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Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným  

a príď a nasleduj ma! 
 

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ 
dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ 

Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš 
prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! 
Cti svojho otca i matku! 

Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ 

Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo 
máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ 

On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. 

Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo 
majú majetky!“ 

Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa 
vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho 
kráľovstva.“ 

Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ 

Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je 
všetko možné.“ 

Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ 

Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil 
dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne 
viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, 
a v budúcom veku večný život.“ 

 Mk 10, 17-30 
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   Naše kresťansko – katolícke náboženstvo nie je pre slabých ľudí. Alebo 

môžeme aj ináč povedať: slabých ľudí, ak to dovolia, robí silnými a veľkými. 

Naše náboženstvo, na rozdiel od iných, má ťažké požiadavky. Jednou z nich je 

aj vzťah k majetku.  

   Ježiš od nás žiada, aby v našom živote bolo na prvom mieste Božie kráľovstvo 
a všetko ostatné slúžilo tomuto cieľu.  
   Stretnutie s ambicióznym mladým mužom Ježiš využíva na to, aby vysvetlil 
problematiku bohatstva. Mladý muž sa chváli, ako zachováva všetky Božie 
prikázania. A predsa to Ježišovi nestačí, aby mu potvrdil, že dosiahne večný 
život.  
 Evanjelista Marek zapísal jeden pekný moment: „Ježiš naňho pozrel 
s láskou.“ Nie prísne. Nie karhavo. Ale pohľadom plným lásky mu Ježiš povedal, 
že to nestačí. Že je veľmi bohatý, a ak chce dosiahnuť večný život musí sa vzdať 
svojho bohatstva. Ježiš skombinoval pohľad plný lásky s vážnymi slovami. 
A predsa to nepomohlo. Mladík nepovedal, že majetok predá, ale odišiel smutný. 
A možno aj smutný Ježiš povedal učeníkom slávnu vetu: „Ľahšie prejde ťava 
uchom ihly, ako boháč vojde do Božieho kráľovstva.“  
    V nasledujúcich obdobiach sa vždy snažili ľudia vysvetliť tieto slová. Jedni 
hovorili, že to Ježiš tak vážne nemyslel. Iní zasa radikálne odporúčali nemať 
žiaden majetok. Ďalší hľadali kombinácie medzi bohatstvom a zbožnosťou.  
 Dnes sa hovorí o akejsi vnútornej norme, ktorú by mal mať každý kresťan. 
Vnútorná norma sformovaná evanjeliom mu má jasne povedať, čo potrebuje pre 
dôstojný život a čo je už nebezpečným bohatstvom. Sú to určité etapy. V prvej 
sa človek pýta, čo potrebuje nevyhnutne pre svoj život. V druhej uvažuje o tom, 
čo je normálny životný štandard. V tretej etape môže byť už túžba po luxuse. 
A štvrtá etapa je už chorý vzťah k bohatstvu, ktorý zatemnil myseľ a srdce 
človeka. Pre nás kresťanov sú prijateľné prvé dve. Máme právo na normálny 
životný štandard. Čo to vlastne prakticky znamená? Máme to, čo sa na 
obchodnom trhu pokladá za finančne strednú ponuku. Stredná ponuka sa týka 
potravín, obliekania, áut, domov a ďalších iných vecí. Naozaj nemusíme 
nakupovať na trhu u Číňanov topánky, ktoré nám vydržia jedno popoludnie. 
Ani nie do večera.  
   My vidíme okolo seba veľa bohatých ľudí. A keď ich nevidíme okolo seba, tak 
nám ich ponúkajú médiá. Boh nám ich posiela do cesty nie preto, aby sme ich 
nasledovali, ale aby sme ich ľutovali. Možno ste videli v televízii životný príbeh 
americkej speváckej hviezdy Michaela Jacksona. No čo mal z toho, že keď išiel 
s deťmi po ulici, tak im musel zahaliť tváre, lebo sa bál, že ich ľudia spoznajú 
a neskôr unesú. No povedzte, je to normálny život?  A priznajme si, že sa veľmi 
tešíme, keď sa, aj keď veľmi pomaly a ťažko, podarí našej justícii a polícii dať do 
väzenia novodobých zbohatlíkov, ktorí okradli národ. No čo z takého života?  
A predsa ich mnohí chcú nasledovať. A zahodia svoju morálku, svoj charakter, 
svojich priateľov. Zahodia všetko ľudské a kresťanské, len aby mohli mať 
a vládnuť.  

   Ak máte kresťanský vzťah k majetku, tak sa môžete pokladať za veľkých ľudí, 

ktorí robia dobré meno svojmu náboženstvu. Môžete sa pokladať za bohatých 

duchom a za bohatých pred Bohom. Môžete mať úctu voči sebe samým 

a ďakovať Bohu, že vás nepotrestal „rakovinou“ bohatstva.   
- ThDr.Marián Šuráb – 

OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
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1. Liturgický kalendár: 
 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac október: 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok 
sv. Terézie od Ježiša (z Ávily), panny a učiteľky 
Cirkvi 

spomienka 

utorok sv. Margity Márie Alacoque, panny spomienka 

streda sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka spomienka 

štvrtok sv. Lukáša, evanjelistu sviatok 

piatok féria 28.týždňa v cezročnom období  

sobota féria 28.týždňa v cezročnom období  

nedeľa  29. nedeľa v cezročnom období  

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

pondelok  

15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 

 
 

 
19.30 – 20.00 
20.15 – 21.15 

administratívne hodiny 
tichá adorácia pred vystavenou 

sviatosťou Oltárnou a požehnanie 
na záver + spovedanie počas 

adorácie 
sv. omša – slovensky 
Modlitby chvál 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok   

sobota    

nedeľa 21.10. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.15 – 15.15 

 
14.45 – 15.30 

17.30 – 19.00 
 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
prednáška o Hlaholike a naučiť sa 
písať Hlaholikou 
spovedanie 

International Mass – anglicky vo 
Westminsterskej katedrále  
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MILODARY 

 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 07/10/2018 boli v sume 241,91 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 

 

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 

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 

https://www.amway.sk/fbsk
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TICHÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU  

SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 
  

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
bude v pondelok 15. októbra 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.  

 

 

 
 
Drahí priatelia! 
Pozývame vás na “Modlitby chvál“, ktoré sa uskutočnia v pondelok 15. októbra 
2018 v kostole SCM. Začíname sv.omšou o 19.30pm, pokračujeme chválami, 
a potom sa môžeme ešte porozprávať a bližšie spoznať pri občerstvení 
v priestoroch SCM Church hall. 
  
Tešíme sa vás!               SCM Worship Team 
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Zoznámte sa s históriou Veľkej Moravy a našim prvým písmom, ktoré bolo 
vytvorené sv. Konštantínom-Cyrilom, aby ako prvé nieslo slová evanjelia 
zrozumiteľné našim predkom.  
  

Pozývame Vás na 
 

 Kurz Hlaholiky  
 

v nedeľu po sv. omši 21.10.2018 od 14:15 do 15:15.  
v Church hall, Slovenská katolícka  misia, 14 Melior Street, Londýn, SE1 3QP. 

Lektor: Dr. Peter Imriš 
Program: 

(1) Historický úvod do Veľkej Moravy (20 min.) 
(2) Písanie v Hlaholike (40 min.) 

 
Cieľom kurzu je poukazovať na kresťanské korene Európy, povzbudzovať k 
pozitívnemu vlastenectvu cez poznanie vlastnej histórie a naučiť sa čítať a písať 
v Hlaholike. 
Lektor Peter Imriš sa venoval hlaholike ako samouk počas štúdii vo Fínsku, 
neskôr v roku  2011 založil kurzy hlaholiky, s ktorými precestoval nielen 
Slovensko, ale dokonca USA. Na jeho kurzoch sa naučilo písať hlaholiku 
niekoľko tisíc účastníkov. Pridajte sa aj Vy a 
  

oslávte 25. výročie Slovenskej štátnosti,  
pripomenutím si doby počiatkov kresťanstva nášho národa.  
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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.    
 

OD 7.OKTÓBRA SA ZNOVA SLÁVIA  

NEDEĽNÉ VEČERNÉ SVÄTÉ OMŠE o 19.30 hod.  

okrem 21.10.2018. 
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 srdečne pozývame k tejto slávnosti.  
 

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. 



 

8 

 

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 
 

Budúcu nedeľu 21.októbra sa v celej Cirkvi slávi ako misijná nedeľa. Po sv.omšiach 

sa koná zbierka na misie. Jej výťažok bude venovaný predovšetkým farnostiam v 
Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. My 

túto zbierku budeme robiť až v nedeľu 28.OKTÓBRA PO SVÄTEJ OMŠI. 
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Hello, 

The European Parliament’s office here in London needs your help to promote 
the upcoming European Elections taking place in May 2019. We see your role 
as vital in raising awareness of the fact that, despite Brexit, most EU 
citizens living in the UK will still be able to vote.  
To that end we would like to encourage you and 

your community to sign up to This Time I'm 

voting - our online, non-partisan platform 

where you and anyone else can become a 

volunteer, encourage their friends to sign-up, and 

even set up your own events with our support. We would 

appreciate if you spread the word. 

We would also like to invite you to take part in an informal welcome event at 
our offices in Europe House on Smith Square in London for campaigners 
interested in fighting for democracy at EU level. 
  
Agenda for the meeting: 

·         Introduction to the this time I'm voting campaign and rules on voting 
for different nationalities (15-20 minutes) 

·         What can we do collectively to spread the word about the elections and 
to encourage people to get involved? 

·         Drinks and networking 
  
The details of the event are below: 

·         Date: Wednesday 17 October 
·         Time: from 4 p.m. to 6 p.m. 
·         Where: Europe House, 32 Smith Square, London SW1P 3EU 
·         How to register: send an email with your full name 

to riina.lynam@europarl.europa.eu 
  
We look forward to seeing you! 
  
Riina 
 
Riina (Luik) LYNAM 
Public Affairs 
European Parliament Liaison Office in the UK 
www.europarl.org.uk 
Twitter: @EPinUK 
Facebook: EPIOUK 
riina.lynam@europarl.europa.eu  
Phone: +44 (0) 20 7227 4300 
Mobile: +44 79 2006 7084 
Twitter: @Riina_Luik 

 

http://www.thistimeimvoting.eu/?recruiter_id=7944
http://www.thistimeimvoting.eu/?recruiter_id=7944
mailto:riina.lynam@europarl.europa.eu
http://www.europarl.org.uk/
https://twitter.com/EPinUK
https://www.facebook.com/#!/EPIOUK
mailto:riina.lynam@europarl.europa.eu
https://twitter.com/Riina_Luik
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Supporting Eastern European Londoners in a ‘Brexit’ climate 
 

A seminar organised by Members of the European Parliament Lucy Anderson, Peter 
Kouroumbashev and Seb Dance 
 

FRIDAY 19 OCTOBER 2018, 9 AM - 1 PM 
 
 
PROGRAMME: 
 
9:00 - 9:30 AM  Registration 
 
9:30 - 9:50 AM  INTRODUCTION AND WELCOME 
 
Matthew Ryder, London’s Deputy Mayor for Social Integration, Social Mobility and Community 
Engagement 
 
9:50 - 11:00 AM  
 
PANEL - MANAGING CONSEQUENCES: EFFECTIVE PRACTICAL AND LEGAL SUPPORT FOR EASTERN 
EUROPEAN LONDONERS 

 

Adrian Berry, Chair, Immigration Law Practitioners Association 

Anna Janczuk, Director, Poles in Need 

Barbara Drozdovicz, CEO, East European Resource Centre 

Sarah Zawacki, Roma Support Group 

 
Audience Q&A and contribution session 
 

11:00 - 11.20 AM  COFFEE BREAK WITH LIGHT REFRESHMENTS 

 

11:20 - 12:30 PM 

 
PANEL - SOLUTIONS FOR AN INCLUSIVE LONDON: POLITICAL CHALLENGES AND HOW TO 
OVERCOME THEM 
 
Catherine West MP, Member of Parliament for Hornsey and Wood Green 
Leonie Cooper AM, Labour Assembly Member for Merton and Wandsworth 
Peter Kouroumbashev, Socialists and Democrats MEP, Bulgaria 
Victor Negrescu, Romanian Minister for EU Affairs (invited) 

 

Audience Q&A and contribution session 

 
12:30 - 12:45 PM  CLOSING REMARKS 

 
 
For further information and to register: please email alina.totti@europarl.europa.eu 
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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  

 
- 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: 
 

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

 

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši, 

zachovajte, prosíme, posvätné ticho  v kostole! 

S vedomím, že, ak nie práve Ty, 

tak možno iní prišli sa do chrámu stretnúť 

v prvom rade s Pánom a jeho Slovom 

a majú na to plné právo. 

! ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE ! 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 
kňazom, susedom, kolegom. 
 

14.10. – Boris 
15.10. – Terézia 
16.10. – Vladimíra 
17.10. – Hedviga 
18.10. – Lukáš 
19.10. – Kristián 
20.10. – Vendelín 
21.10. – Ušuľa 
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	Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným
	a príď a nasleduj ma!
	Naše kresťansko – katolícke náboženstvo nie je pre slabých ľudí. Alebo môžeme aj ináč povedať: slabých ľudí, ak to dovolia, robí silnými a veľkými. Naše náboženstvo, na rozdiel od iných, má ťažké požiadavky. Jednou z nich je aj vzťah k majetku.
	Ak máte kresťanský vzťah k majetku, tak sa môžete pokladať za veľkých ľudí, ktorí robia dobré meno svojmu náboženstvu. Môžete sa pokladať za bohatých duchom a za bohatých pred Bohom. Môžete mať úctu voči sebe samým a ďakovať Bohu, že vás nepotresta...
	Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši,
	zachovajte, prosíme, posvätné ticho  v kostole!
	S vedomím, že, ak nie práve Ty,
	tak možno iní prišli sa do chrámu stretnúť

