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ROČNÍK III. - č. 22/2019 

 

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 02. – 09. 06. 2019  
 

 

 
 

 

ABY VŠETCI BOLI JEDNO 

 

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj 
za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo 
mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. 

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno 
– ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma 
ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. 

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby 
videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. 

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma 
ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma 
miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“ 

Jn 17, 20-26 
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 Niekoľko rokov po druhej svetovej vojne bol v Talianskom meste Cella di Varci 
postavený zaujímavý kostol. V roku 1952 miestny farár, ktorý nemal prostriedky na 

stavbu kostola, poslal list starostom, biskupom a kňazom tých miest, kde bol počas vojny 
zničený kostol. Prosil ich, či by mu nemohli poslať materiál, ktorý zostal po zničených 
kostoloch a nejaké symboly vojny. Na prosbu reagovali až na 60 miestach. A tak mohla 
byť vybudovaná výnimočná stavba. Oltár bol napríklad postavený zo zrúcanín z Hirošimi. 

Nad oltárom je kríž s postavou Krista. Jeho nohy boli vytvorené z dlhých japonských 
pušiek. Telo s roztiahnutými ramenami bolo zložené z nožov, granátov, šabieľ a pištolí. 
Tŕňová koruna z drôtu koncentračného tábora v Oswienčime. Svätožiara bola poskladaná 
zo železných prsteňov, používaných pri mučení v Kongu. Dokončená stavba sa tak stala 

symbolom jednoty Cirkvi, ktorú tvoria ľudia rozličných národov, rasy, kultúry, jazykov, 
mentality a formy života.  
 Myšlienky Ježiša v dnešnom evanjeliu sú upreté do budúcnosti, myslí na svoju 
Cirkev a modlí sa, aby všetci boli jedno.  

 Ako máme rozumieť jednote Cirkvi? V rozmere duchovnom a neviditeľnom 
spočíva táto jednota v spojení s Kristom. On to vysvetlil v obraze o viniči a ratolestiach (Jn 
15, 1 - 11). V spojení s ním je vytvorený jeden organizmus. O viditeľnom rozmere nám 
píšu Skutky apoštolské. Jeruzalemskí kresťania sa v bratskom spoločenstve zúčastňovali 

na učení apoštolov, lámaní chleba a modlitbách (Porov. Sk 2, 42). Bola to jednota vo viere, 
sviatostiach a vzájomnej láske, pod vedením apoštolov. V tomto duchu hovorí aj II. 
Vatikánsky koncil, že jednota pod vedením rímskeho pápeža je vytváraná zväzkami 
vyznania viery, sviatostí, cirkevného vedenia a spoločenstva veriacich (Por. LG 14). 

Táto jednota však nie je uniformitou. Na pôde cirkevnej jednoty je možná a dokonca 
užitočná rozličnosť napr. vo formách ohlasovania evanjelia, liturgie, slobodného 
teologického bádania, zaangažovania kresťanov a ich služby Cirkvi a spoločnosti. Ináč by 
Cirkev nemohla zjednocovať ľudí rozličných svetadielov a národov, ak by nebola možná 

táto pluralita.  
 Podobne je to s jednotou aj vo farských spoločenstvách. Musíme ju zachovať tam, 
kde ide o veci dôležité a potrebné pre život farnosti. Bolo by zaiste zvláštne, keby sme sa 
napr. pri liturgii správali podľa vlastnej ľubovôle. Alebo ak by sme si vytvárali nejaké svoje 

vlastné vyznania viery, v ktorom by bolo pomiešané, s kresťanským učením, učenie 
budhizmu, islamu a jehovistov. Alebo by bolo pre farskú jednotu veľmi rušivé, keby sa 
chcel niekto povyšovať nad ostatných z dôvodov vzdelania, spoločenského postavenia a 
majetku.  

Ale v každej farnosti je aj veľký priestor pre pestrosť a mnohorakosť. Viete, že podľa 
teológie sv. Pavla máme každý rozličné dary Ducha Svätého. Sú farnosti, v ktorých je veľa 
veriacich s charitatívnym duchom. Dokážu osloviť a pomôcť mnohým, ktorých život je 
v tiesni. Iní majú dar spevu a reči. Svojim spevom chvália Boha a prinášajú radosť bratom 

a sestrám. Alebo príjemne čítajú biblické texty počas svätej omše. Niektorí sú nad mieru 
vzdelaní v posvätnej teológii. Pokiaľ nie sú na to pyšní, sú svojim vzdelaním požehnaním 
pre farnosť. Duch sv. obdaril niekoho estetickým a umeleckým cítením a vlohami, čo môže 
byť tak isto darom pre farnosť. Môžeme povedať, že žiaden veriaci nie je zbytočný pre 

farnosť. Každého farnosť potrebuje.  
 Najpotrebnejšie je ale to, aby sa život farnosti prežíval v atmosfére 
dobrosrdečnosti, dobroprajnosti, v atmosfére lásky. Veľmi si dávajme pozor, aby sme zo 
seba nevypúšťali také slová, názory a posudky, ktoré by mohli rakovinotvorne pôsobiť na 

farnosť. Všetci sme zodpovední za jednotu farnosti. Je to naša výsada, ale aj zodpovednosť.  
 Kostol v Taliansku bol postavený zo zrúcanín iných kostolov. Bola to geniálna 
myšlienka. Geniálna myšlienka sa podarila uskutočniť aj Ježišovi, keď vytvoril celosvetové 

spoločenstvo svojich bratov a sestier. On chce, aby aj naša farnosť “dýchala” jednotou. 
Pričiňme sa všetci o to.  
 
                 - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. –  
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OZNAMY NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov spomienka 

utorok féria vo veľkonočnom období  

streda sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka spomienka 

štvrtok féria vo veľkonočnom období  

piatok féria vo veľkonočnom období  

sobota féria vo veľkonočnom období  

nedeľa  Zoslanie Ducha Svätého slávnosť 

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
02.06. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
13.00 – 14.00 

 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
úmysel sv. omše za pravidelných a stálych 
podporovateľov SCM  
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

pondelok 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok 

18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 21.00 

 
 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
moderovaná adorácia k Božskému Srdcu 
Ježišovmu pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou s požehnaním na záver 

sobota   

nedeľa 
09.06. 

10.50 – 12.30 
12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

zasadnutie Farskej rady 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac jún: 
 

 
MILODARY 

 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 26/05/2019 boli v sume 212,72 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 kňazov, aby sa striedmym a pokorným životom 
zasadzovali za účinnú solidaritu s najchudobnejšími. 

Úmysel KBS 

Aby sme mali dostatok duchovných  povolaní a aby sme 
svojimi modlitbami vždy podporovali našich biskupov, 
kňazov a diakonov a zasvätených v ich službe. 

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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MODEROVANÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

 

Srdečne pozývame všetkých na moderovanú 
prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho. 
Poklona začína hneď po skončení svätej omše na prvý 
piatok 7. júna 2019 o 20.00 hod. (sv. omša začína o 
19.30 hod.) Príď, vzkriesený a oslávený Pán čaká aj 
na Teba, aby Ti daroval svojho Ducha. 
 
 
 

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA V LONDÝNE 

 
Vás pozýva na zaujímavú prednášku 

 
VOLÁ LONDÝN 

história československého vysielania rozhlasu BBC 

v rokoch 1939 – 2006 
 

v nedeľu 23. júna 2019 od 14:15 do 15:30 
v Church Hall kostola Our Lady of La Salette and St Joseph  

na 14 Melior Street, Londýn, SE1 3QP. 

 
Lektor: M. A., M. Soc. Sc. Milan Kocourek 

 
Cieľom prednášky je oboznámiť so  
vznikom  a historickým vývojom 
českého a slovenského vysielania 
britskej rozhlasovej a televíznej 
spoločnosti BBC. Jeho členom bol i 
lektor tejto prednášky, ktorý v nej 
pôsobil dlhé obdobie.  
 
Z tohto dôvodu jeho výpovede majú 
autenticitu a poslucháčom fundovane 

priblížia danú problematiku. 
 
Srdečne pozývame všetkých 
záujemcov o prehĺbenie znalostí, 

ktoré patria k histórii našich národov 
a vývoju i túžbe po slobode a národnej 
identite. 
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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, august a až do 15.septembra 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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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. 
 

 
02.06. – Xénia, Oxana 

03.06. – Karolína 

04.06. – Lenka 

05.06. – Laura 

06.06. – Norbert 

07.06. – Róbert 
08.06. – Medard 

09.06. – Stanislava 
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