
 

1 

 

 

 

 
ROČNÍK III. - č. !3/2019 

 

4. PÔSTNA NEDEĽA 
31. 03. – 07. 04. 2019  

  

Tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil 
K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji 
a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ 

Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší 
z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil 
majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého 
kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. 

Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. 
Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje 
hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik 
mu ich nedával. 

Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba 
nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem 
mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím 
synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu 
otcovi. 
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Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, 
hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. 

Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden 
volať sa tvojím synom.‘ 

Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! 
Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. 
Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, 
a našiel sa.‘ A začali hodovať. 

Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul 
hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu 
povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil 
zdravý.‘ 

On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. 

Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil 
tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi 
priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre 
neho si zabil vykŕmené teľa.‘ 

On mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je 
tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, 
bol stratený, a našiel sa.‘“ 

 Lk 15, 1-3. 11-32   
 
 
 

 Stará grécka poviedka hovorí o zvláštnych bytostiach, ktoré sa volali 
sirény. Polovica ich tela bola ľudská a druhá polovica sa podobala na rybu. Žili 
na jednom ostrove a krásne spievali. Spevom sa snažili privolať námorníkov, 
ktorý sa plavili okolo ostrova. Ale všetci, ktorí sa dali zlákať spevom a vystúpili 
na ostrov, boli nemilosrdne zabití.  
Nielen v mytológii, ale aj v reálnom svete existujú “sirény”, ktoré spievajú, volajú 
a vábia. Veľa ľudí sa nadchne ich hlasom, ide za ním s nádejou, že ich čaká 
krajší a radostnejší život. Niekedy však veľmi rýchlo prichádza vytriezvenie, ak 
vôbec príde.  
 Aj mladší syn z Ježišovho podobenstva počul hlas sirén sveta. Rozhodol 
sa preto opustiť domov, rodičov, brata, aby našiel čosi nové, zaujímavé a 
dobrodružné. Všetko to aj našiel, ale nakoniec sa ocitol medzi sviňami.  
 Ježiš toto podobenstvo povedal preto, aby farizejom vysvetlil, prečo sa 
stretáva s hriešnikmi. Ale skôr ako im to povedal, vysvetlil im aj to, prečo sa 
stáva človek hriešnikom, prečo sa ocitne pri sviniach. 
Prvý krok smerom k hriešnosti je túžba po nezávislosti. V podobenstve je 
vyjadrená majetkom a odchodom z domu, od otca. Kandidát na hriešnika je 
presvedčený, že nepotrebuje Boha Otca, stačí mu, keď má majetok.  
Druhým krokom je radosť z hýrivého života. Z kandidáta na hriešnika sa stáva 
skutočný hriešnik, ktorý prestáva zachovávať všetky náboženské normy a 
prikázania.  
Tretím krokom je už stav, v ktorom sa z hriešnika stáva ľudská troska. Ak 
nechce skutočne zomrieť, musí pásť aspoň svine. Žije na okraji spoločnosti, 
odkázaný na milosť a nemilosť iných.  
Ježiš však nekončí podobenstvo pri ľudskej tragédii hriešnika. Pokračuje ďalej 
a v druhej časti podobenstva predstavuje grandiózny projekt jeho záchrany. Ak 
je hriešnik ešte schopný uvedomiť si svoj stav, ak je schopný spomenúť si na 
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to, ako žil vtedy, keď bol verný Bohu, ak je schopný zaplakať nad svojim stavom 
a ak je napokon schopný znova sa vrátiť k Otcovi, je zachránený. Boh ho čaká 
s otvoreným náručím, aby ho znova prijal do svojho domu lásky, pokoja a 
radosti. A Ježiš sa práve preto stretával a jedol s hriešnikmi, aby im povedal, 
v tom čase neslýchanú vec, že Boh ich stále miluje a čaká na ich obrátenie, aby 
im mohol odpustiť všetky ich hriechy.  
 V rokoch 1936 - 1939 sa odohrala v Španielsku krutá občianska vojna. 
Bojovali proti sebe republikáni a nacionalisti. Republikáni zanechávali po sebe 
znesvätené kostoly, vypálené dediny a zmrzačené mŕtvoly. Stalo sa, že 
nacionalisti oslobodili nejakú dedinu od republikánov. Našli v nej aj raneného 
vojaka, ktorý pomaly zomieral. Bolo počuť iba slabý hlas: “Kňaza, zavolajte mi 
kňaza!” “Choď k čertu”, povedal mu jeden z vojakov. Druhý sa ale nad ním 
zľutoval a hovorí: “Ideme pohľadať, ak aspoň jeden zostal nažive”.  
Krátko na to sa vrátil s kňazom. Kňaz, trochu v rozpakoch, si sadol k nemu a 
opýtal sa ho, či ho on volal, aby sa vyspovedal. “Áno, chcem sa vyspovedať a 
povedzte mi, či ste tunajší farár, tohto mesta?” ”Áno, ja som tunajší farár”, 
odpovedá kňaz. “Bože môj, Bože môj”, povzdychol si umierajúci vojak.  
Dlho ostal kňaz s vojakom. A keď ukončil spoveď, kňaz poprosil odporcov, aby 
vojaka zaniesli do nejakého blízkeho domu, lebo by to bola hanba nechať 
človeka, aby zomrel na ulici. Kňaz bol ale celý spotený a biely ako stena. 
Keď sa bojovníci priblížili k vojakovi, on si povzdychol: “Predsa mi dal 
odpustenie a rozhrešenie!” Začudovane sa ho opýtali: “Prečo by ti nemal dať 
rozhrešenie, veď to je jeho poslanie?” “Ale, ale, vy neviete... čo som urobil. Ja 
som svojimi rukami, ktoré tu vidíte, zabil tridsať dva kňazov. Všetkých som ich 
predtým hrozne mučil, a potom zastrelil. To bola moja prvá úloha v každom 
meste, do ktorého som prišiel. Hľadal som farské budovy a zabíjal kňazov. To 
isté som chcel urobiť aj tu. Ale kňaza som nenašiel a preto som zabil jeho otca 
a jeho dvoch bratov. Keď som sa ich pýtal, kde je kňaz, nechceli mi odpovedať. 
Vtedy som ich všetkých troch usmrtil. Zabil som kňazovho otca a dvoch jeho 
bratov, tohoto kňaza, ktorý ma vyspovedal... A on mi napriek tomu všetkému 
odpustil a dal rozhrešenie”. 
 Možno nie sme takí veľkí hriešnici ako syn z podobenstva. Možno nie 
sme takí zločinci ako vojak z príbehu. Všetci ale hrešíme. Každý náš hriech je 
ranou do Božieho srdca. Je bombou adresovanou Bohu, ktorej explózia ale ničí 
nás. Treba skončiť s týmto zlým a nerozumným vzťahom. Treba podať našu 
ruku Bohu vo sviatosti zmierenia. Boh na ňu čaká, aby nás objal, aby nám 
odpustil. Tomuto verme, toto prežívajme a o Božom milosrdenstve hovorme aj 
iným.  
 Možno sme podľahli hlasu rozličných “sirén”, ktoré chceli zabiť naše 
duše. Snáď sme to už aj oplakali a oľutovali. Ak sme tak ešte neurobili, 
nečakajme! Bolo by hrozné, keby niekto v tej špine, ktorú symbolizujú svine 
z podobenstva, chcel naďalej žiť a dokonca aj zomrieť.  

 
 - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. –  

 
OZNAMY NA 4. PÔSTNU NEDEĽU 

 

1. Liturgický kalendár: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 
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2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac apríl: 
 

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  5.pôstna   

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

pondelok 
18.45 – 19.20 

19.30 – 20.00 

spovedanie  

sv. omša – slovensky 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok 

16.00 – 18.00 
18.30 – 19.00 
19.00 – 19.25 

19.30 – 20.00 

príprava ku sviatosti krstu 
spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 

sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
07.04. 

10.50 – 12.30  
10.50 – 12.30 

12.30 – 12.50 
12.30 – 12.55 
13.00 – 14.00 
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  
vysluhovanie sviatosti krstu 
spovedanie 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 

Evanjelizačný 

Za lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí pomáhajú 
vo vojnových oblastiach a riskujú vlastné životy pre 
záchranu druhých. 
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MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 24/03/2019 boli v sume 226,97 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 

PÔSTNE OBDOBIE 
 

Úmysel KBS 
Aby posolstvo veľkonočnej lásky naplnilo srdcia veriacich 
nádejou a dôverou v Božie milosrdenstvo. 

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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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. Zápis majú na starosti kostolníci a Monika. 
 

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. 

 
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 5. apríla 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. 

POZVÁNKA 
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As you may be aware the Catholic Church is 
taking part in the Standing Together ecumenical 
public rally at Trafalgar Square in central London, 
on Saturday 6 April 2019 from 2:00pm to 
4:00pm.  The event is ecumenical and will bring 
together churches in the UK “to stand alongside 
those affected by the scourge of violent crime in 
UK”.  Cardinal Vincent Nichols will be leading the 
Catholic Church at the rally and I hope that you will 
be available to take part in this event.   
If there are any volunteers in your networks who 
would like to serve as  STEWARDS on the actual 
day please  encourage them to contact the 
organisers on email rally@ascensiontrust.org.uk 
  
I look forward to your kind assistance 
With warm wishes and my prayers 
Cecilia Taylor-Camara; 
Senior Policy Adviser 

Office for Migration Policy 

International Affairs Department 

Catholic Trust for England and Wales 

 
 

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. 

... WITH FA M ILIES A ND COM M UNITIES IM PACTED BY VIOLENT CRIM E

... WORKING AGA INST VIOLENT CRIM E

... TO FIND EFFECTIVE SOLUTIONS TO COM BAT VIOLENT CRIM E

... TO SUPPORT A LL WHO HAVE BEEN A FFECTED BY VIOLENT CRIM E

FO R FURTHER IN FO RM A TIO N 

e m a i l :  r a l l y @a sc e n s i o n t r u s t .o r g .u k  

o r  v i s i t :  w w w .a sc e n s i o n t r u s t .o r g .u k

Ev e n t b r i t e  l i n k :  h t t p s:/ / st a nd i ng - t o g e t he r - r a l ly -a t - t r a f a lg a r -sq ua r e .e v e nt b r i t e .c o .uk

This publicity was produced by the Ascension Trust, a charity registered in England and Wales, number 1127204.

In Partnership with London City Mission and Churches Together England & Wales.

STA NDING
TOGETHER

JO IN

US

TRAFALGAR SQUARE

SATURDAY 6TH APRIL 2019

2.00PM – 4.00PM

R a l l y

mailto:rally@ascensiontrust.org.uk
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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. 
 

 
31.03. – Benjamín 
01.04. – Hugo 
02.04. – Zita 
03.04. – Richard 
04.04. – Izidor 
05.04. – Miroslava 
06.04. – Irena 
07.04. – Zoltán 
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