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ROČNÍK II. - č. 30/2018 
 

 
 

 

 
 

Rozdával sediacim, koľko chceli 
 
Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké 
množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam 
si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. 

Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal 
Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. 
Lebo sám vedel, čo urobí. 

Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému 
ujsť čo len kúsok.“ 

Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý 
má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“ 

Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ 
Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. 
Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. 
Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič 

nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali 
po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. 

Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má 
prísť na svet.“ 

Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol 
na vrch celkom sám. 

 
 Jn 6, 1-15 
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   Viete, že knihy Svätého písma sú rozdelené na hlavy a verše. O niektorých 
hlavách hovoríme, že sú v jednotlivej knihe mimoriadne dôležité. Takou je aj 
šiesta hlava v evanjeliu sv. Jána. Ján nám v nej predstavuje Ježiša, ktorý 
postupne pripravuje ľudí na to, že ho budú môcť raz prijímať v podobe chleba 
a vína.  
   Na začiatku je rozmnoženie chleba a rýb.   
   Zázrak rozmnoženia je základom, na ktorom bude Ježiš budovať svoju 
eucharistickú reč.  Ona dosiahne svoje naplnenie pri Poslednej večeri. Ľudia 
majú uveriť, že ak je možné zázračné rozmnoženie, bude možné aj zázračné 
premenenie. Rozmnožený chlieb nasýtil ich telá a premenený chlieb bude sýtiť 
ich duše.  Práve prostredníctvom pokrmu chce Ježiš vyjadriť svoje budúce  
bytostné  spojenie s človekom.  
 Môžeme si však všimnúť aj inú skutočnosť. Ježiš prostredníctvom malých 
vecí robí veľké zázraky. Chleby a ryby neboli ničím mimoriadnym. Ježiš ich 
použil  preto, aby ukázal, že Boh nepotrebuje veľké veci tohto sveta, aby na nich 
demonštroval svoju moc. Stačí mu jednoduchý chlieb, aby ukázal veľké dielo 
svojej lásky.  
     Ježiš použil prirodzený pokrm, aby ľudí pripravoval na prijatie 
nadprirodzeného pokrmu.  Aj v dnešnej dobe je to podobné. O čo viac človek 
chápe zmysel prijímania pokrmu pre telo, o to ľahšie bude rozumieť hodnote 
Eucharistie.  
 My sme svedkami veľkého záujmu poznať čo najviac rozličných receptov 
a jedál. Viete, že neexistuje žiadna televízia, ktorá by nemala reláciu o varení. 
Dnes už nejeme len slovenské jedlá, ale jedlá z celého sveta. Problém jedenia sa 
stal hitom, biznisom a novodobým náboženstvom. Z určitého hľadiska je to 
dôvod na radosť. Signály sú však aj opačné. Variaci „ošiaľ“ ukazuje, že ľudia 
svoju duchovnú prázdnotu chcú zaplniť krásnymi jedlami. Nevidia v jedle dar 
Boží, ale nejaké kuchárske umelecké dielo, ktoré má šokovať, prekvapiť 
a potešiť zmysly. V žiadnej relácie nevidieť, že by ľudia za dar jedla ďakovali 
Bohu. Sadnite si do nejakej reštaurácie a pozorujte, či sa niekto pred jedením 
prežehná. Žiaľ, nevidieť to ani v našich rodinách. V nich často chýba už len 
príležitosť spoločne stolovať. Ak k tomu pridáme fakt, že sa môžeme dnes 
narýchlo  najesť na ulici a benzínovej pumpe, tak pociťujeme, že jedenie stratilo 
aj nadprirodzené aj prirodzené čaro. U niektorých sa stalo cieľom života a nie 
prostriedkom na dosiahnutie väčších vecí.  
    Skomercializovanie jedenia má svoj vplyv aj na hlbšie prežívanie vzťahu ku 
Kristovmu telu. Vidieť to napríklad na slávení Prvého svätého prijímania. 
Rodičia by chceli z neho urobiť veľkú šou tak, ako v nejakej luxusnej reštaurácii 
vám robia šou z jedenia. Naopak, Cirkev sa snaží viesť deti k tomu, že  
najhlavnejší je Ježiš  a nie to, čo sa deje okolo.  
 Kto nevie ďakovať za prirodzený pokrm, nebude schopný ďakovať ani za 
božský pokrm.  Kto nemíňa zbytočne peniaze na prehnané jedenie, kto si jedlo 
váži, ten skôr pochopí rozmer Ježišovej obety, ktorá sa uskutočňuje pri sv. omši. 
Kto sa uskromní aj s málom, ten ľahšie vnútorne precíti, že Ježiš sa s nami delí 
so svojím telom, aby sme sa dokázali aj my podeliť s ľuďmi. 
   Tak ako Jánovo evanjelium, aj my budeme v nasledujúcich nedeliach ďalej 
uvažovať o eucharistickom pokrme pre dušu. Tieto letné nedele nám majú 
pomôcť, aby sa Eucharistia stala centrom nášho života.  

Ø ThDr.Marián Šuráb - 
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OZNAMY NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac august: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok bl. Zdenky Schelingovej,  
panny a mučenice ľub. spomienka 

utorok sv. Ignáca z Loyoly, kňaza spomienka 

streda sv. Alfonza Márie de Liguori,  
biskupa a učiteľa cirkvi spomienka 

štvrtok sv. Joachima a Anny,  
rodičov Panny Márie spomienka 

piatok sv. Gorazda a spoločníkov spomienka 
sobota sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza spomienka 
nedeľa  18. nedeľa v Cezročnom období  

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 29.7. 
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 
19.30 – 20.00 

 

spovedanie 
sv. omša -  česko-slovensky 
moderovaná adorácia pred vystavenou 

sviatosťou Oltárnou a požehnanie 
sobota    

nedeľa 5.8. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

 
14.30 – 15.00 

spovedanie 
sv. omša -   česko-slovensky 
úmysel za podporovateľov a dobrodincov SCM 
spovedanie 

Evanjelizačný Aby závažné ekonomické a politické rozhodnutia slúžili 
na ochranu rodiny ako pokladu ľudského spoločenstva. 

Úmysel KBS Nech je prázdninový a dovolenkový oddych spojený aj 
s obnovou ducha v našom národe. 
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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! 
 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 22/07/2018 boli v sume 333,42 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 

Tešíme sa na Teba! 
Každú nedeľu o 15:15 na choruse alebo v parku 

(ak je pekné počasie). 
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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MODEROVANÁ ADORÁCIA PRED VYSTAVENOU 
SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

  
Srdečne všetkých pozývame na moderovanú 
prvopiatkovú poklonu pred vystavenou 
sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve Božského 
Srdca Ježišovho. Poklona začína po skončení 
svätej omše na prvý piatok 3. augusta 2018 o 
19.30 hod. (sv. omša začína o 19.00 hod.)  

 
 

AKTIVITY SCM USKUTOČNENÉ V PRVOM POLROKU 2018 
 
Ø duchovný program:  

o vysluhovanie sviatosti zmierenia 
o sväté omše 
o slávenie obradov Veľkého týždňa 
o pobožnosti krížovej cesty 
o modlitby ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva týždenne 
o nedeľné biblické stretnutia týždenne 
o Večery modlitieb a chvál mesačne 
o prípravy k sviatosti manželstva 
o prípravy k sviatostiam kresťanskej iniciácie 
o prípravy k 1.svätému prijímaniu 
o prípravy ku sviatosti krstu 
o duchovné rozhovory 
o moderované i tiché poklony pred sviatosťou Oltárnou mesačne 
o modlitba za obete obchodovania s ľuďmi  
o výjazdy do komunity v Peterborough mesačne 
o omša migrantov 
o vysluhovanie sviatostí kresťanskej iniciácie 
o slávnosť 1.svätého prijímania pre deti 
o slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, patrónov nášho národa i 

Európy za účasti hodnostárov diecéz Westminster a Southwark, zahraničných kňazov 
a biskupa Haľka 

 
Ø vzdelávací program:  

o prednáška o psychoterapii 
o prednáška konzula SR v Londýne o konzulárnych záležitostiach a otázke brexitu 
o prednáška o ženách v núdzi a ochrane počatého života – budovanie kultúry Pro life 
o prezentácia o Svätej zemi 

 
Ø sociálny, spoločenský a športový program:  

o sledovanie MS v hokeji 
o spoločenské večery pri spoločenských hrách 
o návšteva poslancov NR SR 
o divadelné predstavenia Slovenského divadla v Londýne 
o divadelné predstavenie hercov SND v Bratislave 
o Májová zábava 
o program pre deti na Medzinárodný deň detí 
o koncert ??? 
o sledovanie MS vo futbale 
o filmové večery 
o pôstny bazár 
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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. 
O radu pri vyplňovaní sa 
môžete obrátiť na členov 
Finančnej komisie Farskej 
rady (Jarmila Antoničová, 
Daniela Brachová, Vladimír 
Marko). 
 

 

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.  
Vo Veľkej Británii je odluka Cirkvi od štátu, 
a preto existencia a činnosť SCM je 
hradená výhradne z milodarov veriacich, 
donátorov a sponzorov. SCM nie je 
dotovaná slovenskou Cirkvou (KBS) či 
anglickou Cirkvou (arcidiecéza 
Westminster) a ani Vatikánom. 
Rovnako pre plnohodnotné naplnenie jej 
poslania je potreba dobrovoľníkov, bez 
ktorých misijná činnosť je výrazne 
limitovaná.  
Podľa možností by sme Vás radi poprosili 
o podporu formou pravidelného 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. 

 
 POMÔŽ NÁM,  

ABY SME ŤA MOHLI PRIVÍTAŤ 
A BYŤ TI K DISPOZÍCII  

PO 365 DNÍ V ROKU 

ZABEZPEČENIE CHODU  
SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE   

V LONDÝNE  
STOJÍ MESAČNE 4.500,- GBP.  

SLOVENSKÁ MISIA  
A TVOJA KOMUNITA POTREBUJE  

AJ TVOJU PODPORU  
K JEJ UDRŽANIU A ROZVÍJANIU. 

BUĎ VEĽKORYSÝ A ŠTEDRÝ K NEJ  
I  HRDÝ NA SEBA SAMÉHO. 
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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         Po – Pi : 18.30 – 20.00 hod. 
Mobil: (+44) 07597 637 411      Slečna Daniela Brachová  
Email: info@scmlondon.org       Mobil: (+44)  
               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 adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

s požehnaním na záver 
 

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

o Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
s požehnaním na záver 

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. 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, 
deťom, manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, 
chorým, kňazom, susedom, kolegom. 
 
29.07. – Marta 
30.07. – Libuša 
31.07. – Ignác 
01.08. – Božidara 
02.08. – Gustáv 
03.08. – Jerguš 
04.08. – Dominik, Dominika 
05.08. – Hortenzia 
 

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 


