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4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
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JEŽIŠ, PODOBNE AKO ELIÁŠ A ELIZEUS,  

NEBOL POSLANÝ LEN K ŽIDOM 
 

Ježiš v nazaretskej synagóge začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré 
ste práve počuli.“ 

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, 
a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ 

On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli 
sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“ 

A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. 
Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo 
nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani 

k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. 
A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol 
očistený, iba Sýrčan Náman.“ 

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta 
a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho 
chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. 

Lk 4, 21-30 
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  Teológia, ako vedecká disciplína, má mnoho odvetví. Jedným  z nich je aj pastorálna 
teológia. Ona sa venuje problematike duchovného vedenia človeka, vysluhovaniu sviatostí 

a kazateľskej činnosti. Na základe Božieho zjavenia a ľudských skúseností a poznatkov 
hľadá v každej dobe také prostriedky, aby čím najlepšie mohla pomáhať kresťanom. 
V konečnom dôsledku jej ide o to, aby pripravila človeka na prijatie Krista, na prijatie 
evanjeliových právd, aby povedala ľuďom pravdu. Ak by nemala tento cieľ, bola by 

zbytočná.  
  O Božiu pravdu ide aj v dnešných dvoch čítaniach. Má ju šíriť prorok Jeremiáš. Hovorí 
o nej aj Ježiš v nazaretskej synagóge. 
  Jeremiáša posiela Boh a prikazuje mu, aby hovoril všetko, čo sa dotýka Božej pravdy. 

Neradí mu, čo má robiť, aby získal ľudí. Prikazuje mu len jedno: aby sa nebál, aby sa 
netriasol pred ľuďmi. Ubezpečuje ho, že bude s ním, keď sa mu budú stavať na odpor 
králi, kniežatá, kňazi a ľud krajiny.  
     Aj v evanjeliu prijíma Ježiš pozíciu proroka. Najprv v synagóge povedal, že na ňom sa 

naplnili starozákonne prísľuby  a potom sa dostáva do konfrontácie s poslucháčmi. Jeho 
prorocká reč nenachádza porozumenie. Ľudia sa bránia, že je synom tesára a  že nemôže 
im niečo nové povedať. Ježiš na to spomína starozákonných prorokov Eliáša a Elizea, 
ktorých tak isto vlastný národ neprijal.  

     Môže sa nám zdať, že Ježiš provokoval obyvateľov Nazareta. Nemal si ich najskôr získať 
nejakou príjemnou rečou, pochvalou a postupne prechádzať do ťažších vecí? Nie je si sám 
sebe vinný, že sa ľudia nahnevali a chceli ho zhodiť z brehu. Odpovedať  môžeme v tom 
duchu, že  Boh nechcel, aby proroci a jeho Syn používali nejakú diplomatickú reč, ktorá 

nevedie človeka k prijatiu pravdy, ale skôr do „slepej ulice“. Jeremiáš a Ježiš dávajú 
jednoznačný signál pre budúcich prorokov a kresťanov: žiadna situácia  ich nechráni 
pred hovorením pravdy.  
   To neznamená, že nemáme  v dnešných časoch hľadať možnosti, ako si získať druhého 

človeka, ako čo najefektívnejšie evanjelizovať. Veď napokon aj sám Ježiš prekypoval 
láskou k blížnym, zvlášť k hriešnikom. V evanjeliách však vidíme, akoby Ježiš vedel, že 
sú ľudia, ktorí potrebujú láskavý prístup, aby sa mohli obrátiť, ale sú aj ľudia, ktorí 
potrebujú, aby im pravda bola povedaná hneď. Hovoríme tomu, že bez okolkov.  

     Život kňazov a vás laikov ponúka veľké množstvo situácií, kde máme do činenia 
s rozličnými ľudskými povahami, názormi a náboženskými postojmi. Najľahšie je to vtedy, 
keď ľudia majú záujem o Boha, Ježiša, keď hľadajú zmysel života, keď sú otvorení počúvať 
a prijímať. Vtedy môžeme ľahšie vplývať na ich srdce a myseľ našim evanjeliom, teológiou 

a svedectvom života. Sú však aj skupiny ľudí, ktorí sú „tvrdším orieškom“. Napríklad 
nejakí rodičia vám povedia: viete my chceme dať svojim deťom všetko, my chceme aby 
skúsili všetko, my chceme, aby boli všestranne vzdelané, my nechceme, aby mali len jeden 
názor, napríklad náboženský. A tak chcú, aby ich dieťa prijalo sviatosť birmovania, nie 

preto, aby potvrdilo svoju príslušnosť k Cirkvi, ale preto, aby si doplnilo zbierku svojich 
záujmov, aby zažilo aj birmovku, ale potom treba zasa skúsiť niečo iné. Napríklad už 
nepokračovať v náboženskej výchove, ale radšej sa prihlásiť na etiku. Tam vám veľmi 
nepomôže, keď budete s láskou tolerovať takéto názory. Vtedy musí aj kňaz povedať 

pravdu: mýlite sa a urážate Boha, ak v neho veríte.  
  Poslaním nás kresťanov je zvládnuť život v demokratickej spoločnosti. Pri všetkých jej 
výhodách sa hovorí aj o tzv. „diktatúre demokracie“. Myslí sa pri tom na také názory 
jedincov a skupín, ktoré ohrozujú dôstojnosť človeka a chcú zo sveta vymazať Boha 

a náboženstvo. Niekedy to robia rafinovane. Inokedy otvorene. V takých prípadoch musí 
byť počuť hlas kresťanov. Vtedy musíme ukázať aj prorocký rozmer našej nábožnosti. Aj 
s tým dôsledkom, že nás bude niekto nenávidieť, že nás bude chcieť „zhodiť zo skaly“. Aby 

neplatili o nás kresťanoch slová, že sme mlčiacou väčšinou.  
  Pastorálna teológia vníma všetky okolnosti, v ktorých sa nachádza spoločnosť 
a kresťania v nej. Vníma ich nie preto, aby sme sa stali len nejakými hodnotiteľmi doby, 
ale preto, aby sme čo najlepšie mohli hlásať Božiu pravdu.  

 
 - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. – 
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OZNAMY NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria  

utorok sv. Agáty, panny a mučenice spomienka 

streda sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov spomienka 

štvrtok féria  

piatok féria  

sobota féria  

nedeľa  5.nedeľa v cezročnom období   

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
03.02. 

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 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
10.02. 

10.45 – 12.15 
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 – 20.15 

zasadnutie Farskej rady 
príprava k 1.sv.prijímaniu 

príprava ku sviatostiam kresťanskej 
iniciácie 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  

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

 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 27/01/2019 boli v sume 356,18 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 

Za úprimné a srdečné prijatie všetkých, ktorí sa stali 

obeťami obchodu s ľuďmi, boli donútení k prostitúcií 
alebo trpeli násilím. 

Úmysel KBS 

Aby chorí na príhovor Panny Márie Lurdskej prežívali 
svoje utrpenie s Kristom, a tak prinášali v Cirkvi bohaté 
ovocie. 

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, 

Zachovajte, prosíme, 
 

 

posvätné tichov 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 

https://www.amway.sk/fbsk


 

5 

 

PÚŤ DO LA SALETTE - OPRAVA 
 

V MINULOTÝŽDŇOVOM VYDANÍ NEDEĽNÝCH OZNAMOV BOL NESPRÁVNE 
UVEDENÝ DÁTUM PÚTE. TERAZ UŽ UVÁDZAME SPRÁVNY. Za omyl sa 
ospravedlňujeme. 
Slovenská katolícka misia v 
Londýne pripravuje a pozýva 
vás na púť k patrónke nášho 
chrámu do La Salette 
(Francúzsko) v termíne 
PRVÉHO Bank Holiday v UK 
(EARLY MAY BANK 
HOLIDAY), teda 4.-6.mája 
2019. 
Púť spolu s nami absolvuje aj 

otec Michael Cooley, 
predchádzajúci farár tejto 
farnosti Our Lady of La 
Salette and St Joseph. ku 
svätyni Notre Dame of La Salette vo Fallavaux. Cestou by sme absolvovali 
prehliadku mesta Grenoble. V nedeľu by sa absolvoval duchovný program 
priamo vo svätyni a jej okolí. Návrat je naplánovaný na pondelok večer 6.mája 
letecky z Lyonu. Pred odletom by sme absolvovali prehliadku Lyonu. Ubytovanie 
by bolo zabezpečené v 1-2 alebo 3 lôžkových izbách so sociálnym vybavením 
priamo pri kostole. Ubytovanie je s polpenziou. 
Ak by bol záujem a možnosť účastníkov uvoľniť sa z práce, môžeme odcestovať 

už v piatok 3.mája 2019. 
Odhadovaná suma za celý výlet je okolo 525 GBP.  (suma k 26.1.2019) 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 28.februára u Veroniky Kubasovej, 
ktorá poskytne aj bližšie informácie. Náklady na cestu a ubytovanie bude treba 
uhradiť do 3.marca 2019.  
Prosíme záujemcov, aby v prípade skutočného záujmu vyplnili BOOKING 
FORM. Všetky súvislosti s cestou vybavuje a zabezpečuje pre nás Veronika 
Kubasová. BOOKING FORM si môžete vyžiadať aj u sekretárky Daniely. 
 
 

POZVÁNKA K UKÁŽKE VÝROBY SVIECE 
 

Milí priatelia, srdečne 
vás pozývame zhliadnuť 

ukážku výroby sviece z 
pravého včelieho vosku. 
Ukážka sa uskutoční 
nasledujúcu februárovú 
nedeľu 10.2.2019 v 
Church Hall po svätej 
omši o 14.15 hod. 

Do tajov jej výroby nás zasvätí p. Dr. Peter Imriš. 
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POZVÁNKA NA DUCHOVNÚ OBNOVU 

 
Milí krajania, pozývame na pôstnu 
duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v 
dňoch 5.-7. apríla 2019 (piatok-nedeľa) v 
kostole Slovenskej katolíckej misie v 
Londýne Our Lady of La Salette and St 
Joseph. 
Duchovnú obnovu bude viesť rektor 
Pápežského slovenského kolégia sv. 
Cyrila a Metoda v Ríme PaedDr. 
SLLic. Pavol Zvara, PhD. Od leta roku 
2016 bol menovaný za rektora Kolégia. 
Je kňazom Žilinskej diecézy. Absolvoval vyššie štúdiá v odbore liturgiky na 
Pápežskom aténeu sv. Anzelma v Ríme a získal doktorát na Rímskokatolíckej 

cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (RKCMBF UK) 
v Bratislave. 
Pôsobil ako vicerektor a prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a bol 
členom Akademického senátu RKCMBF UK. 
Prosím, keby ste si uvedený termín – v prípade záujmu zúčastniť sa – zapísali 
do svojich osobných kalendárov. 
 

 

DO POZORNOSTI REGISTROVANÝM PRAVIDELNÝM 
FINANČNÝM PODPOROVATEĽOM (DONOROM) SCM 

 
SCM prosí všetkých registrovaných pravidelných 
podoprovateľov SCM (donorov), ktorí prispievajú formou 
Direct Debit alebo Gift Aid obálok a ešte nepodpísali nový Gift 
Aid formulár na ochranou osobných údajov, alebo zmenili 
svoju adresu, prípadne email, aby sa ohlásili u predsedníčky 
Farskej rady Jarmily Antoničovej a aktualizovali svoje údaje.  
Rovnako, prosíme všetkých donorov, ktorí sa nezúčastnili recepcie konanej pre 
nich, aby si prišli vyzdvihnúť kalendáre SCM a pohľadnice u sekretárky Daniely 
Brachovej. 
 

 

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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STÁLY PROGRAM 

v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph 
 
a/ MODLITBA RUŽENCA 

 ½ hodinu pred začiatkom každej svätej omše 
 

b/ KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
 Každú prvú nedeľu v mesiaci po sv. omši o 14.15 hod. v kaplnke 

Božského Srdca Ježišovho 

 
c/ 1.PIATOK V MESIACI – Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

 20:00 – 20:30 hod. 
o Moderovaná adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

a požehnanie na záver so sviatosťou Oltárnou 

 

d/ KAŽDÝ 3. PIATOK V MESIACI 
 18:30 – 19:20 hod. 

o  Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
a požehnanie na záver so sviatosťou Oltárnou 

 20:15 – 21:00 hod. 
o Modlitby chvál 

 

c/ V PÔSTNOM OBDOBÍ POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 KAŽDÝ PIATOK – ½ hodinu pred začiatkom svätej omše  
 KAŽDÁ NEDEĽA – od 14.15 hod. po poludňajšej svätej omši 

 

  SPOVEDANIE           PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE  
 

 Pondelok    –  18:30 – 19:20     Pondelok  –  19:30 (SVK)  
 Piatok     –  18:30 – 19:20    Piatok   –  19:30 (SVK) 
 Nedeľa    –  12:30 – 12:50    Nedeľa   –  13:00 (SVK-CZE)  
    –  14:45 – 15:30 
      –  19:00 – 19:20 *        –  19:30 (SVK)* 

* 
SCM si vyhradzuje právo meniť a upravovať program podľa aktuálnej situácie a potrieb. Aktuálne oznamy nájdete 
vždy na webstránke SCM a v písomných oznamoch každú nedeľu a na webstránke SCM (www.scmlondon.org). 

 

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
ADRESA: Slovak Catholic Mission in London, 14 Melior Street, London SE1 3QP 
 
DUCHOVNÝ SPRÁVCA SCM:      SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU: 
Rev. Tibor Borovský         Daniela Brachová  
Mobil: (+44) 07597 637 411       Mobil: (+44)  
Email: info@scmlondon.org       Email: secretary@scmlondon.org  
 

STRÁNKOVÉ HODINY: 
Pondelok 15.00 – 18.00 hod.     (potreba dohodnúť stretnutie cez secretary@scmlondon.org ) 
 

Počas mesiacov júl a august kancelária SCM pre čerpanie dovolenky nebude v prevádzke 

a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti. 
 

mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

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

kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
03.02. – Blažej 
04.02. – Veronika 

05.02. – Agáta 

06.02. – Dorota 

07.02. – Vanda 

08.02. – Zoja 
09.02. – Zdenka 

10.02. – Gabriela 
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