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ROČNÍK III. - č. !8/2019 

 

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

05. – 12. 05. 2019  

 

Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu 
 
Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon 

Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní 
dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ 
Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. 
Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich 

opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ 
Odpovedali mu: „Nemáme.“ 
On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo 
rýb ju už nevládali vytiahnuť. 

Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ 
Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do 
mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, 
a sieť s rybami ťahali za sebou. 

Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im 
povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú 
veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. 
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Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo 
vedeli, že je to Pán. 

Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. 
To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. 
Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako 
títo?“ 

Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ 
Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“ 
Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ 
On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ 

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ 
Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ 
Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš 
všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ 

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa 
opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, 
kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval 
ho: „Poď za mnou!“ 

Jn 21, 1-19  

  
 
Denne dostávame obrazové informácie od reportérov z celého sveta. Z pohľadu 
veľkonočných sviatkov sa môžeme pýtať: ak by reportéri stáli pri Ježišovom 
hrobe, boli by schopní svojimi dokonalými prístrojmi nafilmovať jeho 
zmŕtvychvstanie? Odpovedáme: neboli by toho schopní. Prečo? Ježišovo 
zmŕtvychvstanie nie je taká udalosť, ktorá by sa dala nafilmovať kamerou. Bola 
to udalosť duchovná, ktorá sa nedala vidieť ani telesnými očami, ani dokonalými 
prístrojmi. Teologicky hovoríme, že to bola udalosť transcendentálna. 

 Mohli by však nafilmovať udalosti po zmŕtvychvstaní. Predovšetkým to, 
ako sa Ježiš zjavuje svojim učeníkom a tým, ktorí mu boli blízki. Ako sa s nimi 
stretáva, stoluje a rozpráva. Mohli by nafilmovať aj reakcie apoštolov. Ich strach, 
pochybovanie a neveru, ale aj postupné dozrievanie k istote Ježišovho 
zmŕtvychvstania. My ale nemusíme smútiť, že nemáme žiaden filmový záznam. 
Máme iný a dôležitejší záznam. Sú nim evanjeliá, ktoré nám opisujú všetko to, 
čo potrebujeme k našej viere a životu. 
 A taká poučná je aj udalosť z dnešného Evanjelia. Ježiš nachádza 
apoštolov v sieni Poslednej večere za zatvorenými dverami. Evanjelium 
konštatuje, že zatvorení boli zo strachu pred Židmi. Bolo tam desať apoštolov, 
ktorí už uverili v Ježišovo zmŕtvychvstanie. Bola to ale viera ešte nedokonalá, 
počiatočná, nestabilná. Jedenástym apoštolom bol Tomáš. Jemu dáva 
kresťanská tradícia prívlastok “neveriaci”. Vo večeradle je teda spolu aj viera aj 
nevera, oboje za zatvorenými dverami. 
Viera za zatvorenými dverami. Konštatovanie, ktoré je vhodné na zamyslenie. 

Apoštoli sa síce chvália pred Tomášom, že videli Pána. Aj Mária Magdaléna 
videla Pána a išla to oznámiť bratom. Oni videli, ale nič neoznamujú. Ani 
bratom, ani širšej verejnosti. Boja sa Židov, boja sa zloby sveta. Videli ju pri 
Ježišovom umučení a teraz majú strach. 
Ježiš k nim prichádza cez zatvorené dvere a pozdravuje ich: “Pokoj vám - Šalóm 
lechém”. Je to pozdrav, ktorý si vymieňali len dôverní priatelia a ľudia navzájom 
blízki. Ježiš už pozdravom naznačuje, že nebude robiť apoštolom výčitky a 
obžaloby kvôli ich správaniu. Má dosť trpezlivosti, aby v nich postupne budoval 
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vieru, ktorá sa po zoslaní Ducha Sv. premení na vieru takú silnú, že im dá 
odvahu vydať za neho krvavé svedectvo. 
 Viera za zatvorenými dverami. Nie je aj naša viera podobná viere 
apoštolov pred zoslaním Ducha Sv.? Nemáme aj my strach ísť s našou vierou 
do sveta a svedčiť o Bohu, Ježišovi, Cirkvi a evanjeliu? Nemáme aj my strach 
pred svetom preto, že sme niekedy skúsili jeho zaslepenosť, zlobu a výsmech? 
Môžeme so sv. Pavlom povedať: ”Ja sa za evanjelium nehanbím (Rim 1, 16)? 
Alebo sa za evanjelium hanbíme a neveríme v silu, ktorú v sebe skrýva?  
Viera za zatvorenými dverami. Možno sa dotýka aj nášho farského spoločenstva. 
Radi sa uzatvárame do vlastných skupiniek, v ktorých všetci rovnako zmýšľajú 
a cítia. V nich sa vyžalujeme na zlý svet bez toho, že by sme mali chuť a túžbu 
tento svet meniť. Za zatvorenými dverami vieme byť prezidentmi, pápežmi, 
múdrejšími nad všetkých učencov, ale len za zatvorenými dverami. Keď 
prejdeme cez tieto dvere do okolitého sveta, tak sa bojíme, alebo sa pridáme 

k spokojnej mase, ktorá nemá chuť nič zmeniť. A tak sa stále nachádzame za 

zatvorenými dverami. Chýba nám “evanjeliová agresivita” a preto nás 
predbehujú sektári a iné nebezpečné skupiny, ktorým agresivita nechýba. 
V anonymite nie sme potom schopní ani hovoriť a svedčiť o Ježišovi pred 
svetom, ani brániť našu Cirkev, keď ju často jej nepriatelia hanobia. 
Za zatvorenými dverami večeradla bola aj nevera. Tomáš, ktorý nechce uveriť 
v zmŕtvychvstanie, si dáva požiadavky: Chcem Ježiša vidieť, chcem sa dotknúť 
jeho rán. Ak by žil dnes, povedal by: Verím len v to, čo vidím. U Tomáša sme 
svedkami dvojnásobného zavretia. Nielen za dverami, ale je uzatvorený aj vo 
svojom vnútri. Jeho duchovný zrak, obzor jeho myslenia, nevládze hľadieť vyššie 
a hlbšie. Vidí len povrchnú realitu stereotypného každodenného života. Má 
strach pred niečím novým, čo by zmenilo jeho myslenie a celý život. 
Nevieme, či sa Tomáš naozaj dotkol Ježišových rán. Na jednom obraze som videl, 
ako sa Ježiš dotýka jeho čela, akoby chcel zmeniť jeho pohľad na veci a stvoriť 
v ňom nové myslenie. Tým, že Tomáš zvolal: “Pán môj a Boh môj”, sa to Ježišovi 
podarilo. Niečo z postoja Tomáša sa nachádza v každom z nás. Aj na nás je 
vhodný prívlastok “neveriaci”. Tak isto je náš duchovný obzor neraz úzky a my 
ťažko dokážeme hľadieť vyššie a hlbšie. Často si myslíme, že prežijeme život 
s vierou z detských liet. A potom v živote skusujeme, že sme so svojou vierou 
smiešni. Nevieme si ju obhájiť, nevieme múdro argumentovať, nevieme iných 
pre vieru nadchnúť.  
 A potom sa často žalujeme na pochybnosti vo viere. Oni môžu pochádzať 
z rozličných prameňov. Jedným z nich je aj strach. Bojíme sa otvoriť oči nášho 
ducha na niečo celkom nové. Nechceme vstúpiť do nového sveta, do priestoru, 
ktorý nám otvára viera. Stojíme len na prahu tohto sveta a chýba nám rázny 
krok vstúpiť do neho. Nechcem opustiť náš prirodzený ľudský svet, v ktorom sa 
nám tak dobre žije. Nie sú to všetko náznaky Tomáša v nás, jeho nevery? 

 Úprimná prosba k Pánovi by dnes mohla znieť aj takto: Zmŕtvychvstalý 
Ježišu, nenechaj nás za zatvoreným dverami našej viery. Prenikni aj k nám cez 
všetky dvere našich strachov pred svetom. Buď aj s nami trpezlivý. Buduj našu 
nesmelú vieru vo vieru silnú a odvážnu. Daj aj nám, ako si dal Tomášovi, poznať 
už tu na zemi znaky toho, že žiješ. Dopraj našej ľudskej skúsenosti také zážitky, 
ktoré nás presvedčia o tvojej pravde. Pomáhaj nám vstúpiť do sveta viery, 
v ktorom chceš aby sme žili a vydávali svedectvo.  

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



 

4 

 

OZNAMY NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
 

 

1. Liturgický kalendár: 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria vo veľkonočnom období  

utorok féria vo veľkonočnom období  

streda féria vo veľkonočnom období  

štvrtok féria vo veľkonočnom období  

piatok féria vo veľkonočnom období  

sobota féria vo veľkonočnom období  

nedeľa  4.veľkonočná – Nedeľa Dobrého Pastiera  slávnosť 

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
05.05. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 

 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 
večerná sv.omša v kostole SCM nebude !!! 

pondelok 

10.00 – 11.30 
 
 

BANK HOLIDAY 

Mass for Migrant people 
Westminster Cathedral, Victoria Street, 

London, SW1P 1LT 
večerná sv.omša v kostole SCM nebude !!! 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok 

15.00 – 18.30 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.15 – 22.30 

príprava ku sviatosti manželstva 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
Filmový večer 

sobota 10.30 – 19.30 príprava ku sviatosti manželstva 

nedeľa 
12.05. 

10.50 – 12.30 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.00 – 14.15 
14.15 – 15.30 
 
15.30 – 16.30 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

príprava ku SKI 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
program ku Dňu matiek  
JE LIETANIE BEZPEČNÉ? prednáška 
a diskusia s pilotom – kapitánom aerolínii 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj: 
 

 
MILODARY 

 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 28/04/2019 boli v sume 277,26 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 Cirkev v Afrike, aby sa prostredníctvom života 

vlastných veriacich stala zdrojom jednoty medzi jej 
národmi a znakom nádeje pre tento svetadiel. 

Úmysel KBS 

Aby pracujúci na príhovor svätého Jozefa dokázali aj 
svoju prácu premeniť na službu Bohu, boli za prácu 
vďační a nadobudnuté prostriedky správne využívali. 

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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DEŇ MATIEK 
 

Spoločne oslávime sviatok Dňa matiek, ktorý sa uskutočni 12. mája 2019 po 

svätej omši o 14.00 hod v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph. 

( 14 Melior Street, London, SE1 3QP ) 

Pozývame preto najmä všetky matky. 
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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 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. 

 
 

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. 
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SCM MÁ PRE VÁS V PONUKE TIETO SUVENÍRY 
 

 pohľadnice kostola SCM 
 obaly na OYSTER karty 
 publikáciu Tweetuj s Bohom 
 kožený prívesok na kľúče 
 pero s laserovým lúčom a svetlom 
 nástenný kalendár formátu A3 

 

O poskytnutie všetkých uvedených suvenírov môžete požiadať kostolníkov – 
Jozefa Pavúka, Danielu Brachovú alebo Moniku Gábrišovú.  
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STÁLY PROGRAM 

v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph 
 
a/ MODLITBA RUŽENCA 

 ½ hodinu pred začiatkom každej svätej omše 
 

b/ KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
 Každú prvú nedeľu v mesiaci po sv. omši o 14.15 hod. v kaplnke 

Božského Srdca Ježišovho 

 
c/ 1.PIATOK V MESIACI – Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

 20:00 – 20:30 hod. 
o Moderovaná adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

a požehnanie na záver so sviatosťou Oltárnou 

 

d/ KAŽDÝ 3. PIATOK V MESIACI 
 18:30 – 19:20 hod. 

o  Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
a požehnanie na záver so sviatosťou Oltárnou 

 20:15 – 21:00 hod. 
o Modlitby chvál 

 

c/ V PÔSTNOM OBDOBÍ POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 KAŽDÝ PIATOK – ½ hodinu pred začiatkom svätej omše  
 KAŽDÁ NEDEĽA – od 14.15 hod. po poludňajšej svätej omši 

 

  SPOVEDANIE           PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE  
 

 Pondelok    –  18:30 – 19:20     Pondelok  –  19:30 (SVK)  
 Piatok     –  18:30 – 19:20    Piatok   –  19:30 (SVK) 
 Nedeľa    –  12:30 – 12:50    Nedeľa   –  13:00 (SVK-CZE)  
    –  14:45 – 15:30 
      –  19:00 – 19:20 *        –  19:30 (SVK)* 

* 
SCM si vyhradzuje právo meniť a upravovať program podľa aktuálnej situácie a potrieb. Aktuálne oznamy nájdete 
vždy na webstránke SCM a v písomných oznamoch každú nedeľu a na webstránke SCM (www.scmlondon.org). 

 

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
ADRESA: Slovak Catholic Mission in London, 14 Melior Street, London SE1 3QP 
 
DUCHOVNÝ SPRÁVCA SCM:      SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU: 
Rev. Tibor Borovský         Daniela Brachová  
Mobil: (+44) 07597 637 411       Mobil: (+44)  
Email: info@scmlondon.org       Email: secretary@scmlondon.org  
 

STRÁNKOVÉ HODINY: 
Pondelok 15.00 – 18.00 hod.     (potreba dohodnúť stretnutie cez secretary@scmlondon.org ) 
 

Počas mesiacov júl a august kancelária SCM pre čerpanie dovolenky nebude v prevádzke 

a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti. 
 

mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 
kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
05.05. – Lesana, Lesia  

06.05. – Hermína 

07.05. – Monika 

08.05. – Ingrida 
09.05. – Roland 

10.05. – Viktória 

11.05. – Blažena 

12.05. – Pankrác 
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