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Zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta 
 
 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa 
zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské 
mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch 
s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo 
štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. 
Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, 
viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, 
predo dvermi. 
Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“ 
 

 Mk 13, 24-32 
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   Problematikou konca sveta sa zaujímajú svetové náboženstvá, veda, sekty, 
a aj jednoduchí ľudia. Je to vďačná téma pre literatúru a film.  
 
   Pre nás kresťanov je dôležité, aby naše uvažovanie o posledných veciach bolo 
postavené na Božom zjavení.  
 
   Evanjeliový opis, ktorý sme počuli, nie je faktickou a časovou správou 
o budúcich udalostiach. Kristus nám neponúkol presný systém, ako to všetko 
bude prebiehať. Dáva nám však konkrétne znaky, ktoré majú pomôcť ľuďom  
v jednotlivých dobách, aby boli pripravení, keď to príde.  
Ježiš o konci sveta hovorí pomocou apokalyptických a kozmických obrazov. My 
by sme to mohli vyjadriť ako stav kozmického chaosu, proti ktorému budú ľudia 
bezradní. Ľudia spoznajú, že aj keď vládli nad prírodou, tak ich vláda nebola 
absolútna.  
Evanjelium hovorí aj o veľkom súžení. Môže ho spôsobiť kombinácia nevery 
a zla v rozličných podobách. Človek to bude intenzívne prežívať a môže mať 
pocit opustenia, bezmocnosti a samoty.  
Hlavným znakom bude zjavenie Ježiša Krista ako víťaza, vládcu nad celým 
svetom. On príde súdiť živých i mŕtvych, oddeliť spravodlivých od 
nespravodlivých. Vtedy všetci ľudia spoznajú, na kom je závislý svet a vesmír.  
Ako poučenie pre ľudí uvádza Ježiš príklad figovníka. Na raste jeho listov vidieť, 
že sa blíži leto. Tak má aj človek skúmať, či jednotlivé znaky vo svete svedčia 
o blízkosti príchodu jeho konca alebo nie.  
 
   Našou povinnosťou je chrániť rozumnú vieru.  O čo viac sa rozmnožujú 
povery, bludy, náboženské anomálie, o to viac sme vystavení tlaku rozmýšľať 
nad hlúposťami. Ak ľudia opustia Božie zjavenia, tak budú uspokojovať svoje 
túžby vlastnými výmyslami. Téma konca sveta je vďačným biznisom pre 
umelcov s veľkou fantáziou a sektárov, ktorí získavajú nevzdelaných kresťanov.  
Je tu vidieť aj určitý signál, že ľudia sa už na tejto zemi necítia dobre. Hľadajú 
útek. A preto sa píšu fantastické knihy a točia podobné filmy, aby sa aspoň 
virtuálne dostali do nového a krajšieho sveta. Je to spôsobené únavou z našej 
planéty, ktorú človek natoľko doráňal, že teraz by ju chcel nechať vykrvácať 
a odísť kdesi do kozmu.  
 
   Rozumná viera nás chráni od extrémov a manipulácií. Ak máme napríklad 
premeditovanú modlitbu Verím v Boha, tak žijeme v ucelenom systéme, ktorý 
sa vyznačuje silou a ochranou. Ak máme chuť čítať aj náročnejšiu náboženskú 
literatúru, tak pocítime radosť, že veríme niečo, čo má pečať Božej pravdivosti. 
Sme potom pripravení citlivo hodnotiť javy okolo seba a porovnávať ich 
s Ježišovým učením.  
Pýtajme sa často: komu a čomu verím? A prečo niekedy viac veríme ľuďom, ako 
Božiemu zjaveniu? Nie je to aj preto, že sa málo staráme o poklad, ktorý sa 
nazýva viera?  
 

   Nech je aj život nás kresťanov jednou peknou „knihou“, alebo pekným 

„filmom“, ktoré iným ukazujú, čo je to rozumná viera.  
- Marián Šuráb – 
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OZNAMY NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 
 
 

3. Úmysly modlitieb na mesiac november: 
 

MILODARY 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria 33.týždňa v Cezročnom období  

utorok bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice ľ.spomienka 

streda Obetovanie Panny Márie spomienka 

štvrtok sv. Cecílie, panny a mučenice spomienka 

piatok féria 33.týždňa v Cezročnom období  

sobota sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov spomienka 

nedeľa  34. nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa  

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

pondelok 
15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

administratívne hodiny 
spovedanie  
sv. omša – slovensky 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok   

sobota 18.00 – 23.00 Katarínska zábava 

nedeľa 
25.11. 

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 poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 11/11/2018 boli v sume 455,21 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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TICHÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU  

SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 
  

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
bude v pondelok 19. novembra 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.  
 
 

MODLITBY CHVÁL 
 

 
 
Drahí priatelia! 
Pozývame vás na novembrové Modlitby chvál, ktoré sa uskutočnía v kostole 
SCM Our Lady of La Salette and St Joseph v pondelok 19.11.2018. 
Začíname sv.omšou o 19.30, po ktorej pokračujeme piesňami a modlitbou 
chvál, a na záver sa môžeme spolu lepšie spoznať a pozdieľať pri malom 
občerstvení. 
Ste srdečne vítaní!               SCM Worship Team 
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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.     
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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. 
 

18.11. – Eugen 
19.11. – Alžbeta 
20.11. – Félix 
21.11. – Elvíra 
22.11. – Cecília 
23.11. – Klement 
24.11. – Emília 
25.11. – Katarína  
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