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ROČNÍK III. - č. 41/2019 

 

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
13. – 20. 10. 2019  

 

 
 

NENAŠIEL SA NIK OKREM TOHOTO CUDZINCA,  

ČO BY SA BOL VRÁTIL A VZDAL BOHU SLÁVU? 

 

 

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako 
vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. 
Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ 

Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. 

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom 
velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. 

Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa 
nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ 

A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“ 
 Lk 17, 11-19 

 



 

 

2 

 
 

   Dnešnú dobu by sme mohli nazvať aj dobou ponosovania a nariekania. 

Veď si spomeňte, kedy ste naposledy stretli človeka, ktorý by vám povedal, 

že je spokojný, že je vďačný za to, čo má, že nenadáva na všetkých a na 

všetko. Možno ste už dávno takéhoto človeka nestretli. A keď, tak možno 

jedného z desiatich.  

 

   Desiati malomocní kričali na Ježiša, aby ich vyliečil. Ich situácia bola 

spoločenský a náboženský veľmi ťažká. Svojou chorobou sa zaradili medzi 

potrestaných a vydedených.  

 

   Aj keď Ježiš odmieňa ich prosbu a vieru, predsa jadrom dnešného 
evanjelia je otázka vďačnosti. V hlavnej úlohe, okrem Ježiša, je vďačný 

Samaritán. On naznačuje jednu z dôležitých pozícii kresťana, ktorou je 

vďačnosť. Kresťan by mal byť človekom vďaky a nie nadávania.  

   Druhé posolstvo, ktoré nám dáva Ježiš cez Samaritána, je vzťah 

k zastaralým zvyklostiam.  Ježiš posiela chorých, aby sa išli ukázať 

kňazom, lebo práve kňazi mali povinnosť, či už niekoho vyhlásiť za 

nečistého, alebo potvrdiť jeho uzdravenie. Pre Židov, ktorých bolo deväť, to 

bol vlastne zákonný postup. Že tak Samaritán po svojom uzdravení nerobí 

a že sa vracia poďakovať Ježišovi a Ježiš si to veľmi vážil, je potvrdením 

Ježišovho nového evanjelia, že vďačnosť Samaritána je hlbším prejavom, 

ako zachovanie zbytočných predpisov.   

 

    Možno aj nám je bližšie prosiť ako ďakovať. Ale predsa aj v dnešnej dobe 
je medzi kresťanmi veľa vďačných ľudí. Azda každý kňaz by vedel rozprávať, 

ako mu pomohli ľudia, ktorým Boh vypočul ich prosby. Boli chorí 

a uzdravili sa. Alebo sa uzdravili ich deti. Zrazu  spoznali, že peniaze 

a majetok nie sú všetko. Prišli a obetovali. Na stavbu kostola. Na opravu 

kostola alebo farskej budovy. Na nejaký pastoračný projekt. Uvedomili si, 

že majú byť za čo vďační. Okrem toho začali sa viac modliť, viac sa 

zúčastňovať svätých omší, viac Bohu ďakovať.  

 

   Časom, kedy farnosť ďakuje Bohu za jeho dobrodenia, je nedeľná svätá 

omša. Aj preto je taká potrebná pre náš život, lebo nás robí citlivými na 

vďačnosť. Ak by sme nedokázali každú nedeľu Bohu ďakovať, keby sme sa 

len ponosovali, alebo keby sme na svätú omšu chodili z nejakej zvyklosti, 

alebo zo zvedavosti, alebo že nemáme čo iné robiť, tak potom by to bol len 

zastaralý zvyk, ktorý nemá pre nás skutočnú hodnotu.  Vždy je za čo 
ďakovať. Raz za radosti, inokedy za kríže, ktoré nám Pán pomáha niesť.  

   Vždy je dôvod na niečo sa ponosovať. Vždy je však dôvod aj byť za niečo 

vďačný. Nech ten druhý dôvod dominuje v našom správaní. Ten prvý 

nechajme ľuďom, ktorí nedokážu ani prosiť ani ďakovať, len nadávať.   

- prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. -    
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OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia a liturg. farba 

pondelok féria  

utorok sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi spomienka 

streda sv. Margity Márie Alacoque, panny ľub. spomienka 

štvrtok 
sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a 
mučeníka 

spomienka 

piatok sv. Lukáša, evanjelistu sviatok 

sobota féria  

nedeľa  29. nedeľa v cezročnom období   

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
13.10. 

10.50 – 12.15 
10.50 – 12.15 
12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

zasadnutie Farskej rady 
príprava ku SKI 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

pondelok   

utorok   

streda 

15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 

 
18.40 – 19.10 
19.30 – 20.00 
20.00 – 21.00 

administratívne hodiny – stránky 
tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou 

Oltárnou 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
Modlitby chvál 

štvrtok   

piatok 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
moderovaná adorácia 

sobota   

nedeľa 
20.10. 

10.50 – 12.15 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

príprava k 1.sv.prijímaniu 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 



 

 

4 

 
 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac október: 
 

 
 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 06/10/2019 boli v sume 204,00 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 

 

Evanjelizačný 
Aby vanutie Ducha Svätého vzbudilo novú misionársku 
jar v Cirkvi. 

Úmysel KBS 

Aby sme sa v našich rodinách radi, často a spoločne 
modlievali posvätný ruženec, a tak vyprosovali pokoj pre 
našu vlasť. 

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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MODLITBY CHVÁL 
 
Drahí priatelia! 
 
Ak sa láska a milosrdenstvo dobrotivého Boha dotknú nášho srdca, z hĺbky 
vytryskne radosť a nádej ktorá sa premení na chválu v rôznych podobách. 
 

Toto zažívali proroci i králi, ale aj obyčajní veriaci v dejinách celého Izraela. 
Veríme, že Pán prebýva na chválach svojho ľudu aj dnes, a preto ťa pozývame 
chváliť ho spôsobom, ktorý je tebe vlastný. Stretneme sa v stredu 16.októbra 
2019 na sv. omši o 19.30 v kostole SCM, a potom pokračujeme Modlitbami 
chvál, ktoré zakončíme s agapé pri občerstvení. 
 
Všetci ste srdečne vítaní!           SCM Worship Team 

 
TICHÁ ADORÁCIA  

PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 
  

Milí priatelia,  
 

pozývame vás k tichej adorácii pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou bude v stredu 16. októbra 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.  
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THE SUMMIT
 

All young people of the diocese are invited to 'The Summit' at Westminster 
Cathedral on Friday 18th October 2019, 6.30pm to 8pm, for an evening 
of inspiring reflections, contemporary worship music and exposition of the 
Blessed Sacrament.  
Cardinal Nichols and Brenden Thompson from Catholic Voices will be leading 
the reflections and the evening promises to be a wonderful opportunity to 
celebrate our faith together.  
Please come along and encourage your friends, families, classes, youth groups, 
confirmation groups and any other young people you know to join us.  

 

More information at https://dowym.com/events/the-summit-westminster-cathedral/ 

https://dowym.com/events/the-summit-westminster-cathedral/
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MISIJNÁ ZBIERKA 

 

 
Veríme, že aj vy sa pripojíte a spoločne tak pomôžeme vyzbierať sumu potrebnú 
na podporu farnostiam v Rwande Zakúpením koláčika podporíte práve túto 
myšlienku. 

 

BUDÚCU NEDEĽU PO SVÄTEJ OMŠI VÁS POZÝVAME NA KÁVU A ČAJ DO CHURCH HALL  

 

K DISPOZÍCII SÚ AJ KOLÁČE. ICH ZAKÚPENÍM PRISPEJETE NA MISIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach 
bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku 
aj u nás v SCM bude zvlášť obetovaná na pomoc 
farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané 
genocídou a chudobou.  
    Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 
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PRIHLASOVANIE K SVIATOSTIAM 

 
Všetko o spôsobe prihlásenia novonarodených detí ku sviatosti 
krstu nájdete na webstránke SCM alebo v letáku vzadu v kostole na 
stolíku.  
 
Všetko o spôsobe prihlásenia sa na prípravu k sviatosti manželstva 
nájdete na webstránke SCM alebo v letáku vzadu v kostole na stolíku. 

Prihlásenie sa k sviatosti manželstva sa žiada minimálne 6 
mesiacov pred dátumom plánovanej svadby. 
 
Všetko o spôsobe prihlásenia sa na prípravu k ostatným 
sviatostiam nájdete na webstránke SCM alebo v letáku vzadu v 
kostole na stolíku. 
 

 

 
Z bezpečnostných dôvodov 

MUSIA BYŤ VŠETKY DETI 
sprevádzané na toaletu rodičom alebo dospelou osobou. 

 

 

 

!!!  FOTOGRAFOVANIE V KOSTOLE  !!! 
 

Fotografovanie v kostole nie je dovolené 
bez súhlasu kňaza alebo člena FR.  

Sme povinní zachovávať nariadenia diecézy Westminster a predpisy 
GDPR o ochrane najmä maloletých detí a zraniteľných osôb. 

Prosíme vás, aby ste svojím neuváženým a nedomysleným spôsobom 
nevystavovali tieto osoby ťažkostiam, rovnako ako SCM prípadným 
sankciám, či trestným oznámeniam. 
 

 

SAFEGUARDING 
 

Safeguarding Representative has special responsibility for promoting good and 
safe practices in all activities involving children, young people and adults in 
risk. 

Your Safeguarding Representative is: 

SILVIA MARGOVA 

slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk    

Find out more: www.catholicsafeguarding.org.uk 

www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding  

 

mailto:slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk
http://www.catholicsafeguarding.org.uk/
http://www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding
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Towards a Culture of Safeguarding. 
The Church has a responsibility to ensure all those who undertake work in the name of 

the Church are adequately trained in safeguarding matters. 

 

The Catholic Church is dependent on Clergy, Religious and Lay people using their 

skills and talents to nurture and support the Catholic community. Some will be paid 

employees, but the majority undertake their work on a voluntary basis. Whilst some will 

recognise their role as a volunteer, many rightly see their caring and support 

contribution as part of their Christian responsibility and ministry. 

 

But we all have a role to play in safeguarding the young or adults who may be at risk 

and it is forthis reason that we have worked with EduCare to bring you an e-learning 

package that will raise awareness throughout the Catholic Community in England and 

Wales. The e-learning package is part of the Church’s commitment to safeguarding, 

and is available to all members of the Catholic community free of charge. 

 
 

National Catholic Safeguarding Commission 

 
We have not always been alert to concerns, we have not always responded as we 
should, but we are listening, learning, changing.  

 

 

 
 

“The Catholic Church in England and Wales is striving towards a 
culture of safeguarding where all are safe from harm and abuse 
and where every person is encouraged and enabled to enjoy the 
fullness of life in Jesus Christ through the prayerful, caring, 
nurturing, supportive and protective endeavours of the Catholic 
community, both individually and collectively.” TaCoS 2012  
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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.  

 
c/ 1.PIATOK V MESIACI – Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

 19:30 – 20:15 hod. 
o Moderovaná poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 

 

d/ KAŽDÁ 3. STREDA V MESIACI 
 18:30 – 19:20 hod. 

o Tichá poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 

 20:15 – 21:00 hod. 
o Modlitby chvál 

 

c/ KAŽDÝ PIATOK A NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 
 ½ hodinu pred začiatkom svätej omše pobožnosť krížovej cesty 

 

SPOVEDANIE          PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE  
 

 Streda  –  18:30 – 19:20         Streda  –  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: 
Streda 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 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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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. 
 

13.10. – Koloman

14.10. – Boris 

15.10. – Terézia 

16.10. – Vladimíra 

17.10. – Hedviga 

18.10. – Lukáš 
19.10. – Kristián 

20.10. – Vendelín

 

Created and printed by SCM London  © 2019 
 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  

http://www.scmlondon.org/

