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ROČNÍK III. - č. 32/2019 

 

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

11. – 18. 08. 2019  
 

 

AJ VY BUĎTE PRIPRAVENÍ 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo 
dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa 
nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo 
kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. 

Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho 
pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení 
sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, 
posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom 
a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. 

Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu 
vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej 
sa nenazdáte.“ 

Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“ 

Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou 
čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom 
príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. 

Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde,‘ a začal by biť sluhov 
a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, 
a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. 

Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi 
zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. 

Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho 
budú viac žiadať.“ 

 Lk 12, 32-48 
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     Niektorí ľudia si vôbec nevypínajú mobilné telefóny. Sú cez deň aj cez noc 
pripravení prijímať správy a informácie. Niekto povie, že je to už choroba. Iný povie, 
že ak sa chce človek v dnešnom svete presadiť, musí byť k dispozícii 24 hodín.  

 
    Aj tento obrázok z nášho každodenného života nám pomáha pochopiť 
Ježišove slová: „buďte pripravení“.  
 
    Obrazy, ktoré Ježiš použil hovoria nielen o občasnej pripravenosti, ale 
o pripravenosti neustálej, pripravenosti, ktorá nepočíta s nejakým oddychom 
alebo prerušením. Prečo Ježiš žiada neustálu pripravenosť?  
     Podobne preto, ako keď niekto nevypína mobilný telefón. Ak chce človek 
prijať Krista počas svojho pozemského života, ak chce človek, aby ho Kristus 
prijal po smrti, ak chce byť človek pripravený na druhý Kristov príchod, tak 
nesmie byť nikdy „vypnutý“.   
 
     Čo to však znamená nebyť „vypnutý“, alebo byť stále pripravený? Obrazy 
o opásaných bedrách, horiacej sviece, o hospodárovi a zlodejovi, o sluhovi, 
ktorý zneužíva dôveru pána, nie sú obrazmi, ktoré by nás mali viesť k životnej 
pasivite alebo k lenivosti. Nie je to pozícia nejakého žobráka, ktorý nič nerobí 
a čaká, kto mu čo dá. Práve naopak. Oni nás učia, že človek má byť pripravený 
počas svojej životnej cesty, počas svojich námah a oddychu, v zdraví 
a v chorobe, v akomkoľvek spoločenskom postavení, prijímať Ježiša do svojho 
života a byť pripravený na stretnutie s ním vo večnosti. Je to pozícia plná 
životnej aktivity. Ježiš ju prirovnáva k sluhovi, ktorý si dôkladne plní všetky 
svoje povinnosti.  
 
    Žiaľ, dnešný človek je neustále pripravený prijímať správy na mobile alebo 
na Internete, no o to menej je pripravené jeho srdce prijímať Božie správy, Božie 
slovo, Božiu milosť, Božiu lásku, Božieho Syna. Dnešný životný štýl akoby 
vylučoval napojenie na Boha. Radšej sa ľudia napoja na satelitné družice, ktoré 
majú pre nich väčší význam, ako napojenie na Boha.      
    Pre moderného kresťana 21. storočia sa vytvára priestor, aby svedčil o Bohu 
s mobilným telefónom v ruke, ako symbolom medziľudskej komunikácie, ale 
s Ježišom v srdci, ako znakom spojenia s Bohom. Prakticky to znamená, že 
každý deň musí svoj mobil na určitý čas vypnúť. Vypnúť preto, aby si mohol 
kľaknúť a spojiť sa s Bohom pri modlitbe.  Alebo vypnúť preto, aby sa mohol 
venovať a porozprávať so svojimi deťmi. Alebo v nedeľu vypnúť preto, aby mohol 
pri sv. omši počúvať Božie slovo a prijímať Eucharistiu. O čo viac bude človek 
vypínať svoj telefón, aby sa venoval duchovným veciam, o to viac bude mať pre 
neho zmysel jeho zapnutie, aby sa venoval každodenným starostiam. Ak to 
človek nedokáže, ak nevie mobil vypnúť, tak potom bude primerané, aby mu ho 
dali aj do jeho rakvy, keď zomrie. S kým však bude v hrobe rozprávať? Do neba 
sa dá dostať aj s mobilnom, ale  srdce a duša musia byť napojené na Boha.  
 
     Kto sa chce presadiť v dnešnom náročnom ekonomickom a spoločenskom 
živote tvrdí, že nemôže vypnúť mobilný telefón. My sa však túžime presadiť aj 
vo večnom živote a preto vieme, že denne je potrebné ho aj vypnúť.         

prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. - 

OZNAMY NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
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1. Liturgický kalendár: 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac august: 
 

 

MILODARY 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria  

utorok féria  

streda 
sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a 
mučeníka 

spomienka 

štvrtok Nanebovzatie Panny Márie (prikázaný sviatok) slávnosť 

piatok féria sviatok 

sobota féria sviatok 

nedeľa  20. nedeľa v cezročnom období   

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 

11.08. 

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 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky - prikázaný sviatok 

piatok 
18.30 – 19.20 

 

19.30 – 20.00 

tichá adorácia s požehnaním na záver + 
spovedanie 

sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
18.08. 

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 poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 04/08/2019 boli v sume 228,35 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. 

ZMENA SVÄTÝCH OMŠÍ V TÝŽDNI 
 

Dávame do pozornosti všetkým veriacim a návštevníkom SCM v Londýne, že  

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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TICHÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

  
Milí priatelia,  
 

pozývame vás k tichej adorácii pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou bude v piatok 16. augusta 2019 od 18.30 hod. v 
kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph na Melior 
Street (SE1 3QP). Poklona je zakončená požehnaním so 
sviatosťou Oltárnou o 19.20 hod.  
 
Príď sa stíšiť a dať priestor Ježišovi vo svojom živote.  
 

 

SVÄTÁ OMŠA NA PRIKÁZANÝ SVIATOK  
NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 

 
Slovenská katolícka misia v Londýne dáva do pozornosti, že na prikázaný 
sviatok Nanebovzatia Panny Márie vo štvrtok 15.augusta 2019 bude pridaná 
svätá omša o 19.30 hod. 
Všetkých Vás srdečne pozývame na spoločné slávenie sviatku našej nebeskej 
Matky. 

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

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. 
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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. 
 

11.08. – Zuzana 
12.08. – Darina 
13.08. – Ľubomír 
14.08. – Mojmír 
15.08. – Marcela 
16.08. – Leonard 
17.08. – Milica 
18.08. – Elena, Helena 
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