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ROČNÍK II. - č. 29/2018 
 

 
 

 
 
 

Boli ako ovce bez pastiera 
 
 
Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On 
im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si 
odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali 
sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. 

Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli 
zo všetkých miest a predstihli ich. 

Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako 
ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. 

 
 Mk 6, 30-34 

 
 
 

Úctivo si Vás dovoľujeme požiadať, keby ste pri vstupe do kostola vypli zvonenie na 
svojich mobilných zariadeniach a zachovali tento status počas zdržovania sa v chráme. 
                 ĎAKUJEME! 
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   Asi by sme vedeli všetci rozprávať o tom, na čo máme právo. Čo poviete na to, že 
by sme mali častejšie využívať aj právo na odpočinok, ticho a mlčanie? Veď či často 
netúžime po tom, aby sme mali chvíľu ticha? Aby sme nemuseli rozprávať? Alebo 
aby sme si mohli odpočinúť v kruhu svojich najbližších?  
    Ježiš povedal unaveným učeníkom: „Poďte vy sami na osamelé miesto 
a odpočiňte si.“        
    Učeníci sa vrátili z prvej misijnej cesty. Ježiš im ponúka osamelé miesto, aby si 
odpočinuli, prežili vzájomnú blízkosť, pokoj a porozprávali si o svojich zážitkoch.  
 Aj táto evanjeliová udalosť prispela k tomu, že Cirkev neskôr začala vytvárať 
projekty, ktoré mali pomôcť kresťanom, aby spoznávali zmysel ticha a odtrhnutia od 
sveta. Z dejín, ale aj z prítomnosti vieme, že sú také rehoľné spoločenstvá, ktorých 
členovia radikálne opúšťajú svetské dianie a do smrti žijú akoby mimo neho. Sú však 
v ňom a pomáhajú mu svojimi modlitbami. Takisto sa v kresťanských 
spoločenstvách začalo praktizovať to, čo dnes nazývame duchovnými cvičeniami. Na 
niekoľko dní sa odlúčiť od sveta a venovať sa len Bohu a sebe. A napokon veľmi 
užitočná je prax dennej modlitby, keď je človek sám v tichej  miestnosti spojený 
s Bohom.   
    Aký to má pre nás význam? Žijeme v záplave zvukov, slov a obrazov. To môže 
ubíjať nášho ducha. Strácame schopnosť ovládať svoj vnútorný život a správne 
hodnotiť život okolo nás. Hluk je jeden z najväčších zabijakov ľudskej bytosti. 
Nedovoľuje človekovi  pozdvihnúť seba hore, k tajomstvu, k Bohu.  
 Len v tichosti človek môže najlepšie spoznávať seba a svoje miesto vo svete. Len 
v tichosti môže objaviť svoju slobodu a veľkosť. Len v tichosti môže správne 
hodnotiť javy okolo seba. Filozof Pytagoras učil svojich žiakov, že mudrc preruší 
mlčanie len vtedy, keď môže povedať niečo dôležitejšie ako je mlčanie.   

Vieme dobre z vlastnej skúsenosti, že často sme v živote zbytočne 
prehrávali len preto, lebo sme nevedeli v tichosti veci premyslieť, upokojiť sa 
a hľadať rozumné riešenia. Dnešní manipulátori ľudí vedia, že najlepší spôsob 
ovládania človeka spočíva v tom, aby nemal čas na seba.  
 Mnohí nemajú radi ticho aj preto, lebo môžu lepšie počuť hlas svojho svedomia. 
A ono nás nie vždy chváli. Práve naopak. Pripomína nám naše hriechy, zrady, 
omyly a iné „poruchy“.  A sú ľudia, ktorí radšej otupia svedomie hlukom, akoby 
mali zmeniť svoj život.        
 Je leto a možno sa tešíme na dovolenku, alebo už sme ju prežili. Nie sú však aj 
naše dovolenky všeličo iné, len nie pokojné prežitie niekoľkých dní bez stresu 
a v pokoji?  
   Formovanie nášho života v tichosti v konečnom dôsledku vedie k tomu, aby sme 
dokázali obstáť v hlučnom svete. My nemôžeme žiť odtrhnutí od sveta. Ak však máme 
svoje oázy ticha a púšte samoty, tak sme veľmi silní a dokážeme vo svete obstáť. 
A nielen to. Podobne ako Ježiš, keď opustil samotu, pomáhal ľuďom, podobne to 
dokážeme aj my.  
  Využívajme často právo na ticho a samotu. Milujme pravidelnú modlitbu, ktorá 
môže najlepšie naplniť ticho. Poprechádzajme sa často v tichosti v prírode 
a rozmýšľajme nad svojím životom. Nájdime si aj v našich kostoloch čas na ticho, 
aby sme mohli v pokoji pozerať na bohostánok. Majme aj v našom rodinnom živote 
čas na to, aby sme v tichosti riešili rozličné ťažkosti. Toto všetko nám pomôže, aby 
sme nestratili svoju ľudskosť, duchovnosť a zameranie na Boha.  
 

- ThDr.Marián Šuráb - 
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OZNAMY NA 16. 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 sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy sviatok 
utorok féria 16. týždňa v Cezročnom období  
streda sv. Jakuba, apoštola sviatok 

štvrtok sv. Joachima a Anny,  
rodičov Panny Márie spomienka 

piatok sv. Gorazda a spoločníkov spomienka 
sobota féria 16. týždňa v Cezročnom období  
nedeľa  17. nedeľa v Cezročnom období  

deň 
týždňa     čas program 

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

spovedanie 
sv. omša -   česko-slovensky 
spovedanie 

pondelok    
utorok   

streda 18.45 – 19.20 
19.30 

spovedanie 
sv. omša -   česko-slovensky 

štvrtok   

piatok 18.30 – 18.50 
19.00 – 19.30 

spovedanie 
sv. omša -  česko-slovensky 

sobota    

nedeľa 29.7. 
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 15/07/2018 boli v sume 124,11 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 !!! 
 
 

 
 NEDEĽNÉ BIBLICKÉ STRETNUTIA 

Poď, pridaj sa k nám 
 

• 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 
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UPRATOVANIE KOSTOLA 
 

V stredu 25. júla 2018 po svätej omši sa bude 
upratovať kostol a Church Hall. Začiatok je 
stanovený na 20.15 hod.  
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. 

 
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. júla 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. 

 

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 

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. 
 
22.07. – Magdaléna 
23.07. – Oľga 
24.07. – Vladimír 
25.07. – Jakub, Timur 
26.07. – Anna, Hana, Anita 
27.07. – Božena 
28.07. – Krištof 
29.07. – Marta 
 

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 


