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ROČNÍK III. - č. !0/2019 
 

1. PÔSTNA NEDEĽA 
10. – 17. 03. 2019  

  
Duch ho vodil po púšti  
a diabol ho pokúšal 

 
Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po 
púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. 
Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal 
chlebom.“ 
Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“ 
Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá 
sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, 
komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ 
Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine 
jemu budeš slúžiť.‘“ 
Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: 
„Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá 
príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu 
o kameň.‘“ 
Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“ 
Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. 

 Lk 4, 1-13   
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 Sú obdobia kedy človek častejšie rozmýšľa nad kvalitou svojho života. Kedy sa ponára do 
svojho vnútra a poznáva pravdu o sebe. Odhodí masku, s ktorou je naučený žiť a pravdivo vidí seba: 
dobré i zlé stránky, svoju veľkosť i malosť, čnosť aj hriech. Sú to dni a chvíle zvláštnej priazne Božej a 
preto by ich mal človek dobre využiť. Medzi ne patria aj dni Veľkého pôstu, ktoré sme začali prežívať. 
Každú pôstnu nedeľu sa budeme môcť pozrieť na svoj život z iného uhlu pohľadu. Z akého uhlu to 
bude dnes?  
 Uhol nášho uvažovania o sebe nám pomáha vytvoriť Ježiš. Jeho stretnutie s diablom nás 
usmerňuje, aby sme uvažovali o probléme, ktorý je starý ako ľudstvo samo. Je to problém boja medzi 
dobrom a zlom, problém pokušenia.  
 Keď sa hlboko zamyslíme nad tým, prečo bol Ježiš pokúšaný, keď budeme o tom uvažovať 
čisto len ako ľudia a keď budeme chcieť urobiť dokonalú psychoanalýzu tejto udalosti, prídeme 
nakoniec k poznaniu, že túto evanjeliovú stať nemohol napísať nijaký človek. Človek by nikdy nebol 
prišiel na myšlienku, aby Syn Boží dovolil k sebe prístup diabla. To je napísané z vnuknutia Ducha 
Sv. a Ježiš to dovolil preto, aby sme boli poučení.  
Ak by sme náhodou nechceli uveriť slovám apoštola Petra: “Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, 
obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral” (1 Pt 5, 8). Alebo by sme nechceli uveriť Pavlovým 
slovám: “ Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol” (1 Kor 10, 12), aby sme sa náhodou 
nevyhovárali, že o týchto veciach nevieme, sám Ježiš nám predstavuje svoj zážitok s diablom. 
Upozorňuje nás, že diabol nie je bytosť z ríše rozprávok, ale duchovná realita s veľkou mocou, odvahou 
a rafinovanosťou. Zmyslom jeho existencie je deštrukčná činnosť. Ona spočíva v permanentnej túžbe 
ničiť súlad medzi Bohom, ľuďmi a svetom. Z Ježišovej skúsenosti je zrejmé, že diabol útočí na tri citlivé 
miesta človeka.  
 Prvým citlivým miestom je otázka telesných potrieb. Diabol chce z Ježiša urobiť “pekára 
sveta”, služobníkom žalúdka, matérie a užívania: “Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal 
chlebom”. Ježišova kontra diablovi je jasná: “Nielen z chleba žije človek”. On neprišiel na svet, aby 
ľuďom pripravoval hostiny, aby otváral zázračné pekárne. On nie je pekár, ale záchranca. Prišiel, aby 
sýtil duše, ktoré sú hladné po Bohu, pravde a láske. Spisovateľ Pappini k tomu povedal, že “keby 
kamene na ceste premieňal na chlieb, aj psy by prichádzali na jeho hostinu”, ale naše duše by ostali 
hladné a prázdne. Zaiste, že človek potrebuje sýtiť svoje telesné potreby, ale ak duša hladuje, tak sa 
náš život podobá na zvädnutý kvet v peknom kvetináči. 
Druhým citlivým miestom človeka je problém majetku, vlastníctva, bohatstva a spoločenského 
postavenia. Diabol ukázal Ježišovi všetky bohatstvá sveta a hovorí: “ Dám ti všetku ich moc a slávu... 
ak sa mi budeš klaňať”. Keď sa diablovi nepodarilo urobiť z Ježiša pekára, chce z neho urobiť 
milionára. Má len jednu podmienku: aby sa postavil na jeho stranu, na stranu zla. Goethe kedysi 
povedal, že “sú ľudia, ktorí sa celý život neusilujú o nič iné, len aby sa dostali o stoličku vyššie”. Takíto 
ľudia sa dajú strhnúť k všetkým intrigám, aby tú stoličku dosiahli. Sú schopní iných ponižovať, 
vydierať a aj zabiť, len aby splnili príkaz diabla: staň sa mocným a slávnym. Zapredajú svoju česť, 
rodinu a aj vieru, len aby stúpali stále vyššie a vyššie. Vidíme to aj na správaní sa známych a 
neznámych ľudí v našej spoločnosti, ktorých je stále viac a viac. Je to stará ľudská skúsenosť, že kto 
sa prestane klaňať Bohu, začne sa klaňať sebe. Aby mal na to dôvod, musí urobiť sám zo seba boha, 
za akúkoľvek cenu.  
Tretím citlivým miestom človeka je túžba po výnimočnosti. Diabol útočí aj na toto miesto. Chce, aby 
Ježiš zoskočil z chrámu. Nepodarilo sa mu z neho urobiť ani pekára, ani milionára, tak chce z neho 
urobiť hazardného kaskadéra. Ježiš aj túto ponuku odmieta: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!” 
Zaiste je to výnimočné, keď niekto dokáže urobiť nejaký kaskadérsky kúsok. Často ale kaskadéri za 
svoju odvahu zaplatia životom. Zaplatiť životom môže ale aj ten, kto robí “kaskadérstvo” napríklad 
v morálnej oblasti svojho života. Kto si trúfa nezachovávať Božie prikázania, kto má odvahu odmietať 
sviatosti aj na smrteľnej posteli, kto iných naučí robiť ťažké hriechy. Takáto výnimočnosť spôsobuje 
človekovi záhubu duše a neraz aj predčasnú smrť. Spomeňme si napríklad na vlaňajšie zavraždenie 
svetoznámeho módneho návrhára Versacceho. Snáď bol dobrým návrhárom, ale jeho mravný život bol 
veľkým hazardom a aj preto predčasne zomrel.  
 Keď si diabol dovolil pokúšať Božieho Syna, dovolí si určite pokúšať aj nás. Samo pokušenie, 
ale nie je hriechom. Dokonca je znakom, že patríme Bohu. Ak nás diabol prestane pokúšať, je to 
nebezpečný signál, že už to nepotrebuje robiť. Už sme ho poslúchli.... A tak isto si nemyslíme, že keď 
je reč o pokušení, treba hneď myslieť na 6. a 9. Božie prikázania. Diabol na tieto prikázania nemyslel, 
keď pokúšal Ježiša. On myslel na také pokúšania, ktorým keď človek podľahne, takmer zákonite sa 
bude prehrešovať aj proti týmto dvom. Naša každodenná modlitba nech nám pomáha, aby sme boli 
vždy dostatočne vnútorne silní proti všetkým rafinovaným spôsobom, ktoré diabol bude používať, aby 
nás získal pre svoje hriešne kráľovstvo.  
 Ktosi povedal, že kto ide s diablom do hostinca, vždy musí platiť účet. Verím, že nikto z nás 
sa nebude nechávať ním pozývať.  

 - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. –  
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OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok féria v pôstnom období  
utorok féria v pôstnom období  
streda féria v pôstnom období  
štvrtok féria v pôstnom období  
piatok féria v pôstnom období  
sobota féria v pôstnom období  
nedeľa  2.pôstna   

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 
10.03. 

10.50 – 12.30  
10.50 – 12.30 
12.30 – 12.50 
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 k SKI 
spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
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   
štvrtok   

piatok 

18.30 – 19.00 
 
19.00 – 19.25 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou s požehnaním na záver 

pobožnosť krížovej cesty + spovedanie 
sv. omša – česky 
modlitby chvál 

sobota   

nedeľa 
17.03. 

12.30 – 12.50 
12.30 – 12.55 
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 – slovensko-česky 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac marec: 
 

 
MILODARY 

 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 03/03/2019 boli v sume 225,90 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 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 
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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 
 
Základnými atribútmi tohto obdobia sú pôst, modlitba a almužna. 
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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. 
 

„Je zbytočné sa postiť od jedla, a pritom mať záľubu 
v krutom kritizovaní a urážaní: Neješ mäso, ale požieraš 
svojho brata.“ 

(Sv. Bazil Veľký)  
 
„Nie je možné, aby oheň horel vo vode. Nie je možné 
pokánie bez pôstu.“  

(sv. Ján Zlatoústy) 
 
 
 

TICHÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

  
Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou bude 
v piatok 15. marca 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 18.50 hod. Príď sa stíšiť a dať priestor Ježišovi 
vo svojom živote.  
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MODLITBY CHVÁL 
 
Drahí priatelia! 
 
V úvode pôstneho obdobia 
vás pozývame na 
„Modlitby chvál”, ktoré sa 
uskutočnia v piatok 
15.marca 2019 v kostole 
SCM. 
 
Začíname o 19.30 svätou 
omšou, po ktorej 
pokračujeme modlitbou 
chvál a na záver sa 
môžeme bližšie spoznať a 
zdieľať pri malom 
pohostení. Príďte s nami 
prežiť začiatok pôstneho 
obdobia, obnoviť sa v 
predsavzatiach a priblížiť s 
k Bohu, ktorý za nás 
obetoval jednorodeného 
Syna. 
 
Priveďte aj svojich známych, ktorí túžia zažiť uzdravujúcu moc Božej 
prítomnosti a jednotu spoločenstva. 
Tešíme sa na vás!                 SCM Worship Team 
             
 

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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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 
kňazom, susedom, kolegom. 
 
 
10.03. – Bruno, Branislav  
11.03. – Angela, Angelika 
12.03. – Gregor 
13.03. – Vlastimil 
14.03. – Matilda 
15.03. – Svetlana 
16.03. – Boleslav 
17.03. – Ľubica  
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