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ROČNÍK III. - č. !9/2019 

 

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

12. – 19. 05. 2019  

 

Ja dávam svojim ovciam večný život 
 

Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. 
Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj 
Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť 
z ruky. Ja a Otec sme jedno.“ 

Jn 10, 27-30  

  
 
 Umelci sa často chvália, kto bol ich učiteľom, kto ich viedol, kto im 
naviac pomohol zúžitkovať talent. Aj my, keď rozmýšľame nad svojim životom, 
tak v ňom nachádzame ľudí, ktorí mali na nás veľký vplyv. Ak bol dobrý, sme 
im vďační aj po rokoch. Ak bol zlí, tak ľutujeme, že sme týchto ľudí stretli. Nikto 
z nás si nemôže povedať, že na mňa nemal nikto vplyv. Otázka je, že aký? 
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 Ježiš, keď hovorí, že: “Moje ovce počúvajú môj hlas; ja ich poznám a ony 
idú za mnou”, tak je v tom jasne vyjadrené, že Ježiš nás chce počas nášho života 
viesť a chce mať na nás vplyv.  
 Prečo má Ježiš takéto ambície? Odpoveď nie je ťažká: miluje nás, pozná 
nás a chce nás chrániť. Toto všetko dokazoval počas svojho pozemského života. 
Miloval každého človeka, s ktorým sa stretol. Aj keď bol voči niekomu prísny, aj 
to bol prejav jeho lásky. Ježiš bol Boží Syn, nemal hriechu, a preto nemohol 
nenávidieť. Ježiš aj každého poznal. Poznal človeka lepšie, ako sa pozná on sám. 
Ježiš o každom vedel, čo potrebuje, aby jeho život bol šťastný. Svoju lásku a 
poznanie prejavoval aj tým, že ľudí chránil. Vedel, čo môže ohrozovať ich život, 
čo im môže škodiť a spôsobovať tragédie. Toto všetko mu dávalo právo, aby ľudí 
viedol. A to mu dáva právo, aby viedol aj nás. 
 Múdri ľudia hovoria, že život je krátky na to, aby sme mohli príliš 
experimentovať. Dni plynú veľmi rýchlo a nie je veľa času nájsť si vlastnú 
životnú cestu. Ak človek nechce v experimente zlyhať, mal by prijať skúsenosti 
ľudí, ktorí už niečo prežili a dokázali. Možno poviete, že každý máme právo ísť 
vlastnou cestou. Je to pravda. Ale to ešte neznamená, že tá cesta vedie 
k zmysluplnému cieľu. Múdry človek, ktorý chce ísť vlastnou cestou životom vie, 
že neobjaví nič nové, čo by ešte svet nepoznal. Múdry človek vie čerpať zo 
skúseností iných a pritom má chuť svoj život obohatiť vlastnými predstavami a 
schopnosťami. Tým sa jeho život stáva originálny a zároveň bezpečný, lebo sa 
môže oprieť o bohatstvo a poznatky iných ľudí. Na tomto princípe kráčali 
životnou cestou svätci a iní dobrodinci ľudstva.  
 Dnešná nedeľa má názov Nedeľa Dobrého pastiera. Dnešný deň sa 
intenzívnejšie modlíme za kňazské a rehoľné povolania. Modlíme sa preto, aby 
nám Ježiš dával stále dobrých duchovných pastierov. Lebo viete, že aj poslaním 
kňaza je viesť ľudí. Má ich viesť láske k Bohu, k Ježišovi, Matke Božej, k Cirkvi 
a k láske navzájom medzi nami. Na rozdiel od Ježiša Krista, musí kňaz viesť aj 
sám seba. Sám musí dbať na to, aby bol dobrým pastierom. Nie je to ľahké, ale 
je to vždy možné. Ak sa jeho úsilie spojí s modlitbami a obetami veriacich za 
jeho povolanie, dokáže kňaz splniť svoju misiu. A pokorný kňaz vie jedno, že on 
je len viditeľným pastierom, skutočným pastierom je aj dnes Ježiš.  
Dnes sa dosť diskutuje o tom, aké hranice nesmie kňaz prekročiť v svojom 
pôsobení. Najčastejšie sa pritom myslí na to, že sa nemá vyjadrovať k verejno - 
politickým problémom. Snáď si môžeme povedať, že kňaz ako občan a volič má 
právo na názor a postoj. Kňaz ako duchovný pastier nemá právo angažovať ľudí 
za nejaké politické programy. Má ale ako pastier právo prehovoriť vtedy, keď je 
ohrozená dôstojnosť a sloboda človeka; keď je ohrozovaná morálka veriacich; 
keď politická atmosféra spôsobuje nenávisť v srdciach veriacich; keď je 
ohrozovaná sociálna úroveň veriacich; keď málo ľudí má takmer všetko a 
väčšina takmer nič. Musí prehovoriť, lebo to všetko ohrozuje život jeho veriacich 
a ich zameranie na Boha a na človeka. Príkladom takéhoto postoja bola návšteva 
Sv. Otca na Kube. Prejavil veľkú lásku ku kubánskemu ľudu a povedal im 
pravdu... 
 Nech nám Boh pomáha, aby sme mali šťastie na dobrých ľudí, ktorí 
obohatia náš život. Aby sme mali šťastie aj na dobrých kňazov, ktorí budú mať 
stále chuť a odvahu viesť svojich veriacich. K tomu pomáhajme aj svojimi 
modlitbami.  

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

OZNAMY NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
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1. Program, spovedanie a sväté omše: 

2. Liturgický kalendár: 

deň 
týždňa 

    čas program 

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 

pondelok 

15.00 – 18.00 

15.15 – 18.00 

 

18.30 – 19.20 

19.30 – 20.00 

20.00 – 21.30 
 

administratívne hodiny 

priamy prenos z MS v hokeji:  

Rusko – Česko  (Church Hall) 

spovedanie 

sv. omša – slovensky 

priamy prenos z MS v hokeji:  
Slovensko – Kanada  (Church Hall) 

utorok   

streda 
19.15 – 21.30 

 
priamy prenos z MS v hokeji:  
Nemecko – Slovensko  (Church Hall) 

štvrtok 
19.15 – 21.30 

 

priamy prenos z MS v hokeji:  

Česko – Lotyšsko   (Church Hall) 

piatok 

15.15 – 18.30 

 

18.30 – 19.20 

 

19.30 – 20.00 
20.00 – 21.00 

20.00 – 21.30 

 

priamy prenos z MS v hokeji:  

Francúzsko – Slovensko   (Church Hall) 

tichá adorácia s požehnaním na záver + 

spovedanie 

sv. omša – slovensky 
Modlitby chvál 

priamy prenos z MS v hokeji:  

Česko – Taliansko   (Church Hall) 

sobota 
19.15 – 21.30 

 

priamy prenos z MS v hokeji:  

Veľká Británia - Slovensko   (Church Hall) 

nedeľa 
19.05. 

10.50 – 12.30 
12.30 – 12.50  

13.00 – 14.00 

14.45 – 15.30 

15.15 – 17.30 

 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

príprava ku SKI 
spovedanie 

sv. omša – slovensko-česky  

spovedanie 

priamy prenos z MS v hokeji:  

Rakúsko – Česko  (Church Hall) 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 



 

4 

 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj: 
 

 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 05/05/2019 boli v sume ???,?? 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 
 

TICHÁ ADORÁCIA  

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok Bl.Panny Márie Fatimskej ľub. spomienka 

utorok sv. Mateja, apoštola sviatok 

streda féria vo veľkonočnom období  

štvrtok sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka spomienka 

piatok féria vo veľkonočnom období  

sobota féria vo veľkonočnom období  

nedeľa  5.veľkonočná  slávnosť 

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!  
 

https://www.amway.sk/fbsk
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PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 
  

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou bude 
v piatok 17. mája 2019 od 18.30 hod. v kostole SCM Our 
Lady of La Salette and St Joseph na Melior Street (SE1 
3QP). Poklona je zakončená požehnaním so sviatosťou 
Oltárnou o 19.20 hod. Príď sa stíšiť a dať priestor Ježišovi 
vo svojom živote.  
 
 

MODLITBY CHVÁL 
 
Drahí priatelia! 
 
V úvode pôstneho obdobia 
vás pozývame na „Modlitby 
chvál”, ktoré sa uskutočnia 
v piatok 17. mája 2019 
v kostole SCM. 
 
Začíname o 19.30 svätou 
omšou, po ktorej 
pokračujeme modlitbou 
chvál a na záver sa môžeme 
bližšie spoznať a zdieľať pri 
malom pohostení. Príďte s 
nami prežiť začiatok 
pôstneho obdobia, obnoviť 
sa v predsavzatiach a 
priblížiť s k Bohu, ktorý za 
nás obetoval jednorodeného 
Syna. 
 
Priveďte aj svojich známych, 
ktorí túžia zažiť 
uzdravujúcu moc Božej prítomnosti a jednotu spoločenstva. 
Tešíme sa na vás!                 SCM Worship Team 
 
 

POZVÁNKA NA SLEDOVANIE PRIAMYCH PRENOSOV  
Z MS V HOKEJI NA SLOVENSKU 

 
 
Drahí fanúšikovia a priaznivci hokeja, pozývame vás na sledovanie priamych prenosov 
z Majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa konajú na Slovensku v mestách Košice 
a Bratislava v termíne od 10.mája -  
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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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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. 
 

 
12.05. – Pankrác 
13.05. – Servác 
14.05. – Bonifác 
15.05. – Žofia, Sofia 
16.05. – Svetozár 
17.05. – Gizela, Aneta 
18.05. – Viola 
19.05. – Gertrúda 
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