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ROČNÍK III. - č. !4/2019 

 

5. PÔSTNA NEDEĽA 
07. – 14. 04. 2019  

 

Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň 

 

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud 
sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. 

Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili 
ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri 
cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš 
ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. 

Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, 

vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej 
kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – 
počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. 

Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ 

Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ 

A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ 
Jn 8, 1-11   
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   Neraz o živote hovoríme, že sú v ňom straty a zisky. Niektoré straty a zisky sú 
veľké, iné zanedbateľné. Vrcholiaca pôstna doba nám dáva tip na jednu stratu, ktorá 
môže byť veľká a nebezpečná. Je to strata pocitu hriešnosti.  
   Stretnutie Ježiša s verejnou hriešnicou a skrytými hriešnikmi, farizejmi 

a zákonníkmi, nám pomáha zamyslieť sa nad spomínanou stratou pocitu hriešnosti.  
   Ježišovo nečakané vyriešenie problému, pred ktorý ho postavili, bol prínosom pre 
všetkých zainteresovaných. Prekvapili nás najskôr samotní farizeji. Aj keď chceli 
Ježiša pokúšať, predsa na Ježišov nečakaný návrh, aby do ženy hodil kameň, kto je 
bez hriechu, jeden po druhom odišli. Nezačali vykrikovať, čo by sa dalo očakávať, že 
oni sú bez hriechu. Uvedomili si, že aj oni sú hriešnici.  
 Ježiš neschvaľuje ani hriech ženy, ani neruší Mojžišov zákon. Keď jej odpúšťa 

hriech, tak jasne naznačuje, že človek ktorý padol dáva Boh šanci na zmenu. Do 
právnych predpisov vstupuje Ježiš s Božím milosrdenstvom. Práve to má byť 
najsilnejším motívom, prečo má hriešnik zanechať svoje hriechy.  
 V dejinách Cirkvi boli rozličné obdobia s rozličným prístupom k tzv. ťažkým 
hriechom, aké boli napríklad smilstvo alebo vražda.  Bola doba, keď sa robili verejné 
pokánie hriešnikov, ktorých všetci poznali. Boli aj také názory, že človek je taký 
hriešny tvor, že Boh mu môže odpustiť až na smrteľnej posteli. Postupne sa celý 

problém dostal do akýchsi „Ježišových koľají.“ Začala sa skôr zdôrazňovať dôstojnosť 
človeka, ktorý je povolaný k svätosti a práve hriech je pre neho prekážkou na 
dosiahnutie cieľa. Začalo sa silnejšie akcentovať Božie milosrdenstvo v duchu 
myšlienky, že Boh má väčšie srdce, ako je naša hriešnosť. Aj úcta k Božskému Srdcu 
prepichnutého kopijou mala hriešnikom dodávať odvahu oplakať svoje hriechy 
a pocítiť lásku Ježišovho Srdca.  

   Aj dnes zdôrazňujú kazatelia viac Božie  milosrdenstvo, ako naše hriechy. Doba 
však priniesla nové javy. Dvadsiate storočia, aj zásluhou Cirkvi, pomáhalo ľuďom 
uvedomovať si povolanie k slobode. Cirkev pritom nemyslela len na slobodu 
spoločensko – politickú, ale aj na slobodu, ktorú priniesol Kristus – slobodu od 
hriechov. Spoločnosť však natoľko začala zdôrazňovať slobodu, až u časti ľudstva 
začalo vznikať presvedčenie, že sloboda znamená vytvoriť si aj vlastné prikázania – 
teda odmietnuť prikázania Božie. A tak sme dnes vo svete a aj u nás na Slovensku 

svedkami radikálnej zmeny dnešnej evanjeliovej udalosti. Dnes by už najradšej 
niektoré skupiny obyvateľstva – a je ich dosť a sú agresívne – chceli ukameňovať 
tých, ktorí žijú podľa svedomia, podľa Božích prikázaní a podľa evanjelia. Dnes sa 
nekameňujú hriešnici, dnes sa kameňujú svätci! A s hriešnikmi sa chce robiť 
morálna obnova sveta. S hriešnikmi ju chce robiť OSN, Európska únia a jednotlivé 
štáty.  
   A keďže s hriešnikmi sa dá robiť len obnova hriechu, silne pociťujeme, že svet sa 

„dusí“ a nechce dovoliť, aby mu pomáhali ľudia morálni, dobrí a svätí. Ježiš nás volá 
aj dnes vydávať svedectvo. To svedectvo spočíva v tom, že vieme svetu povedať jasne 
a zrozumiteľne, čo je čnosť a čo je hriech. Viem to však predovšetkým povedať sebe. 
Pomocou evanjelia poznávame stále pravdu o sebe. Pravda, ktorá nemusí byť vždy 
príjemná, ale môže viesť k pravej slobode a k prameňu šťastia. My nesmieme tvrdiť, 
že nemáme hriech. Skôr potvrdzujme životom, čo pre nás znamená Božie odpustenie. 
Len tak môžeme pomôcť obnoviť seba a časť sveta, v ktorom žijeme.  

   Nevieme, čo všetko musí ešte ľudstvo prežiť, aby si uvedomilo, že medzi jeho 
najväčšie straty patrí strata pocitu hriešnosti. My nemusíme čakať na bolestné 
„vytriezvenie“ z marasu hriechov. Nebojme sa byť morálnymi autoritami pre dnešný 
svet.  

 
 - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. –  
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OZNAMY NA 5. 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  Kvetná, čiže nedeľa Utrpenia Pána  

deň 
týždňa 

    čas program 

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 – 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 

spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
14.04. 

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 – slovensky 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac apríl: 
 

 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 31/03/2019 boli v sume 269,99 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 lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí pomáhajú 

vo vojnových oblastiach a riskujú vlastné životy pre 
záchranu druhých. 

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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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. 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. 

 
 

KONCERT SLOVENSKEJ GOSPELOVEJ SKUPINY TIMOTHY 
 
Milí priatelia,  
Slovenská katolícka misia v Londýne v spolupráci s gospelovou skupinou 

Timothy Vás srdečne pozýva na koncert, ktorý sa uskutoční 29. apríla 2019 
(pondelok) o 19.00 hod. v kostole Slovenskej katolíckej misie v Londýne. Koncert 
potrvá približne 90 minút a bude zahŕňať piesne, svedectvá a modlitby nielen v 
slovenčine ale aj v anglickom jazyku. Nakoľko je skupina známa celosvetovo 
z Campfestu, neváhajte pozvať aj svojich anglicky hovoriacich priateľov. 
Vstupné zdarma. Dobrovoľné príspevky na podporu výdavkov s koncertom 
(napr. úhrada cestovného atď.), môžete odovzdať počas koncertu. Tešíme sa na 
Vás! 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

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

kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
07.04. – Zoltán 
08.04. – Albert 

09.04. – Milena 

10.04. – Igor 

11.04. – Július 

12.04. – Estera 
13.04. – Aleš 

14.04. – Justína 
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