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ROČNÍK III. - č. 21/2019 

 

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 26. 05. – 02. 06. 2019  
 

 

 

DUCH SVÄTÝ VÁM PRIPOMENIE VŠETKO, 
ČO SOM VÁM POVEDAL 

 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo 
a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto 
ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale 
Otcovo, toho, ktorý ma poslal. 
Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého 
pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som 

vám povedal. 
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet 
dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám 
povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, 
že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, 
ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.“ 

Jn 14, 23-29 
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  Ľudia sa odjakživa zaujímali o náboženské otázky. Preto sa nemôžeme 
čudovať, že aj samotná katolícka Cirkev vlastní na celom svete množstvo 
vzácnych knižníc a miliardy cenných kníh. Je to jeden z pokladov, ktorý 
vytvorila  Cirkev pre svet. Z týchto pokladov môžu čerpať vedomosti o Bohu, 
Ježišovi a iných skutočnostiach ľudia všetkých generácií.  
 
  Ježiš však nehovorí, že pre kresťana sú najhlavnejšie vedomosti o ňom alebo 
o Bohu. On hovorí, že vedomosti majú človekovi  pomáhať žiť podľa jeho učenia. 
Presne hovorí: „Kto ma miluje, zachová moje slovo“.  
 
  Aby mohol niekto zachovať Ježišovo slovo, aby mohol podľa neho žiť, musí ho 
poznať. A už zo spomínaných knižníc a nepredstaviteľného množstva kníh, 
ktoré boli napísané, je zrejmé, že Ježišovo slovo je nevyčerpateľným prameňom 
poznávania, uvažovania, filozofovania a písania.  

     Ak by však Ježiš dnes  navštevoval knižnice a videl by, koľko kníh bolo o ňom 

napísaných, určite by mal radosť. Viac by ho však zaujímalo, či knihy o ňom 
pomáhajú ľuďom aj podľa jeho slov žiť. A vieme, že to sa nedá s pokojom 
povedať.  
 
   Otázka náboženského vzdelávania je prioritnou aj pre nás a našu dobu. Aj 
Cirkev na Slovensku si uvedomuje, že nemôže sa uspokojiť u svojich veriacich 
len s nejakými slabými náboženskými  pocitmi a neschopnosťou aj rozumom si 
odôvodniť svoju vieru a svoju príslušnosť k Cirkvi.   
 
     Biblické vedy vykonali  množstvo objavov pri vykopávkach a štúdiách 
starých rukopisov, ktoré pomáhajú lepšie poznať Bibliu a úmysel Boha, čo chcel 
pomocou ľudského slova povedať. Preto je potrebné, aby aj dnešní kresťania 
poznali aspoň čiastočne nové biblické poznatky, ktoré sú súčasťou komentára  
k jednotlivým knihám Svätého Písma.   
 
   To je ale len jedna strana mince. Druhou stranou je aj ochota podľa Božieho 
slova žiť.  Čo by nám pomohlo, keby sme mali vedomosti, ktoré by nemali vplyv 
na náš náboženský prejav. Koľkí povedia, že oni už Bibliu prečítali. Ale čo majú 
z toho, keď napr. sa nemodlia, alebo neprijímajú sviatosť zmierenia, alebo 
nepristupujú k sv. prijímaniu, alebo sú vlažní vo vzťahu k svojej Cirkvi, ku 
ktorej krstom patria. Takíto ľudia by často chceli len o náboženstve diskutovať, 
ale nie podľa prečítaného žiť. Biblia nebola napísaná len na čítanie, vzdelávanie 
a skúmanie. Ona bola napísaná, aby sa podľa nej žilo.  A kto podľa nej žije, 
prejavuje konkrétnu lásku a vďačnosť prvému autorovi Biblie – Bohu.  
 
   Snažme sa aj my z bohatstva náboženskej literatúry niečo prečítať. Ak sa nám 

niečo zapáčilo, ponúknime to aj druhým ľuďom. Dobré knihy pomáhajú 
a niekedy robiť v srdciach ľudí zázraky. Ak odoberáme časopis „Sväté Písmo pre 
každého“, požičajme ho aj iným, aby si ho prečítali. Predovšetkým však nech je 
vidieť na našom živote, že Ježišove slová nielen poznáme, ale aj zachovávame.   
 
                 - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. –  
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OZNAMY NA 6. 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 
Nanebovstúpenie Pána – sv.omša platná za 
sviatok 

vigília slávnosti 

štvrtok Nanebovstúpenie Pána (prikázaný sviatok) slávnosť 

piatok féria vo veľkonočnom období  

sobota sv. Justína, mučeníka spomienka 

nedeľa  7. veľkonočná  slávnosť 

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
26.05. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 

 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 

večerná svätá omša nebude ! 

pondelok Bank Holiday večerná svätá omša nebude ! 

utorok   

streda 

18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

 
20.00 – 23.00 

 
 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
(prikázaný sviatok) 

priamy prenos z finále Európskej ligy          
vo futbale v Baku  

Chelsea Londýn – Arsenal Londýn 

štvrtok   

piatok 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

20.00 – 21.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

upratovanie kostola 

sobota 20.00 – 23.00 
priamy prenos z finále Ligy majstrov vo 

futbale v Madride 
FC Liverpool – Tottenham Hotspur 

nedeľa 
02.06. 

10.50 – 12.30 
12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
13.00 – 14.00 

 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

príprava ku SKI 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
úmysel sv.omše za pravidelných a stálych 

podporovateľov SCM  
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 



 

4 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj: 
 

 
MILODARY 

 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 19/05/2019 boli v sume 291,24 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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PRIKÁZANÝ SVIATOK NANEBOVSTÚPENIA PÁNA 
 
Svätá omša na prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána bude 
na vigíliu slávnosti v stredu 29. mája o 19.30 hod. 
 

 

UPRATOVANIE KOSTOLA  
 
V piatok 31. mája 2019 sa bude upratovať 
kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený 
na 20.00 hod.  
Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť 
Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme sa 
mohli stretávať v jemu dôstojnom a nám 
príjemne čistom prostredí. 
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SLEDOVANIE PRIAMYCH PRENOSOV  
Z FINÁLOVÝCH ZÁPASOV VO FUTBALE 

 
SCM ponúka sledovať priamy prenos z finálových zápasov 
Európskej ligy a Ligy majstrov vo futbale na veľkom 
plátne v Church Hall obohatený o priestorový zvuk 
a zážitok zo spoločného povzbudzovania. 
 
 

Finále Európskej ligy medzi 

Chelsea Londýn     a    Arsenal Londýn  
 

sa hrá v stredu 29. mája od 20.00 hod. 
 

Vstup do Church Hall a sledovanie priameho prenosu 
bude umožnené pre fanúšikov hneď po skončení svätej omše 

(sv.omša na prikázaný sviatok je o 19.30). 

 
 

Finále Ligy majstrov medzi 
 

    Tottenham Hotspur     a      FC Liverpool  
 

sa hrá v sobotu 1. júna od 20.00  hod. 
 

Vstup do Church Hall a sledovanie priameho prenosu  
bude umožnené pre fanúšikov,  

ktorí prídu medzi 19.35 - 19.45 pred dvere kostola. 
Všetci športoví fanúšikovia sú vítaní. 

Príď povzbudiť svoj tím, ktorému fandíš. 
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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 Farskej rady (Jarmila Antoničová, Daniela Brachová, 

Vladimír Marko). 

 
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.  
Vo Veľkej Británii je odluka Cirkvi od štátu, a preto existencia a činnosť SCM je hradená výhradne 

z milodarov veriacich, donorov a sponzorov. Slovenská katolícka misia v Londýne existuje, poskytuje 

a vykonáva všetky svoje pastorálne, duchovné a sviatostné služby ako aj kultúrne a sociálne podujatia 

a pomoc na základe dobrovoľných finančných príspevkov svojich veriacich a členov SCM.  
SCM nie je dotovaná slovenskou Cirkvou (KBS) či anglickou Cirkvou (arcidiecéza Westminster) a ani 

Vatikánom. 
Rovnako pre jej plnohodnotné naplnenie poslania je potreba dobrovoľníkov, bez ktorých misijná 

činnosť je výrazne oklieštená.  
 

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. 
 

 
26.05. – Dušan 

27.05. – Iveta 

28.05. – Viliam 

29.05. – Vilma 

30.05. – Ferdinand 

31.05. – Petrana, Petronela 
01.06. – Žaneta 

02.06. – Xénia, Oxana 
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