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Blahoslavení chudobní. Beda vám, boháči! 
Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov 
a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského 
pobrežia. 

On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je 
Božie kráľovstvo. 

Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. 

Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. 

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi 
seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň 
a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. 

Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! 

Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! 

Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! 

Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným 
prorokom!“ 

 
Lk 6, 17. 20-26   
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 O dnešnom svete sa hovorí, že vplyvom masovo-komunikačných 
prostriedkov a nadnárodným kapitálom sa stal jednou veľkou dedinou. Ľudia takmer 
na celom svete pozerajú tie isté filmy, pijú rovnaké nápoje, počúvajú rovnaké 
hudobné skupiny, jazdia na rovnakých autách a obliekajú sa podľa okamžitého 
módneho trendu. Aj v oblasti náboženskej vidíme snahu vytvoriť jedno svetové 
náboženstvo (New Age). Človek takto prežíva jeden z veľkých problémov: splynúť 
úplne s masovou kultúrou, alebo sa snažiť zachovať si svoju originalitu? Ísť vlastnou 
cestou životom?  
  Pokrstenému a pobirmovanému kresťanovi naprojektoval životnú cestu 
Ježiš. Jej hlavný plán obsiahnutý v Horskej reči a zvlášť v Blahoslavenstvách. 
Z ôsmich Blahoslavenstiev si sv. Lukáš vybral štyri - chudobu, hlad, nešťastia a 
prenasledovanie.  
 Na prvé počutie to znie priam hrozivo. To je naozaj najväčším šťastím človeka? Takto 
si máme zachovať svoju originalitu? Hrozivo to ale znie naozaj len na prvé počutie. 
Ak ideme do hĺbky Ježišovho učenia, tak sa môže náš des premeniť na radosť.  
 Vieme, že Ježišovi išlo predovšetkým o to, aby človek nestratil Boha. Človek bez 
Boha nie je úplne človekom. Celé svoje učenie zameral na to, aby vysvetľoval ľuďom, 
čo môže ohroziť ich zameranie na Boha. Ježiš dnes hovorí, že také ohrozenie 
spôsobuje bohatstvo, nasýtenosť, hriešna radosť a túžba po ľudskej chvále.  
Ježišovi ale išlo aj o to, aby človek bol dôstojným obrazom Boha. Nestáva sa ním 
vtedy, keď je chudobný a hladný, alebo keď nevinne trpí a je prenasledovaný. Tento 
záujem potvrdzoval svojimi zázrakmi, ktoré sa dotýkali práve dôstojnosti človeka. 
Napríklad rozmnožením chleba, uzdravovaním chorých, povolávaním hriešnikov a 
odvrhnutých k dôstojnému životu.  
Zaiste, že Ježiš bol aj realista. Vedel, že bude na svete vždy dosť ľudí, ktorí budú 
smädní a hladovať, ktorí budú prenasledovaní a trpieť. Preto vyzýval všetkých, ktorí 
v neho uverili, aby zmysel života chápali predovšetkým v službe ľuďom. Ale vedel aj 
to, že ani láska ľudí nedokáže zo sveta urobiť raj. Preto všetkým trpiacim prisľúbil 
hojnú odmenu v nebi. A práve z tohto pohľadu máme chápať pozemskú realizáciu 
Blahoslavenstiev.  
  Mladý človek prechádzal po meste a na špinavej zemi zbadal zlatý peniaz. 
Zohol sa, zodvihol ho a schoval v taške. Od tej chvíle vždy keď išiel po ulici bol jeho 
zrak upriamený na špinavú cestu s nádejou, že znova niečo nájde. A skutočne našiel 
všelijaké predmety a peniaze, ktoré iní stratili. Chodil takto celý život a keď umieral 
bol bohatý. Jeho tragédia spočívala ale v jednom: že poznal len špinavé cesty. A to je 
aj tragédia dnešných ľudí, ktorí stále niečo hľadajú, aby mali stále viac a viac. Preto 
nikdy nezažijú radosť z viery, radosť z lásky k iným ľuďom, ale ani radosť z krásnej 
prírody, ktorá ich obklopuje. A Ježiš im odkazuje: “Beda vám, boháči, už máte svoju 
útechu”. Raz budete plakať a hladovať, ale už vám nikto nepomôže. 
  Blahoslavenstvami nás Ježiš volá k takému životu, ako viedol aj on. On 
miloval všetkých ľudí bez rozdielu. Dával im silu a nádej. Liečil ich trápenia a 
choroby. Bol milosrdný a šíriteľom pokoja. A hoci nič zlé neurobil, bol 
prenasledovaný a vydaný na zabitie. Ak žijeme podobne, sme jemu podobní, sme s 
ním spojení a to je pre nás aj najväčší zdroj pre pozemskú blaženosť. A za takýto štýl 
života nás čaká aj večné spoločenstvo s Ježišom.  
  Život v duchu Blahoslavenstiev nám pomôže aj v tom, že nesplynieme 
s masovou kultúrou. Blahoslavenstvá dávajú nášmu životu jedinečnosť a originalitu. 
Veď vždy je príjemnejší pocit uvedomovať si, že som v službe Ježiša a žijem, ako nás 
on naučil, ako byť otrokom v službe démona manipulácie, ktorý tak mocne vládne 
v dnešnom svete.  

 

 - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. – 
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OZNAMY NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria  

utorok féria  

streda féria  

štvrtok féria  

piatok Katedra sv. Petra, apoštola sviatok 

sobota sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka spomienka 

nedeľa  7.nedeľa v cezročnom období   

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

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 
19.30 – 20.00 

20.00 – 21.00 
21.00 – 22.00 

príprava ku sviatosti manželstva „A“ 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

upratovanie kostola 
večer pri spoločenských hrách 

sobota 10.30 – 20.00 príprava ku sviatosti manželstva „B“ 

nedeľa 

24.02. 

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 

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 10/02/2019 boli v sume 264,76 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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UPRATOVANIE KOSTOLA  
 
V piatok 22. februára 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. 
 
 
 

VEČER SPOLOČENSKÝCH HIER 
 
Drahí priatelia, smelí i nesmelí, známi, neznámi, 
všetci občasní, ale aj stáli vášniví hráči - teda 
všetci nadšenci spoločenských hier, srdečne 
Vás pozývame na Večer spoločenských hier 
(VSH). Začíname v piatok 22. februára 2019 po 
svätej omši od 21.00 – 22.30 hod. 
K VSH si môžete taktiež priniesť alebo vybrať 
z ponúknutých hier. 
Tešíme sa na spoločné spoznávanie emócií, myslenia a ducha. 
 

 

 

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. 
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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. 
 

 

PREPARING FOR THE REDIDICATION 
OF ENGLAND AS THE DOWRY OF MARY 

 
Dear Fathers, Deacons, Sisters, and lay Chaplains, 
Blessings from Our Lady's Shrine in Walsingham! 
Most of you will know that the renowned Statue of Our Lady of Walsingham 
from the Slipper Chapel in Walsingham is presently touring all the Catholic 
Cathedrals of  
England, the Dowry of Mary in a mission of prayer for the re evangelisation and 
conversion of England and her peoples. 
 
Next week Our Lady of Walsingham will be in St. George's Cathedral in 
Southwark from Thursday February 21st to lunch time on Saturday 
February 23rd 2019. 
As a special grace for Our Lady's Dowry Tour  a 'Holy House' is built in each 
Cathedral in which Our Blessed Mother and her divine Child are honoured as 
they were in Walsingham of old. 
There is something about the simplicity of this Holy House which draws people 
into deep prayer. 
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It is a great privilege to have the Statue of Our Lady of Walsingham from the 
Slipper Chapel. For this statue is the most miraculous and renowned in the 
whole of England! 
Please alert your peoples to this and invite them all to come. 
Priests are welcome to come and concelebrate any of the Masses. 
Mgr. John Armitage, the Rector of Our Lady's Shrine will be present throughout 
and will give varying talks. 
You will notice on Friday night that he will give a talk at 6pm, Mass follows at 
7pm and then there is a Eucharistic Healing Service.  
If choir groups happen to come together we would appreciate to include 
impromptu singing of your beautiful Marian anthems and hymns … just come 
and let me know and I will arrange a time for you! 
The flyer with full programme details  is ON THE BOARD. 
 
 

FLAME 2019 
 

The largest Catholic youth event in the country: 'Flame Congress,' is back at 
Wembley Arena on the 2nd March, 2019! It promises to be an amazing day with 
live music from Christian artists such as Guvna B and Tim Hughes, drama from 
RISE Theatre and inspiring speakers such as Robert Madu.  
http://www.ymt.org/flame2019.html  
 
 

PODPORA SCM A JEJ AKTIVÍT V ROKU 2019 
 

Milí krajania, priatelia, 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 službu  a starostlivosť 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. 

http://www.ymt.org/flame2019.html
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 
kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
17.02. – Miloslava 
18.02. – Jaromír 
19.02. – Vlasta 
20.02. – Lívia 
21.02. – Eleonóra 
22.02. – Etela 
23.02. – Roman, Romana 
24.02. – Matej 
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