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ROČNÍK III. - č. 33/2019 

 
 

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

18. – 25. 08. 2019  
 

 

 

NEPRIŠIEL SOM DAROVAŤ POKOJ,  

ALE ROZDELENIE 

 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? 
Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa 
to nestane! 

Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale 
rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom 
a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti 
dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“ 

 Lk 12, 49-53 
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     Kto chce v dnešnom svete dať o sebe vedieť, tak sa správa radikálne. Napríklad 
nepriatelia globalizácie všetko ničia. Odporcovia jadrových elektrární vytrvalo 
protestujú. Ochrancovia ovzdušia si líhajú na koľaje, keď sa vezie rádioaktívny 
odpad. Takéto a podobné skupiny kričia: sme tu a neustúpime.  

 
     V súvislosti s Ježišovým posolstvom ste možno počuli o termíne „evanjeliový 
radikalizmus“.  Časť z neho sme čítali aj v dnešnom evanjeliu.    
 
     Evanjeliový radikalizmus znamená, že buď prijmeme Ježiša do svojho života 
jednoznačne alebo ho neprijmeme vôbec. Buď ako kresťania žijeme podľa evanjelia 
alebo sa nemôžeme za kresťanov pokladať. Evanjeliový radikalizmus znamená, že 

Ježiš je dôležitejší ako ľudia, dokonca dôležitejší ako členovia vlastnej rodiny. Takto 
treba chápať obraz Ježišovho ohňa, ktorý vzplanul, aby ľudí rozdelil: za a proti.  
     V porovnaní s prejavmi ľudí je evanjeliový radikalizmus postavený na inom 
základe. Ježiš svoj radikalizmus neprejavuje násilím. Oheň v tomto prípade nie je 
symbolom skazy, ale symbolom lásky. On nás pozýva k radikálnemu kresťanskému 
životnému štýlu nie násilím, ale svojou láskou.  
 

    Je radikalizmus vo svete sympatický? Zaiste, že nie všetky typy radikalizmu sú 
sympatické a normálne. Niekedy toto hodnotenie záleží aj od veku a spoločenského 
postavenia. Je však zrejmé, že mladým ľuďom sa radikalizmus poväčšine páči. Či je 
to už radikalizmus užitočný, alebo škodlivý. Nová generácia ľudí je naladená prijímať 
radikálne postoje a riešenia. Obdivuje takých, ktorí sa správajú radikálne.  
     Tu sa otvára priestor aj pre radikálny kresťanský postoj. Radikálny život 

kresťanov 21. storočia podľa evanjelia nemusí vzbudzovať u všetkých obdiv. Je však 
jediným prostriedkom, ako osloviť dnešný svet. Aj my sme už v pozícii, že Ježiša 
a evanjelium musíme ponúkať. Ak ho niekto prijme, tak len vtedy, keď na našom 
živote hmatateľne uvidí, aký má viera a evanjelium pre nás zmysel, a že sme iní ako 
ostatní.   
     Podobne ako Ježiš sa ani my nemôžem správať násilne. My musíme byť 
predovšetkým radikálni voči sebe. Navonok však musí z nášho radikalizmu sálať 

láska a úcta ku všetkým ľuďom.  
 
     V dvadsiatom storočí sme sa rozlúčili s povrchným a  plytkým kresťanstvom. Aj 
keď jeho nositelia ešte žijú a ešte sa ho tvrdošijne držia, tak to už nemá perspektívu, 
to už je len náboženstvo trpené. Nepodporujme už naďalej takéto náboženstvo. Zvlášť 
mladá generácia kresťanov, mladí manželia a mladé rodiny, sú dnes pozvaní 
Cirkvou, aby radikálne prežívali svoje krstné a  birmovné poslanie. Aby mali radosť 

z toho, že sú verní a zodpovední. Aby sa nebáli výsmechu sveta. Lebo aj keď sa im 
jedni budú smiať, najčastejšie samozrejme kresťania z minulého storočia, tak druhí 
ich budú obdivovať a nasledovať.  
 
     Vonkajší radikalizmus je už vidieť aj u častí kresťanov. Neboja sa ísť napríklad 
do ulíc miest ochrancovia života  - Pro Life, aby bránili práva nenarodených detí na 
život. Možno aj nás v ďalších rokoch čakajú takéto postoje aj v iných oblastiach, keď 

sa bude žiadať od kresťanov radikálny postoj. Na to však musíme byť pripravení 
každodenným radikálnym životom podľa evanjelia.         

- prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. - 
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OZNAMY NA 20. 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 féria  

utorok sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi spomienka 

streda sv. Pia X., pápeža spomienka 

štvrtok Panny Márie Kráľovnej spomienka 

piatok féria  

sobota sv. Bartolomeja, apoštola sviatok 

nedeľa  21. nedeľa v cezročnom období   

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
18.08. 

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 
25.08. 

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 11/08/2019 boli v sume 204,54 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 

https://www.amway.sk/fbsk
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ZMENA SVÄTÝCH OMŠÍ V TÝŽDNI 
 

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

 

 

SCM MÁ PRE VÁS V PONUKE TIETO SUVENÍRY 
 

 pohľadnice kostola SCM 
 obaly na OYSTER karty 

 publikáciu Tweetuj s Bohom 
 kožený prívesok na kľúče 
 pero s laserovým lúčom a svetlom 
 nástenný kalendár formátu A3 

 

O poskytnutie všetkých uvedených suvenírov môžete požiadať 
kostolníkov – Jozefa Pavúka, Danielu Brachovú alebo Moniku 
Gábrišovú.  
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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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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. 
 

18.08. – Elena, Helena 
19.08. – Lýdia 

20.08. – Anabela 

21.08. – Jana 

22.08. – Tichomír 

23.08. – Filip 

24.08. – Bartolomej 
25.08. – Ľudovít 
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