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ROČNÍK III. - č. 30/2019 

 

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

28. 07. – 04. 08. 2019  
 

PROSTE A DOSTANETE! 
Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: 
„Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ 

Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. 
Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my 
odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“ 

Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: 
‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo 
ponúknuť.‘ A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou 
v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ 

Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho 
neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. 

Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo 
každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. 

Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo 
ak pýta vajce, podá mu škorpióna? 

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský 
Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ 

 Lk 11, 1-13 



 

2 

 

   Vážnym momentom  v živote človeka  je pocit alebo presvedčenie, že už „stojí na 
vlastných nohách“. Prichádza vtedy, keď niekto už stále menej a menej potrebuje pomoc 

rodičov a rodinného prostredia. Keď sa už vie sám o seba postarať, keď si zoberie život do 
„vlastných rúk“.   
     Neraz môžeme paralelne s týmto vývojom sledovať aj náboženské premeny. Aj oni 
u niektorých vyúsťujú  v presvedčenie, že náboženstvo a všetko, čo s tým súvisí, 

k dospelosti nepatrí. Ako prvá si to „odnesie“ modlitba. Začne sa pokladať za zbytočnú 
stratu času.  
   Dnešné dva bohoslužobné texty hovoria o modlitbe. Konkrétne o prosebnej modlitbe. 
V Starom zákone Abrahám prosí Boha za záchranu Sodomy a Gomory. V evanjeliu 

vysvetľuje Ježiš prosebnú modlitbu na príklade prosby k priateľovi a k otcovi. Do toho je 
vsunutá modlitba Otče náš.  
   Je dojímavé, ako Abrahám prosí Pána, aby nevyhubil hriešne mestá Sodomu a Gomoru. 
Jeho prosba je vytrvalá a pokorná. Stále nižšie posúva hranicu v spravodlivých  mestách, 

z päťdesiatich na desať, len aby sa Pán zľutoval. Aj keď sa napokon ani toľko nenašlo 
a mestá boli potrestané, tak môžeme obdivovať Božiu trpezlivosť a krajnosť. Boh sa 
nespráva  ako despota ale ako partner, ktorý robí všetko preto, aby sa našlo riešenie.  
     Učeníci prosia Ježiša, aby ich naučil modliť sa. On im dáva svoju  vlastnú modlitbu 

Otče náš a vyrozprával im  podobenstvo o človeku, ktorý budí o polnoci priateľa a prosí 
ho o tri chleby. Ten človek sa správa dotieravo, lebo chce dosiahnuť, o čo prosí. Boh viac 
ako dotieravosť, žiada vytrvalosť v prosení, v hľadaní a klopaní. A preto, že je Otec, otvára 
sa svojím Stvoreniam, aby ich vypočul  a pomohol im. Potom ich za vytrvalosť odmeňuje. 

Nie nejakými zlými darmi (had, škorpión), ale dáva im Ducha Svätého, ktorý je najväčším 
darom. Mohli by sme povedať, že Boh dáva seba samého, aby prosiaci v spojení s ním 
videl svoju  prosbu v novom, Božom svetle, dal jej taký zmysel, ako chce Boh.  
   Správanie  mnohých našich súčasníkov vystihuje príbeh  jedného kňaza. Spomína, ako 

pred viac rokmi  navštívil vo väzení 60 ročného muža, ktorý bol robotníkom. Opil sa a v 
návale hnevu zabil  človeka. Kňaz sa ho opýtal, ako sa má. Začal rozprávať, že ako 14-
ročný odišiel do učenia. Ťažko pracoval celý život, bez akejkoľvek zábavy a rozptýlenia. 
Čestne sa staral o rodinu a dobre vychoval deti. Nikdy nemal problémy so zákonom, až 

na ten skrat. A pýta sa kňaza: „Celý život som sa trápil a pracoval, čím som si  zaslúžil, 
že Boh dopustil, aby som takto dopadol na staré dni“? Kňaz po chvíli povie: „Vy ste mnoho 
pracovali   a je mi ľúto, že ste tu. No povedzte mi úprimne: aj ste sa modlili“? A on sa 
priznal, že už od mladosti sa vôbec nemodlil. A kňaz mu hovorí: „Pracovali ste a nemodlili 

ste sa. Teraz aj sám viete, prečo to Boh dopustil“.  
     Taký je žiaľ osud mnohých ľudí. Nemusia síce skončiť vo väzení, ale stratia zmysel 
celého svojho  predchádzajúceho života. A to len preto, že sa prestali modliť. Kľakli si pred 
prácu. Kľakli si pred peniaze. Kľakli si pred svojou mladosťou. Kľakli si pred svojou silou.  

Kľakli si pred ľuďmi. Kľaknúť pred Bohom nechceli. Nechceli Boha o nič prosiť, lebo si 
mysleli, že je dôležitejšie klaňať sa práci, peniazom, mladosti, ľuďom. Možno teraz 
vytýkajú Bohu, prečo sú nešťastní, veď nič zlé neurobili. Naozaj neurobili nič zlé,  len žili 
bez Boha.  

   Ježiš povedal: „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám“. 
Neprikázal to len deťom a starým ľuďom. Prikázal to všetkým. Prikázal to preto, lebo jedine  
v modlitbe môže človek zmysluplne zvládať svoj život a riešiť svoje životné problémy. Bez 
modlitby ostane človek napospas svojej pýche, ktorá ho napokon zničí. Ak sv. Pavol kedysi 

povedal, že milosťou Božou som tým, čím som, tak my môžeme obdobne povedať: len 
zásluhou modlitby môžem byť tým, čím má chce mať Boh.  
   Prestať sa modliť nie je znakom ani dospelosti, ani sily, ani múdrosti. Je to znakom 

pomýlenosti, hlúposti, naivity, pýchy  a lenivosti. Je to odrezanie sa od zdroja života. Je 
to cesta púšťou bez vody.  
     Dokazujme  v každom veku, či mladí či, starí, či muži, či ženy, že modlitba má pre nás 
životný význam.  Že modliť sa patrí medzí najväčšie schopnosti, ktoré nám dal Boh.  

- prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. - 
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OZNAMY NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac august: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok sv. Marty spomienka 

utorok 
bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a 
mučenice 

ľub. spomienka 

streda sv. Ignáca z Loyoly, kňaza spomienka 

štvrtok 
sv. Alfonza Máriu de´ Liguori, biskupa a 
učiteľa Cirkvi 

spomienka 

piatok féria spomienka 

sobota féria spomienka 

nedeľa  18. nedeľa v cezročnom období   

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
28.07. 

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 
20.00 – 21.00 
 
 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
moderovaná adorácia k Božskému Srdcu 

Ježišovmu pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou s požehnaním na záver 

sobota   

nedeľa 
04.08. 

12.30 – 12.50  

13.00 – 14.00 
 
 

14.45 – 15.30 

spovedanie 

sv. omša – slovensko-česky  
úmysel sv.omše za dobrodincov a 
podporovateľov SCM 
spovedanie 

Evanjelizačný 

Za rodiny, aby sa prostredníctvom života modlitby  
a vzájomnej lásky čoraz viac stávali školami pravej 
ľudskosti.  

Úmysel KBS 

Aby sme na pútnických miestach našej krajiny načerpali 
dostatok duchovných síl na zvládanie každodenných 
ťažkostí. 
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MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 21/07/2019 boli v sume 187,53 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 

 

 

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 2. augusta 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. 

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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DÁTUM 

(DATE)

DEŇ TÝŽDŇA                 

(DAY                                  

OF THE WEEK)

HODINA                                               

(TIME)

LITURGICKÝ KALENDÁR                         

A LITURGICKÁ FARBA                      

(LITURGICAL CALENDAR                                     

AND LITURGICAL COLOUR)

AKTIVITA, PODUJATIE, TIP, STRETNUTIE, POZVÁNKA                                                                    

(ACTIVITY, EVENT, TIP, MEETING, INVITATION)

1.
štvrtok 

(Thursday)

sv. Alfonza Márie de 

Liguori, biskupa a učiteľa 

Cirkvi - spomienka

2.
piatok        

(Friday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

2.
piatok        

(Friday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

2.
piatok        

(Friday)
8.00 - 8.30 pm féria

MODEROVANÁ ADORÁCIA NA PRVÝ 

PIATOK V MESIACI PRED 

VYLOŽENOU SVIATOSŤOU 

OLTÁRNOU, LITÁNIE K BSJ S 

POŽEHNANÍM NA ZÁVER

3.
sobota 

(Saturday)
féria

4.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm             

2.45 - 3.30 pm

18. nedeľa v období                      

cez rok
SPOVEDANIE

4.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 - 2.00 pm

18. nedeľa v období                      

cez rok
SVÄTÁ OMŠA

4.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 - 2.00 pm

18. nedeľa v období                      

cez rok

ÚMYSEL SVÄTEJ OMŠE ZA 

VŠETKÝCH PODPOROVATEĽOV 

SCM

5.
pondelok 

(Monday)
6.30 - 7.20 pm

Výročie posviacky hlavnej 

mariánskej baziliky v 

Ríme - ľub. spomienka

SPOVEDANIE

5.
pondelok 

(Monday)
7.30 - 8.00 pm

Výročie posviacky hlavnej 

mariánskej baziliky v 

Ríme - ľub. spomienka

SVÄTÁ OMŠA

6.
utorok 

(Tuesday)

Premenenie Pána - 

sviatok

7.
streda 

(Wednesday)
féria

8.
štvrtok 

(Thursday)

sv. Dominika, kňaza - 

spomienka

9.
piatok        

(Friday)
6.30 - 7.20 pm

sv. Terézie Benedikty z 

kríža, panny a mučenice, 

spolupatrónky Európy - 

sviatok

SPOVEDANIE

9.
piatok        

(Friday)
7.30 - 8.00 pm

sv. Terézie Benedikty z 

kríža, panny a mučenice, 

spolupatrónky Európy - 

sviatok

SVÄTÁ OMŠA

10.
sobota 

(Saturday)

sv. Vavrinca, diakona a 

mučeníka - sviatok

11.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm             

2.45 - 3.30 pm

19. nedeľa v období                     

cez rok
SPOVEDANIE

11.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 - 2.00 pm

19. nedeľa v období                     

cez rok
SVÄTÁ OMŠA

12.
pondelok 

(Monday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

12.
pondelok 

(Monday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

13.
utorok 

(Tuesday)
féria

14.
streda 

(Wednesday)

sv. Maximiliána Márie 

Kolbeho, kňaza a 

mučeníka - spomienka

15.
štvrtok 

(Thursday)
6.30 - 7.20 pm

Nanebovzatie Panny 

Márie - slávnosť                          

(prikázaný sviatok)

SPOVEDANIE

15.
štvrtok 

(Thursday)
7.30 - 8.00 pm

Nanebovzatie Panny 

Márie - slávnosť                          

(prikázaný sviatok)

SVÄTÁ OMŠA

AUGUST (AUGUST)
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16.
piatok     

(Friday)
6.30 - 7.15 pm féria SPOVEDANIE

16.
piatok     

(Friday)
7.30 - 8.15 pm féria SVÄTÁ OMŠA

17.
sobota 

(Saturday)
féria

18.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm             

2.45 - 3.30 pm

20. nedeľa v období                    

cez rok
SPOVEDANIE

18.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 - 2.00 pm

20. nedeľa v období                    

cez rok
SVÄTÁ OMŠA

19.
pondelok 

(Monday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

19.
pondelok 

(Monday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

20.
utorok 

(Tuesday)

sv. Bernarda, opáta a 

učiteľa Cirkvi - spomienka

21.
streda 

(Wednesday)

sv. Pia X., pápeža - 

spomienka

22. 
štvrtok 

(Thursday)

Panny Márie Kráľovnej - 

spomienka

23.
piatok      

(Friday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

23.
piatok      

(Friday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

24.
sobota 

(Saturday)

sv. Bartolomeja, apoštola - 

sviatok

25.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm             

2.45 - 3.30 pm

21. nedeľa v období                    

cez rok
SPOVEDANIE

25.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 - 2.00 pm

21. nedeľa v období                    

cez rok
SVÄTÁ OMŠA

26.
pondelok 

(Monday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

26.
pondelok 

(Monday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

27.
utorok 

(Tuesday)
sv. Moniky - spomienka

28.
streda 

(Wednesday)

sv. Augustína, biskupa a 

učiteľa Cirkvi - spomienka

29.
štvrtok 

(Thursday)

mučenícka smrť sv. Jána 

Krstiteľa - spomienka
 

30.
piatok     

(Friday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

30.
piatok     

(Friday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

30.
piatok     

(Friday)
féria UPRATOVANIE KOSTOLA

31.
sobota 

(Saturday)
féria
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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 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

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

kňazom, susedom, kolegom. 
 

28.07. – Krištof 

29.07. – Marta 

30.07. – Libuša 

31.07. – Ignác 

01.08. – Božidara 
02.08. – Gustáv 

03.08. – Jerguš 

04.08. – Dominika, Dominik 
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