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Každé telo uvidí Božiu spásu 

 

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval 

Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom 
v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za 

veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, 

synom Zachariáša. 

Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie 

hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho 

na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina 

sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je 

hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.‘“ 

 
 Lk 3, 1-6 
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 Možno ste už aj vy niekedy povedali, že keby mŕtvi vstali z hrobov, boli by veľmi 
prekvapení, ako sa zmenil svet. Ale možno po počiatočnom obdive by sa napokon 

znechutení vrátili naspäť do hrobov. Zo všeličoho by boli zhrození a znechutení. Myslím 
si, že by boli zhrození aj zo štýlu života, ktorí praktizujú niektorí muži. Napríklad by 
v televízii počuli rozprávanie mladého muža, ktorý sa stal misákom krásy. Má množstvo 
ponúk od rozličných módnych a fotografických agentúr, ale zatiaľ mu ešte robí trocha 

problém, že medzi jemu podobnými je veľa homosexuálnych vzťahov. Časom si azda 
zvykne. Alebo by videli mužov, ktorí v baroch predvádzajú striptíz a živia sa tým, že 
predávajú iným mužom a ženám svoje telo. Videli by mužov, ktorí s holými hlavami 
pochodujú po meste a vyhlasujú, že musí začať boj za čistú rasu. Spoznali by mužov, ktorí 

svoju vnútornú chudobu nahradzujú vonkajším umelým šarmom, rýchlymi autami, 
bohatstvom a množstvom mileniek. Zakopávali by o mužov zdrogovaných a prepitých. 
V rodinách by videli mužov, ktorí nemajú žiadnu autoritu. V kostoloch by boli svedkami 
toho, ako keby tam mali dovolený prístup len ženy a niekoľko mužských odvážlivcov alebo 

pozorovateľov.  
 Adventom nás tak isto sprevádza muž. Volá sa Ján Krstiteľ a na rozdiel od 
niektorých dnešných mužov, on svoju mužskú totožnosť nestratil. 
 Predovšetkým ho charakterizuje vernosť k poslaniu, ktoré mu určil Boh. Lebo 

muž môže ostať len vtedy mužom, keď ide cestou, ktorú mu určil Boh. Keď sa na svoje 
poslanie zodpovedne pripraví, ako sa pripravoval Ján na púšti.  
Ján hovorí jasnou a pravdivou rečou. Je mužom v službe pravdy, ale nie svojej, ale Božej. 
Tak farizeji, ako neskoršie Herodes, majú toho dosť, keď musia počúvať jasné Jánove 

slová. Muž môže ostať len vtedy mužom, keď žije pravdivo a hovorí pravdu.  
Ján pôsobí na ľudí ako muž. Jeho oblečenie, jeho reč, jeho gestá nemajú v sebe nič 
nasladlé, zženštilé, herecké. Muž môže zostať len vtedy mužom, keď si zachová svoju 
prirodzenosť. Ján je ochotný za pravé ideály položiť život. Lebo muž môže zostať len vtedy 

mužom, keď za to, prečo žije, čomu verí, je ochotný prinášať obete.  
 V Indii sa hovorí o štyroch štádiách v živote muža. Prvé je štádium žiaka. V ňom 
sa chlapec učí od iných umeniu života. Predovšetkým od svojho otca a príslušníkov rodiny. 
Od koľkých otcov sa môže chlapec na Slovensku naučiť umeniu života? Druhé štádium je 

domáci pán. Muž sa ožení, vychováva deti, učí sa milovať svoju ženu a byť jej verný. Koľko 
mužov u nás je skutočne oporou pre svoju ženu a deti? Tretie štádium sa volá hľadač. 
V tomto štádiu je muž schopný správne hodnotiť súvislosti sveta, v ktorom žije. Nemyslí 
len sám na seba, na svoju vlastnú rodinu, len na úzky okruh životných záujmov a potrieb, 

ale vie sa zodpovedne vyjadriť aj k tomu, čo je mimo jeho rodiny a mimo jeho dvora. Vie 
urobiť aj krok do veľkého sveta. U nás, žiaľ, muži nie sú hľadačmi. Stačí, keď majú prácu 
a môžu rozprávať o športe, politike a sexe. V štvrtom a v poslednom štádiu sa muž v Indii 
stane mudrcom. Je to pokojný stav staroby, v ktorom sa už nič nové nehľadá, o nič sa 

nebojuje, ale na všetko sa pozerá s nadhľadom opretým o životnú skúsenosť. Mudrc 
vyžaruje zo seba istotu a pokoj a nikto sa ho nemusí báť. O koľkých našich starých otcoch 
môžeme povedať, že sú mudrci? (Por. R. Rohr, Divý muž, s. 29 - 31).  
 Medzi vrcholné momenty v Ježišovom ohlasovaní patril ten, keď nám dovolil 

Boha nazvať Otcom. Potom nám vysvetľoval vlastnosti svojho Otca. Všemohúcnosť, 
múdrosť, láskavosť, trpezlivosť, milosrdnosť. Sám potom tieto vlastnosti ukazoval vo 
svojom živote. Tak isto jeho predchodca Ján Krstiteľ bol mužom, ktorý sa približoval 
k vlastnostiam Boha Otca a Syna. Apoštoli sa tiež neskoršie stali mužmi činu a verní 

Kristovi. Všetko dobré, čo v dejinách dokázali muži bolo len preto, že nosili v sebe obraz 
Boha Otca. Ak ho v sebe nemali, spôsobovali tragédie. Aj dnešní muži sa musia preto 
vážne opýtať sami seba azda najťažšiu otázku: som naozaj mužom a otcom? Ukazujem 

svojim synom obraz skutočného muža a otca? Cíti to celá moja rodina? Cíti to aj cirkevné 
spoločenstvo?Nemal by som sa vrátiť k prameňu mužskosti a otcovstva k Bohu a Ježišovi?  
 Svetu sa možno bude ďalej dariť deformovať mužov. Tieto karikatúry bude 
dokonca ponúkať ako vzor mužskosti. Cirkev nám aj preto v adventnej dobe predstavuje 

Jána Krstiteľa, aby mužmi ostali aspoň tí, ktorí veria v Boha a nazývajú sa kresťanmi. 

- mim. prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. – 
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OZNAMY NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria 2.adventného týždňa  

utorok féria 2.adventného týždňa  

streda féria 2.adventného týždňa  

štvrtok sv. Lucie, panny a mučenice spomienka 

piatok sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka 

sobota féria 2.adventného týždňa  

nedeľa  3.adventná   

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
09.12. 

10.50 – 12.30 
10.50 – 12.30 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
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  
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

pondelok 

15.00 – 18.00 

18.30 – 19.20 

19.30 – 20.00 

administratívne hodiny 

spovedanie  

sv. omša – slovensky 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok 
16.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.15 – 21.15 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 
Modlitby chvál 

sobota 
10.30 – 12.30 
10.30 – 12.30 

upratovanie a príprava vianočnej výzdoby 
spovedanie pred vianočnými sviatkami 

nedeľa 
16.12. 

12.30 – 12.50 

13.00 – 14.00 
14.15 – 15.30 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 

sv. omša – slovensko-česky  
Adventný bazár 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
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3. Úmysly modlitieb na mesiac december: 
 

 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 

nedeľu 02/12/2018 boli v sume 315,24 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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MODLITBY CHVÁL 

 
Drahí priatelia! 
 

 

Decembrové Modlitby chvál 
sa výnimočne uskutočnia 
už v piatok 14.12.2018.  

 
Začíname o 7.30 pm svätou 
omšou, po ktorej nasledujú 
chvály, a večer ukončíme 
malým vianočným 
občerstvením na záver. 

 

Pozývame vás vzdávať Bohu 
chválu spolu s 
betlehemskými pastiermi a 
anjelmi. 
Pripravme v srdci miesto 
pre nášho Kráľa! 

 

Požehnaný advent  
vám praje 

 
SCM Worship Team 

 

 
 
 
 
 

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

kňazom, susedom, kolegom. 
 

09.12. – Izabela 
10.12. – Radúz 
11.12. – Hilda 
12.12. – Otília 
13.12. – Lucia 
14.12. – Branislava, Bronislava  

15.12. – Ivica 
16.12. – Albína 
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