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ROČNÍK III. - č. 25/2019 

 
 

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO  

TELA A KRVI 

 23. – 30. 06. 2019  

 

JEDLI A VŠETCI SA NASÝTILI 

 

Ježiš hovoril zástupom o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. 
Deň sa začal schyľovať. Tu pristúpili Dvanásti a povedali mu: „Rozpusť zástup, 
nech sa rozídu do okolitých dedín a osád pohľadať si nocľah a jedlo, lebo tu sme 
na pustom mieste.“ 

On im povedal: „Vy im dajte jesť!“ 

Oni vraveli: „Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby; ibaže by sme šli 
a nakúpili jedlo pre celý tento zástup.“ Bolo tam asi päťtisíc mužov. 

Ale on povedal svojim učeníkom: „Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat!“ 
Urobili to a všetkých usadili. 

Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi, 
lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu. I jedli a všetci 
sa nasýtili, ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín, čo po nich zostali. 

Lk 9, 11b-17 
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ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ  
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI 

Počas jedného biblického večera, ktorý viedli pátri jezuiti z Milána, zaznela 
odvážna provokácia: „Predstavte si, že Svätý Otec slávi eucharistiu pod holým 
nebom na obrovskej lúke plnej ľudí. Zrazu sa zdvihne silný vietor, pre ktorý 
premenené hostie odletia. Ak by bol niekde ďaleko býk, ktorý by spolu s trávou 
zjedol aj hostiu, bol by podľa vás na svätom prijímaní? Podľa mňa áno. Tak ako 
mnohí kresťania, ktorí nevedia, čo robia.“ 

Ako môže dnešná slávnosť pomôcť bežnému kresťanovi, aby vedel, čo robí, keď 
prijíma Telo Kristovo a pije Kristovu Krv? Mnohých dali rodičia pokrstiť a 
privádzali ich k pravidelnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok. 
Je však možné, že ešte nepoznali pokrm, ktorým ich Boh túži posilniť a celé roky 
odchádzajú z chrámu hladní. V starozákonnom čítaní slávnosti Najsvätejšieho 

Kristovho Tela a Krvi sme počuli slová: „Mojžiš povedal ľudu: „Spomínaj si na 

celú cestu, ktorou ťa Pán, tvoj Boh, týchto štyridsať rokov viedol po púšti, aby ťa 
pokoril a vyskúšal …“ „Pokoril ťa, nechal ťa hladovať a potom ti dal za pokrm 
mannu, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že nielen z chleba 
žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Pánových úst.“ (Porov. Dt 8, 2- 
3) Je tu podčiarknutý významný predpoklad, veľmi dôležitá podmienka k tomu, 
aby človek mohol byť svojím chodením do kostola nasýtený. Nestačí prijímať 
eucharistický chlieb, je potrebné počúvať Božie slovo. 

Slová dnešného evanjelia nám chcú objasniť, čo znamená prijímať – asimilovať 
živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. (Porov. Jn 6,51). Ide o eucharistickú homíliu, 
v ktorej základné slová sú jesť (alebo hrýzť) a tiež piť. Je tu použitý nezvyčajne 
surový slovník, ktorý naznačuje, že veriť je niečo veľmi konkrétne: znamená jesť 
Telo a piť Krv. Viera nie je niečo vágne, je to reálne živenie sa Bohom. Nejde 
o žiadny mysticizmus, odtrhnutý od reálnych problémov. Pápež Benedikt XVI. 
počas svetových dní mládeže v Kolíne povedal, že pri poslednej večeri sa 
uskutočnila „prvá a základná premena násilia na lásku, smrti na život, ktorá 
prenikla všetky ďalšie premeny. Chlieb a víno sa stanú Telom a Krvou. V tomto 
bode sa však premena nesmie zastaviť, dokonca by sa mala začať naplno.“ 

Telo a Krv Krista sú nám dané, aby sme raz boli celkom premenení a už teraz 
sa stávali kvasom premeny všedných situácií nepochopenia, nenávisti, nepokoja 
na vzťahy vzájomného porozumenia, lásky a pokoja. Žijeme z Boha natoľko, že 
sa mu stávame podobní? Naše uvažovanie sa pripodobňuje jeho uvažovaniu? 

Učíme sa milovať, ako miloval On a konať, ako konal On? To, čo nám 
Eucharistia dáva, je samotný život Syna, plnosť Ducha a spoločenstvo Otca. 
Zúčastňovať sa na svätej hostine znamená vstupovať do vzťahu s 
najvyšším Hostiteľom a  s ostanými stolujúcimi, až kým nevytvoríme jedno telo 
a jednu dušu na Pánovu slávu. Bude tak utíšený ten najväčší hlad človeka – 
nedostatok zmyslu. Budeme odchádzať zo svätej omše vždy nanovo nasýtení – 
pravým pokrmom a pravým nápojom tajomného prebývania v Bohu – Trojici 
a premeny sveta.                (sr. Karola Dravecká OP) 
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OZNAMY NA NEDEĽU  

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI  
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok Narodenie sv. Jána Krstiteľa slávnosť 

utorok féria v období cez rok  

streda féria v období cez rok  

štvrtok féria v období cez rok  

piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávnosť 

sobota Nepoškvrneného Srdca Panny Márie spomienka 

nedeľa  sv. Petra a Pavla, apoštolov slávnosť 

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

pondelok 
15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

administratívne hodiny 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

20.00 – 21.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

upratovanie kostola 

sobota   

nedeľa 
30.06. 

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 16/06/2019 boli v sume 297,89 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 SCM 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).
 

UPRATOVANIE KOSTOLA  
 
V piatok 28. júna 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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POZVÁNKA 
 

Milí priatelia a návštevníci Slovenskej katolíckej misie v Londýne! 
 

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

svätých Cyrila a Metoda. 
Slávnostná svätá omša sa koná  

v nedeľu 7. júla 2019 o 13.00 hod. 
v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph 

na 14 Melior Street, Bermondsey, 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. 



 

7 

 

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. 
 

 
23.06. – Sidónia 

24.06. – Ján 

25.06. – Olívia, Tadeáš 

26.06. – Adriána 

27.06. – Ladislav, Ladislava 

28.06. – Beáta  
29.06. – Peter a Pavol, Petra 

30.06. – Melánia 
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