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ROČNÍK II. - č. 39/2018 
 

 
 
 

 
 
 

Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje 
 

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. 
On im odpovedal: "Čo vám prikázal Mojžiš?" 
Oni vraveli: "Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť." 
Ježiš im povedal: "Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich 

stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. 
Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v 

jednom tele. 
A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!" 
Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. 
On im povedal: "Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči 

nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží." 
Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. 
Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: "Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte 

im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo 
ako dieťa, nevojde doň." 

Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich. 
 Mk 10, 2-16 
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    Niekedy môžeme mať pocit, že to, čo Cirkev obhajuje, už nepatrí do tohto 
sveta. Takýto pocit môžeme mať aj dnes, keď rozmýšľame o manželstve. Koho 
dnes už tak veľmi trápi veľká rozvodovosť? Kto sa dnes už čuduje nad 
manželskou neverou? Kto dnes, okrem Cirkvi, obhajuje manželskú jednotu 
a nerozlučiteľnosť?  
   A predsa musíme o tom rozprávať a musíme obhajovať posvätnosť manželstva 
a rodiny, lebo je to ustanovizeň Boha, ktorá nemôže podliehať spoločenským 
trendom.  
   Ježiš nám v dnešnom evanjeliu vysvetľuje základné línie vo vývoji vzťahov 
medzi mužom a ženou.  
 V starozákonnej dobe Mojžišov zákon dovoľoval manželskú rozluku. (Dt 24, 
1 – 4). Muž mohol podľa tohto zákona prepustiť manželku, keď na nej zbadal  
„niečo odporné“. Mohla to byť nejaká telesná alebo mravná chyba. Aby bola 
rozluka platná, musel muž napísať manželke prepúšťací list, ktorí podpísali 
dvaja svedkovia. Prepustenú ženu si už nemohol  neskoršie vziať. Obidvaja 
mohli uzavrieť nové manželstvo.  
 Ježiš ďalej vysvetľuje, prečo Mojžišov zákon existoval: „Pre tvrdosť vášho 
srdca vám napísal toto ustanovenie.“ Ježiš nehovorí o zákone, ale o ustanovení. 
Ide o ústupok, ktorý urobil Boh kvôli ľudskej slabosti a následnej neochote 
zachovávať Božie prikázania.  
Najdôležitejšia je tá časť rozhovoru, v ktorej Ježiš vysvetľuje Boží plán 
s manželstvom. Manželstvo je ustanovenie Božie od počiatku stvorenia. Je to 
tak silné a jednoznačné, že musí mať prednosť aj pred Mojžišovým zákonom. 
Nikto nemá právo posvätný vzťah muža a ženy rozdeliť. Ježiš obnovuje pôvodný 
úmysel Otca a povyšuje tento vzťah na sviatosť.  
   Po krátkych biblických dôkazoch by sme mohli teraz začať nariekať nad 
krízou manželstva v dnešnej dobe. Mohli by sme hovoriť množstvo príkladov, 
ako ľudia pošliapali Boží plán. Mohli by sme rozprávať o nepripravenosti 
mladých ľudí na manželstvo. O egoizme starších, ktorí vstupujú do 
manželstva. O deťoch na uliciach, ktoré sa nemôžu vrátiť do pokojnej rodiny. 
O neverách manželov a manželiek.  Mohli by sme hovoriť o rozličných 
štatistikách, ktoré sú strašidelné. Prečo však len nariekať? Prečo aj 
nepoďakovať za pekné manželstvá?  
   Veď predsa je aj medzi vami veľa pekných a príkladných manželstiev a rodín. 
Ja by som vám chcel všetkým v mene Cirkvi poďakovať. Za to, že ste splnili to, 
čo ste pred rokmi, alebo pred krátkym časom sľúbili v chráme pri oltári. Za 
ochotu nájsť kresťanský spôsob spolužitia. Za ochotu prijať deti. Za trpezlivosť 
v prekonávaní rozličných prekážok. Za víťazstvá nad manželskými krízami. Za 
obetavé postoje v časoch chorôb a bolestí. Za život kresťanskej viery a lásky. Za 
otvorenosť vašich rodín pre potreby spoločnosti a Cirkvi. Za vzorný príklad pre 
vaše deti a druhé rodiny. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí žijú slušne 
a čisto po ťažkom rozvode. Podobne vdovcom a vdovám, ktorí sú duchovne stále 
spojení so svojimi nebohými životným partnermi.  
   Zatiaľ sa zdá, že svet sa nemieni vrátiť k Božiemu plánu s manželstvom. 
Tak, ako je isté, že človek nemôže ponúknuť nič krajšie, ako to, čo naplánoval 
Boh.  Ostaňme na strane Boha. Len tak budeme šťastní v manželskom a v 
rodinnom živote a môžeme dávať príklad aj druhým.  

- ThDr.Marián Šuráb – 
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OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac október: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok féria 27.týždňa v cezročnom období  
utorok féria 27.týždňa v cezročnom období  
streda féria 27.týždňa v cezročnom období  
štvrtok féria 27.týždňa v cezročnom období  
piatok féria 27.týždňa v cezročnom období  

sobota féria 27.týždňa v cezročnom období  
nedeľa  28. nedeľa v cezročnom období  

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 7.10. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

pondelok  
15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

administratívne hodiny 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

utorok   
streda   

štvrtok   
piatok   
sobota    

nedeľa 14.10. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

Evanjelizačný 
Aby zasvätení ľudia opätovne roznietili svoju 
misionársku horlivosť a boli prítomní medzi chudobnými, 
bezbrannými a ľuďmi na okraji spoločnosti 

Úmysel KBS Nech sa naše rodiny prehlbujú spoločnou domácou 
modlitbou posvätného ruženca 
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MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 30/09/2018 boli v sume 366,90 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.  
 

 
- 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! 
 

 

 
 

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 

 
 
 

OD 7.OKTÓBRA SA ZNOVA SLÁVIA  
NEDEĽNÉ VEČERNÉ SVÄTÉ OMŠE  

o 19.30 hod. !!! 
okrem 21.10.2018  

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 správy s nadpisom a obrázkom (minimálne jeden v dobrom 
rozlíšení) pošlite na email info@scmlondon.org 
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21. októbra bude večerná svätá omša vo 
westminsterskej katedrále o 17.30 hod., 

kde sa koná International Mass a slovenská komunita bude sprevádzať 
liturgiu svätej omše liturgickou hudbou, čítaním liturgických textov v 

slovenskom jazyku  
a prinášaním obetných darov  

charakteristických pre liturgiu a našu krajinu. 
Všetkých Vás na toto podujatie srdečne pozývame.  

 
Bolo by krásne a potešiteľné pre zúčastnených na 
bohoslužbe v katedrále, keby sme prezentovali svoj národ, 
kultúru a pohostinnosť aj po sv. omši vo forme prinesených 
koláčov, zákuskov, sušienok ap. a ich rozdávaním po 
slávnostnej liturgii vonku pred kostolom.  
Dovoľujeme si Vás požiadať, či by ste boli ochotní napiecť 
jednoduché koláče a priniesť ich do katedrály, kde by sa po 
skončení svätej omše ponúkali účastníkom pri východe 
z kostola. Bolo by vhodné, keby ste o svojom zapojení sa 
touto formou informovali sekretárku SCM. ĎAKUJEME. 

 
HEALING SERVICE alebo MODLITBA UZDRAVENIA 

 

V sobotu 20. októbra o 19.30 hod. sa v kostole SCM Our Lady of La Salette and 
St Joseph našej misii uskutoční Healing service alebo Modlitba uzdravenia. Táto 
modlitba bude vedená pátrami františkánmi z Obnovy z Canning Town, ktorí sa 
tejto službe venujú. Túžbu po uzdravení a obnovení do nás vkladá nebeský Otec, 
ktorý pre nás aj tento vzácny čas pripravil a preto sú všetci srdečne vítaní. 
Modlitba bude prebiehať v anglickom jazyku, avšak potrebné časti sa budú 
tlmočiť.    
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PREDNÁŠKA 
Život kresťanov a humanitárne projekty  

na Blízkom východe 
 

Úvod do problematiky konfliktov v regióne Blízkeho východu 
 
MOTIVÁCIA:  
prečo konáme zbierku na Misijnú nedeľu, kam idú vyzbierané prostriedky a na aký účel, 
prečo máme prispievať a podporovať takéto projekty? 
 
OBSAH:  
spoznať lepšie život kresťanov v iných krajinách postihnutých vojnovým útrapami, inými 
politickými zriadeniami ako ich poznáme a pod vplyvom iných náboženstiev. 
 
CIEĽ:  
solidarita ako kresťanské chápanie vzájomnej zodpovednosti za ohlasovanie Evanjelia a 
podpora komunít a život viery v nich  
 
PREDNÁŠATEĽ:  
Prednášajúcim o živote kresťanov je Hugo Gloss, ktorý je manažérom humanitárnej 
pomoci Slovenskej katolíckej charity (SKCH) od roku 2015. Viackrát navštívil Irak, Sýriu 
a Libanon, kde SKCH v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) realizuje 
humanitárne projekty na pomoc utečencom a prenasledovaným kresťanom. V minulosti 
pracoval v Accenture Slovakia a vyštudoval medzinárodné vzťahy na univerzitách v 
Bologni a v Ríme. Hugo žije v Bratislave a s manželkou Martou majú 2 deti. 
 
KEDY: 28.10.2018 O 14.15 HOD. 
KDE: CHURCH HALL SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE V LONDÝNE 
 14 Melior Street, Bermondsey, London, SE1 3QP 
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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). 
 
 
 

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. 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, 
deťom, manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, 
chorým, kňazom, susedom, kolegom. 
 
07.10. – Eliška 
08.10. – Brigita 
09.10. – Dionýz 
10.10. – Slavomíra 
11.10. – Valentína 
12.10. – Maximilián 
13.10. – Koloman 
14.10. – Boris 
 

Created and printed 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 


