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ROČNÍK II. - č. 37/2018 
 

 

 
 

 

Syn človeka bude vydaný ....  
Kto chce byť prvý, nech je služobník všetkých  

 
Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, 
lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí 
a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ 
Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. 
Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa 
zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich 
je väčší. 
Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný 
zo všetkých a služobník všetkých.“ 
Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme 
jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa 
prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“ 

 Mk 9, 30-37 
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Málokedy nám uvažovanie nad svetom a ľuďmi prináša pokoj. Skôr 
naopak. Hovoríme, že vo svete je veľa rozbrojov, nenávisti, rivality medzi 
národmi a jednotlivými ľuďmi. Veľa pýchy, nervov, ľudskej zloby. A pýtame 
sa, že prečo je to tak?  Prečo vo svete viac vládne zlo, ako dobro?  

Všetky tri bohoslužobné čítania nám pomáhajú nájsť pravdivú odpoveď.  
Starozákonná   kniha Múdrosti hovorí o prvej príčine: „Číhajme na 

spravodlivého, lebo nám je na ťarchu.“ Príčinou zlého stavu sveta je 
skutočnosť, že zlí ľudia budú vždy nenávidieť dobrých a spravodlivých. 
Budú im vytvárať prekážky, aby nemali vplyv na svet. Budú ich chcieť zabiť.  

List apoštola Jakuba sa pýta, že z čoho pochádzajú vojny a rozbroje. Pýta 
sa: „Nie z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch?“  Ľudia 
majú svoje hriešne túžby, a aby ich naplnili, sú ochotní bojovať proti 
všetkým, ktorí im prekážajú. Podľa Jakubovho listu nemajú múdrosť zhora, 
ale múdrosťou sú ich vášne.  

Napokon Ježiš hovorí o túžbe ľudí byť najväčší. Dostať sa k moci. 
Panovať, rozkazovať a  manipulovať. Vzájomne sa stretávať a chváliť sa, kto 
je z nich väčší.  
Ľahko sa nám opisuje situácia, v ktorej žijeme. Ťažšie to je však 

s ochotou niečo vo svojom prostredí zmeniť. Ľudí dobrých a spravodlivých 
pokladáme za čudákov, lebo nám nastavujú zrkadlo. Ukazujú nám, ako by 
sme mali žiť ľudskejšie a kresťanskejšie. Niekedy aj v slabej chvíli povieme, 
že sú to dobrí ľudia. Nechceme ich však nasledovať. Nie je pre nás ľahké 
vystúpiť z mašinérie hmoty, peňazí, karierizmu a žiť podľa ducha a viery.  

Každý z nás má svoje vášne, hriechy a v každom sú temné sily. Čo s nimi 
robíme? Nebol by svet o čosi lepší, keby sme my boli duchovne krajší? Načo 
odsudzujeme druhých, keď my nie sme lepší?  

Naozaj patrí medzi zmysel života, aby som niečo dosiahol za každú cenu? 
Problém nás kresťanov je v tom, že sa bije to, čo počúvame v kostole, a to, 
ako žijeme. Že je pre nás dôležitejšie niečo znamenať za každú cenu, ako 
byť slušným človekom.  

Keď sa u nás médiá pred referendom o vstupe do EÚ  pýtali ľudí, že prečo 
chcú vstúpiť do únie, tak nikto nepovedal: aby sme Európe pomohli svojím 
kresťanstvom. Len aby sme sa mali dobre my a naše deti.  Len sa mať dobre 
za každú cenu, a potom doma, alebo na krstinách, karoch a sobášoch 
nadávať, aký je ten svet zlý.  

Ježiš nás dnes učí, že Boh má iný názor na veľkosť človeka. Zobral dieťa, 
aby na ňom vysvetlil, že len ten, kto pomáha ľuďom, kto sa vie obetovať pre 
slabých a bezbranných, len ten je veľkým človekom. My by sme sa nemali 
porovnávať s úspešnými tohto sveta. Nebojme sa postaviť ku Kristovi 
a porovnať sa s ním. Mierou našej veľkosti bude ochota podobať sa na 
Ježiša v službe blížnym.  
Ľudia, ktorí na všetko nadávajú, nás často unavujú. Nie je lepšie byť 

medzi ľuďmi, ktorí rozprávajú o tom, ako svetu pomôcť? Buďme aj my 
takýmito ľuďmi. Nielen slovom, ale aj skutkami.  

- ThDr.Marián Šuráb – 
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OZNAMY NA 25. 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 féria 25.týždňa v cezročnom období  
utorok féria 25.týždňa v cezročnom období  
streda féria 25.týždňa v cezročnom období  
štvrtok sv. Vincenta de Paul, kňaza spomienka 

piatok sv. Václava, mučeníka – patróna českých zemí ľubovoľná 
spomienka 

sobota sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov sviatok 
nedeľa  26. nedeľa v cezročnom období  

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 23.9. 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
spovedanie 

pondelok  

15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 21.00 

administratívne hodiny 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
upratovanie kostola 

utorok   
streda   

štvrtok   
piatok   
sobota    

nedeľa 30.9. 
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 09/09/2018 boli v sume 278,75 GBP. 
V nedeľu 16.septembra 2018 sväté omše a teda ani 
zbierky v kostole neboli. 
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.  
 
 

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 pondelok 24. septembra 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. 

 
 
- 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! 
 

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 
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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 O 19.30  
 

- SPOVEDANIE A SVÄTÉ OMŠE V NEDEĽU ZOSTÁVAJÚ TAK 
AKO DOTERAZ 
 

- PRAVDIELNÉ SPOVEDANIE A SVÄTÉ OMŠE BUDÚ BÝVAŤ 
KAŽDÝ PONDELOK o 19.30 hod. 
 
 

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 
+  Modlitby chvál 

 
 
SPOLOČENSKÝ PROGRAM SA UPRAVUJE NASLEDOVNE: 
 

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

 



 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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. 
 
23.09. – Zdenka 
24.09. – Ľuboš, Ľubor 
25.09. – Vladislav, Vladislava 
26.09. – Edita 
27.09. – Cyprián 
28.09. – Václav 
29.09. – Michal, Michaela 
30.09. – Jarolím  
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