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ROČNÍK II. - č. 24/2018 
 

 
 

 

Človek hodí semeno do zeme a spí;  
a ono rastie a on ani o tom nevie 

 

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do 
zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem 
sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. 
A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ 

A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho 
znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien 
na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže 
v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ 

V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní 
počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko 
vysvetlil. 

 
 Mk 4,26 - 34 
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Milí priatelia, evanjelium nasledujúcej jedenástej cezročnej nedele sa končí týmito 
slovami: „V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní 
počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril.“ Sú to slová, ktoré uzatvárajú úryvok, v ktorom 
sa Ježiš zaoberá rastom Božieho kráľovstva a používa na to dve podobenstvá: o semene a 
o horčičnom zrnku.  
 
Možno i nás zaujíma odpoveď na otázku, prečo Ježiš vlastne tak hojne používal 
podobenstvá? Prečo svoje učenie nevysvetľoval priamo definíciami a jasne vymedzenými 
formuláciami, ako to robíme my v našich školách? Aj keď si nerobím ambície na túto 
otázku úplne odpovedať, predsa sa o to aspoň pokúsim, a to nasledujúcim príbehom. 
 
Kde bolo tam bolo, bol raz čas, keď Pravda zvykla chodiť po svete nahá. Bola taká holá, 
aká bola v deň, keď sa narodila. Ľudia sa však pravde vyhýbali. Vždy, keď ju videli, 
prenikla ich hrôza a panika. Nech robili čo robili, v momente, ako ju zazreli, vbehli do 
svojich príbytkov a poriadne sa pozamykali. Na ulici nezostal nikto, ani živá duša. Nikto 
nechcel mať s touto chodiacou nahotinou nič spoločné.  
 
Keď to trvalo dlho, Pravda sa začala zamýšľať: „Prečo sa mi ľudia vyhýbajú? Prečo sú, keď 
ma vidia, tak strašne zo mňa vystrašení? Veď ja predsa nikomu neubližujem. Naopak, 
každému chcem priniesť do jeho života len svetlo a jasnosť.“ Nech rozmýšľala ako 
rozmýšľala, na túto otázku si odpovedať nevedela. Tak ju to zmorilo, že nakoniec upadla 
do hlbokej depresie.  
 
Ako si tak jedného dňa kráča po lesnom chodníčku, zrazu pred sebou vidí pekného 
mládenca. Kráča si veselým krokom, pospevuje si, a už na prvý pohľad vidno, že mu je na 
svete dobre. Je pekne vyobliekaný, hýri farbami, no najkrajší je jeho klobúčik s krásnym 
veľkým pierkom. Najroztomilejší bol vtedy, keď sa smial: ako keby sa rozžiarilo slnko. 
Meno mládenca bolo Príbeh. 
 
Príbeh si, ako správny gentleman, Pravdu prichádzajúcu mu v ústrety, samozrejme, hneď 
všimol a srdečne ju pozdravil. Odpoveď bola síce slušná, no veľmi ťažká. Príbehovi bolo 
hneď jasné, že s Pravdou nie je niečo v poriadku: „Čo je s tebou, Pravda?“ hovorí: „Vyzeráš 
veľmi smutná! Čo ťa trápi?“  
„Ale vieš,“ hovorí Pravda, „nikto ma nechce, každý sa mi vyhýba, ľudia, keď ma zbadajú, 
predo mnou utekajú a zamykajú sa vo svojich domoch“.  
„No to je naozaj nepríjemné,“ hovorí Príbeh, „aj keď sa ti priznám, že si to neviem predstaviť. 
Mňa naopak ľudia radi prijímajú všade. Kdekoľvek sa zjavím, pozývajú ma do svojich 
domovov, vždy si ma usadia ku krbu, pohostia ma a vypytujú sa ma na všeličo možné. 
Počúvali by ma donekonečna, takmer ani odísť nemôžem“.  
„No vidíš! Prečo sa potom títo istí ľudia vyhýbajú mne? Prečo voči mne nie sú rovnako 
pohostinní? Neublížila som im, prečo ma odmietajú, prečo sa ma desia. Nerozumiem tomu!“  
„Budeš sa hnevať na mňa, Pravda, keď ti poviem pravdu? Aj keď si pravda, i ty si musíš 
niekedy vypočuť pravdu o sebe, ako každý.“  
„Nie, nebudem sa hnevať, prosím ťa, povedz mi, čo si o tom myslíš!“  
„Vieš, každý sa ti vyhýba preto, lebo si taká nahá. Ľudia majú dnes strach pred holou 
pravdou. A tak je jasné, že keď ťa vidia, že sa spakujú a zmiznú tak rýchlo, ako je to len 
možné. Je mi to veľmi ľúto, Pravda, ale ver mi, takáto je pravda. Ty si žiješ zatvorená vo 
svojej nedobytnej pevnosti jasnosti, z ktorej sa svojím neschvaľujúcim pohľadom pozeráš 
von na všetko, čo ti zapácha čo len troškou ľudskej slabosti. A vždy, v pravom momente, sa 
potom z tohto svojho hradu vynoríš von, aby si ľuďom povedala svoje jasné stanovisko, a 
aby si im ukázala, kde je sever a kde juh a ako veľmi sa mýlia. No nikdy ťa ani len na chvíľu 
nenapadlo, aby si z tohto svojho hradu vyšla von a do tohto sveta mnohoznačnosti, zmätku 
a rozbitosti čo aspoň na okamih vstúpila. Vieš, život je niekedy neusporiadaný, občas je 
vrtošivý, a sú veci, na ktoré sa nedá dlho pozerať, musíš ich zakryť alebo zamaskovať.  



 

3 

 

Vieš, od čias, čo Adam a Eva zhrešili, sa ľudia snažia veci radšej skrývať ako odkrývať a 
ty si chodíš po svete ako nejaká vznešená výnimka, ktorá nič z tohto nerešpektuje. Adam a 
Eva si po tom, čo spáchali svoj hriech, dali na seba – na svoje intímne miesta – aspoň list, 
a ty toto všetko ignoruješ. Prečo aj ty nesiahneš po aspoň troške fantázie? Vieš čo, mám 
návrh: urobím ti pekné šaty a uvidíš, ako sa ľudia voči tebe zmenia.“  
 
„Šaty!? Pre mňa? Pravdu? Pravda má byť jasná a teda holá a nie oblečená a 
prikrášlená.“ Pravde sa tento Príbehov návrh navidomoči nepáčil, no nakoľko z odmietania 
ľudí a svojho bezprizorného potulovania sa po svete bola už unavená, nakoniec súhlasila.  
 
O dva týždne sa znova objavila v dedinke, kde už bola toľkokrát pred tým. Tento raz však 
pekne vyobliekaná do šiat, ktoré jej vlastnoručne ušil príbeh. Keď si ich na seba po prvý 
raz obliekala, cítila sa akosi zvláštne a nepohodlne; lepšie jej bolo nahej. No keď zistila, 
ako ľudia ohromne reagujú, zapáčilo sa jej to. Všade bola prijímaná, ľudia pred ňou už 
neutekali, všade ju pozývali do svojich príbytkov, srdečne ju usádzali k stolu, a načúvali 
jej. 
 
Od toho času sa Pravda a Príbeh stali dobrými priateľmi. Až tak dobrými, že sa rozhodli 
stať sa manželmi. A bolo to šťastné manželstvo, z ktorého sa im narodilo päť detí, a to 
mýtus, bájka, román, satira a podobenstvo.  
 
Milí priatelia, myslím, že tento príbeh nepotrebuje výklad. Ježiš sa správal rovnako: 
rozprával ľuďom pravdu – pravdu o živote, o nich samých a o jeho Kráľovstve – v 
príbehoch. Robil tak nielen preto, že priamym definíciám by neboli porozumeli, alebo by 
porozumeli nesprávne, ale hlavne preto, že jeho učenie a témy, ktoré rozoberal boli tak 
nadčasové, že jednoducho nemal na ich vyjadrenie ľudských slov. Príbeh je dobrý práve 
tam, kde nemáme na to, čo chceme povedať, slová.  
 
Veď či to isté nerobia všetci umelci? Robia to formou literárnych diel, obrazov, sôch, 
hudobných diel. A tieto diela, podobne ako podobenstvá Ježišove, prekračujú čas i priestor 
a nikdy nestarnú. Majú čo povedať ľuďom každej doby, každého postavenia, či každej fázy 
ich ľudsko-duchovného vývoja.  
 
Veď premýšľajme napríklad o takom podobenstve o Márnotratnom synovi. Toto 
podobenstvo nám malo čo povedať, keď sme boli deťmi a keď sme si ho maľovali 
farbičkami. Malo nám čo povedať, keď sme boli v kvete mladosti, v strednom veku, či už 
vo veku staroby. Vždy nám však povedalo niečo iné, podľa toho, aký životný príbeh sme 
mali už za sebou. Náš osobný životný príbeh sa tak dostával do interakcie s príbehom 
Ježišovým a povedal nám presne to, čo sme práve v tej chvíli potrebovali počuť. A to je 
dôvod, prečo Ježišove príbehy nikdy nezostarnú. 
 
Istý rabín hovorí, že jemu sa príbehy rozprávajú ľahšie židovskému ako pohanskému 
spoločenstvu. Pohanskí ľudia, tzn. agnostici či ateisti sa ho vždy pýtajú:  
1) „Je to pravda, čo nám hovoríš?“ a 
2) „Stalo sa to naozaj?“. Na prvú otázku, hovorí, im vždy odpoviem: „Áno, je to pravda!“. Na 
druhú: „Možno sa to stalo, možno nie!“. „Moja židovská komunita,“ pokračuje rabín 
ďalej, „sa ma však pýta: Čo to, čo si povedal, znamená?“.  
 
A toto je hlavná otázka aj pre nás, poslucháčov podobenstiev a príbehov Ježišových. Želám 
vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.  
 
 

P. Milan Bubák, SVD,  
zamyslenie na 11.nedeľu  
vo Vatikánskom rozhlase 
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OZNAMY NA 11. NEDEĽU V CEZORČNOM OBDOBÍ 
 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok féria 11. týždňa v Cezročnom období spomienka 
utorok féria 11. týždňa v Cezročnom období  
streda féria 11. týždňa v Cezročnom období  
štvrtok sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka spomienka 

piatok sv. Jána Fišera a Tomáša Mórusa, 
mučeníkov ľub.spomienka 

sobota féria 11. týždňa v Cezročnom období  
nedeľa  Narodenie sv. Jána Krstiteľa slávnosť 

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 17.6. 

12.30 – 12.50 
13.00 

14.45 – 15.30 
19.00 – 19.25 

19.30 

spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 

pondelok    
utorok   

streda 

14.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 

 
18.45 – 19.20 

19.30 
20.15 – 21.30 

administratívne hodiny 
tichá adorácia pred vystavenou 

sviatosťou Oltárnou a požehnanie 
spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 
Večer modlitieb a chvál 

štvrtok   

piatok 

16.00 – 18.00 
18.30 – 18.50 
19.00 – 19.30 
19.45 – 21.30 

príprava ku sviatosti krstu 
spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 
večer pri spoločenských hrách 

sobota   

nedeľa 24.6. 

12.30 – 12.50 
13.00 

14.45 – 15.30 
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 jún: 

 
MILODARY 

 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
10/06/2018 boli v sume 250,60 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.  

 
DOVOLENKOVO-PRÁZDNINOVÝ REŽIM SCM SCM 

 
Slovenská katolícka misia v Londýne pripomína, že: 

 

– počas mesiacov júl, august a september nedeľné večerné sväté omše sa 
neslávia !!! 
 

– počas mesiacov júl a august kancelária SCM pre čerpanie dovolenky 
nebude v prevádzke a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne 
záležitosti !!! 
 
 

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 sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali 
druhých v ich odlišnostiach 

Úmysel KBS Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života 
spoločenstiev našich farností 

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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TICHÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

 

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
bude v stredu 20. júna 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.  

 
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 
22. júna 2018 po svätej omši od 19.45 – 21.30 hod. 
SH si môžete taktiež priniesť alebo vybrať z 
ponúknutých. 
Tešíme sa na spoločné spoznávanie emócií, myslenia a ducha. 
 

VEČER MODLITIEB A CHVÁL 

 
Drahí priatelia!  
Pozývame vás na Večer modlitieb a chvál 20. júna 2018 do kostola SCM, ktorý 
už pravidelne spolu pripravujeme  každú 3. stredu v mesiaci.  
Začíname o 19.30 hod. svätou omšou, po ktorej pokračujeme chválami, a večer 
ukončíme krátkym agapé. 
Ste srdečne vítaní!               SCM Worship Team 
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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 

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). 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, 
deťom, manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, 
chorým, kňazom, susedom, kolegom. 
 
17.06. – Adolf  
18.06. – Vratislav 
19.06. – Alfréd 
20.06. – Valéria 
21.06. – Alojz 
22.06. – Paulína 
23.06. – Sidónia 
24.06. – Ján 
 

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 


