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Z plnosti srdca hovoria ústa 
 

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? 
Nepadnú obaja do jamy? 

Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. 

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? 
Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo 
máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv 

brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je 
v oku tvojho brata. 

Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré 
ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani 
z ostružín neoberajú hrozno. 

Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo 
zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“ 

 Lk 6, 39-45   
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      Nikto z nás nepochybuje, že Boh chce pre nás len to najlepšie. Veď je to náš 
starostlivý Otec. Svojím napomínaním nám ukazuje tie najsprávnejšie životné 
postoje. Kto počúva jeho slovo, uchráni sa od mnohých nepríjemností už tu na zemi.  
      Dnes nás napomína, že k šťastiu dôjdeme vtedy, ak nebudeme vytýkať chyby 

svojim blížnym (Lk 6, 39-45).  
      Toto Božie napomenutie je v dnešnej spoločnosti veľmi aktuálne. Po príklad 
nemusíme ani ďaleko ísť. Veď každý z nás sa už niekedy stal obeťou zlých ľudských 
rečí. Je to prirodzené, pretože dnešný svet odmieta správny postoj človeka. Človek, 
ktorý stojí pred Bohom, uvedomuje si veľkú priepasť medzi svojou nedokonalosťou 
a dokonalosťou Boha, alebo medzi svojou hriešnosťou a Božou svätosťou. Vie, že táto 
priepasť sa dá preklenúť len úprimnou pokorou pred Bohom. Táto pokora plynúca z 

poznania vlastnej nedokonalosti nedovoľuje, aby človek vytýkal chyby svojim 
blížnym. Skôr ich láskavo povzbudzuje v tom, v čom sú dobrí.  
      Kde sa však vylúči Boh zo života, tam sa človek môže porovnávať len s človekom. 
Tu môže a aj vzniká v určitých prípadoch pocit nadradenosti, ktorý velí vytknúť 
chybu tomu druhému. Je to následok dedičného hriechu, že človek je naklonený k 
zlu. V jednej relácii Juraj Kukura hovoril o práci herca. Medzi iným spomenul, že 
záporné postavy sa hrajú oveľa ľahšie než kladné. Je to normálne. Veď dobro smeruje 

k Bohu. A keď sme vinou hriechu naklonení k zlu, tak konať dobro nutne vyžaduje 
určitú námahu.  
      S pomocou Božou to ale ide. Ak chceme žiť v príjemnom svete, skúsme sa trošku 
namáhať a konať dobro. A to tým, že už nebudeme nikdy hovoriť o chybách druhého 
za jeho chrbtom.  
      Zažijeme asi takúto skúsenosť. Najprv budú naše rozhovory viaznuť. Akoby sme 

si nemali čo povedať. Ale za krátky čas si navykneme hovoriť o dobrých stránkach 
blížneho. A to je dôležité. Psychológovia hovoria, že ak sa vyzdvihne nejaká dobrá 
stránka človeka, jeho reakcia smeruje k zlepšeniu iných, menej dobrých stránok.  
     Jeden úradník povedal: „ Ja mám dobrého šéfa. Vie ako na ľudí. Tu a tam sa z 
boku dozviem, že si ma váži a to z toho a toho dôvodu. Je to dobrý pocit, ale núti ma 
odviesť čo najlepšiu prácu. Nechcel by som si pokaziť jeho názor na mňa“. Takýto 
šéf je skutočne múdry, pretože uvádza prakticky do života pravdu, nad ktorou sa 

dnes zamýšľame. Svojím konaním nielenže zvýšil výkonnosť svojho oddelenie, ale 
dokázal ním vytvoriť pekný kolektív.  
      Dobre hodnotiť všetko okolo nás sa vypláca. Človek takto môže žiť v príjemnom 
kruhu ľudí, ktorým pomáha zanechávať zlé povahové črty. Na ich miesto 
automaticky prichádzajú kladné vlastnosti. Zároveň prijímajú spôsob nášho 
hodnotenia ľudí a konajú podobne. 
      Pozrite, ako to dokázala jedna matka. Dcérka k nej prišla a povedala: „Mamka, 

ty nikdy nepovieš o nikom nič zlé. Ty by si určite dokázala pochváliť aj diabla.“  
      Matka jej povedala: „Zaiste by sme sa mohli od neho niečo naučiť. Pozri sa ako 
je vytrvalý v konaní zla. My by sme mali byť rovnako vytrvalí v konaní dobra. Vieš, 
sú ľudia, ktorí stále hľadajú len chyby a nedostatky. Rozmýšľajú nad nimi a vytýkajú 
ich druhým. Sú to nešťastníci, lebo nevedia, že sa topia v tých istých chybách. Keby 
sme sa podučili od diabla jeho vytrvalosti, ale v konaní dobra, celkom inak by tento 
svet vyzeral.“  

      Cítite aj vy, že s Božou pomocou môžeme pozmeniť tento svet, svoje okolie čí 
blízku rodinu k lepšiemu?  
      Dovoľme teda, aby sa v našom srdci zrodila túžba po neustálom kladnom 
hodnotení našich blížnych. Boh zaiste požehná naše úsilie a dá nám potrebnú 
vytrvalosť i pomoc.  

- Miron - 
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OZNAMY NA 8. 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 Popolcová streda  

štvrtok féria po Popolcovej strede  

piatok féria po Popolcovej strede  

sobota féria po Popolcovej strede  

nedeľa  1.pôstna   

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

pondelok 
15.00 – 18.00 
18.45 – 19.20 
19.30 – 20.00 

administratívne hodiny 
spovedanie  
sv. omša – slovensky 

utorok   

streda 

Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. 

Je deň pokánia v celej Cirkvi. 

18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie  
sv. omša – anglicko-slovensky 
s poznačením popolom na čele kajúcnika 

štvrtok   

piatok 
19.00 – 19.25 
18.45 – 19.20 
19.30 – 20.00 

pobožnosť krížovej cesty 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
10.03. 

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

spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
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 24/02/2019 boli v sume 367,87 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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PÔSTNE OBDOBIE 
 

MANIFEST  
alebo  

CHARTA PÔSTNEHO OBDOBIA 

 

A nie toto je pôst,  

aký som si vyvolil? 
 

Toto hovorí Pán, Boh: „Krič 
mocne, neutíchaj! Rozozvuč 
svoj hlas ako poľnica a oznám 
môjmu ľudu jeho zločiny 
a Jakubovmu domu jeho 
hriechy. 

Áno, deň čo deň ma hľadajú, 
chcú poznať moje cesty ako 
ľud, čo koná spravodlivo 
a práva svojho Boha sa 
nespúšťa. 
Žiadajú odo mňa spravodlivé 
súdy, túžia po Božej blízkosti. 
‚Prečo sa postíme, keď to 
nevidíš, ponižujeme sa, a ty si 

nevšímaš?‘ A hľa, v deň vášho pôstu obchodujete a utláčate všetkých svojich 
robotníkov! 
Postíte sa, no pritom sa škriepite a hádate a bijete päsťou zločinne. 
Nepostite sa už ako dnes, a váš hlas bude počuť na výsostiach. Azda som si 
takýto pôst vyvolil, deň, v ktorý sa človek uponižuje? Vykrúcať si hlavu ako sítie, 

vrecovinou a popolom si ustieľať? 
Toto voláš pôstom a dňom milým Bohu? A nie toto je pôst, aký som si vyvolil: 
rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na 
slobodu a rozlámať všetky okovy? Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez 
prístrešia zaviesť do svojho domu? Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím 
blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo 
zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy 
budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: ‚Tu som.‘“ 
                         Iz 58, 1-9b 
 
 

POPOLCOVÁ STREDA 
 

Tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. 
 
V stredu 6. marca 2019 začína Cirkev na celom svete sláviť pôstne obdobie. Je 
to čas pokánia a obrátenia. V tento deň budeme sláviť sv. omšu o 19.30 hod. 
spoločne s anglickou farnosťou. Požehnanie popola a značenie popolom na čelo 
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kajúcnika sa vkladá do omše po evanjeliu a homílii. Úkon kajúcnosti sa 

vynecháva, lebo ho nahrádza obrad značenia popolom.  
 
Cirkev nás vyzýva na pokánie slovami Ježiša Krista: „Kajajte sa 
a verte evanjeliu!“ V evanjeliu sv. Matúša je táto výzva spojená 
s myšlienkou priblíženia sa nebeského kráľovstva. Uveriť 
evanjeliu znamená vlastne prijať božie kráľovstvo. Pokánie je 
podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí 
to k podstate kresťanstva.  
 
Základnými atribútmi tohto obdobia sú pôst, modlitba a almužna. 

 

 
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 

 
Pozývame všetkých návštevníkov 
SCM, aby sa aktívne zapojili do 
pôstneho obdobia. Pravidelné 
krížové cesty sú starobylým alebo 
mimoriadne osvedčeným spôsobom 
uvažovať nad utrpením Ježiš Krista, 
nášho Pána. Je to forma, ktorú 
Cirkev ponúka ako nástroj na 

dosiahnutie intenzívnejšieho 
a hlbšieho prežívania pôstu 
a pokánia pre svoje prehĺbenie viery 
a nasledovanie Božieho Syna. 

V sakristii kostola je možné zapísať sa do zoznamu na vedenie krížovej cesty 
počas celého pôstneho obdobia na jednotlivé piatky a nedele. Hľadáme 
dobrovoľníka, ktorý by mal na starosť zápis a organizáciu krížových ciest 

v pôstnom období. 
 

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období sa bude konať 
vždy: 
- v piatok pred sv. omšou od 19.00  
- v nedeľu pred sv. omšou od 12.30 hod. 
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Výzva do modlitbovej a pôstnej reťaze 
za Národný pochod za život v SR 

Od 2. januára 2019 na Slovensku spustili možnosť zapísať sa do duchovnej prípravy na 
Národný pochod za život. Príprava prebieha formou modlitbovej a pôstnej reťaze a bude 
trvať od 6. januára 2019 až do termínu Národného pochodu za život v Bratislave, ktorý sa 

uskutoční 22. septembra 2019. Záujemci o modlitbu a pôst sa zapisujú cez online 
prihlasovací formulár na stránke https://modlitby.pochodzazivot.sk/, kde si môžu vybrať 
čas modlitby v minimálne polhodinových intervaloch a termín pôstu v dňových 
intervaloch. 

Skús si nájsť čas 30 min raz za týždeň, alebo na jednodňový pôst o chlebe a vode v boji 
za nenarodené deti, ktorých ročne u nás na Slovensku zomrie 7500. Denne je potrebných 
48 ľudí v polhodinových intervaloch, aby sme sa zjednotili v modlitbe za víťazstvo kultúry 
života u nás na Slovensku. Za týždeň je to 336 ľudí. (Sú ľudia, ktorí sa rozhodli prihlásiť 

na dennú modlitbu v rovnakom čase). Skúsme byť zapísaní do tabuľky  na konkrétny čas. 
Najkritickejší čas, kedy sa nik nemodli, je v noci od 00.00 do 4.00 (cez týždeň), cez víkend 
od 00.00 do 6.00 a potom cez deň: od 9.00h do 15.00 hod. Možno si v práci, ale obetuješ 
30 minút času modlitbovej reťazi. 

„Pozývame do modlitby jednotlivcov, rodiny, farnosti, spoločenstvá či komunity. Chceme 
sa tak v čo najväčšom počte zjednotiť v modlitbách a pôste na úmysel požehnania 
Národného pochodu za život a za posilnenie kultúry života v našej krajine, v našich 
rodinách a v srdci každého človeka,“ vysvetlil vdp. Dušan Škurla, zodpovedný za 

duchovnú sekciu tímu Národného pochodu za život a poverený Apoštolátom ochrany 
života v košickej arcidiecéze.    
Na prvú hodinu v reťazi modlitieb za Národný pochod za život sa zapísal predseda KBS, 
bratislavský sídelný biskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Po ňom nasledujú 

členovia duchovnej sekcie organizačného tímu pochodu z jednotlivých slovenských 
diecéz.   
Na stránke http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/ sú k dispozícii rôzne formy 

modlitieb  na úmysel ochrany života, ktoré môžu 

modlitebníci v rámci svojho modlitbového času 
využiť. Pripravuje sa aj mobilná aplikácia s 
rovnakým obsahom, ktorá je k dispozícii. 
“Modlitba a pôst sú najmocnejšími darmi, ktoré 

nám dal Pán na premáhanie protivenstiev, ktoré 
sú nad naše sily. Takým je aj kultúra smrti, ktorá 
dovoľuje ničiť životy najbezbrannejších a 
najnevinnejších ľudských bytostí – 

nenarodených detí a v niektorých krajinách už aj 
starých a chorých. Chceme povzbudiť všetkých 
ľudí dobrej vôle, jednotlivcov i skupiny, aby sa k 

tejto duchovnej aktivite pripojili, aby sme tak zvolávali hojnosť požehnanie Pána života na 
našu krajinu,” dodal Dušan Škurla. 
Vznik online prihlasovacieho formuláru podporilo Združenie kresťanských spoločenstiev 
mládeže (www.zksm.sk). 

https://pochodzazivot.sk/2019/01/02/spustili-sme-prihlasovanie-do-modlitbovej-a-
postnej-retaze-za-narodny-pochod-za-zivot/ 

https://modlitby.pochodzazivot.sk/
http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/
https://pochodzazivot.sk/2019/01/02/spustili-sme-prihlasovanie-do-modlitbovej-a-postnej-retaze-za-narodny-pochod-za-zivot/
https://pochodzazivot.sk/2019/01/02/spustili-sme-prihlasovanie-do-modlitbovej-a-postnej-retaze-za-narodny-pochod-za-zivot/
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

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

kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
03.03. – Bohumil, Bohumila 
04.03. – Kazimír 

05.03. – Fridrich 

06.03. – Radoslav, Radoslava 

07.03. – Tomáš 

08.03. – Alan, Alana 
09.03. – Františka 

10.03. – Bruno, Branislav  
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