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ROČNÍK II. - č. 42/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Rabboni, aby som videl! 
 

Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri 
ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš 
Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ 

Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj 
sa nado mnou!“ 

Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ 

Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ 

On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. 

Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ 

Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ 

A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ 

A hneď videl a šiel za ním po ceste. 
 Mk 10, 46b-52 
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   Asi mi dáte za pravdu, že najsmutnejšie slová, ktoré môže človek v živote 
počuť, sú: už vám nikto nemôže pomôcť.  
 
   Tieto slová asi často počul aj slepý Bartimej: už ti aj tak nikto nepomôže. 
A predsa... V blízkosti jeho života sa objavil niekto, o kom bol presvedčený, že 
mu pomôže – Ježiš.  
 
   Keď počul, že Ježiš bude prechádzať okolo neho, vycítil, že má poslednú 
šancu. Najprv využíva svoj silný hlas a kričí: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa 
nado mnou.“ Potom je odolný voči ľuďom, ktorí ho napomínajú, aby mlčal. 
Možno sa báli, že pokazí Ježišovi dobrý dojem z Jericha.  Jemu však na dojme 
nezáleží a reaguje tak, že kričí ešte hlasnejšie. Možno boli všetci prekvapení, keď 
Ježiš povedal, aby ho zavolali. A tak, ako mocne kričal, tak potom mocne 
vyskočil a prišiel k Ježišovi. Predložil Ježišovi svoje prianie a počul od neho 

najkrajšie slová v živote: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila.“  On z vďačnosti, že 

vidí, nasledoval Ježiša.  
 

    Dôvodom uzdravenia podľa Ježiša bola viera slepého. Bol to bolestný krik 

človeka, ktorý žil v beznádeji. Bola to absolútna dôvera v Krista.  

 

 Pri uvažovaní nad dnešnou evanjeliovou udalosťou ľahko spoznávame, čo je 
viera. Je to stretnutie dvoch osôb – Ježiša a človeka. O viere sa vždy veľa 
nahovorilo a popísalo. Od vedeckých traktátov po jednoduchú a ľahkú 
duchovnú literatúru. O viere hovoria všetci. Aj veriaci aj neveriaci. Mnoho ľudí 
má svoj individuálny názor na vieru. Najčastejšie počujeme: je síce verím, ale 
nepraktizujem vieru. Je to tak, akoby niekto povedal: žijem, ale nedýcham.  
 Viera je vzťah. Pápež Ján Pavol II. hovorí, že viera je poverenie seba Bohu. 
Takáto viera napĺňa celý ľudský život. Intelektuálny, duchovný, rodinný 
a spoločenský. Viera ako vzťah nie je nejakým fragmentom, drobnosťou, ktorú 
síce máme, ale dokázali by sme žiť aj bez nej. Viera je vtedy pravou vierou, keď 
je pokladaná za najväčšiu a prvú životnú hodnotu.  Keď je Boh prítomný vo 
všetkom, čo žijeme a čo milujeme. Viera so rozvíja. Nie je istotou, ktorú raz 
získame a už sa nikdy nezmení. Viera rastie s celým človekom. Rastie však 
vtedy, keď sa človek o ňu stará.  
 
   Viera ako vzťah má právo aj kričať, keď si nevieme rady so svojím životom. 
Slepec sa nehanbil a kričal. Kričať v bolestiach na Boha a na Ježiša nie je 
prejavom slabosti, ale dôvery a lásky. Boh netúži, aby sme kričali kvôli nemu 
samému, ale kvôli nám. Kto vie prosiť, kto vie prosiť vytrvalo, kto sa nehanbí 
prosiť, ten sa otvára pre liečivé Božie dary.  

 

   Možno stretnete ľudí, ktorým niekto povedal: už vám nikto nepomôže. 

Dosvedčujeme svojím životom, že ešte je tu Ježiš, ktorý vždy pomôže.  

 
- ThDr.Marián Šuráb – 
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VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Blahoslavení chudobní v duchu 

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa 

posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa 
a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo. 

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. 

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. 

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. 

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás 
nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ 

Mt 5,1-12a 

 

 

   Pontifikát Jána Pavla II je známy aj tým, že pápež vyhlásil stovky nových blahoslavených 
a svätých. Boli to osobnosti z dávnej minulosti, ale aj ľudia 20. storočia. Čo tým pápež 
sledoval? Chcel pomôcť jednotlivým národom a miestnym cirkvám,  aby mali pred sebou 

veľké osobnosti, ktoré vyšli z ich prostredia. Aby aj dnes ľudia vo všetkých končinách 
sveta mali silné kresťanské vzory.  
   Na slávnosť Všetkých svätých sa číta evanjelium o Blahoslavenstvách.  
   Toto evanjelium sa nám dnes predstavuje preto, lebo každý svätec, či už známy alebo 

neznámy, jedinečným spôsobom zvládol život podľa týchto Ježišových noriem. Svätci mali 
odvahu prijať Božie volanie k hlbšiemu prežívaniu celého evanjelia. To, čo sa zdalo a zdá 
iným nemožné, ťažké, nemoderné, to dokázali svätci zvládnuť. Väčšina z nich nebola 

odtrhnutá od reálneho života. Práve naopak, pomáhali, aby život v ich prostredí bol krajší.   
 Boli to ľudia zo všetkých spoločenských kategórií. Myslitelia, spisovatelia, umelci, 
reformátori, politici, učenci, ľudia jednoduchí – géniovia dobrého srdca a svätosti. 
Formovali svet, v ktorom žili. Bojovali proti rozličným formám otrokárstva, skultúrňovali 

primitívne národy, zakladali nemocnice a univerzity, bojovali o dôstojnosť žien a detí. 
Keby žili dnes medzi nami, možno by dostali Nobelovu cenu. Sv. Augustín za literatúru, 
sv. František za ekológiu, sv. Lev Veľký cenu mieru. Formovali Európu a svet.  Vtlačili 
pečať duchovnosti, kultúre a civilizácii.  

   Takýchto ľudí potrebuje aj dnešný svet.  A chvála Bohu, svet má takýchto ľudí. 
V zmaterializovanej civilizácii žijú ľudia, ktorí sa starajú o ľudí postihnutých modernými 
chorobami a neduhmi. Mnohí sú medzi nami a ďalší odchádzajú do najťažších kútov 
sveta, aby tam druhým slúžili. Sú medzi narkomanmi, prostitútkami, postihnutými na 

AIDS, chudobnými, medzi stratenou mládežou, ale aj medzi politikmi a mocnými tohto 
sveta. Aj dnes má svet mnoho nadšencov, ktorí bojujú za ľudské práva, za dôstojnosť 
mužov, žien a detí. Neboja sa nahlas hovoriť o Kristovi a o oslobodzujúcej sile evanjelia. 
Raz aj ich čaká odmena vo večnosti.  

   A čo my? Viac ako inokedy rozmýšľame v týchto dňoch nad svojím životom z pohľadu 
smrti a večnosti.  A možno sa aj na našich cintorínoch opýtame: čo som vlastne v živote 
dokázal? Čomu som obetoval svoj život? Podľa akých noriem som žil? Žil som aj podľa 
evanjelia? Urobil som niečo pekné a hodnotné pre prostredie, v ktorom žijem? Mám 

odvahu žiť ináč, ako primitívna masa? S čím prídem pred Boha? Zaradí ma Boh medzi 
svätých? Alebo budem zatratený medzi pyšnými egoistami?  
Vzory vždy priťahovali druhých. Nebojme sa nasledovať svätých. Boh chce určite od 
každého z nás viac, ako sme dokázali.            - ThDr.Marián Šuráb – 
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VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH 

Ja som cesta, pravda a život 
 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce 
nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca 
je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám 

povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem 
a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, 
aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, 
poznáte.“ 

Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ 
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ 

Jn 14,1-6 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň 
Včera sme slávili Slávnosť všetkých svätých a dnes nás liturgia pozýva pripomenúť si zosnulých 

veriacich. Tieto dve slávenia sú navzájom vnútorne prepojené, tak ako radosť a slzy nachádzajú v 

Ježišovi syntézu, ktorá je základom našej viery a našej nádeje. Na jednej strane sa totiž Cirkev putujúca 

dejinami raduje z príhovoru svätých a blahoslavených, ktorí ju podopierajú v poslaní ohlasovať 
evanjelium, na druhej strane tak ako Ježiš zdieľa plač tých, čo trpia odlúčením svojich drahých, a tak 

ako on a vďaka nemu dáva zaznieť vďake voči Otcovi, ktorý nás vyslobodil spod vlády hriechy a smrti. 
Včera a dnes mnohí prichádzajú navštíviť cintorín, ktorý, ako to prezrádza samotné slovo, je „miestom 

odpočinku“, v očakávaní definitívneho prebudenia. Je krásne pomyslieť na to, že to bude samotný 
Ježiš, kto nás prebudí. Sám Ježiš zjavil, že smrť tela je ako sen, z ktorého nás on prebúdza. S touto 

vierou sa pristavujeme – aspoň duchovne – pri hroboch našich drahých, ktorí nás mali radi a prejavili 
nám dobro. No dnes sme pozvaní pripomenúť si všetkých, aj tých, na ktorých si nikto nespomína. 

Pripomíname si obete vojen a násilia, ten veľký počet „maličkých“ sveta, zdrvených hladom a biedou, 
pamätáme na tých anonymných, ktorí odpočívajú v spoločných hroboch. Pamätáme na bratov a sestry, 

zabitých pre svoje kresťanstvo i na všetkých, čo obetovali život v službe druhým. Zverujeme Pánovi 
osobitne tých, ktorí nás opustili v ostatnom roku. 
Tradícia Cirkvi vždy povzbudzovala modliť sa za zosnulých, osobitne obetovať za nich eucharistické 

slávenie: toto je najlepšia duchovná pomoc, akú môžeme dať ich dušiam, osobitne tým najviac 
zabudnutým. Základ modlitby za zosnulých spočíva v spoločenstve Tajomného tela. Ako zdôrazňuje 

Druhý vatikánsky koncil, «putujúca Cirkev veľmi dobre pochopila toto spoločenstvo celého tajomného 
tela Ježiša Krista, a preto si už od prvotných čias kresťanstva veľmi uctievala pamiatku zosnulých» 

(Lumen gentium, 50). 
Spomienka na zosnulých, starostlivosť o hroby a modlitby príhovoru za duše zosnulých sú svedectvom 

o dôverujúcej nádeji, zakorenenej v istote, že smrť nie je posledným slovom o ľudskom údele, pretože 
človek je určený pre život bez hraníc, ktorý má svoj koreň a svoje naplnenie v Bohu. Obráťme sa k 

Bohu touto modlitbou: 
«Nekonečne milosrdný Bože, zverujeme tvojej nesmiernej dobrote tých, ktorí zanechali tento svet a odišli 

do večnosti, kde očakávaš celé ľudstvo, vykúpené drahocennou krvou Krista, tvojho Syna, ktorý zomrel, 
aby nás vykúpil z našich hriechov. Nehľaď, Pane, na toľké ľudské biedy, úbohosti a slabosti, keď sa 

postavíme pred tvoj súd, aby bolo rozhodnuté o našom šťastí alebo odsúdení. 
Obráť k nám tvoj pohľad zľutovania, ktoré sa rodí z nežnosti tvojho srdca, a pomôž nám kráčať po ceste 

úplného očistenia. Žiadne z tvojich detí nech sa nezatratí vo večnom ohni pekla, kde už nebude možná 
ľútosť. Zverujeme ti, Pane, duše našich drahých, tých osôb, ktoré zomreli bez sviatostnej posily, alebo 

nemali príležitosť oľutovať ani na konci svojho života. Nech sa nikto nemusí báť stretnutia s tebou, po 
pozemskom putovaní, v nádeji, že bude prijatý do náručia tvojho nekonečného milosrdenstva. Sestra 

telesná smrť nech nás nájde bdelých v modlitbe a naplnených všetkým dobrom vykonaným počas nášho 
krátkeho či dlhého života. 

Pane, nech nás na tejto zemi nič neodlúči od teba, ale nech nás všetko a všetci podporujú vo vrúcnej 
túžbe odpočívať spokojne a večne v tebe. Amen» (P. Antonio Rungi, pasionista: Modlitba za zosnulých). 

S touto vierou v najvyšší údel človeka sa teraz obráťme k Panne Márii, ktorá pretrpela pod krížom 
drámu Kristovej smrti a neskôr mala účasť na radosti z jeho zmŕtvychvstania. Nech nám tá, ktorá je 
Bránou do neba, pomáha stále lepšie chápať hodnotu modlitby príhovoru za zosnulých. Oni sú nám 

blízki! Nech nás podopiera v každodennom putovaní na zemi a nech nám pomáha nikdy nestrácať z 
očí definitívny cieľ života, ktorým je raj. A s touto nádejou, ktorá nikdy nesklame, kráčajme vpred! 

- pápež František - 

Preklad: Jozef Bartkovjak SJ 
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OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria 30.týždňa v cezročnom období  

utorok féria 30.týždňa v cezročnom období  

streda féria 30.týždňa v cezročnom období  

štvrtok Všetkých svätých – prikázaný sviatok slávnosť 

piatok Všetkých verných zosnulých spomienka 

sobota féria 30.týždňa v cezročnom období  

nedeľa  31. nedeľa v cezročnom období  

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
28.10. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.15 – 15.15 

 
 
 

15.15 – 15.45 
19.00 – 19.20 

19.30 – 20.00 

Misijný ruženec + spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  

 Misijný koláč - 2.zbierka na misie 

 prednáška o Živote kresťanov 

a humanitárnych projektoch na Blízkom 
východe 

spovedanie 
spovedanie 

sv. omša – slovensko-česky 

pondelok 

15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 

19.30 – 20.00 
20.15 – 21.30 

administratívne hodiny 
spovedanie  

sv. omša – slovensky 
upratovanie kostola 

utorok   

streda   

štvrtok 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

piatok 

18.30 – 19.20 

19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

 
 
20.30 – 21.30 

spovedanie 

sv. omša – slovensky 
moderovaná adorácia k úcte BSJ  
pred vystavenou sviatosťou Oltárnou  
s požehnaním na záver 
spoločenský večer pri hrách 

sobota 
10.00 – 12.00 

cintorín  
Merton - Sutton 

návšteva hrobu o. Jana Langa, SJ 
a spomienka na všetkých verných 
zosnulých 
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3. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 

nedeľu 21/10/2018 boli v sume 252,49 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 

nedeľa 

04.11. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  

spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 

Evanjelizačný Aby reč srdca a dialóg vždy víťazili nad rečou zbraní. 

Úmysel KBS 
Nech nás pripomienka svätých a našich zosnulých 
veriacich podnieti ku skutkom pravej lásky. 

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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INTERNATIONAL MASS 
 

Pri príležitosti Misijnej nedele sa v nedeľu 21. októbra 2018 

v podvečerných hodinách vo Westminsterskej katerdále v 
Londýne sa uskutočnila Medzinárodná omša (International 
Mass). Svätú omšu celebroval pomocný biskup Paul McAlennan, 
ktorý je poverený pastoráciou zahraničných komunít na území 

troch londýnskych diecéz. 
Tejto svätej omše sa zúčastnilo približne 950 veriacich 
z rozličných etnických komunít pôsobiacich na území 
londýnskych diecéz.  

Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM) sa aktívne zapojila do 
liturgie svätej omše. Procesiu s obetnými darmi tvorili krajania zo 
Slovenska, ktorí boli oblečení v krojoch z rozličných regiónov 
Slovenska. Procesiu sprevádzal spevokol Slovenskej katolíckej 

misie v Londýne pod vedením Gabriela Guniša.  
Podujatia sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Londýne p.Ľubomír Rehák s 
rodinou. Celkovo sa zúčastnilo podujatia 92 krajanov zo Slovenska a Česka.  

Po svätej omši členovia SCM pohostili tradičnými slovenskými koláčmi účastníkov tejto 
svätej omše pred katedrálou, čo sa stretlo s nebývalým uznaním a úspechom.  
Folklórny súbor Morena prezentovali našu kultúru na námestí pred katedrálou ľudovým 
spevom a tancom. 

Hudobníci sprevádzali tanec a spev na harmonike, husliach a violončele. Návštevníci si 
vypočuli aj jedinečný hudobný nástroj – fujaru. 
S povzbudením od o.biskupa Paula tvoriť jednotu v kozmopolitnom meste, ktoré je 
rovnako misijným územím, odchádzali účastníci plní božieho ducha zvestovať Evanjelium 

Ježiša Krista do svojich domovov, komunít a miest, kde sa budú nachádzať. 
 

Správu napísala Daniela Brachová, sekretárka SCM 
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Foto: Michal Polák  

 
Milí priatelia, ak by bol záujem o fotodokumentáciu z podujatia, prosím, keby ste si priniesli USB kľúč. Po 

poludňajšej nedeľnej svätej omši vám p. Michal Polák ochotne nakopíruje fotografie. Alebo poskytnite svoju 

emailovú adresu p. Michalovi, aby vám mohol byť poskytnutý kód (link) na stiahnutie súboru s fotografiami v 
plnej veľkosti a vo vysokom rozlíšení. Táto ponuka platí do 4.novembra 2018 vrátane. 
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POĎAKOVANIE 
 
Duchovný správca SCM v Londýne a Farská 
rada sa chcú touto cestou poďakovať všetkým 
účastníkom International Mass vo 

westminsterskej katedrále. Poďakovanie 
obzvlášť patrí všetkým, ktorí sa mohli a chceli 
aktívne zapojiť do liturgie svätej omše.  

V prvom rade patrí vďaka 
členom nášho spevokolu, 
ktorý sprevádzal prinášanie 
obetných darov náležitými 
piesňami a obohatil tak túto 
časť liturgie.  
Ďalej chceme poďakovať 

folklórnemu súboru 
MORENA za poskytnutie 
krojov a osôb, ktoré 
prinášali obetné dary 
v našich ľudových krojoch, 

čo zvýraznilo túto časť liturgie svätej omše 
a prezentáciu našej kultúry a viery.  
Ďalej chceme poďakovať tým, ako aj tým, ktorí toto podujatie podporili 
upečením koláčov a ponúknutím účastníkov sv.omše. Tento počin 
pohostinnosti sa opätovne stretol s nebývalým uznaním a ocenením tými, ktorí 
boli ponúknutí dobrotami slovenskej  kuchyne. Vďaka vám nás môžu všetky iné 
etnické skupiny v Londýne vnímať ako milých a pohostinných ľudí, ktorí 
pamätajú na ľudí okolo seba.  
 

POĎAKOVANIE 
 

Duchovný správca SCM v Londýne a Farská rada sa chcú 
touto cestou poďakovať p. Dr. Petrovi Imrišovi za nesmierne 
pútavú prednášku o hlaholike. Bolo to nesmierne poučné, čo 
všetko máme ukryté v tak každodennom prejave, ako je 
písmo. 
 

 

 

Máloktorí z nás vedia, že existuje misijný ruženec. Tento 

ruženec sa skladá tiež z piatich desiatkov. Na každý desiatok 

pripadá jeden svetadiel. V modlitbe sv. ruženca sú dôležité 

úvahy, ktoré nám predkladajú jednotlivé tajomstvá.  

Milí priatelia, pozývame vás na spoločnú modlitbu misijného 

ruženca a to v nedeľu 28. októbra 2018 o 12.30 pm v kostole SCM Our Lady of 

La Salette and St. Joseph na 14 Melior Street v Londýne SE1 3QP. 
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!!! DNES !!! 
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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DNES PO SVÄTEJ OMŠI VÁS POZÝVAME  

NA KÁVU A ČAJ DO CHURCH HALL  

 

K DISPOZÍCII SÚ AJ KOLÁČE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dnes po svätých omšiach sa koná zbierka na misie pod názvom  
MISIJNÝ KOLÁČ. 

 

Táto zbierka sa koná PO SVÄTEJ OMŠI pri východe z kostola alebo 
v Church Hall, kde si môžete zakúpiť koláčiky alebo sa ponúknuť gulášom. 

Ich kúpou prispejete na účely humanitárnych projektov realizovaných 
Slovenskou katolíckou charitou. 

 
Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 
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SVÄTÉ OMŠE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH  
A PAMIATKU ZOSNULÝCH 

 
Pripomíname, že tento týždeň sa slávi sviatok 
Všetkých svätých (prikázaný sviatok) a Pamiatka 
všetkých verných zosnulých.  
Sväté omše na tieto sviatky vo štvrtok 1.novembra 
a v piatok 2.novembra 2018 budú aj v kostole SCM 
o 19.30 hod. 
 
 

ODPUSTKY 
 

Je možnosť získať úplné odpustky v prospech zosnulých za týchto podmienok: 

a/ Veriaci, ktorý sa v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi 
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím 
v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť dušiam v očistci. 
Okrem tohto odpustkového 
úkonu sa žiada splniť tri 
podmienky: sv. spoveď (krátko 
predtým alebo potom), sv. 
prijímanie (najlepšie v ten istý 
deň) a modlitba na úmysel sv. 
Otca (Otče náš ..., Zdravas 
Mária ..., Sláva Otcu ...). A ďalej 
vo všeobecnosti treba vylúčiť 
pripútanosť k hriechu aj k 
všednému. 
Tieto odpustky možno získať od 
poludnia predchádzajúceho 
dňa až do polnoci určeného dňa. 
b/ Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za 
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť dušiam v očistci, 
raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. 
Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky. 
 
 

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 2. novembra 2018 o 20.00 hod. 
(sv. omša začína o 19.30 hod.)  
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MODLITBA ZA ZOSNULÝCH NA CINTORÍNE  
A NÁVŠTEVA HROBU O.JANA LANGA, SJ  

 
Budúcu sobotu 3. novembra 2018 vás pozývame k modlitbe 
za zosnulých pri Spomienke na všetkých verných zosnulých. 
Stretneme sa na stanici Morden o 10.00 hod. a pôjdeme na 
hrob o. Jana Langa, SJ.  
Po modlitbe na cintoríne sa môžeme stretnúť pri káve oproti 
stanici Morden. 
Prineste si so sebou sviečky na zapálenie. 

 
 

UPLYNUL ROK 
 

Vskutku, už to bude rok, čo sme v novembri minulého roku 
sťahovali po 4x kanceláriu SCM. V súčasných priestoroch nám 
boli poskytnuté možnosti pre dôstojné a primerané zabezpečenie 
administratívnej ako aj pastoračnej činnosti SCM. Malé, útulné, 
nie úplne na 100% vyhovujúce, ale aspoň čiastočne výrazne 
nápomocné na primerané potreby SCM. Aj touto cestou sa chcem 
poďakovať všetkým, ktorí pomohli sťahovať kanceláriu, prišli 

upratať a zabezpečovali materiálne a finančne doterajší chod 
SCM a jeho kancelárie.  

 

 
 
 

 

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši, 

zachovajte,  prosíme,  posvätné ticho v kostole! 
 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE 
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POZVÁNKA 
 
 

V sobotu 24. novembra 2018 od 17:30 do 23:30 

 

sa uskutoční 
 

Katarínska zábava 
 

na ktorú Vás srdečne 

 
 

 

pozýva DJ Milan a organizátor p. Viera  

 
 
 
 

Zábava bude prebiehať v priestoroch 
Spoločenského klubu v Cricklewoode a je určená len pre dospelých. 

 
The Cricklewood Club, 327 Edgware Road, London, NW2 6JP. 

(severný Londýn, kde sa konala Májová zábava). 

 
Stanica metra Willesden Green.  Nastúpiť na autobus 266 smer Brent Cross.  
Vystúpiť na zástavke Cricklewood BUS GARAGE.  
Stanica metra Golders Green. Nastúpiť na autobus 245 smer Brent Cross.  
Vystúpiť na zástavke Cricklewood BUS GARAGE.     
Stanica metra Kilburn. Nastúpiť na autobus 32 smer Edgware alebo na autobus 
332 smer Brent Park  
Vystúpiť na zástavke Cricklewood BUS GARAGE.   

     
Vstupné £15 . Pri kúpe 5 lístkov a viac zľava (V 
cene  je zahrnutá káva , čaj, minerálka, večera) 
Zakázané je priniesť pivo, víno a alkohol.   
Pivo, víno a alkohol si môžete zakúpiť pri bare za 
klubové ceny. 
 
Preto, že sú nové bezpečnostné opatrenia v Klube, je nutné zarezervovať si 

vstupenky a to :  
 -  v nedeľu po svätej omši, ktorá je o 13.00 hod  
 -  telefonicky, sms, e-mail s uvedením mena a priezviska 
mobil: 07908621253    e-mail: vieragal@ymail.com 
 

Vstup je požadovaný v spoločenskom oblečení.  

 Tešíme sa na Vás ! 
 

mailto:vieragal@ymail.com
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 
kňazom, susedom, kolegom. 
 

28.10. – Dobromila 
29.10. – Klára 
30.10. – Šimon, Simona 
31.10. – Aurélia 
01.11. – Denis, Denisa 
02.11. – Pamiatka zosnulých 
03.11. – Hubert 
04.11. – Karol 
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