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ROČNÍK II. - č. 44/2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní 

 

Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi 
chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých 

stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú 

domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“ 

Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud 

hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj 

istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. 

Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto 

chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo 

všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, 

čo mala, celé svoje živobytie.“ 
 Mk 12, 38-44 
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   Dnes sa veľa ľudí trápi s tým, ako zvládnuť svoju „malosť“ v dnešnom 

svete. Ako sa vysporiadať s tým, že nič, alebo len veľmi málo znamenám. 

Ako žiť v tieni úspešných a  bohatých.  

 

   Dnešné evanjelium je adresované práve týmto ľuďom. Myslím si, že aj 

viacerým z vás.  

 
   Ježiš vysoko hodnotí skutok chudobnej vdovy. Ani ona nič neznamenala 

vo vtedajšom svete. Medzi židovskou náboženskou a politickou kastou 

nemala takmer žiadnu cenu. A predsa Ježiš neďakuje a nechváli boháčov, 

ktorí svojou oferou reálne pomohli chrámu, ale upriamuje pozornosť 

apoštolov na túto „bezcennú“ ženu, ktorá dvoma drobnými mincami 

chrámu veľmi nepomohla. A Ježiš aj vysvetlil, prečo ju obdivoval: „Všetci 

hádzali zo svojho prebytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, 

celé svoje živobytie,“  

 

  V očiach Ježiša majú veľkú cenu gestá chudobných.  Gestá bohatých Ježiš 

neobdivuje. Aj v dnešnej dobe vidíme, ako sa bohatí ukazujú v televízii 

v rozličných charitatívnych programoch. Aké je hodnota ich skutkov? Pred 

televíznym štúdiom ich čaká miliónové auto a možno aj ochranka. Vrátia sa 

po predstavení do luxusného domu. Bohaté kontá majú v našich 

a zahraničných bankách. Dobre, možno niekomu pomôžu. Ale, čo tým oni 

stratia?  V očiach Ježiša má hodnotu taký milodar, kde cítiť, že človek sa 

niečoho zriekol, čo mu skutočne chýba, čo potrebuje, za čo si mohol niečo 

pre seba kúpiť.  

 A práve tu sa ponúka priestor pre „malých“ tohto sveta. Môžeme sa tešiť 

Ježišovej pedagogike, že drobným obetavým skutkom dáva veľkú, až 

nepredstaviteľnú hodnotu. Milosrdné skutky nepatrných tohto sveta 

hodnotí Kristus veľmi vysoko. Ak toto dokážu robiť ľudia jednoduchí 

a chudobní, tak Ježiš ich pokladá za väčších, ako sú všetci milionári sveta, 

ktorí dávajú na charitu veľké čiastky.  

    

Pomoc jednoduchých ľudí má aj ohromnú silu povzbudenia pre druhých. 

Bohatých, ktorí niečo „pustia“ zo svojho bohatstva, ľudia neobdivujú, lebo 
vedia, že im to nebude chýbať. Vzorom pre druhých sa stávajú tí, u ktorých 

vidieť, že im to chýba, keď niečo obetujú.  Dnešný egoistický svet potrebuje 

práve takéto príklady.  Dávame ich svetu my kresťania? Zriekli sme sa už 

niečoho, čo sme skutočne pocítili? Má naša viera aj takýto dôležitý rozmer?  

 

  Niekto môže byť „malý“ v očiach sveta, ale veľký v očiach Boha. Nesmúťme 

preto, keď sa v porovnaní s iným cítime chudobní. Ak máme štedré srdce, 

tak máme omnoho väčšiu cenu ako oni.  

 
- Marián Šuráb – 
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OZNAMY NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

3. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka spomienka 

utorok féria 32.týždňa v cezročnom období  

streda féria 32.týždňa v cezročnom období  

štvrtok féria 32.týždňa v cezročnom období  

piatok féria 32.týždňa v cezročnom období  

sobota sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky spomienka 

nedeľa  33. nedeľa v cezročnom období  

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
11.11. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.15 – 15.15 

 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
prednáška: Veľká Británia a vznik 
Československa 
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 
18.11. 

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. 
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MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
04/11/2018 boli v sume 233,93 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 

 

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

 
 

 

 
 
 

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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PRÍPRAVA PROGRAMU PRE DETI  

NA SVIATOK SV. MIKULÁŠA  
 

Milí rodičia maloletých detí, 
ako viete, čoskoro sa začne obdobie adventu, ktoré nás 

pripravuje na príchod Vianoc. V tomto období nás vždy 
prichádza navštíviť sv. Mikuláš, aby nám pripomenul, že 
máme byť všímaví a pozorní k potrebám druhých tak, ako 
bol on pozorný a všímavý k ľuďom. 
Keďže aj on obdarovával druhých, chceli by sme s touto 
tradíciou pokračovať aj v našej misii pod názvom: ‚Dar dať a 

dar prijať‘. 
A preto by sme chceli poprosiť najmä deti, ale aj všetkých, 
ktorí sú vo svojom srdci stále dieťaťom, aby na poludňajšiu 
svätú omšu, v nedeľu 2. decembra 2018 o (13.00), priniesli 
malý zabalený darček pre chudobného kamaráta, ktorý 
v nasledujúcom týždni odovzdáme tým menej šťastným 

deťom. 
Samozrejme, že k nám do misie príde aj sv. Mikuláš s balíčkami pre štedré deti, 
ktoré sa zapojili do tohto projektu. 

V prípade, že máte záujem zapojiť sa /prihlásiť svoje dieťa (deti), nahláste 
meno a vek dieťaťa najneskôr do 25. novembra 2018 cez formulár na 
webstránke SCM. 

Tešíme sa na Vás! 
Po tomto termíne sa už na danú akciu nebude dať prihlásiť.        

Lektor Dr. Vladimír Daniš 

vás pozýva na prednášku 

Veľká Br itánia  

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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Kto si? 

 
Aká je výplň a náplň  

týchto obrysov? 
Fyzická, mentálna,  

duševná, charakterová? 
Kto si? 

Ako sa prejavuješ navonok? 
Ako sa dávaš poznať  
a ako si vnímaný? 

Vieš to? 
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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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SVET SI 11. NOVEMBRA 2018 PRIPOMENIE  
100 ROKOV OD UKONČENIA PRVEJ SVETOVEJ VOJNY  

 
Práve v tejto deň vstúpilo do platnosti prímerie z Compiegne, ktoré znamenalo 
ukončenie bojov medzi dohodovými mocnosťami a Nemeckom. V tento deň sa 
vo Francúzsku, na ktorého území sa veľká časť bojov prvej svetovej vojny 
odohrávala, uskutočnia veľké oslavy výročia. 

Francúzsky prezident Macron na ne do Paríža pozval predstaviteľov krajín 
zapojených do tohto konfliktu. Na podujatí sa očakáva účasť približne 60 hláv 
štátov a vlád. 
 
VISEGRAD/SARAJEVO 26. júna (WEBNOVINY) – Svet si 28. júna pripomenie 
prvý veľký svetový konflikt, ktorý spôsobil zánik mnohých veľkých štátnych 
útvarov a dal podnet na vznik nových štátov v Európe. Bol to ozbrojený konflikt 
globálnych rozmerov trvajúci od 28. júna 1914 do 11. novembra 1918. 

Odohrával sa prevažne v Európe, no zasiahol aj Afriku, Rusko či Blízky východ. 
 
 

Vojna vypukla následkom zostrených rozporov medzi svetovými mocnosťami 
snažiacimi sa získať vo svete sféry vplyvu, kolónie, suroviny a trhy. Nemecko, 
sa zjednotilo až v roku 1871, za ostatnými mocnosťami zaostávalo, a tiež si 
chcelo ukoristiť nejaké kolónie, čím sa s nimi dostalo do sporu. 
  

Zámienkou bol atentát v Sarajeve 
 
Nemecko malo pocit, že je na vojnu lepšie 
pripravené ako ostatné krajiny. Boj o 
vplyv na Balkáne zasa zostril nezhody 
medzi Rakúskom-Uhorskom a Ruskom. 
Zámienka sa naskytla v júni 1914, keď 
Rakúsko-Uhorsko uskutočnilo v Bosne, 
ktorú si nedávno pripojilo, vojenské 
manévre.  
Odboj obyvateľov Bosny a Hercegoviny podporovalo Srbsko. A tak, keď 28. júna 
navštívil rakúsky následník trónu František Ferdinand d´Este s manželkou 
Sarajevo, srbský študent Gavrilo Princip ich zastrelil.  
 

Vojna si vyžiadala milióny životov 
Nemecko vyzvalo Rakúsko-Uhorsko, aby tvrdo zakročilo a prisľúbilo mu pomoc. 
Rakúsko-Uhorsko vypovedalo 28. júna 1914 Srbsku vojnu, ktorá začala prvý 
veľký medzinárodný konflikt vo svete.  

Po boku Rakúsko-Uhorska bojovalo Nemecko, neskôr sa pripojilo Turecko a 
Bulharsko (Ústredné veľmoci), na strane Srbska stál jeho stály spojenec Rusko, 
ku ktorému sa pridali Francúzsko a Veľká Británia a neskôr USA, Taliansko a 
ďalšie krajiny (Dohoda).  
Vojna sa skončila kapituláciou ústredných veľmocí 11. novembra 1918 v 
Compiegne. Vojna si vyžiadala životy 9,6 milióna vojakov a 7 miliónov civilistov. 
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17. NOVEMBER 1989 
 

 

Úvod 
Pád komunizmu v Československu je spájaný najmä s demonštráciami, ktoré 
sa konali od 16. novembra v Bratislave a od 17. novembra 1989 v Prahe. Hoci 
sa tieto prvé dve demonštrácie konali pri príležitosti Medzinárodného dňa 
študentstva a teda 50. výročia nacistických razií na Pražských vysokoškolských 
internátoch, ich účastníci demonštrovali slovne aj transparentmi proti 
komunizmu. Po zásahu bezpečnostných zložiek voči demonštrujúcim 

študentom a zapojení sa širokej verejnosti do ďalších demonštrácií spomienka 
na nacistické represie symbolicky vyústila do pádu komunistického režimu. 
Dôvodov pádu komunistických režimov v Európe bolo viacero – najmä 
ekonomické a vojenské zaostávanie Východu za Západom, nárast verejných 
prejavov nespokojnosti s režimom, neschopnosť komunistických vlád 
reformovať režim alebo udržať existujúci režim bez masívnych represívnych 
akcií. Vnútroštátne a medzinárodné pomery v spojitosti s rezignovaním Moskvy 
na udržanie komunistických režimov vojenskou intervenciou nevyhnutne viedli 
k pádu komunistických režimov v strednej a východnej Európe. 
Pád komunizmu v Československu predznamenal rozvoj opozičných aktivít na 
konci osemdesiatych rokov 20. storočia (samizdatová literatúra, cirkevné akcie). 
Neschopnosť režimu predchádzať verejným opozičným vystúpeniam bola 
potvrdzovaná represívnymi akciami bezpečnostných zložiek budiacimi nevôľu v 
širokej verejnosti. Novembrové demonštrácie so státisícovými účasťami občanov 

túto neschopnosť potvrdili. Vďaka obdobnej situácií v ďalších komunistických 
krajinách režim nemohol rátať s pomocou „zvonku“, spoľahnúť sa mohol len na 
vlastné sily. Rozhodnutie nepoužiť na zásah voči demonštráciám pripravených 
príslušníkov Ľudových milícií či Československú ľudovú armádu vyústilo do 
pádu komunistického režimu. 
Bezprostredne po 17. novembri vznikli hnutia Verejnosť proti násiliu a 
Občianske fórum, ktoré položili základ politického pluralizmu. Počas novembra 
sa konali mítingy so státisícovou účasťou. Boli vymenené vedenia KSČ aj KSS, 
zrušené bolo ústavou garantované vedúce postavenie komunistickej strany. V 
decembri bola vymenovaná prvá federálna i slovenská vláda s prevahou 
nekomunistov. Rezignoval komunistický prezident Gustáv Husák, za prezidenta 
bol zvolený Václav Havel. 

Obdobie od novembra 1989 do prvých slobodných volieb v júni 1990 tvorili 
krátky a neúspešný pokus o liberalizáciu režimu (nová vláda Ladislava Adamca 
od 3. do 10. decembra 1989) a úspešná tranzícia režimu vrcholiaca 
jednoznačným víťazstvom demokratických politických strán vo voľbách, ktoré 
sa konali 8. a 9. júna 1990. Ponovembrová politická realita je síce poznačená 
zotrvaním predstaviteľov komunistického režimu vo vládnych i parlamentných 
pozíciách, v justičných i bezpečnostných zložkách, prodemokratické smerovanie 
však nikdy nebolo spochybnené a najpodstatnejšie demokratické princípy 

http://www.17november1989.sk/
http://www.17november1989.sk/
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nastolené krátko po páde komunizmu zostali zachované. 
Nenásilná zmena režimu s prvkami dohody a reformy dostala pomenovanie 
„nežná“ alebo „zamatová revolúcia“. Od roku 2001 je 17. november štátnym 
sviatkom – Dňom boja za slobodu a demokraciu.  
 

Partneri projektu: 

 
 
Mediálny partner projektu: 

 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto 
stránky, bezodplatne poskytli svoje fotografie, materiály 
a odbornú pomoc: 

Miloslav Abel, Ivan Binder, Petra Bombíková-Maudgil, Juraj Horváth, Daria 
Kminiaková, Pavol Mikulášek, Milan Novotný, Ján Rendek, Ivan Rumánek, 
Jana Šebestová, Peter Šesták, Michal Štrpka, Katarína Štrpková 

Prevzaté zo stránky www.17november1989.sk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.civil.gov.sk/snarchiv/
http://www.tasr.sk/
http://www.snm.sk/
http://www.nadaciamilanasimecku.sk/
http://www.foruminst.sk/index.php?P=index,sl,
http://www.abscr.cz/
http://www.abscr.cz/
http://www.abscr.cz/
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

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

11.11. – Martin, Maroš 
12.11. – Svätopluk 
13.11. – Stanislav 
14.11. – Irma 
15.11. – Leopold 
16.11. – Agnesa 
17.11. – Klaudia 
18.11. – Eugen 
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