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ROČNÍK III. - č. !5/2019 

 

KVETNÁ NEDEĽA 
14. – 21. 04. 2019  

  

 

PAŠIE 

 
Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť 

Keď prišla hodina, Ježiš zasadol za stôl a apoštoli s ním. Tu im povedal: „Veľmi som túžil 
jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám: Už 
ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.“ 
Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: „Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. Lebo 
hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.“ 

 
Toto robte na moju pamiatku 

Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré 
sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ 
Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá 
sa vylieva za vás. 

Beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! 

A hľa, ruka môjho zradcu je so mnou na stole. Syn človeka síce ide, ako je určené, ale 
beda človekovi, ktorý ho zrádza!“ 
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A oni sa začali jeden druhého vypytovať, kto z nich by to mohol urobiť. 
Ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje 

Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší. Povedal im: „Králi národov panujú 
nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. Ale vy nie tak! Kto je medzi 
vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník. Veď kto je väčší? Ten, čo sedí 
za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, 
čo obsluhuje. 
Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj Otec 
dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 
dvanásť kmeňov Izraela. 

 
A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov 

Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil 
za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ 
On mu povedal: „Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť.“ 
Ale Ježiš povedal: „Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že 
ma poznáš.“ 

 
Musí sa na mne splniť, čo je napísané 

Potom im povedal: „Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez 
obuvi?“ 
Oni odpovedali: „Nie.“ 
On im povedal: „Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, 
nech predá šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: 
‚Započítali ho medzi zločincov.‘ Lebo sa spĺňa o mne všetko.“ 
Oni hovorili: „Pane, pozri, tu sú dva meče.“ 
On im povedal: „Stačí.“ 

 
V smrteľnej úzkosti sa ešte vrúcnejšie modlil 

Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. Keď prišiel na 
miesto, povedal im: „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ 
Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: „Otče, ak 
chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ Tu sa mu 
zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, 
pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. 
Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. I povedal im: 
„Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ 

 
Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka? 

Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal 
Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal. Ježiš mu však povedal: „Judáš, bozkom 
zrádzaš Syna človeka?“ 
Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, povedali: „Pane, máme udrieť mečom?“ 
A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 
Ale Ježiš povedal: „Nechajte to už!“ I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. 
Potom Ježiš povedal veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: 
„Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. Keď som bol deň čo deň s vami v chráme, 
nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc temna.“ 

 
Peter vyšiel von a horko sa rozplakal 

Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi. Keď 
uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich. Ako 
tak sedel pri svetle, všimla si ho ktorási slúžka, zahľadela sa naňho a povedala: „Aj tento 
bol s ním.“ 
Ale on ho zaprel: „Žena, nepoznám ho.“ 
O chvíľu si ho všimol iný a povedal: „Aj ty si z nich.“ 
Peter odpovedal: „Človeče, nie som.“ 
A keď prešla asi hodina, ktosi iný tvrdil: „Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan.“ 
Peter povedal: „Človeče, neviem, čo hovoríš.“ A vtom, kým ešte hovoril, zaspieval kohút. 
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Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu 
povedal: „Skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ Vyšiel von a horko sa 
rozplakal. 

 
Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel! 

Muži, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho. Zakryli ho a vypytovali sa ho: 
„Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel!“ A ešte všelijako ináč sa mu rúhali. 

 
Predviedli ho pred svoju radu 

Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred svoju radu 
a hovorili mu: „Ak si Mesiáš, povedz nám to!“ 
On im odvetil: „Aj keď vám to poviem, neuveríte, a keď sa opýtam, neodpoviete mi. Ale 
odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci.“ 
Tu povedali všetci: „Si teda Boží Syn?“ 
On im povedal: „Vy sami hovoríte, že som.“ 
Oni povedali: „Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho úst!“ 

 
Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi 

Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali naňho žalovať: „Tohoto sme 
pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, 
kráľ.“ 
Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ 
On odpovedal: „Sám to hovoríš.“ 
Pilát povedal veľkňazom a zástupom: „Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi.“ 
Ale oni naliehali: „Poburuje ľud a učí po celej Judei; počnúc od Galiley až sem.“ Len čo to 
Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan. A keď sa dozvedel, že podlieha 
Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme. 

 
Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol 

Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, 
a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič 
neodpovedal. 
Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali. Ale Herodes so svojimi vojakmi 
ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad 
k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve. 

 
Pilát vydal Ježiša ich zvoli 

Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud a povedal im: „Priviedli ste mi tohoto človeka, 
že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič 
z toho, čo na neho žalujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil 
nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrescem ho teda a prepustím.“ Tu celý dav skríkol: 
„Preč s ním a prepusť nám Barabáša!“ Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre 
vraždu. 
Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni vykrikovali: „Ukrižuj! 
Ukrižuj ho!“ 
On k nim tretí raz prehovoril: „A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si 
zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím.“ Ale oni veľkým krikom dorážali 
a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich 
žiadosti: prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým 
Ježiša vydal ich zvoli. 

 
Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou 

Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, 
aby ho niesol za Ježišom. 
Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim 
obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou 
a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: ‚Blahoslavené neplodné, loná, čo 
nerodili, a prsia, čo nepridájali!‘ Vtedy začnú hovoriť vrchom: ‚Padnite na nás!‘ a kopcom: 
‚Prikryte nás!‘ Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?“ 
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Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. 
 

Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia 

Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, 
druhého zľava. 
Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ 
Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. 

 
Toto je židovský kráľ 

Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval, 
nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ 
Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak 
si židovský kráľ!“ 
Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ 

 
Dnes budeš so mnou v raji 

A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba 
i nás!“ 
Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my 
spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ 
Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 
On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ 

 
Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha 

Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. 
Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: 
„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol. 
 

Pokľakne sa a chvíľku je ticho. 
 

Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: „Tento človek bol naozaj 
spravodlivý.“ A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do 
pŕs a vracali sa domov. 
Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali sa na to. 

 
Jozef uložil Ježišovo telo do vytesaného hrobu 

Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek z judejského mesta 
Arimatey, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo, zašiel 
k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do 
vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal. Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota. 
Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galiley. Pozreli si hrob aj to, ako uložili jeho 
telo. Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. Ale v sobotu zachovali 
podľa prikázania pokoj. 

 Lk 24, 14 – 23, 56 

  

   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 človeku, ktorý padol, dáva Boh šancu na zmenu. Do 
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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. –  

OZNAMY KVETNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický 

stupeň slávenia 

pondelok Veľkého týždňa  

utorok Veľkého týždňa  

streda Veľkého týždňa  

štvrtok Zelený štvrtok – Pamiatka Pánovej večere  

piatok Veľký piatok – Utrpenie a smrť Pána  

sobota Biela sobota – vigília Pánovho zmŕtvychvstania slávnosť 
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2. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac apríl: 
 

 
 

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV 

 
Vždy sú vítaní DOBROVOĽNÍCI, ktorí by pomohli pri: 

 

+  upratovaní kostola 
+  obsluhe v Church Hall počas nedeľných popoludňajších posedeniach  
+  obsluhe v Church Hall počas večerných posedení pri káve a čaji vo všedné dni 
+  príprave liturgického priestoru k bohoslužbám a pobožnostiam 
 
Ochotní záujemcovia sa môžu prihlásiť u duchovného správcu SCM alebo 
sekretárky Daniely Brachovej alebo kostolníka Jozefa Pavúka. 

 
 

PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2019 
 

Na webovej stránke SCM od 1.1. 2019 môžete nájsť 
aktualizovaný plán podujatí pre prvý polrok 
2019, vrátane príprav ku krstu alebo manželstvu, 
vysluhovania sviatosti krstu; pravidelné duchovné 
i spoločenské podujatia konané v rámci SCM 
v Londýne.  

 
 

3. Program, spovedanie a sväté omše: 

nedeľa  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania slávnosť 

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. 

deň 

týždňa 
    čas program 

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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MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 07/04/2019 boli v sume 383,37 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.  

pondelok 

10.00 – 12.00 
15.00 – 18.00 

18.45 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
administratívne hodiny 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

utorok 12.00 – 13.30 

The Mass of Chrism – omša svätenia olejov 
a stretnutie kléru arcidiecézy Westminster 

so svojim biskupom vo Westminsterskej 
katedrále 

streda 
17.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša - slovensky  

štvrtok 20.00 – 21.30 
sv. omša na Pamiatku Pánovej večere –  

slovensko-česky 

piatok 

16.00 – 17.00 
18.00 – 19.30 
 
19.30 – 20.30 

 

spovedanie 
Obrady Utrpenia a smrti Krista Pána -  

slovensko-česky 
Poklona pred vystavenou sviatosťou 

Oltárnou v Božom hrobe 

sobota 

17.00 – 18.00 
 

18.00 – 20.15 
 
20.15 – 20.25 

 

Poklona pred vystavenou sviatosťou  
    Oltárnou v Božom hrobe  

obrady vigílie Pánovho zmŕtvychvstania –  
slovensko-česky 
požehnanie Paschy  (veľkonočných 
pokrmov) 

nedeľa 
21.04. 

10.45 – 12.15 
12.15 – 12.30 
13.00 – 14.00 

 
 

na záver 
sv.omše 

nácvik zboru 
spovedanie 
Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania - sv. omša slovensko-
česky  

požehnanie Paschy  (veľkonočných 
pokrmov) 
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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 
 

 

ASISTENCIA K VEĽKONOČNÝM OBRADOM 
 

Drahí priatelia, k veľkonočným obradom je potreba väčšej asistencie 
a spolupráce. Pozývam všetkých, ktorí sa chcú aktívne zúčastniť na slávení 
veľkonočných sviatkov v SCM, aby sa prihlásili v sakristii kostola duchovnému 
správcovi SCM a zapísali do zoznamu na jednotlivé dni, či už ako lektori alebo 
asistencia (miništranti) alebo kantori ap. 

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


 

9 

 

 
 

 

Kvetná nedeľa 14.
nedeľa 

(Sunday)

1.00 pm;                       

7.30 pm

streda vo Veľkom týždni 17.
streda 

(Wednesday)
7.30 pm

Zelený štvrtok  - Pamiatka poslednej Pánovej 

večere
18.

štvrtok 

(Thursday)
8.00 pm

Veľký piatok  - obrady Umučenia Pána 19.
piatok 

(Friday)
6.00 pm

Poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

v Božom hrobe
19.

piatok 

(Friday)
7.30 - 8.30 pm

Poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

v Božom hrobe
20.

sobota 

(Saturday)
5.00 - 6.00 pm

Biela sobota                                                                       

- obrady Veľkonočnej vigílie Pánovho 

zmŕtvychvstania                                                                                       

- sv. omša + procesia + požehnanie Paschy

20.
sobota 

(Saturday)
6.00 pm

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania                                 

- sv. omša + požehnanie Paschy
21.

nedeľa 

(Sunday)
1.00 pm

OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA
APRÍL 2019

kostol SCM Our Lady of La Salette and St Joseph  14 Melior Street, London, SE1 3QP

Kvetná nedeľa 14.
nedeľa 

(Sunday)

12.20 - 12.50 pm               

2.45 - 4.30 pm                 

7.00 - 7.30 pm

pondelok 15.
pondelok  

(Monday)

10.00 am - 12.00 pm      

6.45 - 7.20 pm 

streda vo Veľkom týždni 17.
streda 

(Wednesday)

5.00 - 7.20 pm                         

8.15 - 9.00 pm

Veľký piatok 19.
piatok   

(Friday)
4.00 - 5.00 pm

Veľkonočná nedeľa 21.
nedeľa 

(Sunday)
12.15 - 12.30 pm

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI

APRÍL 2019

kostol SCM Our Lady of La Salette and St Joseph  14 Melior Street, London, SE1 3QP
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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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REGISTRÁCIA ČLENA SCM 

 
Od 1. adventnej nedele roku 2014 je spustená registrácia členov misie.  
Prečo je vhodné, správne a potrebné sa registrovať, sa môžete dočítať na 
webstránke SCM alebo v letáku umiestnenom na stolíku vzadu v kostole. 
Registrovať sa môžete online cez webstránku SCM. 
O radu pri vyplňovaní sa môžete obrátiť na členov Finančnej komisie Farskej 
rady (Jarmila Antoničová, Daniela Brachová, Vladimír Marko). 

 
 

POMÔŽ NÁM, ABY SME ŤA MOHLI PRIVÍTAŤ 
A BYŤ TI K DISPOZÍCII PO 365 DNÍ V ROKU. 

 

ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY  
SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE V LONDÝNE  

STOJÍ MESAČNE PRIBLIŽNE 4.500,- GBP.  
 

SLOVENSKÁ MISIA A TVOJA KOMUNITA POTREBUJE  
AJ TVOJU PODPORU K JEJ UDRŽANIU A ROZVÍJANIU. 

BUĎ VEĽKORYSÝ A ŠTEDRÝ K NEJ I HRDÝ NA SEBA SAMÉHO. 
 

 
 

PODPORA AKTIVÍT SCM V ROKU 2019 
 
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 starostlivosť a službu 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. 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 
kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
14.04. – Justína 
15.04. – Fedor 
16.04. – Dana, Danica 
17.04. – Rudolf, Rudolfa 
18.04. – Valér 
19.04. – Jela 
20.04. – Marcel  
21.04. – Ervín 
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