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ROČNÍK II. - č. 20/2018 

 

 
 

 

 

 

Duch pravdy vás uvedie do plnej pravdy 

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od 
Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy 
vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. 

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, 
Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale 
bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho 
vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že 
z môjho vezme a zvestuje vám.“ 

 
 Jn 15, 26-27 16, 12-15 
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   Dych je znakom života. Kto dýcha, žije. Dych je aj znakom ľudskej blízkosti. Koho 
dych cítime, je blízko nás. Motoristi vedia, že v našom dychu sa dá zistiť, či sme pili 
alkohol, alebo nie.   
   V evanjeliu dnešnej slávnosti čítame, že Ježiš dýchol na apoštolov a povedal: 

„Prijmite Ducha Svätého.“  
   Duch svätý je prvým darom, ktorý po svojom zmŕtvychvstaní dáva Ježiš apoštolom. 
Použil symbol dýchania, aby naznačil, že Duch im dáva nový život. Oni poznali slová 
z knihy Genezis: „Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych 
života“ (Gn 2, 7).  Podobne aj Ježiš chcel z apoštolov „stvoriť“ nových ľudí a preto im 
dal Oživovateľa – Ducha Svätého.   
     Nový život mali dať potom špeciálnym spôsobom do služieb Boha. Ježiš im po 

odovzdaní Ducha Svätého ešte povedal: Komu odpustíte hriechy, budú mu 
odpustené, komu zadržíte, budú zadržané.“ Apoštoli sa tak stali  nástrojmi v rukách 
Boha, lebo len Boh môže odpúšťať hriechy. Ježiš chcel, aby oni robili  viditeľné veľké 
Božie milosrdenstvo, keď budú ľuďom oznamovať, že im Boh odpustil hriechy. Aj ich 
prostredníctvom sa  Duch Svätý  stane v Cirkvi zdrojom odpustenia, radosti 
a nového života.  
     Na päťdesiaty deň po Veľkej noci sa Duch svätý objavil nad apoštolmi v podobe 

ohnivých jazykoch a definitívne dokončil svoje dielo v ich živote, ktoré  začal hneď 
po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Apoštoli prichádzajú do centra Jeruzalema a všetci 
boli tak nimi nadšení, že sa začali pýtať: „Či nie sú títo všetci, čo tu hovoria, 
Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje hovoriť vo svojom materinskom 
jazyku ?“ 
    Pri krste a pri sviatosti birmovania sme aj my dostali Ducha Svätého. On je pri 

nás aj vtedy, keď nám Boh odpúšťa hriechy, keď sa modlíme a keď prijímame Ježiša. 
Chce aj nás „nanovo“ stvoriť a urobiť z nás nových ľudí, akými sa stali apoštoli. Už 
sa mu to podarilo? My sami si musíme dať odpoveď. Apoštoli po zoslaní Ducha 
Svätého dokázali robiť veľké veci. Dokážeme ich aj my? My obdivujeme ľudí, ktorých 
nám predstavujú média, keď niečo dokážu.  My si však možno myslíme, že nie sme 
povolaní k veľkým veciam. Nasilu sa nútime do pozície, ktorá je proti Duchu 
Svätému. A dokonca môžeme povedať, že robí jeho pôsobenie v nás zbytočným.  

Možno jednou z príčin, že nedokážeme využiť silu Ducha Svätého v nás je, že si 
nevieme vzájomne pomáhať.  
 Duch Svätý naplnil svojou silou spoločenstvo apoštolov. Tým naznačil, že chce 
zvláštnym spôsobom účinkovať práve v spoločenstve a pomocou spoločenstva. 
Spoločenstvo môžu tvoriť dvaja, alebo viacerí ľudia. Preto už v samotnom vzťahu 
medzi mužom a ženou, manželom a manželkou, má byť úsilie vzájomne si pomáhať 
v dosahovaní veľkých vecí. Nemyslím teraz len v oblasti pracovnej, finančnej 

a materiálnej. Skôr v oblasti ľudského a duchovného formovania. My ľudia 
potrebujeme povzbudenie, poradenie a oporu. Preto má žena povzbudzovať muža, 
aby bol dobrým mužom, aby svoje schopnosti dal do služieb rodiny, aby rozvíjal svoje 
talenty. Podobne má robiť aj manžel. Vzájomná manželská láska dokáže veľa, keď 
manželia „ťahajú“ jeden druhého. Podobne to má byť aj medzi súrodencami, 
priateľmi, kolegami. My kresťania máme iným pomáhať, aby našli v sebe dary, ktoré 
im dal Boh. Aby s nimi spolupracovali a aby ich zveľaďovali. Ak niekomu pomôžeme 

v jeho napredovaní, ak ten človek cíti, že niečo dokázal, tak dávame jeho životu väčší 
zmysel a môžeme mať radosť, že sme niekomu pomohli, aby v ňom pôsobil Duch 
Svätý. Sme podobní na apoštolov, ktorý otvárali ľuďom srdcia pre pôsobenie Ducha 
svätého.  
   Kto dýcha, tak žije. Tým sa však nemôžeme uspokojiť. Nestačí žiť. Treba žiť 
naplnený Duchom Svätým. On dáva nášmu životu „nové dýchanie“,  robí nás 
veľkými ľuďmi a nástrojmi Boha na zemi.         -ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA NEDEĽU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO 
 

 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi spomienka 

utorok sv. Rity z Cascie, rehoľníčky ľ. spomienka 

streda féria  

štvrtok 
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho 
a večného kňaza 

sviatok 

piatok féria  

sobota sv. Filipa Neriho spomienka 

nedeľa  Najsvätejšej Trojice slávnosť 

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 20.5. 

12.30 – 12.50 
13.00 

14.30 – 15.15 
15.30 – 16.00 
19.00 – 19.25 

19.30 

spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 
prezentácia z púte vo Svätej zemi 
spovedanie 
spovedanie 

sv. omša -  slovensky 

pondelok    

utorok   

streda 
18.45 – 19.10 

19.30 
spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 

štvrtok   

piatok 

18.00 – 18.50 
19.00 – 19.30 
19.45 – 22.00 

 

spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 
spoločenský večer pri spoločenských 

hrách 

sobota   

nedeľa 27.5. 

12.30 – 12.50 
13.00 

14.30 – 15.15 
19.00 – 19.25 

19.30 

spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 
spovedanie 
spovedanie 

sv. omša -  slovensko-česky 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj: 

 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
13/05/2018 boli v sume 254,96 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.  
 
 

POĎAKOVANIE a DAR PRE O. MICHAELA COOLEYHO 
 
V nastávajúcich týždňoch a dňoch bude spravovať a viesť duchovný život SCM 
o.Vojtech Eliáš, český 
kňaz pôsobiaci vo 
farnosti Wimbledon. 
Duchovný správca 
SCM bude sprevádzať 
O.Michaela Cooleyho 
po Slovensku ako 
poďakovanie SCM v 
Londýne za to, že nás 
- ako etnickú skupinu 
- prijal do svojho 
chrámu a po celý čas nadštadardne poskytoval jemu zverený kostol a ostatné 
priestory pre našu komunitu od r.2008.  
Týmto spôsobom chce SCM vyjadriť svoju vďačnosť za dar jeho láskavej 
a pozornej osoby kňaza a dať dar aj k jeho 80-tim narodeninám, ktoré slávi t.r. 
Zahrňte ho do svojich modlitieb. 
 

 

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 

http://www.grkatlondyn.sk/
mailto:grkatlondon@yahoo.com
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ZDIEĽANIE PÚTE VO SVÄTEJ ZEMI 
 

Milí priatelia Svätej Zeme, 
rada by som vás pozvala 
dnes (20. mája 2018) po 
svätej omši na kratučkú 
15 min. prezentáciu o 
putovaní vo Svätej Zemi 
niektorých členov SCM 
a ďalších pútnikov 
z iných končín Slovenska 
v marci tohto roku. Bol to 
naozaj požehnaný čas 
a rada by som s vami 
zdieľať zážitky z týchto 

biblických miest. Na 
konci rada odpoviem na 
vaše otázočky.  
 
Teším sa na stretnutie s vami.  
 

Danka Tinathová, profesionálny akreditovaný sprievodca vo Svätej zemi 
 
 

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 25. mája 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. 

 
 

ZBOR ZO SIXTÍNSKEJ KAPLNKY 
 

The Sistine Chapel Choir, Holy Father’s personal 
choir, performs a sacred choral music concert from 
the repertoire they sing in the Vatican on Saturday 
26th May 2018 at 8pm in Westminster Cathedral. 
The concert will last an hour, and is free of charge 
(no tickets required). Come and experience this 
world-famous choir singing in the beautiful setting of Westminster Cathedral. 
All are welcome.  
 



 

6 

 

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!!! :)  

BIBLICKÉ STRETKÁ 
 

Poď , pridaj sa k nám na nedeľné biblické stretnutia 
  

 poznávať Božie slovo rozoberaním nedeľného evanjelia 
 učiť sa rásť v láske k Bohu a k ľuďom 
 zažiť príchuť spoločenstva  
každú nedeľu o 15.15 hod. na choruse (v prípade peknéhopočasie 
v neďalekom parku) 

TEŠÍME SA NA TEBA 

Otvorené biblické stretko na London Bridge 
 
 

mailto:mddvscm@gmail.com
mailto:lovakcatholicmission@rcdow.org.uk
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 KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
ADRESA: Slovak Catholic Mission in London, 14 Melior Street, London SE1 3QP 
 
DUCHOVNÝ SPRÁVCA SCM:      SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU: 
Rev. Tibor Borovský         Lucia Zambojová 
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. 
 

STÁLY PROGRAM 

v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph 
 
a/ MODLITBA RUŽENCA 

 ½ hodinu pred začiatkom každej svätej omše 
 

b/ KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
 Každú prvú nedeľu v mesiaci po sv. omši o 14.15 hod.  

 
c/ 1.PIATOK V MESIACI – Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

 19:30 – 20:15 hod. 
o Moderovaná poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 

 

d/ KAŽDÁ 3. STREDA V MESIACI 
 18:30 – 19:20 hod. 

o Tichá poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 

 20:15 – 21:00 hod. 
o Modlitby chvál 

 

c/ V PÔSTNOM OBDOBÍ POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 KAŽDÝ PIATOK – ½ hodinu pred začiatkom svätej omše  
 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). 

 

 

 

mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, 
deťom, manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, 
chorým, kňazom, susedom, kolegom. 
 
20.05. – Bernard 
21.05. – Zina 
22.05. – Júlia, Juliana 
23.05. – Želmíra 
24.05. – Ela 
25.05. – Urban, Vivien 
26.05. – Dušan 
27.05. – Iveta 

 
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 

http://www.scmlondon.org/

