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ROČNÍK III. - č. !2/2019 
 

3. PÔSTNA NEDEĽA 
24. – 31. 03. 2019  

  
Ak nebudete robiť pokánie,  
všetci zahyniete podobne 

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, 
ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo 
Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, 
hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si 
myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší 
vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete 
robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ 

A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel 
hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri 
roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! 
Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘ 

On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. 
Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“ 

 Lk 13, 1-9   
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 Mnohé územia Nemecka, Slovenska a zvlášť Čiech a Moravy zažili mimoriadne 
povodňové katastrofy. Sledovali sme tragédie miest a dedín, jedincov a celých rodín. Videli sme 
aj mimoriadnu solidaritu, ktorá panovala medzi ľuďmi. Ľudia pomáhali postihnutým 
materiálnymi a finančnými prostriedkami, aby im aspoň trocha zmiernili ich hrozný stav. Azda 
sa ale nepomýlim, keď poviem, že niektorí pomáhali aj preto, lebo boli radi, že práve ich územie 
a ich domy vody nezasiahli. Veď keď si človek predstaví, že aké škody povodeň priniesla, tak si 
veľmi rýchlo zráta, že nejakých 100, 500 alebo 1000 korún, ktoré obetoval postihnutým, je 
odrobinkou v porovnaní s tým, keby on o všetko prišiel. My ľudia sme už takí, vieme mať aj 
súcit, ale aj radosť z toho, že nás nejaká tragédia nezasiahla.  
 V duchu dnešného evanjelia by sme mohli povedať, že tragédie vznikajú aj preto, aby 
sme my ostatní robili pokánie.  
 Ľudia hovoria Ježišovi o hroznom čine Piláta, ktorý dal pozabíjať niektorých 
Galilejčanov práve vo chvíli, keď prinášali obetu. Hrozili sa nad týmto činom, ale zároveň 
odsudzovali aj zabitých, že to museli byť veľkí hriešnici, keď ich Boh takto potrestal, a to ešte 
počas obety. Podobne ľudia súdili aj o 18 nešťastníkoch, na ktorých spadla veža v Siloe. Keď to 
Ježišovi hovoria, tak zároveň čakajú, že im povie ako sa to im stať nemôže, lebo oni sú dobrí a 
zbožní. Ježiš však nepotvrdzuje ich názor, ani nechváli ich život. V obidvoch nešťastiach vidí 
predovšetkým upozornenie pre Židov, že ak nebudú robiť pokánie, zahynú podobne. Ježiš tak 
potvrdzuje jeden zo spôsobov, ako sa Boh prihovára k ľuďom, aby ich pritiahol k sebe. Sú to 
práve tragické udalosti, ktoré majú ľuďom pomáhať, aby zmúdreli a polepšili sa.  
 Ježišov názor je v rozpore s tým, čo učí dnešná pedagogická a katechetická 
psychológia. Ona nepripúšťa žiadne formy trestu pri výchove a výučbe detí a študentov. Celý 
výchovný proces sa má viesť v atmosfére úcty k človeku, rešpektovanie jeho slobody, dialógom 
a motiváciou. Akokoľvek je táto snaha obdivuhodná a nevyhnutná, zároveň prináša aj riziká. 
Spočívajú predovšetkým v tom, že generácia mladých ľudí je príliš polarizovaná a rozdelená. 
Časť to pochopí a vytvorí zo seba cenné osobnosti. Iná časť to nepochopí a vytvorí zo seba 
osobnosti, ktoré ohrozujú všetko a všetkých, lebo nemajú pred ničím a nikým strach. 
Spoločenské mechanizmy pritom nefungujú tak, aby ich škodlivosť bola minimalizovaná. Je asi 
potrebné zbaviť sa naivity, že práve dnešný človek sa nachádza v rajskom stave pred hriechom 
a je schopný bez vonkajšieho tlaku správať sa bezchybne. Po páde do hriechov tomu tak nebolo 
nikdy v dejinách a nie je tomu tak ani dnes.  
A keďže najlepšie to vie Boh, tak prostredníctvom rôznych osobných a spoločenských tragédií 
chce aj dnes ľudí vychovávať a pomáhať im zamerať vlastný život k pravému cieľu. Nahrádza 
tak aj našu osobnú nechuť správať sa v živote zodpovedne, chýbajúci užitočný strach pred nim 
samým a aj strach pôsobiť na druhých s láskavou prísnosťou a odvahou. Lebo aj v dnešnej dobe 
je na svete mnoho ľudí, ktorých jedine takýmto spôsobom možno priviesť k zmene života. Že 
niekedy zomierajú aj ľudia dobrí, tak je to preto, lebo Boh chce, aby práve ich obeta v spojení 
s obetou Ježišovou zachraňovala ľudí zlých a hriešnych. Boh si nevybral nejakého zločinca, aby 
položil život za ľudí, ale chcel aby to bol jeho vlastný syn. A aj dnes sú to dcéry a synovia Boží, 
ktorí zomierajú, aby svojou smrťou napomínali a vychovávali ostatných.  
 Ježiš povedal ľuďom, že ak nebudú robiť pokánie, zahynú podobne. Nemyslel pritom 
na to, že aj ich dá Pilát pozabíjať, alebo že aj na nich spadne nejaká veža. Myslel na stav a 
kvalitu ich života. Ak nebudú žiť čnostne a úprimne, čaká ich po smrti taká tragédia, ktorú 
možno porovnať so spomínanými tragickými udalosťami. 
V tomto zmysle chápme aj my všetky tragédie, ktorých sme svedkami. Akokoľvek sa nám zdajú 
strašné a nevysvetliteľné, vždy je to silný hlas, ktorý na nás kričí, aby sme sa spamätali. A 
nenamýšľajme si, že nás sa to netýka. Ježiš povedal slovo: “všetci” a myslel pri tom aj na nás. 
Nikto z nás nie je natoľko dobrý a svätý, aby nemohol byť ešte lepší a svätejší. Predstavme si, 
že by sme ochotne uvažovali nad všetkým, čo sme tragické v živote videli a prežili, ak by sme sa 
boli z toho poučili, ak by nám každá takáto udalosť bola pomohla zbaviť sa aspoň jedného 
hriechu, tak či by sme dnes neboli iní ľudia? A preto, že sa nechceme polepšiť, musia aj naďalej 
zomierať predčasne a nečakane ľudia, lebo sme zlými žiakmi v škole života a Boh nás natoľko 
miluje, že nás takýmto spôsobom stále volá a napomína k zmene života.  
 Pri zmierňovaní rozličných tragédií je potrebná ľudská pomoc. Je to však len polovica 
z nášho postoja. Druhou je ochota zamyslieť sa nad vlastným životom, robiť pokánie a polepšiť 
sa.  

 - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. –  
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OZNAMY NA 3. PÔSTNU NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok Zvestovanie Pána slávnosť 
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  4.pôstna   

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 
24.03. 

10.50 – 12.30  
10.50 – 12.30 
12.30 – 12.50 
12.30 – 12.55 
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 – slovensko-česky 

pondelok 18.45 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

utorok   
streda   
štvrtok   

piatok 

18.30 – 19.00 
19.00 – 19.25 
19.30 – 20.00 
20.00 – 21.00 

spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – česky 
upratovanie kostola 

sobota   

nedeľa 
31.03. 

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 17/03/2019 boli v sume 221,05 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 
 

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. 

 
 

UPRATOVANIE KOSTOLA  
 
V piatok 29. marca 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. 
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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. 
 
 
 
 
 

POZVÁNKA NA PÔSTNU DUCHOVNÚ OBNOVU 
 
Milí krajania, pozývame Vás 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. Do tejto funkcie 
bol menovaný od leta roku 2016. 
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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PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA 
5. - 7. APRÍL 2019 

 
ktorú bude viesť Rev. Pavol Zvara 

Rektor Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda, Rím 
 

Termín pôstnej duchovnej obnovy je stanovený na 5. – 7. apríla 2019 (piatok – nedeľa). 
Ako vždy - bude prebiehať v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph  

Slovenskej katolíckej misie v Londýne na 14 Melior Street. 
 

PROGRAM DUCHOVNEJ OBNOVY 
 
PIATOK - 5. apríla 

 
19.30 - 20.30 – sv. omša + úvod: téma – Povolanie „byť kresťan“  
20.30 – 21.00 – poklona pred vyloženou sviatosťou Oltárnou, 
meditácia a požehnanie so sviatosťou Oltárnou na záver 
 

 
SOBOTA - 6. apríla   
 
10.30 - 10.40 – úvod  
10.40 - 11.30 – 1. prednáška –  

téma : Modlitba - Boží dar pre nás 
 

11.30 - 11.45 – prestávka  
 

 
11.45 - 12.30 – 2. prednáška  
téma : Sviatosť zmierenia – zjavenie Božieho milosrdenstva  

 
12.30 - 13.00 – obed 
 
 

13.00 – 15.15 – vyložená sviatosť Oltárna k poklone  
  – meditácia – téma: Sviatosť Oltárna -  Kristus medzi nami  
  – požehnanie so sviatosťou 
  – možnosť sviatosti zmierenia 
 
15.15 – 15.30 – príprava na sv. omšu 
15.30 – 16.30 – sv. omša 
16.30 – 17.00 – záver a upratanie chrámu i Church Hall 

 
 

NEDEĽA - 7. apríla 
 

13.00 – 14.00 – sv. omša  
14.45 – 15.30 – možnosť sviatosti zmierenia 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 
kňazom, susedom, kolegom. 
 
 
24.03. – Gabriel  
25.03. – Marián 
26.03. – Emanuel 
27.03. – Alena 
28.03. – Soňa 
29.03. – Miroslav 
30.03. – Vieroslava 
31.03. – Benjamín 
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