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Iného, väčšieho prikázania ako sú tieto, niet 

 

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé 
zo všetkých?“ 

Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. 
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, 
z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho 
blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ 

Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem 
neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ 
a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné 
obety.“ 

Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho 
kráľovstva.“ 

A už sa ho nik neodvážil vypytovať. 
 Mk 12, 28b-34 

Je potrebou človeka každej doby dohmatať sa stredu, podstaty, jadra, fundamentu javov, 
udalostí, hodnotových systémov, jednoducho všetkého, s čím sa človek stretáva, čo sa ho 
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bezprostredne a existenciálne dotýka, čo ho provokuje, invokuje, znepokojuje, oslovuje. Nie je 
to ináč ani v prípade fenoménu zjavenia Božieho mystéria a jeho následnej inkarnácie do 
najrozličnejších foriem religiozity; od morálnej – zasahujúcou vnútro, srdce, či svedomie človeka, 
až po liturgickú, bytostne spojenou s prejavom vnútorne zasiahnutého človeka ad extra. 
V každom bohatom a prekypujúcom náboženskom systéme je legitímna otázka o jeho podstate.  

Podobnú otázku predvída Boh Izraela a cez Mojžiša dáva odpoveď, čím zhŕňa podstata 
judaizmu: Náš Pán je jediný Pán! Miovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou 
svojou dušou a celou svojou silou ( Dt 6, 2-6). Táto otázka však zaznieva ešte raz a to z úst 
zástupcu starej židovskej tradície, keď ju kladie novému Mojžišovi, novému zákonodarcovi, 
Ježišovi: Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? A Ježiš odpovedá slovami prevzatých 
z knihy Deuteronómium : Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojím srdcom... Milovať budeš 
svojho blížneho ako seba samého ! ( Mk 12, 28b-34). Ježiš aj keď zdanlivo odpovedá priamo, 
predsa však týmto vyjadrením vymedzuje isté póly, z ktorých vnútorného napätia sa zrodí nový 
kult, nová morálka, nové náboženstvo.  

Prvým pólom je hlboký vzťah k presahujúcemu, transcendentnu, k božskému. Druhým pólom 
je podobný vzťah k hmatateľnému, stvorenému, ľudskému. Takže Ježišova odpoveď o podstate 
náboženstva by mohla znieť: Vášnivo hľadať Boha v človeku a vo stvorenom, a zároveň hľadať 
človeka v Bohu. Netreba príliš dlho uvažovať nad tým, aby sme dospeli k tomu, že na začiatku 
i konci tohto snaženia stojí osoba Ješiša Krista, ktorá v sebe spája obe skutočnosti, božskú aj 
ľudskú. Tým sa stáva kňazom svätým , nevinným , nepoškvrneným , povýšeným nad 
nebesia a ktorý cez svoju nepomíňajúcu kňazskú službu privádza človeka k Bohu, čím 
ho zachraňuje , ako sme čítali v druhom čítaní z listu Hebrejom ( Hebr 7, 23-2). Inými slovami 
by sme mohli tiež povedať: spájať mystiku a akciu, vnútro a vonkajšok, transcendenciu 
a imanenciu, ako to v dokonalej forme vidíme na príklade samotného Krista. Takže Ježišove 
slová, ktoré sú istou dialektickou výpoveďou, a ktorými len ponúka pomôcky k následnému 
zadefinovaniu podstaty jeho náboženstva, otvárajú priestor širokej interpretácií. Preto 
v dejinách teológie, či filozofie nachádzame množstvo diel s názvom: Esencia kresťanstva , 
či esencia katolicizmu . Tu patria dielo Adolfa von Harnacka z roku 1901, Ernesta Buonaiutiho 
z roku 1912, Feuerbacha z roku, Romana Guardiniho z roku 1949, či Karla Adama z roku 1929. 
Posledný z menovaných formuluje nevyhnutný predpoklad toho, ako tento stred, či jadro 
objaviť:  

Plná realita môže byť uchopená iba tým, kto je ponorený do prúdu katolíckeho života, tým, kto 
zakúša každý deň na vlastnom živote sily, ktoré pulzujú v gigantickom tele katolicizmu a ktoré 
z neho robia to, čím je. Ako obrázok matky sa nezveruje, a správne, nikomu cudziemu, ale len 
milujúcemu synovi; ako sa nedá racionálne dokázať duša, neha, a duchovnosť sebazapierania 
matky, ale sa dá len cítiť, tak iba veriacemu a milujúcemu katolíkovi je možné nazerať do srdca 
katolicizmu, vnímať v plnosti vnemu mysteriózne sily tejto duše. Takto sa hľadanie duše 
katolicizmu stane samo v sebe vyznaním viery, výrazom katolíckeho 
vedomia (K.Adam, L´essenza del cattolicesimo , 5).  

V tejto optike môžeme chápať aj slová Ježiša adresované zákonníkovi: Nie si ďaleko od Božieho 
kráľovstva . Tento uvažujúci, hľadajúci, otvorený muž, ktorý nerobí nič iné, len opakujúc 
Ježišove slová vychutnáva ich vnútornú sladkosť, pravdivosť a podmanivosť, je naozaj synom 
zjavujúceho sa Boha, je ponorený do toku jeho mystéria a preto mu nie je odňaté 
poznanie, synovstvo a dedičstvo. Z takejto synovskej lásky sa rodí poznanie, možno aj to ktoré 
formuloval veľký syn katolíckej Cirkvi Romanom Guardini, keď tvrdí, že podstata kresťanstva 
nespočíva v tom, že je dokonalým náboženstvom, ani v tom, že kresťanstvo objavilo význam 
náboženskej komunity, ani nespočíva v tom, že je teóriou pravdy, či interpretáciou 
života. Kresťanstvo je toto všetko, ale nie je to jeho najvnútornejšie jadro . Esenciou kresťanstva 
je osoba Krista (R. Guardini, L´essenza del cristianesimo , 8-11, 25) a teda jej nasledovanie, čo 
znamená formovať život v duchu jeho dvojsmerného pohybu smerom k Otcovi i k človeku, ako 
i v duchu jeho troch základných dogiem, ako ich vyjadril autor Barnabášovho listu: Sú tri 
Pánove dogmy; nádej života, počiatok i naplnenie našej viery; spravodlivosť, počiatok a naplnenie 
našich hodnotových úsudkov; láska, radostná a usmievavá, nepopierateľné svedectvo nášho 
dobrého konania (E. Buonaiuti, Il vangelo e il mondo )  

- Ľubomír Hlad, kňaz Nitrianskej diecézy – 

OZNAMY NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
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2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

3. Program, spovedanie a sväté omše: 

MILODARY 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria 31.týždňa v cezročnom období  

utorok féria 31.týždňa v cezročnom období  

streda féria 31.týždňa v cezročnom období  

štvrtok féria 31.týždňa v cezročnom období  

piatok výročie posviacky Lateránskej baziliky sviatok 

sobota sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka 

nedeľa  32. nedeľa v cezročnom období  

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

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 
11.11. 

10.50 – 12.30 
 
 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.15 – 15.15 

 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20 

19.30 – 20.00 

príprava detí k 1.sv.prijímaniu 
a katechumenov a kandidátov na 
sviatosti kresťanskej iniciácie  

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
prednáška: Veľká Británia a vznik 
Československa 
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. 
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Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 28/10/2018 boli v sume 295,01 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 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

 
 

MISIJNÁ ZBIERKA 

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 

Aj pred svätou omšou,  

aj po svätej omši, 

zachovajte 

prosíme, 

posvätné ticho 

v kostole! 
 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE 

https://www.amway.sk/fbsk
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ZÁKUSKY:  

- poludňajšia zbierka pri dverách kostola: 333,08 GBP 
- večerná zbierka pri dverách kostola: 48,43 GBP 
 
20 litrov GULÁŠU, 20 litrov KURACIA POLIEVKA SO 

ZELENINOU, ZÁKUSKY, KÁVA:  
- poludňajšia zbierka v Church hall: 35,50 GBP 

 

Spolu: 417.01 GBP 
 

Za vaše milodary,  
ktorými ste podporili humanitárne projekty SKCH,  

Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 
 

Zbierka bola odoslaná na účet SKCH. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 

Lektor Dr. Vladimír Daniš 

vás pozýva na prednášku 

Veľká Británia  

a vznik Československa 

ktorá sa uskutoční v Church Hall  
Slovenskej katolíckej misie v Londýne  

v nedeľu po sv. omši 11.11.2018 od 14:15 do 15:15 

Adresa: 14 Melior Street, Londýn, SE1 3QP 

Cieľom prednášky je poukázať na postoje Veľkej 
Británie, vtedajšej svetovej veľmoci ku vzniku 
Československa a špecifické historicko-
spoločenské postavenie Slovenska v tom období. 
Zároveň si upevniť historické povedomie a 
slovenský patriotizmus. 
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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. 
 

04.11. – Karol 
05.11. – Imrich 
06.11. – Renáta 
07.11. – René 
08.11. – Bohumír 
09.11. – Teodor 
10.11. – Tibor 
11.11. – Martin, Maroš 

 
 
 

Created and printed by SCM London  © 2018 
www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London   

 

http://www.scmlondon.org/

	Iného, väčšieho prikázania ako sú tieto, niet
	Aj pred svätou omšou,
	aj po svätej omši,
	zachovajte
	prosíme,
	posvätné ticho
	v kostole!

