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ROČNÍK III. - č. 24/2019 

 

 

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

 16. – 23. 06. 2019  
 

 

 

 

 

 

DUCH PRAVDY VÁS UVEDIE DO PLNEJ PRAVDY 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by 
ste to nezniesli. 

Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť 
sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma 
oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. 

Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje 
vám.“ 

Jn 16, 12-15 
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 Takmer v každom staršom kostole je na klenbe namaľovaná 
Najsvätejšia Trojica. Starec s dlhými vlasmi predstavuje Otca. Mladý muž 
predstavuje Syna. A holubica Ducha Svätého. Veriaci tak môžu mať denne na 
očiach symboly troch božských osôb.  
 Tajomstvo života nášho Boha je tajomstvom zjaveným. To znamená, že 
človek by nikdy nemohol prísť na to, že jeden Boh existuje v troch osobách. On 
nám to musel zjaviť. Urobil to prostredníctvom Druhej Božskej osoby, Syna, 
ktorá si vzala ľudské telo.  
 Ježiš Kristus učil o Bohu Otcovi, že je nielen jeho Otcom, ale aj Otcom 
všetkých nás. Je Otcom, ktorý nás miluje, stará sa o nás, odpúšťa nám naše 
poklesky a má pre nás vo večnosti pripravený domov. Preto sa môžeme právom 
volať jeho synmi a dcérami.  
Vďaka Ježišovi máme aj jedinečný vzťah k Synovi Božiemu. To on sa stal 
človekom, aby vybudoval nový plán spásy, ktorý zničil ľudský hriech. Svojou 
smrťou a zmŕtvychvstaním nás pritiahol znova do sféry Božej. Svojím 
príkladným životom a učením nás volá, aby sme ho nasledovali a tak sa stávali 
stále lepšími deťmi Boha Otca a jeho bratmi a sestrami.  
Ježiš nám prisľubuje a potom spolu so svojím Otcom posiela Ducha Svätého. 
On má pomáhať, aby obraz Ježiša vynikal v našom živote. Lebo nestačí, keď 
sme prijatí do rodiny Božích detí. Treba vlastniť jej ducha a štýl života. Preto 
nás Duch Svätý chce riadiť v momentoch dôležitých rozhodnutí, pomáhať plniť 
každodenné povinnosti a dávať silu, keď klesáme.  
Takto sa tajomstvo Božieho života dotýka každého z nás. A nielen dotýka, ale 
priamo nás do tohto života vťahuje. 
 Pred niekoľkými desaťročiami sa zadalo, že svet vyhlásil boj proti 
každému tajomstvu. V dobe kultu vedy si niektoré spoločenské a vedecké prúdy 
namýšľali, že veda všetko tajomné vysvetlí a čo nevysvetlí, tak je nezmysel. Tak 
sme sa to na školách aj my starší učili. Je známa komunistická definícia o vede, 
ktorá dokázala, že Boh neexistuje.  
Vede sa nič takého nepodarilo, lebo v človekovi je vrodená túžba po tajomstve. 
Dokonca sme dnes svedkami, že vysoko rozvinutá technická spoločnosť žije 
akoby v ošiali po tajomných skutočnostiach. Dokonca samotní seriózni vedci sú 
z toho nešťastní. Na vrchole záujmov dnešných televíznych a filmových divákov 
sú filmy s mysterióznymi témami. Patria medzi ne kontakty s inými 
civilizáciami, návraty hrdinov z druhého sveta, pôsobenie nadprirodzených a 
neprirodzených bytostí, apokalyptické vízie a narodenia záchrancov ľudstva. 
Túžba po tajomstve vrátila niektorých ľudí naspäť do dôb primitívneho 
poznania, do dôb gréckej a rímskej mytológie, do dôb mnohobožstiev. Takéto 
“konzumovanie” rozličných tajomstiev spôsobuje otrasy v ľudskej psychike, 
náboženské rozvraty a straty zmyslu života, ktoré vedú až k samovraždám.  
 Boh nám preto zjavil tajomstvo svojho života, aby naša túžba po 
tajomstve bola naplnená. Zjavil nám o sebe všetko to, čo potrebujeme 
k dovŕšeniu svojej ľudskosti. Ak človek odmietne žiť v tajomstve Božieho života, 
začne si vyrábať svoje tajomstvá, ktoré ho napokon zničia. Preto my kresťania 
nepotrebujeme takéto tajomstvá. Nám stačí tajomstvo života nášho Boha. Je 
preto našim misijným poslaním, aby sme ľudí oslobodzovali z primitívnych 
tajomstiev strachu a hrôzy a priťahovali ich do tajomstva života a lásky.  
 Nech každé naše prežehnanie, ktorým vyjadrujeme vieru v Najsvätejšiu 
Trojicu, posilňuje našu lásku k nej.     - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. –  

OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 
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1. Liturgický kalendár: 
 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac jún: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria v období cez rok  

utorok féria v období cez rok  

streda féria v období cez rok  

štvrtok féria v období cez rok  

piatok sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka spomienka 

sobota féria v období cez rok  

nedeľa  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi slávnosť 

deň 
týždňa 

    čas program 

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 

pondelok 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok 

15.30 – 17.30 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 21.00 

príprava ku sviatosti krstu  
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
Modlitby chvál 

sobota   

nedeľa 
23.06. 

10.50 – 12.15 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
13.00 – 14.00  
14.15 – 15.30 
15.30 – 16.00 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

príprava ku SKI  

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
vysluhovanie sviatosti krstu vo sv.omši 
prednáška: VOLÁ LONDÝN 
spovedanie 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
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MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 09/06/2019 boli v sume 227,33 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 

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA V LONDÝNE 
 

Vás pozýva na zaujímavú prednášku 

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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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 SCM v Londýne, že  
 

 
 

MODLITBY CHVÁL 

 
Drahí priatelia! 
Duch Boží, ktorý apoštolovi Petrovi zjavil, že 
Ježiš je “Mesiáš, Syn živého Boha”, a ktorý 
apoštola Pavla viedol, aby zjavil svetlo evanjelia 
pohanom, aj nás pohýna k úplnému odovzdaniu 
životov Pánovi. Veď máme za čo ďakovať a chváliť 
meno Pánovo a v piatok 21.júna bude v kostole 
SCM na to ideálna príležitosť! 
Začneme o 19.30 sv. omšou, po ktorej budú 
nasledovať “Modlitby chvál” a večer ukončíme 
tradičným agapé v Church Hall, kde sa môžeme 
lepšie spoznať a porozprávať. 
Tešíme sa na vás!      SCM Worship Team 
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POZVÁNKA 
 

Srdečne Vás pozývame na slávenie sviatku 
našich národných patrónov a patrónov Európy 

svätých Cyrila a Metoda 

v nedeľu 7. júla 2019 o 13.00 hod. 
v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph na 14 Melior Street, London, SE1 3QP.  

 
Účasť na tejto slávnosti prisľúbili ďalší slovenskí, českí 
a anglickí kňazi a hostia.   
Hlavným celebrantom bude opát Cuthbert z 
benediktínskeho kláštora vo Farnborough.  
Po skončení svätej omše bude recepcia pre všetkých 
prítomných v Church Hall. 
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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. 
 

 
16.06. – Blanka, Bianka 
17.06. – Adolf 
18.06. – Vratislav 
19.06. – Alfréd 
20.06. – Valéria 
21.06. – Alojz 
22.06. – Paulína 
23.06. – Sidónia 
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