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NA TVOJE SLOVO SPUSTÍM SIEŤ 

 
Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel 
počuť Božie slovo. 
Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na 
jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. 
Potom si sadol a z loďky učil zástupy. 
Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na 
lov!“ 
Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. 
Ale na tvoje slovo spustím siete.“ 
Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali 
znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli 

a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. 
Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo 
mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli 
s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba 
a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. 
Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ 
A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. 

Lk 5, 1-11 
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  Medzi rozličné tajomstvá v živote patrí aj tajomstvo povolania. Či už je to 
povolanie k manželstvu, kňazstvu, rehoľnému životu, alebo k nejakému zvláštnejšiemu 

spôsobu prežívania života, vždy sa natíska otázka: prečo práve ja, Pane?  
 Všetky tri liturgické texty nám dnes hovoria o povolaní veľkých osôb v dejinách 
spásy. Sú to Izaiáš, sv. Peter a sv. Pavol. U všetkých troch sa stretneme s rovnakým 
postojom, ktorý patrí k podstate povolania. Mohli by sme ho nazvať: nehodnosť. 

 Prvé čítanie nám predstavuje azda najznámejšie povolanie v Starom zákone: 
povolanie proroka Izaiáša. On vidí sedieť Pána na vysokom tróne obklopeného serafínmi. 
To zanecháva v ňom mocný dojem a preto volá: “Beda mi, som stratený. Veď ja som muž 
s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami”. Anjel ale žeravým uhlíkom 

očisťuje jeho pery a Izaiáš na Pánovu otázku: “Koho pošlem?”, odpovedá: “Hľa, tu som, 
mňa pošli!” Po uvedomení si svojej nehodnosti, Izaiáš prijíma Pánove povolanie. 
Sv. Pavol v druhom čítaní rozpráva o tom, ako si jeho, nehodného prenasledovateľa 
kresťanov, povolal Ježiš. Znova vidíme postoj nehodnosti o svojej osobe a skutkoch, ktorá 

vyústila do obetovania celého Pavlovho života do služby Ježiša a Cirkvi.  
Aj sv. Peter po zázračnom rybolove hovorí Ježišovi: “Pane odíď odo mňa, lebo som človek 
hriešny.” A práve v tej chvíli, keď Peter hovorí o svojej nehodnosti, Ježiš mu dáva 
povolanie: “Neboj sa, odteraz už budeš loviť ľudí.”  

  Je to normálne zdôrazňovať svoju nehodnosť? V bežnom živote asi nie. Keď 
hľadáme zamestnanie, tak nepovime, že sme neschopní, ale práve naopak: zdôraznime 
svoje schopnosti. Ak manažér predáva nejakého futbalistu, tak nebude kupujúcemu 
rozprávať o jeho slabostiach, ale predovšetkým o jeho prednostiach. Ak sa chce stať niekto 

poslancom, tak nerozpráva o defektoch svojej povahy, ale o svojej výnimočnosti. Takto sa 
správame my, ľudia v našom živote a pokladáme to za normálne. Či je to naozaj normálne, 
to je druhá vec, ktorá v tejto chvíli nie je našim problémom. 
Našim problémom je otázka, že prečo nie je normálne zdôrazňovať Bohu naše prednosti, 

keď si nás povoláva do svojej služby? Predovšetkým preto, že Boh nás pozná lepšie, ako 
my seba samých. On nás povoláva preto, že nás pozná takých, akí sme a nie preto, že sme 
ho my presvedčili o svojej výnimočnosti. Ďalej preto, že čím viac človek zdôrazňuje svoje 
schopnosti, tým menej by mohol Boh v ňom pôsobiť. Aj sv. Pavol, keď hovorí, ako sa 

namáhal, tak sa rýchlo spamätal a dodáva: “vlastne ani nie ja, ale Božia milosť spolu so 
mnou”. A napokon aj preto, aby sme sa nestavali tyranmi, keď budeme iných získavať pre 
vieru. Kto si neuvedomuje svoju nehodnosť, tak ten druhých pokladá za objekty, ktoré 
treba tvrdo zmanipulovať, aby uverili za každú cenu. 

  Mladý šľachtic prišiel k svätému opátovi a chcel, aby ho prijal do svojej rehole. 
Opát chcel najprv spoznať jeho duchovné sklony a schopnosti, aby sa potom rozhodol, čo 
mu poradiť. Mladík, plný hrdosti vstal a začal hovoriť: Ja sa vždy obliekam iba do bielych 
šiat. Ja nepijem nič, okrem vody. Ja sa v zime neoblečený váľam po snehu, aby som 

umŕtvoval svoje telo. Ja si dávam do svojich topánok aj klince, aby ma aj tie umŕtvovali. 
Ja každý deň nariaďujem svojmu zbrojnošovi, aby ma 40x udrel bičom. Ja... Ja... a znova 
ja... 
Práve v tej chvíli pred oknom cely, v ktorej sa rozprávali, zjavil sa kláštorný kôň. Išiel ku 

korytu, napil sa vody a pred vchodom do maštale sa vyváľal v snehu. 
Opát zakončí: Vidíš! Aj tento tvor je biely. Nepije nič okrem vody. Holý sa váľa v snehu. 
Klince má pod nohami. Viac ako 40x denne sa mu dostane úderov od korbáča. A keď to 
všetko dáme do hromady, ostane iba koňom a nič viac. Pre rehoľníka je potrebné niečo 

iné a to ostatné nasleduje až potom.  
Aj pre nás všetkých je potrebná predovšetkým pokora. Len na nej môžeme vybudovať svoje 
povolanie a pomáhať tak Bohu pri obnove sveta.  

  Poďakujme Bohu za všetky povolania, ktoré sme od neho dostali, ale so svätým 
Pavlom dodajme: “Ale z Božej milosti som tým, čím som”.  
 

 - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. – 
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OZNAMY NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej  ľub.spomienka 

utorok féria  

streda féria  

štvrtok 
sv. Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, 
patrónov Európy 

spomienka 

piatok féria  

sobota féria  

nedeľa  6.nedeľa v cezročnom období   

deň 
týždňa 

    čas program 

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 

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 – 18.00 
18.30 – 19.20 

 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

20.00 – 21.00 

príprava ku sviatosti krstu 
tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou 

Oltárnou s požehnaním na záver 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

Modlitby chvál 

sobota   

nedeľa 
17.02. 

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

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
vysluhovanie sviatosti krstu vo sv.omši 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac február: 
 

 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 03/02/2019 boli v sume 256,90 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 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 

https://www.amway.sk/fbsk
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POZVÁNKA K UKÁŽKE VÝROBY SVIECE 
 

Milí priatelia, srdečne 
vás pozývame zhliadnuť 
ukážku výroby sviece z 
pravého včelieho vosku. 
Ukážka sa uskutoční 
dnes 10. februára 2019 
(nedeľa) v Church Hall 
po sv. omši o 14.15 hod. 
 

Do tajov jej výroby nás zasvätí p. Dr. Peter Imriš. 
 
 

TICHÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

  

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
bude v piatok 15. februára 2019 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.  
 
 

MODLITBY CHVÁL 
 

Drahí priatelia! 
Aj v novom roku 2019 vás pozývame na „Modlitby chvál”, ktoré sa uskutočnia 
v piatok 15.2.2019 o 20.00 hod. (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 
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PÚŤ K PANNE MÁRII Z LA SALETTE 
 

Slovenská katolícka misia v 
Londýne pripravuje a pozýva 
vás na púť k patrónke nášho 

chrámu Panny Márie z La 
Salette (Francúzsko) v 
termíne prvého Bank Holiday 
v UK 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. 
 

 

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.. 
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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. 
 

 
10.02. – Gabriela 
11.02. – Dezider 

12.02. – Perla 

13.02. – Arpád 

14.02. – Valentín 

15.02. – Pravoslav 
16.02. – Ida, Liana 

17.02. – Miloslava 
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