
 

1 

 

 

 

 

ROČNÍK II. - č. 31/2018 

 

 

 

 

Kto prichádza ku mne, nebude hladovať,  

a kto verí vo mňa, nebude žízniť 
Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na 
loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora 
našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ 

Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste 
videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa 

za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten 
vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: 
„Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ 

Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ 

Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? 
Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“ 

Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, 
ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý 
zostúpil z neba a dáva svetu život.“ 

Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ 

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude 
hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ 

 

 Jn 6, 24-35 



 

2 

 

   V súvislosti s naším náboženstvom často hovoríme, že sme obdarovaní Bohom. 

Dal nám krásny svet. Stvoril nás na svoj obraz. Obdaroval nás svojím Synom.  
   Ježiš spomína aj ďalší veľký dar Boha – Otca.  Hovorí: „Môj Otec vám dáva 
pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva život svetu.“  
   Eucharistia je darom Otca. Veď ak je ním Ježiš, musí ním byť aj jeho Telo pod 

vonkajšími znakmi chleba. Ježiš robil všetko to, čo chcel Otec. A Otec chcel, aby Syn 
ostal vo svete takýmto unikátnym spôsobom.  Aby,  podľa Ježiša, ľudia už neboli 
nikdy lační a smädní.    
 Ona však nie je len darom Otca, ale k Otcovi aj privádza. Celý náš život má 
smerovať k nebeskému Otcovi. Eucharistiu môžeme nazvať „motorom“, ktorý nám 
dáva silu, aby sme ostali spojení s Otcom, aby sme sa k nemu raz vrátili.  

Spojenie s Otcom sa vytvára v eucharistickom spoločenstve. Ján Pavol II. 

vo svojej poslednej encyklike: Cirkev žije z Eucharistie, píše: „Eucharistia sa teda 
javí ako vrchol všetkých sviatostí, lebo privádza k dokonalosti spoločenstvo 
s Bohom Otcom prostredníctvom identifikácie s jednorodeným Synom 
pôsobením Ducha Svätého“ (34).   
     Toto spoločenstvo  sa podľa Svätého Otca  prejavuje v neviditeľnom 
a viditeľnom rozmere.   

 V neviditeľnom rozmere je to spojenie s Otcom a navzájom medzi sebou. Všetci, 
ktorí prijímajú Eucharistiu, si musia uvedomovať, že sú spojení s Otcom. Je to ten 
radostný pocit, ktorý môžeme prežívať pri každej svätej omši. On je navonok 
neviditeľný a nemerateľný. Dá sa len vycítiť zo vzájomnej lásky medzi tými, ktorí 
prijímajú Ježišovo Telo.      
 Vo viditeľnom rozmere je to podľa Svätého Otca spoločenstvo v náuke 
apoštolov, sviatostí a v hierarchickom usporiadaní. Čo to prakticky znamená?  

 Tí, čo prijímajú Eucharistiu, majú žiť podľa viery, ktorú nám odovzdali apoštoli 
a Cirkev. Katolík nemôže prijímať Kristovo Telo a veriť len to, čo mu vyhovuje. 
Podobal by sa na dieťa, ktoré povie rodičom: dajte sa mi najesť, ale nestarajte sa do 
mňa ako žijem, čo robím.  
 Spoločenstvo sviatostí znamená, že k Eucharistii vedú niektoré sviatosti – krst, 
sviatosť zmierenia, a že pri iných sviatostiach je Eucharistia ich podstatnou 
súčasťou. Je preto smutné, keď niekto prijímal Eucharistiu a potom uzavrie len 

akési párové manželstvo bez Cirkvi a sviatostí. Kompletné sviatosti sú jedinečné 
v tom, že sprevádzajú celý ľudský život. Takýto dar nám dal Boh prostredníctvom 
Ježiša a jeho smrti.  Človek by to nemohol vymyslieť. Preto aj v iných náboženstvách, 
ktoré vymysleli ľudia, nepoznajú sviatosti.  
 Spoločenstvo v hierarchickom usporiadaní znamená, že Eucharistia spája 
veriacich s vlastným biskupom a s rímskym pápežom. Zároveň je to  aj spoločenstvo 
s celebrujúcim kňazom a so všetkým ľudom. Slávenie Eucharistie nie je nejakou 

„pokútnou“  hrou, kde sú len nejakí vyvolení, ako to môžeme vidieť v niektorých 
mysterióznych spoločenstvách, ale je v nej prítomná celá Cirkev a celý svet.  
   Možno si v tejto chvíli namáhame trocha intelekt, ale je to potrebné. Čím hlbšie 
uvažujeme o Ježišovom chlebe života, tým lepšie spoznávame, čo nám Otec daroval. 
A smeruje to len k jedinému: aby sme boli stále lepšie a lepšie pripravení prijímať 
Eucharistiu s celým jej milostivým doprovodom prirodzených a nadprirodzených 
darov.   

   Snáď vám môžem odporúčať, že keď prídete domov, pozrite sa na fotografie z vášho 
Prvého svätého prijímania. A zamyslite sa pri nich nad svojím životom z pohľadu 
udalosti, o ktorej vám vtedy povedali, že je najkrajšou na svete.  

- ThDr.Marián Šuráb - 
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OZNAMY NA 18. 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 Premenenie Pána sviatok 

utorok féria 18.týždňa v cezročnom období spomienka 

streda sv. Dominika, kňaza  spomienka 

štvrtok 
sv. Terézie Benedikty z Kríža (E. Stein), 
panny a mučenice, patrónky Európy 

sviatok 

piatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka sviatok 

sobota sv. Kláry, panny spomienka 

nedeľa  19. nedeľa v cezročnom období  

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

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 12.8. 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.30 – 15.00 

spovedanie 
sv. omša -   česko-slovensky 
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 29/07/2018 boli v sume 139,95 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 
 
 

http://www.grkatlondyn.sk/
mailto:grkatlondon@yahoo.com
https://www.amway.sk/fbsk
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SCM podujatia 2018 
 

Čo slávime, ponúkame a pripravujeme? 
 

Pravidelné duchovné podujatia konané v SCM 
 

 Pravidelné sväté omše v stredu, piatok a nedeľu v slovenskom 

jazyku (občas i v českom jazyku) 

 Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné poradenstvo 

 Modlitbové spoločenstvá – Korunka Božieho milosrdenstva – 

nedeľa o 15.00 hod. 

 Biblické stretnutia – podľa rozpisu zvyčajne v nedeľu po sv. omši 

o 15.00 na choruse 

 Moderovaná adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou na 1. 

piatok v mesiaci 

 Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou každú 3. 

stredu v mesiaci  

 Katechézy pre maloleté deti – zväčša 2. alebo 3. nedeľu v mesiaci 

 Pôstna duchovná obnova  

 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov – slávnosť – národný 

sviatok – 1. júlová nedeľa 

 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska 

 Sv. Václava – národný sviatok – 1. októbrová nedeľa 

 Adventná duchovná obnova – víkend pred 1. adventnou nedeľu 

 Modlitby chvál – 3.streda v mesiaci 

 Posvätenie devocionálií (na požiadanie) 

 Posvätenie príbytkov (na pozvanie) 

 
 

Pravidelné duchovné podujatia konané mimo SCM 
 

 Omša migrantov – Westminster/Southwark Cathedral – máj  

 Národná mariánska púť – Walsingham – 1. septembrová nedeľa 

 International Mass – Westminster Cathedral – zväčša 3. 

septembrová nedeľa  
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Pripravujeme:  
 Katechézy pre animátorov, miništrantov, akolytov, uvítací 

tím,  

 Stretnutia rodín – štvrťročne  

 Privítanie nových stálych členov SCM 

 Prednášky kompetentných osôb k dianiu vo svete a k životu 
v UK 

 Riešenie problému potratov a nechceného tehotenstva 

 Služby psychoterapie 

 Problém odoberania detí v UK 

 O potrebe poistenia osôb v zahraničí 
 Postup pri úmrtí v UK 

 Poskytovanie konzulárnych náležitostí Zastupiteľského 

úradu SR v Londýne 

 Nárok na benefity v UK 

 Výber školy pre deti 

 

Sviatosti 
 

 Príprava a vysluhovanie sviatosti krstu – podľa rozpisu 

 Príprava a vysluhovanie sviatosti manželstva – podľa rozpisu 

 Príprava k 1.svätému prijímaniu – podľa rozpisu 

 Príprava k birmovke – podľa rozpisu 

 Príprava k sviatostiam kresťanskej iniciácie pre dospelých 

a dospievajúcich – podľa rozpisu 

 

Pravidelné spoločenské akcie 
 

 Filmový večer – každý 2.piatok v mesiaci v Church Hall o 19.45 

 Pôstny bazár – apríl 4. pôstna nedeľa 14.00-16.00 

 Majáles – apríl-máj – miesto sa oznamuje dodatočne 18.00 – 23.00 

 MDD – prelom mája a júna – ZÚ SR v Londýne  10.00 – 14.00 

 Misijný koláč – 3.októbrová nedeľa (Misijná nedeľa) 14.00-16.00 

 Katarínska zábava – v novembri – zvyčajne jeden týždeň pred 1. 

adventnou nedeľou 18.00 – 23.00 

 Sv. Mikuláš deťom – 1. alebo 2.decembrová nedeľa – projekt Dar 

dať a Dar prijať 14.00 - 14.30 

 Adventný bazár – december – 3. adventná nedeľa 14.00-16.00 

 Recepcia pre stálych a pravidelných podporovateľov SCM 

(donátorov)  

 koncerty 



 

7 

 

 

AKTIVITY SCM USKUTOČNENÉ V PRVOM POLROKU 2018 
 

- 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 

 
- 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 

  
- 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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SCM má pre vás v ponuke 
 

 pohľadnice kostola SCM 
 obaly na OYSTER karty 
 publikáciu: Tweetuj s Bohom 
 kožený prívesok na kľúče 
 pero s laserovým lúčom a svetlom 
 publikáciu o SCM: Sme tu 10 rokov 

 

Všetky uvedené suverníry vám rady pokytnú kostolníci – Jozef Pavúk, Daniela 

Brachová alebo Monika Gábrišová. 
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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). 

 

 
 

 

 
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. 

 

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 
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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. 
 
05.08. – Hortenzia 
06.08. – Jozefína 
07.08. – Štefánia 
08.08. – Oskar 
09.08. – Ľubomíra 
10.08. – Vavrinec  
11.08. – Zuzana 
12.08. – Darina 
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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/

