vy vo svojom okolí s niečím 
podobným? Zažili ste, že sa vám niektorá z blízkych 
osôb zdôverila, že je tehotná? Možno je slobodná, 
možno sa obáva rizika postihnutia svojho dieťaťa, 
možno urobila hlúpu chybu, jednu jedinú chybu, keď 
sa pohádala s manželom a teraz nevie, či otcom 
dieťatka je on? 
Možno sa vám stalo, že ste sa o najväčšej kríze života 
blízkej osoby dozvedeli až po tom, keď už na záchranu 
života jej počatého dieťatka bolo neskoro. Možno ste 
jediní, kto vie, čo je príčinou jej ťažkých depresií a to, 
že trpí popotratovým syndrómom. 
Aká je realita potratov? Ktorá bola prvá krajina vo 

svete, ktorá začiatkom 20. storočia zlegalizovala potraty, ktoré príchodom 
kresťanstva po dobu takmer dvoch tisíc rokov legálne nikde neexistovali? Je 42 
miliónov umelo ukončených tehotenstiev ročne vo svete málo alebo veľa? Čo sa 
deje vo vnútri ženy, ktorá sa cíti zúfalá, osamotená a nevie, či sa môže niekomu 
zdôveriť? Dá sa po potrate žiť ako predtým? Čo sa deje po potrate so ženou, 
ktorá sa preňho „rozhodla“  po  počatí znásilnením? Život každej z nás, rovnako, 
ako aj otcov nenarodených detí, sa v okamihu ich počatia navždy nenávratne 
mení. Kam sa môžete obrátiť, ak neviete kam nasmerovať osobu, ktorá 
potrebuje pomoc, no nevie, kde ju hľadať? Vtedy, keď viete o niekom 
zasiahnutým traumou potratu? Čo vtedy, ak ste otec, ktorý nevie ako podporiť 
ženu, ktorá zvažuje potrat? 
Srdečne Vás pozývame na prednášku, na ktorej sa spoločne budeme môcť 
zamyslieť nielen nad týmito, ale i otázkami týkajúcimi sa danej tematiky, ktoré 
zaujímajú vás. 
Príďte dňa 13. mája 2018 o 2:30pm do Church Hall v kostole Our Lady of 
La Salette and St. Joseph na 14 Melior Street, London, SE1 3QP, kde vám 
budú poskytnuté údaje, informácie a rady, prípadne aj osobná konzultácia. 
 
Tešíme sa na vás! 
 
Andrea Orthová 
Poradca v tehotenstve pre katolícku pro-life organizáciu The Good Counsel Network v Londýne 
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Pozvánka 
 

V sobotu 19. mája 2018 od 18:00 do 24:00 
 

sa uskutoční 

Májová zábava 
 

na ktorú Vás srdečne 
pozýva DJ Milan Horeličan a organizátor p. Viera  

 
Zábava bude prebiehať v priestoroch 

Spoločenského  klubu v Cricklewoode 
The Cricklewood Club, 327 Edgware Road, London, NW2 6JP. 

 
Stanica metra Willesden Green.  Nastúpiť na autobus 266 smer Brent Cross.  
Vystúpiť na zástavke Cricklewood BUS GARAGE.  
Stanica metra Kilburn: Nastupit na autobus : 32 smer Edgware alebo 332 smer 
Brent Park. Vystupit na zastavke BUS GARAGE 
Stanica metra Golders Green. Nastúpiť na autobus 245 smer Brent Cross.  
Vystúpiť na zastavke Cricklewood BUS GARAGE.                                      

Do tanca Vam bude hrať DJ Milan 
 
Vstupné £12 (pri vstupe £15) 
 
V cene stupenky je káva , čaj, minerálka, večera. 
Priniesť si môžete zákusky. 
Zakázané je priniesť pivo, víno a alkohol.   
Pivo, víno a alkohol si môžete zakúpiť pri bare za klubové ceny. 
 

Vstup je požadovaný v spoločenskom oblečení. 
 

Vstupenky je možné zakúpiť v nedeľu po svätej omši, ktorá je o 13.00 hod. u p. Vierky 
Kontakt na p. Vieru:  mobil: 07908621253 
e-mail: vieragal@ymail.com 

Tešíme sa na Vás !  
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PODUJATIE PRE DETI NA MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 

 
Milé deti, rodičia a priatelia, 

 
Ak máte záujem zúčastniť sa tejto akcie, prosím, prihláste svoje dieťa 
– meno, priezvisko, vek (plus meno a priezvisko doprovodu) : 
 
1. osobne u Jarky Antoničovej 
2. alebo cez email – slovakcatholicmission@rcdow.org.uk,  
3. alebo formou SMS na telefónnom čísle 07526 510 575  
 
najneskôr do 29. mája 2018. Po tomto termíne sa na danú akciu 
nebude možné prihlásiť.  
 
Vstupné – £5/dieťa. Zľavu na vstupnom môžu získať deti registrovaných 
členov – pravidelne podporujúcich SCM.  
 
PS1: občerstvenie zabezpečené 
PS2: Zároveň hľadáme animátorov, ktorí pomôžu urobiť deťom ich deň 
ešte krajším. Ak aj ty v sebe napriek veku nájdeš kúsok dieťaťa tak 
neváhaj a prihlás sa tiež. Každá ruka je vítaná!!! :) 
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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. 
 
06.05. – Hermína 
07.05. – Monika 
08.05. – Ingrida 
09.05. – Roland 
10.05. – Viktória 
11.05. – Blažena 
12.05. – Pankrác 
13.05. – Servác 
 

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 


