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ROČNÍK III. - č. 31/2019 
 

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
04. – 11. 08. 2019  

 

 
A ČO SI NAHONOBIL, ČIE BUDE? 

 
Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so 
mnou podelil o dedičstvo.“ 

On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi 
vami?“ 

A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj 
keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ 

A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. 
Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ 
Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam 
uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké 
zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘ 

Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo 
si si nahonobil, čie bude?‘ 

Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“ 
 Lk 12, 13-21 
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   Ak by sme sa chceli opýtať, čo je hlavnou témou dnešných dní na Slovensku, tak je to 
určite téma majetku, bohatstva, materiálnych hodnôt, peňazí. Počuť o tom, ako ľudia 
nariekajú, že majú málo. Závidia iným ich dostatok a upodozrievajú ich z nečestnosti. 
Rozpráva sa o tom, kto koľko zarobil v zahraničí. Hľadajú sa také pracovné možnosti, aby 
človek mohol rýchlo zbohatnúť. Pritom normálni a skromní ľudia hovoria, že najviac 
nadávajú tí, ktorým nič nechýba. Zaiste, že nie je ľahké sa  v tomto všetkom zorientovať. 
Ťažko povedať, aká je skutočná pravda o bohatstve a chudobe Slovákov.  
   Jadrom  posolstva dnešnej nedele je Ježišovo ponaučenie, že ak človek zhromažďuje 
majetok len preto, aby mohol pokojne jesť, piť, hodovať, tak je blázon.  
   To je tragédia muža z podobenstva. Svoj zmysel života videl  v tom, aby mal čo najviac 
sám pre seba. Nedbá na blížnych a nedbá ani na Boha. Stáva sa egoistom. Sám sebe je aj 
bohom aj blížnym.  
     Celá absurdnosť takéhoto životného postoja sa prejaví vtedy, keď sa naň pozeráme 
z pohľadu smrti a večného života. Preto sa ho  Ježiš v  podobenstve  pýta: „A čo si 
nahromadil, čie bude“?  V Matúšovom evanjeliu to ešte dôkladnejšie vysvetľuje: 
„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia...  V nebi si 
zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, ani hrdza... Lebo kde je tvoj poklad, 
tam bude aj tvoje srdce“ (6, 19 – 21).   
     Keby sa bol bohatý muž z podobenstva so svojím majetkom podelil s blížnymi 
a chudobnými, bol by sa stal bohatým pred Bohom a mal by budúcnosť a poklady za 
hranicou smrti.  
   Nechcem  v tejto homílii pokračovať  duchu dnešných nálad a názorov o chudobe 
a bohatstve, nechcem tu rozprávať  o nejakých mierach: koľko áno, koľko nie, nechcem 
rozprávať ani o solidarite s chudobnými, chcem rozprávať o tom, prečo aj dnešným ľuďom 
a celému ľudskému spoločenstvu patrí právom ten Ježišov prívlastok „blázon“.  
     Uvedomme si vážne, že svet a ľudia v ňom sa vyvíjajú tak, ako by večný život 
neexistoval. Nechcem tým tvrdiť, že ľudia v posmrtný život neveria. Ale aj keď veria, nemá 
to veľký vplyv na ich vnútorný postoj, že najlepšie je na zemi a preto si tu teba nahromadiť 
čím najviac.  
     Na tom bola postavená komunistická ideológia a na tom je postavená aj ideológia 
liberálna, kapitalistická  alebo západná.  Komunistom sa nepodarilo urobiť raj na zemi. 
Liberálom a kapitalistom  na určitých miestach sveta zatiaľ áno. Lebo naozaj vyspelé štáty 
dokázali v materiálnej oblasti ohromne veľa. Ich tragédia je však v tom a môže sa im to  
budúcnosti vypomstiť, že všetko orientovali len pre túto zem. Politici vo vyspelých štátoch 
radi svojim občanom povedali: Občania, máte veľké zásoby na dlhé roky. Odpočívajte, 
jedzte, pite, zabávajte sa. A oni poslúchli a tak urobili.  
     Myslelo sa pri tom všetkom na to, že každý pokrok, každý ekonomický úspech, každé 
zvyšovanie životnej úrovne  má zmysel len vtedy, keď to pomôže ľuďom v príprave na ich 
stretnutie s Bohom po smrti?  
   Ježiš to však myslel vážne a preto aj my musíme vážne nad tým rozmýšľať a vážne to 
brať. Kresťania by sa mali stať nositeľmi nového štýlu života. On spočíva v tom, že vedia, 
čo je pre ich život potrebné len natoľko, aby ich Boh po smrti nazval múdrymi 
a zodpovednými. Kresťania musia vedieť, čo je prostriedok a čo je cieľ ich života. Každý 
majetok je len prostriedok, ktorý slúži k tomu, aby človek prežil svoj život dôstojne so 
zameraním na večnosť. Kresťania musia byť na čele celosvetových aktivít, ktoré už dnes 
cítiť a ktoré propagujú život bez luxusu a bohatstva. Dnes si dosť ľudí uvedomuje, že len 
skromnosť môže pomôcť nášmu svetu. A my kresťania k tomu pridávame, že len 
skromnosť môže pomôcť spáse našich  duší.  
   V našich rodinných a iných spoločenstvách by sme sa mali vedieť rozprávať aj o niečom 
inom, ako len o peniazoch. Mali by sme sa vedieť vzájomne tešiť zo života a nie naň 
neustále nadávať. Mali by sme sa viac starať o to, akí sme a nie len o to, čo máme alebo 
nemáme.  

- prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. - 
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OZNAMY NA 18. 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 Výročie posviacky Hlavnej mariánskej 
baziliky v Ríme ľub. spomienka 

utorok Premenenie Pána sviatok 
streda féria spomienka 
štvrtok sv. Dominika, kňaza spomienka 

piatok sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny 
a mučenice, patrónky Európy sviatok 

sobota sv. Vavrinca, diakona a mučeníka sviatok 
nedeľa  19. nedeľa v cezročnom období   

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 
04.08. 

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 
11.08. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
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 28/07/2019 boli v sume 224,11 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 
 

 
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. 

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 
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ZÁPIS A POHOVOR S RODIČMI DETÍ,  
KTORÍ CHCÚ PRIHLÁSIŤ SVOJE DETI  
K PRÍPRAVE NA 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE  

 
Slovenská katolícka misia v Londýne pozýva všetkých 
rodičov, ktorí chcú dať zapísať svoje deti na prípravu k 
1.sv.prijímaniu pre tento školský rok, aby prišli v pondelok 
16. septembra 2019 o 17.00 hod. do kostola SCM Our 
Lady of La Salette and St Joseph na 14 Melior Street, 
SE1 3QP, kde bude pohovor s rodičmi a zápis detí. 
Predbežne by mala byť slávnosť 1.sv.prijímania v máji 
budúceho roku. Zápis sa vzťahuje na deti, ktoré v tom čase 
musia mať dovŕšený vek 10 rokov. 
Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich 
detí k príprave na 1. sväté prijímanie, aby do 9.septembra 
2019 odovzdali prihlášky spolu s krstnými listami.  
Ak dieťa ešte nebolo ani pokrstené, odovzdáte iba prihlášku. 
Tlačivo prihlášky si môžete vyžiadať v sakristii kostola u kostolníka.  
Krstné listy si treba vyžiadať na Farskom úrade, kde ste boli pokrstení. 
Prihlášku spolu s krstným listom zašlite poštou na adresu Slovenskej katolíckej 
misie v Londýne. 
Po uvedených termínoch sa nebude brať ohľad na oneskorené žiadosti o 
prihlásenie. 
 

ZÁPIS A POHOVOR S DOSPIEVAJÚCIMI A DOSPELÝMI, 
KTORÍ SA CHCÚ PRIHLÁSIŤ K PRÍPRAVE 

KU SVIATOSTIAM KRESŤANSKEJ INICÁCIE (SKI) 
krst, birmovanie, prijímanie 

 
Slovenská katolícka misia v Londýne pozýva dospievajúcich (od 14. roku života) 

a dospelých, ktorí sa chcú dať zapísať k príprave 
ku SKI pre nasledujúce obdobie, aby prišli v 
pondelok 16. septembra 2019 o 19.00 hod. do 
kostola SCM Our Lady of La Salette and St 
Joseph na 14 Melior Street, SE1 3QP, kde bude 
uskutočnený spoločný pohovor s adeptmi na 
prípravu ku SKI. 

Žiadame adeptov na prijatie sviatostí kresťanskej iniciácie, ktorí majú záujem 
o prihlásenie sa k príprave, aby do 9.septembra 2019 odovzdali prihlášky 
spolu s krstnými listami.  
Ak adept ešte nebol ani pokrstený, odovzdá iba prihlášku. 
Tlačivo prihlášky si môžete vyžiadať v sakristii kostola u kostolníka.  
Krstné listy si treba vyžiadať na Farskom úrade, kde bol adept pokrstený. 
Prihlášku spolu s krstným listom zašlite poštou na adresu Slovenskej katolíckej 
misie v Londýne. 
Po uvedených termínoch sa nebude brať ohľad na oneskorené žiadosti o 
prihlásenie. 
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PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ  
A ZDRAVIU TELA I DUŠI PROSPEŠNÉ  

PREŽITIE LETNÝCH DOVOLENKOVÝCH DNÍ 
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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 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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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 
kňazom, susedom, kolegom. 
 
04.08. – Dominika, Dominik 
05.08. – Hortenzia 
06.08. – Jozefína 
07.08. – Štefánia 
08.08. – Oskar 
09.08. – Ľubomíra 
10.08. – Vavrinec 
11.08. – Zuzana 
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