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ROČNÍK II. - č. 32/2018 
 

 
 

 

Ja som živý chlieb,  
ktorý zostúpil z neba 

 
Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil 
z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca 
a matku poznáme? Ako teda hovorí: ‚Zostúpil som z neba!?‘“ 

Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku 
mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim 
v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ 
A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by 
bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, 
hovorím vám: Kto verí, má večný život. 

Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. 
Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude 
z neho jesť. 

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto 
chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život 
sveta.“ 

 Jn 6, 41-51 
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   O niektorých ľuďoch hovoríme, že sú ušomraní. So všetkým sú 
nespokojní. Všetko kritizujú. Nič sa im nepáči. Nemáme radi takýchto ľudí.  
   V dnešnom evanjeliu čítame: „Židia šomrali na Ježiša, pretože povedal: 
„Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba.“    
   Dôvodom na ich šomranie bola skutočnosť,  že poznali jeho príbuzných, 
a preto nemohli uveriť tomu, čo rozprával o sebe. Ich šomranie bolo 
prejavom nedostatku viery. Podobne šomrali Židia, keď putovali cez púšť do  
prisľúbenej zeme.  
 Ježišovi to však nebráni v tom, aby pokračoval vo svojej eucharistickej 
rozprave. Povedal im, že k nemu môže prísť len ten, koho pritiahne Otec. 
Viera v Ježiša je darom Otca. A potom opäť rozprával o svojom Tele. Povedal 
ďalšie cenné ubezpečenie: kto ho prijme, nikdy nezomrie. „Nikdy nezomrieť“ 
znamená vlastniť v sebe Boží život. Ten dostávame prostredníctvom 
Ježišovho chleba   života. Po smrti sa náš Boží život spojí s večným Bohom, 
aby sme už boli navždy s ním.  
    Aj my sme niekedy ušomraní kresťania. A šomreme aj v kostole. Raz sa 
nám nepáči výzdoba. Inokedy spev. Alebo bratia a sestry okolo nás. Často 
šomreme aj na kňazove slová v kázni. Určité naše postoje sa možno dajú 
uznať. Horšie by to bolo, keby naše šomranie priamo alebo nepriamo 
odmietalo Ježišovo posolstvo.     
 Aj nám Ježiš hovorí: Ja som chlieb života. Ako na to reagujeme? Možno 
tomu úplne nerozumieme. A máme na to aj právo, lebo je to veľké tajomstvo. 
Ale nemáme právo tomu neveriť. A dokonca nemáme právo to odmietať. 
Naše šomranie je možno ovplyvnené kvalitou nášho života. Možno 
nechceme, aby Boh úplne ovládal naše vnútro, naše srdce a rozum. 
Správame sa ako keď k nám príde návšteva, ktorej sa netešíme. Chvíľu sa 
jej venujeme, popretvarujeme sa a čakáme s úsmevom,  kedy odíde. Aj my 
prijmeme Eucharistiu, povzdycháme si na chvíľu s Ježišom a potom už 
nemáme oň záujem. Netúžime po tom, aby sme s Bohom žili natrvalo.    
Strach z Božieho života je spätý so strachom pred smrťou. Kto žije s Ježišom 
celý život, túži po tom, aby s  ním vstúpil aj na „pôdu“ večnosti. Kto s ním 
nežije, ten sa ho „bojí“ aj v starobe. V mladosti ho odmietal preto, lebo 
nechcel zmeniť svoj život, a v starobe zasa preto, lebo si myslí, že Kristus 
mu prinesie smrť.  
   Sv. Otec Ján Pavol nás v encyklike Cirkev žije z Eucharistie potešuje 
slovami, že „ten, čo sa v Eucharistii živí Kristom, nemusí čakať, kým 
bude na druhom svete, aby prijal večný život: vlastní ho už tu na zemi 
s prvotinami budúcej plnosti“ (18).  
Nemali by sme nikdy šomrať proti takémuto projektu nášho života. Skôr by 
sme sa mali snažiť denne prosiť Ježiša, aby sme ho stále plnšie spoznávali 
a prežívali.  

Na všeličo v živote máme dôvod šomrať.  Ak to preháňame, stávame sa 
nepríjemnými ľuďmi. Ak však šomreme na Ježiša, vážne ohrozujeme seba 
samých. Postupne sa toho zbavujme.  

- ThDr.Marián Šuráb - 
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OZNAMY NA 19. 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 féria 19.týždňa v cezročnom období  

utorok sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,  
kňaza a mučeníka spomienka 

streda Nanebovzatie Panny Márie (prikázaný sviatok) slávnosť 
štvrtok féria 19.týždňa v cezročnom období  
piatok féria 19.týždňa v cezročnom období  
sobota féria 19.týždňa v cezročnom období  
nedeľa  20. nedeľa v cezročnom období  

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 12.8. 
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 

tichá adorácia pred vystavenou 
sviatosťou Oltárnou a požehnanie 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky (prikázaný sviatok) 

Večer modlitieb a chvál 
štvrtok   

piatok 18.30 – 18.50 
19.00 – 19.30 

spovedanie 
sv. omša - slovensky 

sobota    

nedeľa 19.8. 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.30 – 15.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
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 05/08/2018 boli v sume 355,82 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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TICHÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

 

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
bude v stredu 22. augusta 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 MODLITIEB A CHVÁL 

 
Bratia a sestry v Kristovi! 
 

Leto už je v plnom dovolenkovom prúde, my však verní a vytrvalí v 
predsavzatí chceme aj v túto stredu 15.augusta 2018 vzdať chválu a 
vďaku nášmu Bohu, lebo On je verný a vytrvalý naveky! 
 

Každú 3. stredu v mesiaci máme Večer modlitieb a 
chvál (SCM Worship) po sv. omši, ktorá začína o 7.30pm v kostole Our 
Lady of La Salette and St Joseph na Melior Street.  
 

Túžime, aby čím viacej ľudí zažilo Boží dotyk, vyliatie Ducha Svätého a 
jednotu spoločenstva, preto kľudne pozvite aj vašich priateľov. 
Tešíme sa na vás a prajeme vám požehnaný letný čas!  
 

SCM Worship Team 
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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         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. 
 
12.08. – Darina 
13.08. – Ľubomír 
14.08. – Mojmír 
15.08. – Marcela 
16.08. – Leonard 
17.08. – Milica  
18.08. – Elena, Helena 
19.08. – Lýdia 
 

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 


