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ROČNÍK II. - č. 28/2018 

 

 

 

 

Začal ich posielať 
 
Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc 
nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali 
na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby 
sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. 
A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým 

odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, 
ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo 
proti nim.“ 
Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých 
duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. 

 Mk 6, 7-13 
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   V živote máme veľa povinností. Ako rodičia. Študenti. Pracujúci. Povinnosti máme 
aj ako kresťania. Jednou z nich je zodpovednosť za šírenie kresťanskej viery. 
   Povzbudzuje nás k tomu aj dnešné evanjelium. Nájdeme v ňom sedem dôležitých 
vlastností, ktoré sú späté s evanjelizáciou.    

 
   Ježiš zvolal dvanástich.  Na začiatku každého poslania stojí iniciatíva Boha. Je to 
milosť, dar, ktorým pozýva človeka k hlbšiemu prežívaniu  svojho života.  
 Začal ich posielať po dvoch. Majú si vzájomne pomáhať a povzbudzovať sa 
v náročnom poslaní.  
 Dal im moc nad nečistými duchmi. Misia apoštolov bude spočívať v boji so zlom 
a  jeho mocou.  

 Prikázal im, aby si na cestu nič nebrali. Mali dať svetu príklad, že nie sú otrokmi 
materiálnych vecí a že sa viac spoliehajú na pomoc Boha.  
 Mali ostať v dome, do ktorého vošli. Ježiš ich ubezpečuje, že sa stretnú s láskou 
a pohostinnosťou. Musia však počítať aj s tým, že niekde im neotvoria dvere. Otriasť 
si prach z nôh znamenalo, že do tohto domu sa už nemusia vracať.  
 Volali ľudí na pokánie. Kto uverí v Ježiša, musí radikálne zmeniť svoj život. 
Evanjelium nepozná kompromisy.  

 Veľa chorých pomazali olejom a uzdravili ich. Boh bude prostredníctvom nich 
pomáhať aj trpiacemu ľudskému telu.  
 
    Sedem Ježišových vlastností má charakterizovať aj dnešných ohlasovateľov 
evanjelia.  O každej jednej by sa dalo zvlášť hovoriť. Pre nás je však dôležité, aby sme 
boli presvedčení o tom, že naša náboženská aktivita patrí bytostne k našej 

kresťanskej viere. Ak by sme to nechceli prijať, podobali by sme sa na rodičov, ktorí 
majú deti a nestarajú sa o ne; na poľnohospodára, ktorý má pole a nestará sa oň; 
na šoféra, ktorý má auto, ale nechce šoférovať.  Veriaci, ktorý nechce odovzdávať 
svoju skúsenosť s Bohom iným, je v svojej podstate egoista. Dar veriť sme nedostali 
len pre seba. Ježiš nehovorí len pre nás samých. Sviatosti neprijímame preto, aby 
sme boli odtrhnutí od ľudí. 
  

   Ak máme chuť evanjelizovať, tak potom prijmeme aj Ježišove  odporúčania. Je pre 
nás veľmi potrebné, aby sme boli súčasťou nejakého kresťanského spoločenstva, 
ktoré nám pomáha a je pre nás oporou. S evanjelizáciou sú spojené rozličné námahy. 
Preto potrebujeme poučenie, povzbudenie a  usmernenie našich bratov a sestier.  Nič 
tak neškodí evanjelizácii, ako keď chýba vzájomná láska medzi je šíriteľmi.  Farnosť 
alebo menšie spoločenstvo nie sú na to, aby sme pod ich záštitou súťažili, koľko ľudí 
získame pre Krista. Sú potrebné na to, aby nám dávali silu.  

 Ježiš chce, aby sme evanjelizovali štýlom života a slovom. O životnom štýle sa 
dnes hovorí veľmi veľa. Kresťanovi nikto neponúkne nejakú informačnú publikáciu, 
v ktorej sa dočíta ako má žiť. Kresťanský štýl života vychádza z nášho hlbokého 
zakorenenia vo viere v Boha a Ježiša. Kto pozná evanjelium, vie aj na začiatku 21. 
storočia žiť tak, aby to bolo iné, ako žijú neveriaci. Aby to snáď bolo aj príťažlivé. Vie, 
čo je potrebné, čo je striedmosť, čo je prehnanosť a zbytočnosť.  
 

 A ako máme evanjelizovať slovom? V duchu dnešného evanjelia môžeme povedať, 
že naše slová by mali ľudom pomáhať, aby chceli žiť čisto a sväto. Našimi slovami 
musíme aj dnes viesť ľudí k pokániu.  
   Ježiš chce pomáhať každému, kto bude evanjelizovať. Dáva nám svoje slovo a svoje 
Telo, aby sme obstáli. Vytvára z nás spoločenstvo, v ktorom je stále prítomný.  
 

- ThDr.Marián Šuráb - 
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OZNAMY NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 
 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac júl: 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria 15. týždňa v Cezročnom období  

utorok 
sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 
pustovníkov 

spomienka 

streda féria 15. týždňa v Cezročnom období  

štvrtok féria 15. týždňa v Cezročnom období  

piatok féria 15. týždňa v Cezročnom období  

sobota féria 15. týždňa v Cezročnom období  

nedeľa  16. nedeľa v Cezročnom období  

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 15.7. 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.30 – 15.00 

spovedanie 
sv. omša -   česko-slovensky 
spovedanie 

pondelok    

utorok   

streda 

18.30 – 19.20 
 

18.45 – 19.00 
19.30 

20.15 – 21.15 

poklona pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou a požehnanie 

spovedanie 
sv. omša -   česko-slovensky 
Večer modlitieb a chvál 

štvrtok   

piatok 
18.30 – 18.50 
19.00 – 19.30 

spovedanie 
sv. omša -  česko-slovensky 

sobota    

nedeľa 22.7. 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.30 – 15.00 

spovedanie 
sv. omša -   česko-slovensky 
spovedanie 

Evanjelizačný 

Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne 
pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána 
a spoločenstva. 

Úmysel KBS 
Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery, sv. Cyrila 
a Metoda, prejavia v živote národa. 
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MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 

nedeľu 08/07/2018 boli v sume 299,48 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 
 

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 !!! 
 

 
 

Poď, pridaj sa k nám na 
Nedeľné biblické stretnutia 

 

 poznávať Božie slovo cez nedeľné evanjelium 

 učiť sa rásť v láske k Bohu a k ľuďom 

 a zažiť príchuť spoločenstva 
 

Každú nedeľu o 15:15 na choruse alebo 
v prípade pekného počasia v parku. 

 

      Tešíme sa na Teba!  

 Otvorené biblické stretko na London Bridge 

 

 
 

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 
 
 
 

http://www.grkatlondyn.sk/
mailto:grkatlondon@yahoo.com
https://www.amway.sk/fbsk
https://www.google.co.uk/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjsuNTOhoHbAhWEbhQKHd-tBPsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/68879-novy-studijny-program-zamerany-na-svate-pismo&psig=AOvVaw2XBBMUOWQ6hNqvttwoa762&ust=1526244652702833
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VEČER MODLITIEB A CHVÁL 

 

Drahí priatelia!  
 

Večer modlitieb a chvál v kostole SCM sa uskutoční aj v letných mesiacoch. 
V júli bude už nasledujúcu stredu 18.07.2018 po večernej sv. omši o 7.30pm. 
Zaznejú piesne chvál a zvelebenia nášmu Bohu a bude aj tradičné agapé.  
Pozvite aj vašich známych a priateľov! 
 

Ste srdečne vítaní!            SCM Worship Team  

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši, 

zachovajte, prosíme, posvätné ticho   

v kostole! 
S vedomím, že, ak nie práve Ty, 

tak možno iní prišli sa do chrámu stretnúť 

v prvom rade s Pánom a jeho Slovom 

a majú na to plné právo. 

! ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE ! 
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Od 1. adventnej nedele roku 

2014 je spustená registrácia 

členov misie. Prečo je 

vhodné, správne a potrebné 

sa registrovať, sa môžete 

dočítať na webstránke SCM 

alebo v letáku SCM (vzadu 

v kostole na stolíku). 

Registrovať sa môžete online 

cez webstránku SCM alebo 
cez registračný formulár, 

ktorý je pripravený v obálke 

na stolíku vzadu v kostole.  

 

O radu pri vyplňovaní sa 
môžete obrátiť na členov 

Finančnej komisie Farskej 

rady (Jarmila Antoničová, 

Lucia Zambojová). 

(Odovzdať vyplnený formulár 

je možno iba týmto členom 
Farskej rady!!!!). 

 

Vo Veľkej Británii je odluka Cirkvi od 

štátu, a preto existencia a činnosť SCM 

je hradená výhradne z milodarov 

veriacich, donátorov a sponzorov. 
Slovenská katolícka misia v Londýne 

existuje, poskytuje a vykonáva všetky 

svoje pastorálne, duchovné a sviatostné 

služby na základe dobrovoľných 

finančných príspevkov svojich veriacich 
a členov SCM.  

SCM nie je dotovaná slovenskou Cirkvou 

(KBS) či anglickou Cirkvou (arcidiecéza 

Westminster) a ani Vatikánom. 

Rovnako pre jej plnohodnotné naplnenie 

poslania je potreba dobrovoľníkov, bez 
ktorých misijná činnosť je výrazne 

oklieštená.  

Podľa možností by sme Vás radi poprosili 

o zaslanie finančného príspevku na účet 

SCM. 
 

Bank name: HSBC Plc Bank 

Sort code: 40-05-20 

Account number: 91755226 
 

Do správy pre prijímateľa, prosím, uveďte: 

support of SCM  

 

International Bank Account Number 

(IBAN): GB18HBUK40052091755226 

Swift Code: HBUKGB4B 
 

MILOSRDNÝ NEBESKÝ OTČE,  

ŽEHNAJ VŠETKÝM DOBRODINCOM! 

ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ FORMU 

PODPORY A SPOLUPRÁCE ! 
 

SCM je súčasťou Charity of 
WESTMINSTER No.233699. 
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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         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. 
 

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. 
 
15.07. – Henrich 
16.07. – Drahomír, Rút 
17.07. – Bohuslav 
18.07. – Kamila 
19.07. – Dušana 
20.07. – Iľja, Eliáš 
21.07. – Daniel 
22.07. – Magdaléna 

 
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/

