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ROČNÍK III. - č. 03/2019 

 

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
20. – 27. 01. 2019  

 

 
 

BOLA TAM AJ JEŽIŠOVA MATKA 
 
V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali 
aj Ježiša a jeho učeníkov. 

Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ 
Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ 
Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ 
Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo 
zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby 
vodou!“ A naplnili ich až po okraj. 

Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. 
Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale 
obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý 
človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si 
zachoval dobré víno až doteraz.“ 
Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. 
A jeho učeníci uverili v neho. 

 

 Jn 2, 1-11 
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 Viete, že medzi najväčších znalcov Svätého písma patril sv. Hieronym. 
Rozpráva sa, že raz, keď kázal o svadbe v Káne Galilejskej, prišiel za nim jeden 
posmeškár a hovorí: “500 - 700 litrov vína, to je pekné množstvo. Mňa by 
zaujímalo, ako to mohli tí ľudia všetko vypiť”. Na to Hieronym odpovedal: “Máš 
pravdu. Z toho vína pijeme až dodnes”.  
  Áno, vína z Kány neubudlo do dnešného dňa, keď uvážime, čo tá 
udalosť znamená. Kľúčom k porozumeniu sú slová evanjelia: “Toto urobil Ježiš 
v Káne Galilejskej, bol to začiatok jeho znamení. Tak zjavil svoju slávu, a jeho 
učeníci uverili v neho”.  
  Evanjelista sv. Ján nehovorí o zázraku, ale o znamení. Ono v premenení 
vody na víno nám ukazuje, prečo Ježiš prišiel na tento svet. Prišiel, aby ukázal 
Božiu slávu a lásku a zároveň prebudil vieru ľudí v neho. Preto môžeme naozaj 
so sv. Hieronymom povedať, že z tohoto vzácneho vína zo svadby v Káne 
Galilejskej môžeme “piť” do dnešného dňa, lebo Ježiš nás stále volá, aby sme 

pili z prameňov jeho slávy a lásky. Z evanjeliovej udalosti by sme mohli 

vydedukovať, že nás chce naplniť radosťou, plnosťou a vierou.  
  Vieme, že s pohárom dobrého vína sa spája radosť. Starejší bol šťastný, 
keď mohol po premenení vody na víno povedať ženíchovi, že dobre víno zachoval 
až do konca svadby. Tým “dobrým vínom” je sám Ježiš. On spôsobil radosť 
nielen svadobným hosťom, ale chcel ukázať ešte viac. Chcel ukázať, že on prišiel 
na svet, aby ľudia mali radosť. Keď učeníkom hovorí prirovnanie o viniči a 
ratolesti, tak ich vyzýva k láske, aby v nich ostala jeho radosť (Porov. Jn 15, 1 - 
11). Základom našej radosti je láska k Ježišovi a k ľuďom. Ak človek dokáže 
milovať, dokáže aj každý smútok premeniť na radosť. Radosť nespočíva 
v prejavoch tela, ale v stave duše. Kde je v duši láska, tam je aj radosť. 
Ježiš prikázal obsluhujúcim: “Naplňte nádoby vodou! A oni ich naplnili až po 
okraj”. Toto znamenie poukazuje na to, aký je Ježiš. Mohol povedať: nenaplňte 
šesť nádob, ale stačí vám len jedna. Načo vám je toľko vína? On ale chcel, aby 
ho mali dostatok, hojne a plno. Neskoršie povedal: “Ja som prišiel, aby mali 
život a aby ho mali hojnejšie.” Ježiš to vysvetlil v Podobenstve o svadbe kráľovho 
syna (Mt 22, 1 - 10), že všetci sme pozvaní k nebeskej hostine k plnosti života. 
Akýkoľvek môže byť náš život na tejto zemi krásny, nie je nikdy absolútne 
krásny. Ježiš nás potešuje, že úplnú krásu života dosiahneme až vo večnosti.  
Na konci rozprávania o svadbe v Káne počujeme: “a jeho učeníci uverili v neho”. 
Môžeme povedať, vsadili svoju dôveru na neho. Ešte skôr ale vsadila na neho 
jeho matka. Povedala mu: “Už nemajú vína”. A obsluhujúcim povedala: “Urobte 
všetko, čo vám prikáže!” Mária nás učí, že podstatou vzťahu k Ježišovi je ochota 
veriť, že on z nemožného dokáže urobiť možné, z beznádeje nádej, 
z neznesiteľného znesiteľné, z prehry víťazstvo, zo smútku radosť.  
  Je možno sympatické, že niekto si z Ježišových zázrakoch pamätá práve 
ten na svadbe v Káne Galilejskej. Ak si ho ale pamätá len preto, že je tam reč o 

víne, o veľkom množstve vína, tak to si pamätá to najmenej dôležité. 
Najdôležitejšie je to, že Ježiš nás obrazom premenenej vody na víno povoláva 
k novému životu. Tento nový život by mal byť ozdobou každého nášho dňa. Deň 
prežitý bez radosti, nádeje a viery je dňom “mŕtvym”. Oživujme preto každý deň 
vínom Ježišovej lásky.  

 
 - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. – 
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OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 

 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok sv.Agnesy, panny a mučenice spomienka 

utorok féria  

streda féria  

štvrtok 
sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa 
Cirkvi 

spomienka 

piatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola sviatok 

sobota sv. Timoteja a Títa, biskupov spomienka  

nedeľa  3.nedeľa v cezročnom období   

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
20.01. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

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 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 21.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
upratovanie kostola 

sobota   

nedeľa 
27.01. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac január: 
 

 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 13/01/2019 boli v sume 324,11 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.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Evanjelizačný 

Za mladých, najmä Latinskej Ameriky, aby podľa príkladu 

Panny Márie odpovedali na Pánovo volanie a ohlasovali 
svetu evanjeliovú radosť. 

Úmysel KBS 

Aby svetové stretnutie mládeže v Paname bolo pre 
mladých povzbudením úprimne nasledovať svätých a 
blahoslavených. 

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!  
 

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši, 

zachovajteprosíme, 
 

 

 

posvätné ticho 

v kostole! 
 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE 

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 
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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 

 
 
 

HĽADÁM ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH OTCOV 
NA ROZHOVOR O ŽIVOTE V UK 

 
Volám sa Marianna, som PhD. študentka na Open 
University, a môj výskum je zameraný na skúsenosti 
českých a slovenských otcov, ktorí vycestovali za 
prácou do UK. Zvlášť ma zaujíma, akú úlohu hrá 
rodná kultúra, zvyky, jazyk, tradície vo vašej rodine. 
Rozhovory sú anonymné a otázky Vám pošlem 
dopredu.  

Ak máte aspoň jedno dieťa na základnej škole v UK a 
mali by ste záujem a  ochotu sa so mnou porozprávať a prispieť k tomuto 
dôležitému výskumu, kontaktujte ma na:  

Marianna.Latif@open.ac.uk alebo 07511 760 709.  
Rada Vám pošlem ďalšie informácie. 
Duchovný správca SCM súhlasil s vykonaním tohto výskumu a vytvoril aj 
priestor na rozhovory v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph v nedele 
20. januára alebo 3. februára 2019, kde sa môžeme stretnúť. 

 
 

UPRATOVANIE KOSTOLA  
 
V piatok 25. januára 2019 sa bude upratovať 
kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený 

na 20.00 hod.  
Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť 
Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme sa 
mohli stretávať v jemu dôstojnom a nám 
príjemne čistom prostredí.  
 

 
 

https://www.amway.sk/fbsk
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MODLITBY CHVÁL 
  

Drahí priatelia! 
Aj v novom roku 2019 vás pozývame na „Večer modlitieb a chvál”,  
ktorý sa uskutoční v pondelok 21.1.2019 po svätej o 19.30 v kostole SCM na 
Melior Street. Po piesňach chvál a zvelebenia bude pripravené tiež malé 
občerstvenie, kde sa môžeme bližšie spoznať a porozprávať. 
Priveďte aj svojich známych, ktorí túžia zažiť uzdravujúcu moc Božej 
prítomnosti a jednotu spoločenstva. 
Tešíme sa na vás!                SCM Worship Team 
 
 

 
 
 
 

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV 
 
Vždy sú vítaní DOBROVOĽNÍCI, ktorí by pomohli pri: 

 

+  upratovaní kostola 

+  obsluhe v Church Hall počas nedeľných popoludňajších posedeniach  
+  obsluhe v Church Hall počas večerných posedení pri káve a čaji vo všedné dni 
+  príprave liturgického priestoru k bohoslužbám a pobožnostiam 
 
Ochotní záujemcovia sa môžu prihlásiť u duchovného správcu SCM alebo 
sekretárky Daniely Brachovej alebo kostolníka Jozefa Pavúka. 
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REGISTRÁCIA ČLENA SCM 

 
Od 1. adventnej nedele roku 2014 je spustená registrácia členov misie.  
Prečo je vhodné, správne a potrebné sa registrovať, sa môžete dočítať na 
webstránke SCM alebo v letáku umiestnenom na stolíku vzadu v kostole. 
Registrovať sa môžete online cez webstránku SCM. 
O radu pri vyplňovaní sa môžete obrátiť na členov Finančnej komisie Farskej 
rady (Jarmila Antoničová, Daniela Brachová, Vladimír Marko). 

 
POMÔŽ NÁM, ABY SME ŤA MOHLI PRIVÍTAŤ 

A BYŤ TI K DISPOZÍCII PO 365 DNÍ V ROKU. 

 

ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY  

SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE V LONDÝNE  

STOJÍ MESAČNE PRIBLIŽNE 4.500,- GBP.  

SLOVENSKÁ MISIA A TVOJA KOMUNITA POTREBUJE  

AJ TVOJU PODPORU K JEJ UDRŽANIU A ROZVÍJANIU. 

BUĎ VEĽKORYSÝ A ŠTEDRÝ K NEJ I HRDÝ NA SEBA SAMÉHO. 

 
 

KALENDÁR SCM A PODPORA AKTIVÍT V ROKU 2019 
 
Využite možnosť podporiť SCM v Londýne formou zakúpenia kalendára SCM, 
ktorý je tematicky zameraný na pútnické miesta na Slovensku i v Česku 
a iných suvenírov (sú umiestnené vzadu v kostole v presklenej vitríne). 
Formou dobrovoľného príspevku si ho môžete vyžiadať u sekretárky. 
Odporúčaný príspevok je 10,-GBP.  
Všetky aktivity Slovenskej katolíckej misie je možné uskutočniť iba vďaka 
dobrovoľníckej práci členov komunity a finančným príspevkom veriacich. Misiu 
môžete podporiť pravidelne prostredníctvom trvalých mesačných 
príkazov alebo tiež jednorazovými darmi.  Navyše, Váš príspevok bude mať 
aj charitatívny rozmer, keďže naša misia pravidelne vyčleňuje zo svojich 
príjmov sumu  na podporu sociálnych projektov na Slovensku.  
Farská rada sa poteší návrhom takýchto projektov, ktoré si zaslúžia podporu. 
Ďakujeme za Vašu podporu pre pastoračnú starostlivosť a službu Slovenskej 
katolíckej misie v Londýne. 
Prajeme vám veľa požehnaných dní v Anglicku. 
 

Číslo účtu  (pre jednorázové alebo trvalé platobné príkazy) : 

HSBC Plc Bank 
Account holder:   WRCDT – Slovak Chaplaincy 
Sort code:            40-05-20 
Account number:  91755226 
alebo IBAN:  GB18HBUK40052091755226  
SWIFT code: HBUKGB4107J 
Do správy pre prijímateľa uveďte:  Support of SCM 
 

SCM je súčasťou Charity of WESTMINSTER No.233699. 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 

kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
20.01. – Dalibor 
21.01. – Vincent 

22.01. – Zora 

23.01. – Miloš 

24.01. – Timotej 

25.01. – Gejza 
26.01. – Tamara 

27.01. – Bohuš 
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