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ROČNÍK III. - č. 29/2019 

 

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

21. – 28. 07. 2019  
 

 
 

 

MARTA HO PRIJALA DO DOMU.  

MÁRIA SI VYBRALA LEPŠÍ PODIEL 
 
Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom 
Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám 
a počúvala jeho slovo. 
Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, 

že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ 
Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, 
a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ 

 Lk 10, 38-42 
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   Pamätníci si isto spomenú, že dávnejšie ľudia chodili v nedeľu do kostola až po 
kázni, lebo za hlavnú časť sv. omše pokladali premenenie a prijímanie, a nie 
bohoslužbu slova. Po Druhom Vatikánskom koncile sa to zmenilo. Ten zdôraznil, že 
obidve časti sv. omše sú rovnako dôležité: aj bohoslužba slova aj bohoslužba obety. 

A preto zodpovedný kresťan musí byť na sv. omši od začiatku, aby sa mohol nasýtiť 
aj zo stola Božieho slova. 
  Príkladom môže byť pre nás Mária, o ktorej evanjelium hovorí, že „si sadla Pánovi 
k nohám a počúvala jeho slovo“.  
   Ježiš jej postoj chváli preto, aby nám dal dve ponaučenia. Prvým  je, že počúvať 
Božie slovo je cennejšie ako akákoľvek iná služba. Dokonca niekedy je to potrebnejšie 
ako skutky bratskej lásky. Byť kresťanom teda znamená počúvať Božie slovo a žiť 

z neho. 
     Druhým ponaučením je fakt, že človek nemôže pravdivo konať, ak predtým 
nepočúva Božie slovo. Ono dáva zmysel našim rôznorodým aktivitám. Tak to bolo aj 
v prípade praotca Abraháma, o ktorom sme čítali v prvej lekcii. On bol tiež ten, ktorý 
počúval Boha, aby vedel, čo má robiť a ako má splniť poslanie, ktoré mu Boh dal. 
Preto sa všetko v Starom zákone začína slovami: „Počúvaj Izrael“. A nasledujúce 
konanie musí sa zhodovať s tým, čo človek alebo národ počul.  

  Aký má konkrétny význam  pre nás počúvanie Božieho slova?  
      Pozrite, je známe anglické  slovné spojenie Know – how. V preklade to znamená: 
vedieť ako. V praxi to znamená, že Know – how je nejaký program, podľa ktorého sa 
vie niečo urobiť, alebo podľa ktorého niečo funguje. Menej známe je už druhé 
anglické spojenie Know – what.  V preklade to znamená: vedieť čo. V tomto vyjadrení 
ide o určenie, aký cieľ má  Know – hau. Ak by sme to chceli ešte jednoduchšie 

povedať, tak jedna vec je vedieť, ako niečo urobiť, ale dôležité je, aj aký to má cieľ 
alebo význam. Máme napr. plány domu, podľa ktorých vieme postaviť dom, ale 
musíme aj vedieť, aký to má pre nás zmysel, prečo chceme dom postaviť.  
     Ak si to premietneme do hlbšieho spoločenského významu, tak môžeme povedať, 
že vo svete nie je problém Know – hau. Ľudia, počnúc deťmi, vedia veľmi veľa. 
Dokonca sa aj vy starší čudujete, čo všetko vedia  dnešné deti a mládež, čo všetko  
vie v globále spoločnosť. Ale ak sme dobrými pozorovateľmi života, tak badáme, že 

už je to horšie s tým cieľom alebo zmyslom všetkých vedomostí a informácií. Známy 
nemecký fyzik Werner Heisenberger prirovnáva dnešnú spoločnosť k veľkému 
zaoceánskemu parníku. Všetko na ňom perfektne funguje, od motorov po 
klimatizáciu, od kuchyne po obsluhu. Parník má len jednu chybu: v riadiacom 
centre mu chýba kompas. A tak loď perfektne funguje, ale nevie, kam smeruje 
a podobne je to aj so spoločnosťou.  
     Ako to však súvisí s počúvaním Božieho slova? Veľmi jasne.  

   Lebo Božie slovo je pre nás tým  Know – what, tým kompasom, ktorý pomáha dávať  
našim vedomostiam a našim činnostiam zmysel a cieľ. Kto neustále počúva Božie 
slovo, kto nad ním premýšľa, tak ono mu pomáha  správne zamerať zmysel života. 
To je jediná záchrana pre nás jedincov ako aj pre celú spoločnosť. Lebo tak ako 
jedinec, ani spoločnosť nemôže existovať  bez cieľa, ktorý mu určil Stvoriteľ.  To po 
čase vedie k zrúteniu tak jedinca, ako aj spoločnosti. Po čase aj na tej 
najdokonalejšej lodi, ktorá by nepristála v cieli, začnú ľudia šalieť.  

 
  Vážme si preto, že môžeme každú nedeľu počúvať Božie slovo. Podobáme sa tak na 
Máriu, ktorá sedí pri Pánových nohách a počúva slová života. Pán nikomu z nás 
neodmietne poradiť, ako má žiť, čo má v živote zmeniť, čo má  živote zlepšiť a aký 
majú zmysel jednotlivé námahy.        

- prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. - 
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OZNAMY NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 

1. Liturgický kalendár: 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac júl: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok sv. Márie Magdalény sviatok 

utorok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy sviatok 

streda sv. Šarbela Machlúfa, kňaza ľub. spomienika 

štvrtok sv. Jakuba, apoštola sviatok 

piatok sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie spomienka 

sobota sv. Gorazda a spoločníkov spomienka 

nedeľa  17. nedeľa v cezročnom období   

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
21.07. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 

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 
21.07. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 

Evanjelizačný 
Za politikov, vedcov a ekonómov, aby spolupracovali pri 
ochrane svetových morí a oceánov. 

Úmysel KBS 

Aby sme prázdninový čas správne využívali na oddych 
i rekreáciu a nezabúdali na stretnutie s Pánom pri 
modlitbe a v Eucharistii. 
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MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 14/07/2019 boli v sume 193,26 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.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

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 

 
UPRATOVANIE KOSTOLA  

 
V piatok 26. júla 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. 

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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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. 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ  
A ZDRAVIU TELA I DUŠI PROSPEŠNÉ  

PREŽITIE LETNÝCH DOVOLENKOVÝCH DNÍ 



 

6 

 

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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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 až do polovice septembra kancelária SCM pre čerpanie dovolenky 
a zastupovanie 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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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 

kňazom, susedom, kolegom. 
 

21.07. – Daniel 

22.07. – Magdaléna 

23.07. – Oľga 

24.07. – Vladimír 

25.07. – Jakub, Timur 
26.07. – Anna, Hana, Anita 

27.07. – Božena 

28.07. – Krištof 
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