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ROČNÍK II. - č. 34/2018 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ku komu by sme išli?  
Ty máš slová večného života 

 
 
Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže 
počúvať?!“ 

Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: 
„Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde 
bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám 
povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ 

Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: 
„Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ 

Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. 
Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ 
Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš 

slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ 
 

 Jn 6, 60-69 
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   V piatej kapitole encykliky Cirkev žije z Eucharistie sa zamýšľa Sv. 
Otec nad umením, ktoré obohatilo slávenie Eucharistie. Ježiš pred 
svojou smrťou prikázal učeníkom, aby pripravili veľkú miestnosť  na 
zjedenie veľkonočného baránka. „Veľká miestnosť“ je symbolom, ktorý 
začal vyjadrovať túžbu Cirkvi investovať to najlepšie pre vytváranie 
podmienok, v ktorých sa bude sláviť Eucharistia. Svätý Otec potom 
spomína vznik kresťanskej liturgie, bohatého umeleckého dedičstva, do 
ktorého patrí architektúra, sochárstvo, maliarstvo a hudba. A tak 
Eucharistia mala veľký vplyv na formovanie kultúry.    
   Aj my máme radosť z toho, že môžeme v našom chráme (nový, starý) 
počuť Ježišove slová: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo 
mne a ja v ňom.“  
   Pri slávení sv. omše máme častejšie myslieť na všetkých, ktorí sa 
pričinili o to, že sa môžeme stále stretávať v tomto Dome Božom. Naše 
domy sú naším vlastníctvom a nikto nemá na ne právo. Kostol je dom, 
ktorý patrí každému. Nikto si nemôže povedať: to je môj chrám. Ako 
nemôžeme určovať, kto do neho môže vstúpiť a kto nie. Viem, že si to 
všetci uvedomujete a nepoviete, že kostol patrí farárovi. Lebo kostol 
patrí nám všetkým. Vy sa oň staráte, vy naň zbierate milodary, vy ho 
chcete mať pekný. Cítite, že Ježiš musí prebývať v tom najkrajšom, čo 
dokáže vytvoriť človek.  
   Nestačilo by však, keby sme mali len krásne kostoly. Ježišovi nestačí, 
že má krásny príbytok. On sa chce v ňom spájať s nami, aby bol krásny 
aj náš život. Neraz sme napríklad svedkami, že snúbenci, ktorí prijímajú 
sviatosť manželstva, chcú mať pekne vyzdobený kostol. Niektorí do toho 
investujú aj určitú sumu peňazí. To sa zaiste nedá odsudzovať. Čo však 
z toho, keď len v tomto vidia zmysel sobášu? Čo z toho, keď zakrátko sa 
vytratí krása ich vzťahu? Podobne je to aj vtedy, keď sa to „preháňa“ 
s výzdobou na Prvé sväté prijímanie. O týždeň výzdoba uschne, a žiaľ, 
„uschnú“ aj niektoré deti.  
  V kostole sa nám dáva Ježiš, aby sme ostali v ňom a on v nás. To je 
hlavný zmysel existencie našich kostolov a našich námah, ktoré robíme 
pre udržanie ich krásy. My by sme mali z nášho kostola vždy odchádzať 
s Ježišom v chráme, ktorým je naše srdce. A cez týždeň sa musíme 
starať o to, aby sa v ňom Ježiš cítil dobre, aby sme ho už v nedeľu 
poobede nevyhnali z nášho vnútra. Aby sme sa mohli tešiť na ďalšiu 
nedeľu a vrátili sa  s Ježišom do nášho kostola.  
  Sakrálne umenie je veľkolepý prejav úcty ľudstva, a zvlášť umelcov, 
k Eucharistii. Má to však zmysel len vtedy, keď sú chrámy nielen 
výstavnými umeleckými dielami, ale keď sa v nich všetci ľudia spájajú 
s Ježišom.   

- ThDr.Marián Šuráb - 

 
 



 

3 

 

OZNAMY NA 21. 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 sv. Moniky spomienka 
utorok sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka 
streda mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa spomienka 
štvrtok féria 21.týždňa v cezročnom období  
piatok féria 21.týždňa v cezročnom období  
sobota féria 21.týždňa v cezročnom období  
nedeľa  22. nedeľa v cezročnom období  

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 26.8. 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.30 – 15.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
spovedanie 

pondelok    
utorok   

streda 
18.45 – 19.00 
19.30 – 20.00 
20.15 – 21.30 

spovedanie 
sv. omša - slovensky 
upratovanie kostola 

štvrtok   

piatok 18.30 – 18.50 
19.00 – 19.30 

spovedanie 
sv. omša - slovensky 

sobota    

nedeľa 2.9. 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

 
14.30 – 15.00 

spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 
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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MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 19/08/2018 boli v sume 315,38 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 

 
 

 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
 

V stredu 29. augusta 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. 
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ZMENA ČASU BOHOSLUŽIEB 
A DUCHOVNÉHO PROGRAMU 

V SCM 
 
Od prvého septembrového týždňa t.r. Slovenská katolícka misia 
v Londýne mení svoj program. 
 
SV. OMŠE V TÝŽDNI SA UPRAVUJÚ NASLEDOVNE: 
 

- PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE V STREDU SA RUŠIA ÚPLNE 
 

- PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE V PIATOK SA RUŠIA, ALE 
ZOSTÁVA SV.OMŠA NA PRVÝ PIATOK V MESIACI  
 

- SVÄTÉ OMŠE V NEDEĽU ZOSTÁVAJÚ TAK AKO DOTERAZ 
 
 

ADMINISTRATÍVNE HODINY SA UPRAVUJÚ NASLEDOVNE: 
 

- STRÁNKOVÉ HODINY SA PRESÚVAJÚ ZO STREDY NA 
PONDELOK od 15.00 – 18.00 hod., na ktoré sa stránky môžu 
zapísať EMAILOM prostredníctvom sekretárky SCM 

 
STÁLY DUCHOVNÝ PROGRAM: 
 

- SA PRESÚVA ZO STREDY NA PONDELOK v rovnakom čase 
+ Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
+  Večer modlitieb a chvál 

 
SPOLOČENSKÝ PROGRAM: 
 

- Večer pri spoločenských hrách sa presúva na prvý piatok po 
adorácii.   
 
 

 
- 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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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 do konca augusta 2018 
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. 
 
26.08. – Samuel 
27.08. – Silvia 
28.08. – Augustín 
29.08. – Nikola, Nikolaj 
30.08. – Ružena 
31.08. – Nora 
01.09. – Drahoslava 
02.09. – Linda, Rebeka 
 

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 


