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ROČNÍK II. - č. 49/2018 

 

3. ADVENTNÁ NEDEĽA 
16. – 23. 12. 2018  

 

 
 
Čo mám robiť, 

 
keď nepoznám cestu  

a prekážky sú veľké? 
 
 

 

Čo máme robiť my? 

Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“ 

On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, 
nech urobí podobne!“ 

Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ 

On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ 

Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ 

Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“ 

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján 
dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie 
som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 
V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy 
spáli v neuhasiteľnom ohni.“ 

A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. 

 
 Lk 3, 1-6 
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 Jedná dôležitá kazateľská zásada hovorí, že kázeň je vtedy dobrá, 

keď pohne poslucháčov k zmene života. Dnes nejeden kazateľ úprimne 

závidí Jánovi Krstiteľovi. 

 Jánove kázne sa tak dotkli sŕdc ľudí, že sa ho pýtajú: “Čo máme 

teda robiť?” 

 Bez tejto otázky nemôžeme hovoriť o pravej zmene života. Ak by boli 

zástupy odišli od Jána pokrstení, ale bez snahy zmeniť svoj život, bola by 
Jánova námaha zbytočná, snáď len pre pobavenie ľudí. Ak sa pýtajú, čo 

majú robiť, je to znak toho, že Boh sa dotkol ich sŕdc a oni pocítili, že musia 

zmeniť svoj život. 

 Jánova odpoveď obsahuje dve hlboké myšlienky: 

Po prvé, že sa máme s druhými podeliť o to, čo máme. Sebectvo a lakomosť 

je najväčším nepriateľom duchovného života. Všetko, čo človek vlastní má 

dvojaký zmysel. Prvým je to, že majetok má pomáhať, aby človek slušne 

prežil svoj život. Aby nadobudol základnú životnú úroveň, na ktorú má 

právo. Vlastníctvo mu má pomôcť, aby mohol dosiahnuť svoje životné plány 

a realizovať sa. 

Je však aj druhý rozmer majetku. Hodnota majetku nadobúda svoj plný 

zmysel, keď človek sa vie s majetkom aj podeliť s druhými. Je to napokon 

aj v prirodzenosti každej ľudskej námahy. Ak sa napríklad rodičia 

namáhajú, tak nie je to len preto, že realizujú svoje plány, s ktorými vstúpili 
do manželstva, ale zároveň už myslia na dobro svojich detí. A keď deti 

dorastú, tak im rodinný majetok nepredávajú, ale ho medzi deti podelia. 

Schopnosť dávať nemá byť dominantná len v kruhu svojich najbližších. 

Človek by mal vedieť obdarovať aj cudzích ľudí. Už teraz by sme mali vedieť 

komu mimo rodiny, prinesieme nejaké vianočné prekvapenie, obdarovanie. 

Po druhé, Ján nežiadal zmenu zamestnania. Nepovedal colníkom: zmeňte 

zamestnanie, lebo ako colníci nemôžete byť nikdy dobrými ľuďmi. Povedal 

im: “Nevymáhajte viac, ako vám určili”. Ani vojakom neprikázal zmeniť 

zamestnanie, ale im povedal: “Nikoho neobťažujte, nikomu neubližujte a 

buďte spokojní so svojím žoldom”. V každom povolaní môže človek robiť 

dobro. Nie sú povolania dobré a zlé, podporujúce nábožnosť a proti 

kresťanskej morálke. O všetkom rozhoduje človek a nie povolanie. Ak by sa 

niekto naozaj ocitol v takom povolaní, že by musel konať proti Božím 

príkazom, je povinnosť toto povolanie zmeniť, alebo sa začať správať 
zásadovo.  

  Pýtajme sa teda ja my Ježiša, čo máme robiť. Náš advent nech 

neskončí len pri sv. spovedi, ale nech nám prinesie aj praktickú zmenu do 

života. Kto sa nechce pýtať, nič sa nedozvie. Ak sa nechceme pýtať, čo máme 

robiť, aby sme skvalitnili svoj život, tak je to znamením, že sme sami so 

sebou spokojní, alebo sa bojíme, že by sme sa museli zmeniť a tak sme 

radšej ticho.  

  Želám si aj ja, ako Váš duchovný Otec, ako kazateľ, aby ste prišli za 

mnou, keď by to bolo treba a opýtali sa: Čo mám robiť? Aby sme mohli 

spoločne hľadať odpoveď. 
- mim. prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. – 
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OZNAMY NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria 3.adventného týždňa  

utorok féria 3.adventného týždňa  

streda féria 3.adventného týždňa  

štvrtok féria 3.adventného týždňa  

piatok féria 3.adventného týždňa  

sobota féria 3.adventného týždňa  

nedeľa  4.adventná   

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

pondelok 

10.30 – 12.30 
15.00 – 18.00 

18.30 – 19.20 
 

 
19.30 – 20.00 

spovedanie pred vianočnými sviatkami 
administratívne hodiny 

tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou a požehnanie na záver + 
spovedanie počas adorácie 

sv. omša – slovensky 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok 
16.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

sobota 10.30 – 12.30 spovedanie pred vianočnými sviatkami 

nedeľa 
23.12. 

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 
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3. Úmysly modlitieb na mesiac december : 
 

 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 

nedeľu 09/12/2018 boli v sume 356,52 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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TICHÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

  

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
bude v pondelok 17. decembra 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.  

 
 

Milí krajania, 
 

na Vianocve, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť, dobrú vôľu 
a nielen v túto svätú chvíľu, ale každý deň v novom roku 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toto Vám v modlitbe zo srdca vyprosujú  
Fr Tibor Borovský, duchovný správca SCM 

a členovia Farskej rady Jarmila Antoničová, Jozef Pavúk, Vladimír Marko, Daniela Brachová, 
Silvia Margová, Michal Polák, Andrea Poláková, Juraj Kozel, Mária Takáčová. 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

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

 
16.12. – Albína 
17.12. – Kornélia 
18.12. – Sláva 
19.12. – Judita 
20.12. – Dagmara 
21.12. – Bohdan 
22.12. – Adela 
23.12. – Nadežda 
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