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ROČNÍK II. - č. 46/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sám hovoríš, že som kráľ 
 
 
Pilát sa spýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“ 
Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ 
Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“ 
Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo 

z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže 
moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ 
Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ 
Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som 
prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva 
môj hlas.“ 
 

 Jn 18, 33b-37 
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   V živote stretávame veľké množstvo ľudí. Naučili sme sa, že nie je ľahké hneď 
spoznať  druhého človeka. Ani oni sa nám pri prvom stretnutí úplne neotvoria. 
Chce to neraz čas a trpezlivosť aj z jednej aj z druhej strany.  
   Ježiš prvý raz až pred Pilátom povedal o sebe, že je kráľ. Bolo to v dramatickej 
chvíli jeho pozemského života.  
   Predtým sa tomu vždy vyhol, keď ho ľudia volali kráľom, alebo ho chceli urobiť 
kráľom. Vtedy ešte nedozrel čas, aby mohli pochopiť, o akého kráľa pôjde 
v spojení s jeho osobou. Teraz, keď sa blíži hodina jeho ukrižovania, musí sa 
vyjaviť, kto v skutočnosti je: „Áno, som kráľ.“  Ježiš Pilátovi vysvetľuje, že jeho 
kráľovstvo nie je z tohto sveta a že sa narodil preto, aby vydal svedectvo pravde. 
Pilát nechápe, o aké kráľovstvo a o akú pravdu ide.  
 My vieme, že Ježišova pravda znamená lásku Otca k svetu a on to stelesňuje 
svojím životom, ukrižovaním a zmŕtvychvstaním. Práve kríž je znamením, že 
Otec tak miluje stvorenie, že dovolí Syna ukrižovať. A zmŕtvychvstanie dokazuje, 

že Otec so svojím kráľovstvom je silnejší ako zákon smrti.  

    Pilát neuveril Ježišovi. Dal ho ukrižovať. Naznačil ďalšie osudy existencie 
Ježišovho kráľovstva a jeho pravdy. Vo svete sa vytvorili dve základné línie: 
prijať život v Kristovom kráľovstve a bojovať proti nemu.  Prijať život v Kristom 
kráľovstve znamená sviatostne a praktickým životom byť spojený s Kristom a už 
tu na zemi sa pripravovať na stretnutie s ním v nebeskom kráľovstve. Bojovať 
proti Kristovmu kráľovstvu znamená stále súdiť a križovať všetko, čo je spojené 
s Kristom a jeho Cirkvou.  
 Tieto línie sa križujú aj v našej dobe. Mohli by sme to nazvať „vojnou 
kráľovstiev“. Na jednej strane kráľovstvo dobra, v ktorom sa ľudia snažia šíriť 
dobro a pomáhať blížnym. Na druhej strane kráľovstvo zla, v ktorom sú všetci, 
ktorí šíria zlo medzi ľudí vo všetkých podobách.  
 Kráľovstvo čností, v ktorom sa snažia ľudia posväcovať svoj života podľa 
evanjelia. A kráľovstvo nerestí, v ktorom sa ľudia klaňajú rozličným hriechom.   
 Kráľovstvo ducha, v ktorom sa cení duchovná veľkosť človeka a kráľovstvo 
tela, kde sa človek hodnotí podľa toho ako vyzerá. Tu patria kráľovstvá módy, 
športu, erotiky a súťaže krásy.  
 Kráľovstvo skromnosti, do ktorého patria ľudia, ktorí vedia, čo potrebujú pre 
svoj normálny život. A kráľovstvo peňazí a bohatstva.  
 Kvalita sveta bude taká, aké kráľovstvo mu bude vládnuť. Posúďte v tejto 
chvíli sami, kto vládne tomuto svetu.  
   Kráľovstvá sveta a Ježišovo kráľovstvo si nikdy nepodajú ruky a nevytvoria 
koalíciu. Ak by sme sa o to vehementne snažili, tak nám Ježiš odkazuje, že 
nemôžeme sedieť na dvoch stoličkách. Ani my, pokrstení a pobirmovaní 
kresťania, by sme sa nemali o to usilovať. Pobehovanie z jedného kráľovstva do 
druhého nás robí smiešnymi a nezodpovednými. Ak chceme dať svojmu životu 
hodnotu a zmysel, ostaňme sedieť na „stoličke“ Ježišovho kráľovstva.   

   Na poznávanie  druhého človeka je potrebný čas a istý vývoj. Vývoj je potrebný 

aj v našom živote, aby sme v určitej chvíli jednoznačne prijali život v duchovnom 

kráľovstve Ježiša Krista. Nenechávajme si to až na okamih, keď budeme mať 

smrť pred očami. Nemusíme to stihnúť.  

 
- Marián Šuráb – 
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OZNAMY NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 

 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria 34.týždňa v Cezročnom období  

utorok féria 34.týždňa v Cezročnom období  

streda féria 34.týždňa v Cezročnom období  

štvrtok féria 34.týždňa v Cezročnom období  

piatok sv. Ondreja, apoštola sviatok 

sobota féria 34.týždňa v Cezročnom období  

nedeľa  1.adventná   

deň 
týždňa 

    čas program 

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 – slovensky 

pondelok 

15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 21.00 

administratívne hodiny 
spovedanie  
sv. omša – slovensky 
upratovanie kostola 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
02.12. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

 
14.00 – 14.30 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
úmysel za všetkých podporovateľov SCM 
sv. Mikuláš – program pre deti 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
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MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 

nedeľu 11/11/2018 boli v sume 301,02 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


 

5 

 

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 v núdzi. 
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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UPRATOVANIE KOSTOLA 

 

V pondelok 26. novembra 2018 po svätej omši sa 
bude upratovať kostol a Church Hall. Začiatok je 
stanovený na 20.15 hod.  
Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží 
stánok primerane Božej sláve, aby sme ho mohli 
chváliť v jemu dôstojnom a nám príjemnom čistom 
prostredí. 

 
 

SVÄTÉ OMŠE V PIATKY 
 
Do Vianoc 2018 budeme mať opäť piatkové sväté omše 
o 19.30 hod.  
Rovnako bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia 
pred týmito svätými omšami. Doterajší program 
zostáva naďalej v platnosti tak, ako je doteraz. 
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UPRATOVANIE A ZDOBENIE KOSTOLA  
PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI 

 
V sobotu 15. decembra 2018 sa bude upratovať a zdobiť 
kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený na 10.15 
hod. Záver je odhadovaný na 12.30 hod.  
Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží 
stánok primerane Božej sláve, aby sme mohli Božie 
Dieťa privítať v jemu dôstojnom a nám príjemne čistom 
prostredí.  
Prosíme, keby ste dali vedieť sekretárke Daniele, kto 
bude môcť prísť. 
V tomto čase bude kňaz aj spovedať a tak brigádnici 
budú mať možnosť pristúpiť taktiež ku sviatosti 
zmierenia. 

 
 

Už o týždeň príde sv. Mikuláš 
do Slovenskej katolíckej misie v Londýne. 

 

Nezabudnite prihlásiť svoje deti - viď str.5. 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

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

25.11. – Katarína 
26.11. – Kornel 
27.11. – Milan 
28.11. – Henrieta 
29.11. – Vratko 
30.11. – Ondrej, Andrej 
01.12. – Edmund 
02.12. – Bibiána 
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