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ROČNÍK II. - č. 35/2018 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Božie prikázanie opúšťate  
a držíte sa ľudských obyčajov 

 
K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A Videli 

niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji 
totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. 
A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, 
ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. 

Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia 
chlieb poškvrnenými rukami?“  

On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ,Tento 
ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, 
čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ 

Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! 
Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to 
poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, 
krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, 
rúhanie, pýcha, hlúposť. 

Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ 
 

 Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23 
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Dnes málokoho zaujíma, možno okrem lekárov, čo sa odohráva v ľudských 
srdciach. Svetu akoby stačilo, aby človek navonok vyzeral dobre. Aby mal 
úroveň, štýl, správanie, oblečenie, vlastný vonkajší imidž, spoločenské 
postavenie a iné vonkajšie prejavy. Čo sa  odohráva v jeho srdci, to už je jeho 
vec.  A preto neraz vidíme a spoznávame, že ľudia, ktorí dobre vyzerajú, sú vo 
svojom vnútri ranení, nešťastní a zúfalí. Jedia lieky a rozmýšľajú, čo to žijú za 
život. Niektorí úspešní spáchajú aj samovraždu.  

Ježišovi ide aj o naše srdce. Chce, aby sme mali zdravé srdce.  

Je to predovšetkým z dôvodu celistvosti človeka. Človek môže len vtedy  naplno 
prežívať dar života, keď je zdravý jeho myšlienkový a citový život, keď je súlad 
medzi telom a duchom, keď je pekný nielen navonok, ale čisté je aj jeho srdce.   

Srdce spája Ježiš aj s pravou nábožnosťou. Nechce, aby sa naša nábožnosť 
prejavovala len navonok, aby bola postavená len na vonkajších znakoch. On nás 
učí, že pravá nábožnosť sa musí prežívať v srdci. Ak by to tak nebolo, bola by to 
náboženská pretvárka, falošnosť, alebo farizejizmus.  

Aký máme na to my názor?  Čo si myslíte o dnešnom životnom štýle? Majú ľudia 
čas venovať sa aj svojmu srdcu?  

Kvalitný duchovný život pomáha k tomu, aby mal človek zdravé srdce. Najviac 
k tomu prispieva sviatosť zmierenia. Ježiš dnes spomína trinásť hriechov, 
ktoré robia chorým ľudské srdce: zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, 
cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, lesť, necudnosť, závisť, 
osočovanie, pýcha, hlúposť. V rozličnom množstve a intenzite sa nachádzajú 
aj v našich srdciach. Ak človek proti nim nevedie prísny boj, tak sa úplne 
zmocnia jeho života. Sviatosť zmierenia nám pomáha, aby sme neostali v tomto 
boji osamotení a znechutení. Jedine Ježiš dokáže vyliečiť zranené ľudské 
srdcia. Keby to vedeli dnešní ľudia a nemali by strach z Ježišovej terapie, mali 
by sme okolo seba šťastnejších mladých ľudí, manželov a rodiny, pracujúcich 
a podnikateľov, študentov a profesorov, umelcov a ich obdivovateľov, politikov 
a občanov. Duchovne zdravé srdce môže potom ukázať krásu našej bytosti, lebo 
človek nie je len tým, ako vyzerá navonok, ale aké je jeho vnútro.  

Ježiš nás učí, že zo zdravého srdca vychádza aj pravá nábožnosť. Utiekať sa len 
k vonkajším náboženským prejavom bez zaangažovania srdca je nezdravou 
nábožnosťou. Aj dnešná sv. omša nám chce pomôcť, aby sme sa nebáli urobiť 
„operáciu“ srdca. Otvorme svoje vnútro a porovnávajme, či je súlad medzi našou 
zbožnou tvárou a „tvárou“ nášho srdca. Či je súlad medzi našimi zloženými 
rukami a túžbami nášho srdca.  Či je súlad medzi našimi modlitbami a tým, čo 
nosíme vo svojom srdci. Či to, čo navonok vyjadrujeme kľačaním, je vyjadrením 
aj pokory nášho srdca. Či spievajú len naše pery, alebo aj naše srdce.  

Ježiša zaujíma stav nášho srdca. Dovoľme mu, aby nás liečil a pomáhal nám, 
aby naše srdce sa podobalo na jeho srdce.  

- ThDr.Marián Šuráb - 
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OZNAMY NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

 
 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac september: 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa 
Cirkvi spomienka 

utorok féria 22.týždňa v cezročnom období  
streda féria 22.týždňa v cezročnom období  
štvrtok féria 22.týždňa v cezročnom období  

piatok sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého 
a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov spomienka 

sobota Narodenie Panny Márie sviatok 
nedeľa  23. nedeľa v cezročnom období  

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 2.9. 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

 
14.45 – 15.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
úmysel za podporovateľov a dobrodincov SCM 
spovedanie 

pondelok  
15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

administratívne hodiny 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

utorok   
streda   

štvrtok   

piatok 

18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

 
 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
moderovaná adorácia k úcte BSJ  
pred vystavenou sviatosťou Oltárnou  
s požehnaním na záver 

sobota    

nedeľa 9.9. 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
spovedanie 

Evanjelizačný Aby mladí Afričania mali prístup k vzdelávaniu a práci vo 
vlastnej krajine. 

Úmysel KBS Nech námahy našich žiakov a študentov sprevádza pomoc 
Ducha Svätého. 
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MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 26/08/2018 boli v sume 206,47 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.  
 

!!! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!! 
 

V NEDEĽU 16. SEPTEMBRA 2018  
SA NESLÁVIA ŽIADNE SVÄTÉ OMŠE 

V KOSTOLE OUR LADY OF LA SALETTE AND ST JOSEPH 
Všetci ste srdečne pozvaní v tento deň na púť do Walsinghamu. 

 
 
POHOVOR S RODIČMI A ZÁPIS PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ 

 
Slovenská katolícka misia v Londýne pozýva všetkých 
rodičov, ktorí chcú dať zapísať svoje deti na prípravu k 
1.sv.prijímaniu pre tento školský rok, aby prišli v 
pondelok 17. septembra 2018 o 16.45 hod. do kostola 
SCM Our Lady of La Salette and St Joseph na 14 Melior 
Street, SE1 3QP, kde bude pohovor s rodičmi a zápis detí. 
Predbežne by mala byť slávnosť 1.sv.prijímania v máji 
budúceho roku. Zápis sa vzťahuje na deti, ktoré v tom 
čase musia mať dovŕšený vek 10 rokov. 
Po tomto termíne sa nebude brať ohľad na oneskorené 
žiadosti o prihlásenie. 
 
 

POHOVOR S DOSPELÝMI A ZÁPIS  
KU SVIATOSTIAM KRESŤANSKEJ INICÁCIE (SKI) 

krst, birmovanie, prijímanie 
 

Slovenská katolícka misia v Londýne pozýva 
dospievajúcich (od 14. roku života) a dospelých, ktorí 
sa chcú dať zapísať k príprave ku SKI pre nasledujúce 
obdobie, aby prišli v pondelok 17. septembra 2018 o 
20.15 hod. do kostola SCM Our Lady of La Salette and 
St Joseph na 14 Melior Street, SE1 3QP, kde bude 
uskutočnený spoločný pohovor s adeptmi na 

kandidáta alebo katechumena ku SKI. 
Po tomto termíne sa nebude brať ohľad na oneskorené žiadosti o prihlásenie. 
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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 7. septembra 2018 o 20.00 hod. (sv. omša začína o 19.30 hod.)  
 
 
 

ROZPRÁVANIE O.MICHAELA COOLEYHO 
O PUTOVANÍ PO SLOVENSKU (A EURÓPE)  
 

Duchovný správca SCM a Canon Michael Cooley srdečne pozývajú všetkých na 
prezentáciu ich putovania po Slovensku v máji a júni t.r. 
Prezentácia sa uskutoční v piatok 14. septembra 2018 približne o 20.15 hod. v 
Church Hall (po skončení svätej omše, ktorá bude v anglickom jazyku).  
 
Duchovný správca SCM sa chce týmto poďakovať každému, kto podporil a prispel na toto poďakovanie o.Michaelovi 
Cooleymu za jeho vernú službu Bohu a Cirkvi i otvorenosť a dobrotu, s akou podporoval našu misiu vo svojom kostole. 
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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: 
Pondelok 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 od začiatku septembra 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. v kaplnke 

Božského Srdca Ježišovho 
 
c/ 1.PIATOK V MESIACI – Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

v 20:00 – 20:30 hod. 
o Moderovaná adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

a požehnanie na záver so sviatosťou Oltárnou 
 

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

o  Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
a požehnanie na záver 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  
 

 Pondelok    –  18:30 – 19:20     Pondelok  –  19:30 (SVK)  
 Prvý piatok   –  18:30 – 19:20    Prvý piatok –  19:30 (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. 
 
02.09. – Linda, Rebeka 
03.09. – Belo 
04.09. – Rozália 
05.09. – Regina 
06.09. – Alica 
07.09. – Marianna 
08.09. – Miriama 
09.09. – Martina 
 

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 


