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ROČNÍK III. - č. 20/2019 

 

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

19. – 26. 05. 2019  

 

 

NOVÉ PRIKÁZANIE VÁM DÁVAM, 
ABY STE SA MILOVALI NAVZÁJOM 

 
 

Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený 
a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, 
a čoskoro ho oslávi. 
Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa 
milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ 

 
Jn 10, 27-30  
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 Dnes sa musí kňaz vysporiadať s jedným pastoračným problémom. Či už 
v menších, ale predovšetkým vo väčších farnostiach, prichádza za ním dosť mladých ľudí, 

ktorí sa chcú stať členmi katolíckej Cirkvi. Iná skupina chce vzkriesiť svoj krst, ak boli 
v katolíckej Cirkvi pokrstení. Ťažkosti prichádzajú vtedy, keď sa reč zvrtne o kvalite života 
kresťanov v ich prostredí. Viacerí jednoznačne hovoria, že kresťania ktorých poznajú, 
nežijú príkladným životom. A dodajú: teda väčšina. A za hlavnú chybu tejto väčšiny 

pokladajú to, že je medzi nimi veľa nenávisti a zla. Teda málo lásky. Kňazovi sa potom 
ťažko rozpráva o kráse kresťanského života, keď nemôže ponúknuť veľa príkladov 
z prítomnosti. 
 Ježiš pri Poslednej večeri, keď sa blíži jeho smrť, hovorí: ”Nové prikázanie vám 

dávam, aby ste sa navzájom milovali... Podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci...” 
 Pri Poslednej večeri boli apoštoli vysvätení nielen za kňazov, ale aj za nositeľov 
lásky. Ježiš vedel, že ak majú splniť svoju misiu, nestačí im sviatostná duchovná moc. 
Ona musí vychádzať z ich vzájomnej lásky a z lásky k ľuďom. Ježiš ale spomína 

predovšetkým vzájomnú lásku. Na ich správaní musí byť vidieť, že sa apoštoli majú radi. 
Ak by medzi nimi bola nenávisť, nemohli by dávať príklad budúcim kresťanom a nezískali 
by nových apoštolov. Až potom nasleduje láska k druhým. Zo Svätého písma vieme, že 
niekedy aj medzi apoštolmi zaškrípali vzťahy. Bolo to najčastejšie vtedy, keď hľadali 

stratégiu pôsobenia na židov a pohanov. Veci Božie boli ale natoľko vážne, že napokon 
vždy našli také riešenie, s ktorým všetci súhlasili. 
 Aj pre nás platí, že ak chceme byť prínosom pre svet, musíme ukázať najprv 
príklad vzájomnej lásky medzi nami kresťanmi. Ale aj my skusujeme, že najťažšie je 

milovať tých, ktorí sú nám najbližší, či už pokrvne alebo nábožensky. My napríklad dnes 
obdivujeme veľké úsilie mladých ľudí v evanjelizácii. Mladí ľudia dokážu pre Krista 
získavať iných mladých. Niekedy je ale smutno človekovi, keď počuje, že niektorí 
z mladých majú zlé vzťahy so svojimi rodičmi. Niekedy ich evanjelizácia pohltí natoľko, že 

zabúdajú na lásku a pomoc k svojim rodičom. Rodičia majú radosť, že sa deti angažujú 
pre Krista, ale smútia, že nemajú čas na nich. Bolo by krajšie, keby aj oni cítili ich lásku.  
Alebo sme svedkami takého javu, že do farnosti príde bývať nejaká kresťanská rodina. Je 
sympatické, že sa s nimi skontaktuje nejaký kresťanský “domorodec” a ponúkne im svoje 

priateľstvo. Je ale menej sympatické, že tento kresťan sa hnevá s tými, ktorí žijú s nim vo 
farnosti už dlhé roky. On sa netúži s nimi zmieriť, ale hľadá nových ľudí, aby sa pred nimi 
“producíroval” a rozprával o tom, akou je on oporou farnosti. Trvá to samozrejme len 
dovtedy, kým ho tí noví ľudia neprekuknú.  

 Nemecký duchovný spisovateľ Georg Moser spomína zasa príbeh z prostredia 
jednej školskej triedy. Štrnásťročná žiačka menom Beáta utrpela pri autonehode úraz, po 
ktorom jej tvár bola priamo znetvorená. Po viacerých operáciách sa lekárom podarilo 
aspoň čiastočne vrátiť jej tvári pôvodne črty. Liečba však trvala dlho a Beáta medzi 

jednotlivým operačným zákrokmi navštívila školu. Tešila sa na stretnutie so spolužiakmi, 
ktorí pochádzali z kresťanských rodín. Spolužiaci ju však privítali s odporom. Hanbili sa 
s ňou ukázať na ulici, lebo okoloidúci pri pohľade na Beátinu tvár robili polohlasné 
poznámky. Beáta sa cítila veľmi osamotená. Bola by radšej, keby bola pri autonehode 

zahynula.  
Po ďalšej operácii sa Beta znova objavila v škole. Jeden z jej spolužiakov cez prestávku 
zavolal ostatných a ostro im povedal: “Nemali by sme sa hanbiť? Sme pokrstení, 
pobirmovaní a úbohú Beátu sme nechali samu v jej nešťastí. To sa musí zmeniť!” Mladík 

si vybral päť spolužiakov a spoločne po vyučovaní odprevadili Beátu domov. Podali jej 
ruky a za celú triedu sa ospravedlnili za nepekné správanie. Od tejto udalosti sa atmosféra 
v triede zmenila. Odpor zanikol a spolužiaci Beáte pomáhali, ako mohli.  

 Ak sa chceme podieľať na evanjelizačnej činnosti Cirkvi, musíme dávať príklad 
vzájomnej lásky. Naše úsilie nebude veľmi požehnané, ak budeme cudzích milovať a 
vlastných nenávidieť.  
 
                 - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. –  
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OZNAMY NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 
Dávame do pozornosti, 

že v nedeľu 26. mája večerná svätá omša nebude! 
Rovnako v pondelok 27. mája na Bank Holiday  

večerná svätá omša nebude! 

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  6.veľkonočná  slávnosť 

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

pondelok 
15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

administratívne hodiny 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

utorok 
15.15 – 18.00 

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

streda   

štvrtok   

piatok 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 21.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
večer pri spoločenských hrách 

sobota   

nedeľa 
26.05. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj: 
 

 
MILODARY 

 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 12/05/2019 boli v sume 250,52 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 SCM.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

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 

https://www.amway.sk/fbsk
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POZVÁNKA NA SLEDOVANIE PRIAMYCH PRENOSOV  
Z MS V HOKEJI NA SLOVENSKU 

 
Milí fanúšikovia hokeja, pozývame vás na 
sledovanie priamych prenosov z Majstrovstiev 
sveta v hokeji, ktoré sa konajú na Slovensku v 
mestách Košice a Bratislava v období od 10.– 
26.mája 2019. 
Priame prenosy v HD kvalite cez satelitnú 
televíziu sú premietané v našej Church Hall na 
veľkoplošné plátno cez projektor a obohatené o 

priestorový zvuk. 
Jednotlivé zápasy našich národných tímov sú uvedené v programe podujatí 
SCM v nedeľných oznamoch ako aj na webstránke SCM v kalendári. 
Všetci fanúšikovia sú srdečne vítaní! 

 

 

DEŇ MATIEK V OBRAZE 
 

 

Slovenská katolícka misia v Londýne si v nedeľu 12. mája 2019 
na záver svätej omše pripomenula Deň Matiek. Rozdaním živých 
kvetov sme im všetci poďakovali za skutočný život, ktorý nám 
dali, a obety, ktoré prinášajú pri zrodení nového života, ale aj 
výchove detí. 
Nebeský Otče, odplať im ich lásku a obetu.  
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PREDNÁŠKA – JE LIETANIE BEZPEČNÉ? – V OBRAZE 
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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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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

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

kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
19.05. – Gertrúda 

20.05. – Bernard 

21.05. – Zina 

22.05. – Júlia, Juliana 

23.05. – Želmíra 

24.05. – Ela 
25.05. – Urban, Vivien 

26.05. – Dušan 
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