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ROČNÍK III. - č. 23/2019 

 
 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 

 09. – 16. 06. 2019  
 

 

 

 

Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás:  

Prijmite Ducha Svätého 

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi 

zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal 
im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, 
keď videli Pána. 

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď 
to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu 
odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ 

Jn 20, 19-23 
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 K našim bežným povinnostiam patrí upratovanie bytu. Denne robíme “malé” 
upratovanie a občas v roku aj “veľké”. Pri každom upratovaní robíme ešte jednu 
dôležitú vec: otvoríme okná, aby do miestnosti vošiel čerstvý vietor a prečistil vzduch. 
Ak by sme mali v miestnosti upratané, ale dusno, nemohli by sme v nej žiť.  

 Čerstvý vietor naplnil aj miestnosť, kde boli zhromaždení apoštoli. Neprišiel 
však prečistiť vzduch v miestnosti. Sprevádzal Ducha Svätého, ktorý zostúpil na 
apoštolov. On “prečistil” a naplnil ich srdcia.  
 Aj keď v celých biblických dejinách pôsobí Duch Sv., predsa až v Novom 
zákone, v zákone milosti a Božej lásky, sa zjavuje viditeľne.  
Prvý raz vyslovili účinkovanie Ducha Sv. anjelove ústa. Márii oznamuje, že zázračne 
počne syna, ktoré mu dá meno Ježiš. Na jej otázku, ako sa to stane, anjel odpovedá: 

“Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni”.  
Druhýkrát sa zjavil viditeľne Duch Sv. v podobe holubice nad riekou Jordán. Bolo to 
vtedy, keď Ježiša pokrstil Ján Krstiteľ.  
A v dnešný deň sa Duch Sv. zjavuje v podobe ohnivých jazykov a za šumu vetra. 
Zostupuje na apoštolov a napĺňa ich nadšením za Ježiša a jeho posolstvo. Od tejto 
chvíle sú apoštoli pobirmovaní a vysvätení za svedkov Ježiša. Vychádzajú z domu, 
začnú kázať, krstiť a vydávať svedectvo až po mučenícku smrť.  

 Duch. Sv. chce aj v našom vnútri spôsobiť “prečistenie”, posilnenie a 
darovať nadšenie pre veci veľké. To by sme si mali uvedomovať predovšetkým vo 
chvíľach, keď prijímame jednotlivé sviatosti. Ak prijíma sviatosť krstu dieťa, je 
úlohou rodičov, aby chránili chrám Ducha Svätého v duši dieťaťa. Pri sviatosti 
birmovania sme už každý osobne zodpovední za to, ako budeme spolupracovať 
s darmi Posvätiteľa. “Prijmite Ducha Svätého”, povedal Ježiš pri ustanovení sviatosti 

zmierenia. Pri každej sv. spovedi koná Duch Sv. zázrak v duši, ktorá bola mŕtva pre 
Boha. Po “vzkriesení” duše prijímame Kristove Telo. Je to isté Telo, ktoré bolo 
utvorené Duchom Svätým v lone Panny Márie. Tak isto vo sviatosti manželstva Duch 
Sv. spája dve ľudské srdcia v celoživotnú a vernú obetu lásky. A vo sviatosti 
pomazanie nemocných Duch Sv. ešte raz posiľňuje utrápené duše na posledný boj. 
Takto nás Duch Sv. sprevádza od krstnej sviece až po sviecu smrti.  
 Dnes sa často hovorí o využití energie v nás. Ponúkajú sa nám rozliční 

učitelia so svojimi praktikami, ktoré majú dopomôcť k využitiu našej duchovnej sily. 
Ak pozeráme v televízii, alebo čítame v novinách rozhovor s nejakými populárnymi 
ľuďmi, často môžeme zaregistrovať, že hovoria o pozitívnej alebo negatívnej energii. 
Sú to moderné vyjadrenia toho, čo my kresťania už dávno poznáme a čo ešte hlbšie 
môžeme prežívať. Preto sme vo výhode, lebo nehovoríme o neosobnej energii, ale 
hovoríme o Duchu Sv. v nás, hovoríme o Božej milosti v nás, hovoríme o daroch 
Ducha v nás. Aj keď rozličné telesné cvičenia môžu snáď pomôcť aj nám kresťanom, 

aby sme lepšie prežívali prítomnosť Ducha v nás, nie sú nevyhnutné. Môžu byť len 
časťou našich aktivít, na vrchole ktorých stojí naša vnútorná spolupráca s Duchom 
Sv. Ta nám umožňuje stávať sa duchovnými ľuďmi, ktorí síce žijú v tele, z ktorého 
však sála pokoj, dobrota a láska. Takto sme potom schopní “zduchovňovať” aj 
prostredie v ktorom žijeme.  
Svätý biskup Hugo bol pre svoj vzorný život cteným už počas života. Väčšinou 
každého prosil, aby sa za neho modlil. Keď sa ho raz opýtali, za čo by sa bolo treba 

zaňho modliť, odpovedal: Aby Boh vykorenil vo mne všetko svetské a hriešne, a 
rozpálil Božiu lásku. Takúto prosbu by sme mali mať často aj my na perách.  
 Svätý Otec si želá, aby sme znova objavili prítomnosť a pôsobenie Ducha Sv. 
(Pozri TMA, 45). Otvorme teda “okná” nášho srdca, aby ho Duch Sv. mohol prečistiť 
a osviežiť. Aby mohol v nás prebývať a v nás neustále opakovať prvé Turíce.  
 
                 - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. –  
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OZNAMY NA NEDEĽU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO 
 

 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi spomienka 

utorok Sv. Barnabáša, apoštola spomienka 

streda féria vo veľkonočnom období  

štvrtok 
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho 
a večného kňaza 

sviatok 

piatok féria vo veľkonočnom období  

sobota féria vo veľkonočnom období  

nedeľa  Najsvätejšej Trojice slávnosť 

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

príprava ku SKI 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
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 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
16.06. 

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

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 02/06/2019 boli v sume 273,59 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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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. 

 
 
 

UPOZORNENIE 
 

Dávame do pozornosti všetkým veriacim a návštevníkom  

Slovenskej katolíckej misie v Londýne, že  

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). 
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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 môže existovať, 

poskytovať a vykonávať všetky svoje pastorálne, duchovné a sviatostné služby ako aj kultúrne 

a spoločenské podujatia a sociálnu pomoc iba na základe týchto dobrovoľných finančných príspevkov.  
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. 
 

 
09.06. – Stanislava 

10.06. – Margaréta, Gréta 

11.06. – Dobroslava 

12.06. – Zlatko 

13.06. – Anton 

14.06. – Vasil 
15.06. – Vít 

16.06. – Blanka, Bianka 
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