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ROČNÍK II. - č. 47/2018 

 
 

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 
02. – 09. 12. 2018  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Blíži sa vaše vykúpenie 

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na 
hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora 
a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, 
lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať 
v oblaku s mocou a veľkou slávou. 

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše 
vykúpenie. 

Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom 

a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo 
na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite 
sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna 
človeka.“ 

 
 Lk 21, 25-28. 34-36 
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 V živote sa stretávame s rozličnými formami upozornenia. Od solídnych a 
jemných, až po výstražné, ktoré spôsobujú strach. Intenzita upozornenia závisí od 
vážnosti veci, na ktorú upozorňuje. Ináč na nás pôsobí upozornenie v parku, aby 
sme nešliapali po kvetoch a ináč upozornenie o vysokom napätí.  

 Na začiatku adventného obdobia sme počuli Ježišove slová: “Budú 
znamenia na slnku... Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi... Bedlite celý čas a 
modlite sa.” Akej intenzity sú tieto upozornenia? Snáď všetci uznáme, že sú to 
upozornenia dôležité a Ježiš ich hovorí vážne celou svojou autoritou.  
 Najprv upozorňuje na finále ľudských dejín a sveta. Biblisti hovoria, že Ježiš 
si pomohol vtedajšou židovskou apokalyptikou, aby názorne vysvetlil, že pri jeho 
druhom príchode sa budú diať mimoriadne a nepredstaviteľné veci. Budú 

signalizovať, že sa končia dejiny sveta a ostáva len jeho duchovné a večné kráľovstvo 
lásky a pokoja.  
Ďalej Ježiš upozorňuje na nebezpečný spôsob života, ktorý môže zabrániť tomu, aby 
konkrétni ľudia dosiahli večnú radosť. Spomína obžerstvo, opilstvo a prílišné starosti 
o živobytie.  
Napokon upozorňuje na prostriedky, ktoré majú človeku pomôcť, aby na ten veľký 
deň bol pripravený. Je to bedlivosť srdca a modlitba. To znamená zameranie na Boha 

a spojenie s Bohom.  
 V dnešnej dobe sme svedkami renesancie lietajúcich balónov. Konštruktéri 
a nadšenci sa vracajú k roku 1783, keď sa podarilo vo Francúzsku zostrojiť balón 
naplnený horúcim vzduchom a neskoršie plynom a tak naplniť sen ľudstva po 
lietaní. Balón je pred letom pripevnený lanami a závažiami k zemi. Aby mohol 
vzlietnuť, je potrebné laná rozviazať, závažia odstrániť a naplniť ho plynom. Ak by sa 

tak nestalo, balón by ostal stále na zemi a jeho zostrojenie by nemalo zmysel.  
Podobne je to aj s človekom. Aj my sme boli stvorení preto, aby sme raz “vzlietli” 
k Bohu. Iný zmysel nášho života nejestvuje. Aby sa tak stalo, človek sa musí odpútať 
od tejto zeme. Ježiš hovorí, že k zemi sme pripútaní obžerstvom, opilstvom a 
rozličnými starosťami o živobytie.  
Človek potrebuje jesť, aby mohol žiť. Má ale rozum, ktorý ho riadi, aby poznal svoju 
mieru. Ak na rozum zabudne, alebo si myslí, že jeho rozum je v bruchu, tak sa stane 

nenásytným. A viete si asi predstaviť, že aký je to život, keď niekto žije pre brucho a 
ním aj rozmýšľa. Podobne je to aj s opilstvom. Úroveň človeka závisí od jeho miery 
pitia. Čím niekto viac pije, tým je menej človekom. Starosti o živobytie máme každý 
z nás. Dovtedy sú dovolené, dokedy nás neoberajú o iné hodnoty. Ak sa staneme 
lakomými, nervóznymi egoistami, ktorí ničím veľkým nechcú byť, ale len mať, tak 
sme tak pripútaní k tejto zemi, že neexistuje sila, ktorá by nás bez nášho súhlasu 
pozdvihla vyššie.  

 Uvoľnený balón môže vzlietnuť až potom, keď je napustený plynom. 
“Plynom” nášho života je modlitba. Ona nás stále dvíha k Bohu. Bez nej sa človek 
nemôže priblížiť k nebesiam. Modlitba je duchovný pokrm a nápoj, ktorý nás 
pripravuje na nebeskú hostinu.  
 Ježiš nám nepovedal čas, kedy sa zjaví vo svojej nádhere. Upozornil nás ale, 
že čo máme robiť, aby sme boli na tento okamih pripravení. Ak kopneme v parku do 
kvetu, zničíme ho, ale my budeme žiť ďalej. Ak sa dotkneme vysokého napätia, prúdu 

sa nič nestane, ale my zomrieme. Zahynuli by sme aj vtedy, keby sme nechceli 
poslúchnuť dôležité upozornenia Ježiša. Prežívajme adventnú dobu v túžbe po 
večnom živote. Oslobodzujeme sa z toho, čo nás sputnáva a naplňujme sa neustálou 
modlitbou.  

 
- mim. prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. – 
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OZNAMY NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok sv. Františka Xaverského, kňaza spomienka 

utorok féria 1.adventného týždňa  

streda féria 1.adventného týždňa  

štvrtok sv. Mikuláša, biskupa  

piatok sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka 

sobota Nepoškvrnené Počatie Panny Márie slávnosť 

nedeľa  2.adventná   

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

pondelok 
18.30 – 19.20 

19.30 – 20.00 

spovedanie  

sv. omša – slovensky 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok 

18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

 
 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 
moderovaná adorácia k úcte BSJ  
pred vystavenou sviatosťou Oltárnou  
s požehnaním na záver 

sobota 18.00 – 20.30 Zasadnutie Farskej rady 

nedeľa 
09.12. 

10.50 – 12.30 
10.50 – 12.30 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.15 – 15.00 
14.45 – 15.30 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

príprava detí k 1.sv.prijímaniu 
príprava katechumenov ku SKI 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
zbierka vecí na adventný bazár v Ch. Hall  
spovedanie 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac december: 
 

 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 

nedeľu 25/11/2018 boli v sume 240,49 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.  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

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 

Evanjelizačný 
Aby ľudia, ktorí slúžia odovzdávaniu viery, našli 

zrozumiteľný jazyk pre dialóg s rozličnými kultúrami. 

Úmysel KBS Nech svetlo prichádzajúceho Krista preniká naše domovy. 

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 

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!  
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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 7. decembra 2018 o 20.00 hod. 
(sv. omša začína o 19.30 hod.)  

 
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. 

 

 

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. 

 

 
Dnes po svätej omši  

príde  
sv. Mikuláš 

do Slovenskej  
katolíckej  

misie  
v Londýne. 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 

kňazom, susedom, kolegom. 
 

02.12. – Bibiána 
03.12. – Oldrich 
04.12. – Barbora, Barbara 
05.12. – Oto 
06.12. – Mikuláš 
07.12. – Ambróz 

08.12. – Marína 
09.12. – Izabela 
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