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ROČNÍK III. - č. 08/2019 

 

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
24. 02. – 03. 03. 2019  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! 

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich 
nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite 
sa za tých, čo vás potupujú! 

Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani 

šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, 
aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! 

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, 
čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté 
robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte 
zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. 

Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude 
vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. 

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte 
a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, 

natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, 
takou sa nameria aj vám.“ 

Lk 6, 27-38   
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  Myslím, že každý z nás sa už ocitol v situácii, keď mu zovrela v žilách krv, svaly sa 
napli a ústa plné hnevu vyriekli rozsudok nad iným človekom. Niekedy strašný rozsudok: 

Tak to ti nezabudnem! Rozsudok spojený s nenávisťou, s odsúdením, s prekliatím… Koľkí 
z nás sa nevedia oslobodiť od nenávisti, koľkí z nás ňou napáchali už toľko zla! 
     Ježiš v dnešnom evanjeliu nás však zahanbil. Hovorí: Milujte svojich nepriateľov, robte 
dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás 

potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri 
ani šaty. 
     Ako asi reagovali Ježišovi poslucháči? Možno si povedali: Je to tvrdá reč! A ako 
zareagujeme my? Možno takto: Pane, to predsa nemyslíš vážne? Mám milovať tých, čo ma 

nenávidia? Mám sa modliť za tých, čo ma ohovárajú? Je to vôbec možné? Myslím, že tu 
sa každému normálne zmýšľajúcemu človekovi vynorí otázka: Prečo to Boh žiada? 
     Odpoveď je jasná: Boh stojí na strane každého človeka, aj hriešneho, aj zločinca. Pre 
nás, ktorí sa snažíme žiť mravne a zbožne, je to ťažko pochopiteľné. Ale kto pozoruje 

Ježišovo správanie a uvažuje o jeho podobenstvách, príde k záveru, že Boh nestráca 
dôveru v človeka a trpezlivo čaká na jeho obrátenie a jeho návrat do otcovského domu. 
Spomeňme Máriu Magdalénu, ktorú Ježiš miloval už vtedy, keď bola v osídlach 
nemravných vášní. Spomeňme Zacheja, ktorého Ježiš miloval už vtedy, keď bol klamár a 

vydierač. Boh miluje človeka, lebo verí, že raz v ňom nájde dobro, keď sa obráti pod 
vplyvom jeho lásky. Takto koná Boh, a ako koná človek? Človek miluje iného človeka kvôli 
dobru, ktoré v ňom nachádza a zasa nenávidí iného kvôli zlu, ktoré u neho objavil, alebo 
predpokladá objaviť. A pokiaľ sa zblúdilému človekovi ešte nikto nepriblížil láskou, tento 

nikdy nevybŕdne z kruhu zla. Denne sa presviedčame, že zlo a nenávisť v ľudskom srdci 
sa začína topiť len vtedy, keď naň dopadne teplo lásky. Tak to robil aj Ježiš.  
Poobzerajme sa okolo seba. Asi nikdy sa tak otvorene a nástojčivo nehlásala nenávisť a 
násilie ako dnes. Snáď nikdy nebolo toľko zloby a závisti medzi niektorými ľuďmi, 

národmi, národnostnými menšinami a štátmi, ako dnes. Ale viete, čo je v tomto zmätku a 
chaose úžasné? Boh nám verí! Stojí na našej strane! Čaká naše obrátenie a miluje nás, 
lebo dúfa, že raz sa pod vplyvom jeho lásky obrátime! 
     To je obrovská výzva pre nás, ktorý sa nazývame veriacimi a my nesmieme Božiu 

dôveru sklamať. Spýtate sa, čo robiť? Už asi prešli časy, kedy sa myslelo, že evanjelium 
stačí ohlasovať iba slovom. Ľudia majú pekných slov a sľubov už vyše hlavy. A ak by 
niekto zostal iba pri slovách, veľmi rýchlo ho odhalia. Jednu vec sú ale všetci bez rozdielu 
ochotní prijať a chápať: Je to dôsledná a nezištná láska! Cez ňu sa dosiahnu aj tie 

najnečakanejšie obrátenia. Ježiš aj dnes prízvukuje: Celý svet s jeho obyvateľmi 
nezachráni nič iné len láska, milosrdenstvo a odpúšťanie.  
     Roku 1941 v Chicagu miestny katolícky biskup bez ohlásenia vstúpil do mestskej haly, 
kde veľké množstvo ľudí demonštrovalo proti Židom, černochom a prisťahovalcom, 

ktorých považovali za nižšie rasy. Najskôr počúval prejavy, ktoré sa niesli v duchu 
nenávisti a rasovej neznášanlivosti. Potom sa prihlásil o slovo aj on. Pokojne a 
zrozumiteľnými argumentmi poukázal na neoprávnenosť a nemravnosť rasovej 
diskriminácie a nenávisti človeka k človeku. Masa si ho vypočula s nevôľou, ale v tichosti. 

Keď dohovoril a prostriedkom plnej haly odchádzal, istá žena sa na neho oborila: Vy 
prekliaty priateľ černochov a Židov! Vy ste biskup? Vy ste skôr rabín! a napľula mu do 
tváre. Jej výstup všetkým dodal odvahy a začali kričať. Ticho ale nastalo vtedy, keď biskup 
pristúpil k žene a nastavil jej aj druhé líce, aby naň napľula. Žena zostala stáť ako 

skamenelá a začala sa triasť na celom tele. V hale nastalo hrobové ticho. V tichu boli 
počuť len biskupove slová: Rabbi? Tak predsa volali aj môjho Pána… 
     Vidíte, čo dokáže láska a odpustenie?! Vidíte, akú veľkú silu majú Ježišove slová, ktoré 

sme dnes počuli?! Usilujme sa v duchu týchto slov odpúšťať každému pri pohľade na kríž, 
pred ktorým sme veľmi malí, a pred ktorým je každý človek hodný našej lásky, pretože bol 
hodný Božej lásky. 
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OZNAMY NA 7. 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 féria  

sobota féria  

nedeľa  8.nedeľa v cezročnom období   

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

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 – 20.30 

 
 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
moderovaná adorácia pred vyloženou 
sviatosťou Oltárnou s požehnaním na 
záver 

sobota 
10.30 – 11.00 

11.00 – 16.50 

sv. omša – slovensky 

brigáda v kostole 

nedeľa 
03.03. 

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 marec: 
 

 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 17/02/2019 boli v sume 329,97 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 kresťanské spoločenstvá, zvlášť za prenasledované, 
aby cítili Kristovu blízkosť a aby boli uznané ich práva.  

Úmysel KBS 
Aby sme sa v Pôstnom období viac zjednocovali s Kristom 
trpiacim a potom aj osláveným. 

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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MODEROVANÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

 

Srdečne pozývame všetkých na moderovanú 
prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho. 
Poklona začína hneď po skončení svätej omše na prvý 
piatok 1. marca 2019 o 20.00 hod. (sv. omša začína o 
19.30 hod.)  
Príď, čaká aj na Teba. 

Opätovne je tu možnosť dať priestor Ježišovi vo svojom živote. 
 
 

POĎAKOVANIE  
ZA UPRATOVANIE KOSTOLA 

 

V piatok 22. februára 2019 po svätej omši skupina 
verných dobrovoľníkov sa opäť podujala zachovať 
chrám hodný nášho Pána a jeho veleby. 
Patrí im za to naša vďaka a uznanie.  
Boh štedro žehnaj všetkých, ktorí Ťa chvália nielen 
slovami, ale Ti slúžia celým srdcom. 
 
 

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. 
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DÁTUM 

(DATE)

DEŇ TÝŽDŇA                 

(DAY                             

OF THE WEEK)

HODINA                                                       

(TIME)

LITURGICKÝ KALENDÁR                     

A LITURGICKÁ FARBA                      

(LITURGICAL CALENDAR                                     

AND LITURGICAL COLOUR)

AKTIVITA, PODUJATIE, TIP, STRETNUTIE, POZVÁNKA                                                                    

(ACTIVITY, EVENT, TIP, MEETING, INVITATION)

1.
piatok 

(Friday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

1.
piatok 

(Friday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

1.
piatok 

(Friday)
8.00 - 8.30 pm féria

MODEROVANÁ ADORÁCIA NA PRVÝ 

PIATOK V MESIACI PRED 

VYLOŽENOU SVIATOSŤOU 

OLTÁRNOU, LITÁNIE K BSJ A 

POŽEHNANIE SO SVIATOSŤOU 

OLTÁRNOU

2.
sobota 

(Saturday)
féria

3.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm              

2.45 - 3.30 pm               

7.00 - 7.20 pm

8.nedeľa v období cez 

rok
SPOVEDANIE

3.
nedeľa 

(Sunday)

1.00 - 2.00 pm;                                

7.30 - 8.15 pm

8.nedeľa v období cez 

rok
SVÄTÁ OMŠA

3.
nedeľa 

(Sunday)
1.00  2.00 pm

8.nedeľa v období cez 

rok

ÚMYSEL SVÄTEJ OMŠE ZA 

PRAVIDELNÝCH A STÁLYCH 

PODPOROVATEĽOV SCM

4.
pondelok 

(Monday)
3.00 - 6.00 pm féria ADMINISTRATÍVNE HODINY

4.
pondelok 

(Monday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

4.
pondelok 

(Monday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

5.
utorok 

(Tuesday)
féria

6.
streda 

(Wednesday)
6.30 - 7.20 pm Popolcová streda SPOVEDANIE

6.
streda 

(Wednesday)
7.30 - 8.00 pm Popolcová streda SVÄTÁ OMŠA a ZNAČENIE POPOLOM

7.
štvrtok 

(Thursday)
pôstna féria

8.
piatok 

(Friday)
6.30 - 6.55 pm pôstna féria SPOVEDANIE

8.
piatok 

(Friday)
7.00 - 7.25 pm pôstna féria POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

8.
piatok 

(Friday)
7.30 - 8.00 pm pôstna féria SVÄTÁ OMŠA

8.
piatok 

(Friday)
8.15 - 10.00 pm pôstna féria PREMIETANIE FILMU

9.
sobota 

(Saturday)
pôstna féria

MAREC (MARCH)
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10.
nedeľa 

(Sunday)
10.30 - 12.00 pm 1.pôstna nedeľa ZASADNUTIE FARSKEJ RADY

10.
nedeľa 

(Sunday)
10.50 am - 12.15 pm 1.pôstna nedeľa

PRÍPRAVA K 1. SVÄTÉMU 

PRIJÍMANIU

10.
nedeľa 

(Sunday)
10.50 am - 12.15 pm 1.pôstna nedeľa

PRÍPRAVA KU SVIATOSTIAM 

KRESŤANSKEJ INICIÁCIE

10.
nedeľa 

(Sunday)
12.30 - 12.50 pm 2.pôstna nedeľa POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

10.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm              

2.45 - 3.30 pm               

7.00 - 7.20 pm

1.pôstna nedeľa SPOVEDANIE

10.
nedeľa 

(Sunday)

1.00 - 2.00 pm;                                

7.30 - 8.15 pm
1.pôstna nedeľa SVÄTÁ OMŠA

11.
pondelok 

(Monday)
3.00 - 6.00 pm pôstna féria ADMINISTRATÍVNE HODINY

11.
pondelok 

(Monday)
6.30 - 7.20 pm pôstna féria SPOVEDANIE

11.
pondelok 

(Monday)
7.30 - 8.00 pm pôstna féria SVÄTÁ OMŠA

12.
utorok 

(Tuesday)
pôstna féria

13.
streda 

(Wednesday)
pôstna féria

14.
štvrtok 

(Thursday)
pôstna féria

15.
piatok 

(Friday)
6.30 - 6.55 pm pôstna féria SPOVEDANIE

15.
piatok 

(Friday)
7.00 - 7.25 pm pôstna féria POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

15.
piatok 

(Friday)
7.30 - 8.00 pm pôstna féria SVÄTÁ OMŠA

15.
piatok 

(Friday)
8.00 - 9.00 pm pôstna féria MODLITBY CHVÁL

16.
sobota 

(Saturday)
pôstna féria

17.
nedeľa 

(Sunday)
12.30 - 12.50 pm 2.pôstna nedeľa POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

17.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm              

2.45 - 3.30 pm               

7.00 - 7.20 pm

2.pôstna nedeľa SPOVEDANIE

17.
nedeľa 

(Sunday)

1.00 - 2.00 pm;                                

7.30 - 8.15 pm
2.pôstna nedeľa SVÄTÁ OMŠA
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18.
pondelok 

(Monday)
3.00 - 6.00 pm pôstna féria ADMINISTRATÍVNE HODINY

18.
pondelok 

(Monday)
6.30 - 7.20 pm pôstna féria

TICHÁ ADORÁCIA PRED 

VYLOŽENOU SVIATOSŤOU 

OLTÁRNOU A POŽEHNANIE SO 

SVIATOSŤOU OLTÁRNOU + 

SPOVEDANIE

18.
pondelok 

(Monday)
7.30 - 8.00 pm pôstna féria SVÄTÁ OMŠA

19.
utorok 

(Tuesday)

sv. Jozefa, ženícha 

Panny Márie - slávnosť

20.
streda 

(Wednesday)
pôstna féria

21.
štvrtok 

(Thursday)
pôstna féria

22.
piatok 

(Friday)
6.30 - 6.55 pm pôstna féria SPOVEDANIE

22.
piatok 

(Friday)
7.00 - 7.25 pm pôstna féria POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

22.
piatok 

(Friday)
7.30 - 8.00 pm pôstna féria SVÄTÁ OMŠA

22.
piatok 

(Friday)
8.00 - 9.30 pm pôstna féria

SPOLOČENSKÝ VEČER PRI 

SPOLOČENSKÝCH HRÁCH

23.
sobota 

(Saturday)
3.00 - 4.00 pm 3.pôstna nedeľa SVÄTÁ OMŠA V PETERBOROUGH

24.
nedeľa 

(Sunday)
10.50 am - 12.15 pm 3.pôstna nedeľa

PRÍPRAVA K 1. SVÄTÉMU 

PRIJÍMANIU

24.
nedeľa 

(Sunday)
10.50 am - 12.15 pm 3.pôstna nedeľa

PRÍPRAVA KU SVIATOSTIAM 

KRESŤANSKEJ INICIÁCIE

24.
nedeľa 

(Sunday)
12.30 - 12.50 pm 3.pôstna nedeľa POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

24.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm              

2.45 - 3.30 pm               

7.00 - 7.20 pm

3.pôstna nedeľa SPOVEDANIE

24.
nedeľa 

(Sunday)

1.00 - 2.00 pm;                                

7.30 - 8.15 pm
3.pôstna nedeľa SVÄTÁ OMŠA

24.
nedeľa 

(Sunday)
2.15 - 4.00 pm 3.pôstna nedeľa PÔSTNY BAZÁR
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25.
pondelok 

(Monday)
3.00 - 6.00 pm

Zvestovanie Pána - 

slávnosť
ADMINISTRATÍVNE HODINY

25.
pondelok 

(Monday)
6.30 - 7.20 pm

Zvestovanie Pána - 

slávnosť
SPOVEDANIE

25.
pondelok 

(Monday)
7.30 - 8.00 pm

Zvestovanie Pána - 

slávnosť
SVÄTÁ OMŠA

26.
utorok 

(Tuesday)
pôstna féria

27.
streda 

(Wednesday)
pôstna féria

28.
štvrtok 

(Thursday)
pôstna féria

29.
piatok 

(Friday)
6.30 - 6.55 pm pôstna féria SPOVEDANIE

29.
piatok 

(Friday)
7.00 - 7.25 pm pôstna féria POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

29.
piatok 

(Friday)
7.30 - 8.00 pm pôstna féria SVÄTÁ OMŠA

29.
piatok 

(Friday)
8.00 - 9.00 pm pôstna féria UPRATOVANIE KOSTOLA

30.
sobota 

(Saturday)
pôstna féria

31.
nedeľa 

(Sunday)
02.00 na 03.00 ZMENA ČASU

31.
nedeľa 

(Sunday)
12.30 - 12.50 pm 4.pôstna nedeľa POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

31.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm              

2.45 - 3.30 pm               

7.00 - 7.20 pm

4.pôstna nedeľa SPOVEDANIE

31.
nedeľa 

(Sunday)

1.00 - 2.00 pm;                                

7.30 - 8.15 pm
4.pôstna nedeľa SVÄTÁ OMŠA



 

10 

 

 



 

11 

 

 



 

12 

 

 
 

Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

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

kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
24.02. – Matej 
25.02. – Frederik, Frederika 

26.02. – Viktor 

27.02. – Alexander 

28.02. – Zlatica 

01.03. – Albín 
02.03. – Anežka 

03.03. – Bohumil, Bohumila 
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