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VY STE SVETLO SVETA 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. 

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu 
nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú 
v dome. 

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky 
a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ 

Mt 5, 3-16 
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V poslednom období, drahí bratia a sestry, mohli ste sa dozvedieť, z televízie, 

rozhlasu alebo novín o zlyhaní dodávok elektrickej energie či už v Taliansku, 
Spojených štátoch amerických alebo v Kanade. Každá agentúra, ktorá túto 
správú podávala, nezabudla uviesť aj straty spôsobené výpadkom energie. 
Elektrina nebola dodávaná len niekoľko hodín, no straty boli niekoľko 
miliardové. Všetko bolo odrazu hore nohami, vlaky nepremávali, pekári nepiekli 
chlieb, úradníci nemohli pracovať. Pokojný život jednotlivých krajín bol 
ochromený.  

V evanjeliu sme počuli ako Ježiš hovorí́ svojim učeníkom: „Vy ste svetlo sveta. 
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali 
vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt.5,13;16).  

Čo to pre nás znamená byť zdrojom svetla? Čo to svetlo vôbec je a čo spôsobuje? 
Vieme, že bez svetla by bol svet ponorený do tmy. Pre nás by vlastne ani 

neexistoval. Až svetlo ho vynára, dáva mu podobu, tvar, farbu. Je to svetlo, ktoré 
nám vyjavuje veci ukryté v tme a poukazuje na ich krásu. Nesvieti samo pre 
seba, svieti pre druhých a svieti rovnako, či ho niekto vidí alebo nie. Svieti tam, 
kde ho postavíme, nikdy si nevyberá, kde bude a kde nebude svietiť ̌. Byť zdrojom 
svetla, byť svetlom, znamená byť služobníkom druhých, byť tým, kto pomáha, 
osvetľuje iným cestu a pomáha im nájsť pravdu.  

Drahí́ bratia a sestry, Ježiš skrze výzvu svojim učeníkom aj nás – všetkých 
kresťanov - vyzýva k tomu, aby sme svetlom svojho života svietili iným na cestu, 
ktorou kráčajú k spáse. My však často hovoríme: Ako mám byť svetlom pre 
iných, keď sám potrebujem, aby niekto svietil mne. Sme postavení, ako lampa 
do temnôt tohto sveta, no my často iba stojíme, nesvietime, pretože nám niečo 
chýba, ale čo? Všetci dobre vieme, že žiadna lampa, či žiarovka nebude svietiť 
len tak sama od seba. Každé svetlo potrebuje nejaký zdroj, z ktorého by mohlo 
čerpať energiu. No často však v pomykove nevieme nájsť Boha, zdroj nášho 
svetla. Nevieme nájsť prípojku na Boha. Preto je tu na mieste otázka: Hľadáme 
vôbec zdroj nášho života? Snažíme sa pripojiť k jedinému nevyčerpateľnému 
zdroju lásky. Mnohí z nás ho aj hľadajú, chcú sa pripojiť ̌ na Boha, snažia sa ho 
nájsť, no chýba im základné spojivo, ktorým je jedine pokorná modlitba. Toto 
jediné spojivo medzi Bohom a nami je v dnešnej dobe často odsúvané a 
ohraničované len na niekoľko minút denne. Snažíme sa byť svetlom, veď kto by 
nechcel svietiť, kto by nechcel byť postavený na svietnik? Každý z nás. No nech 
to je len bez obiet, bez sebazaprení. Žiarovka, sviečka, knôt v kahanci zhárajú, 
až kým nezhoria, a to všetko len preto, aby vydali svetlo, aby poslúžili iným. 
Preto teda, ak chceme byť naozaj učeníkmi Ježiša a vydávať o ňom svedectvo, 

musíme sa skrze modlitbu naňho napojiť. Musíme žiť Ježiša v našom srdci skrze 
modlitbu. Mnohí z nás sa aj modlia, i pravidelne. No je to naozaj modlitba 
srdcom? Nectíme si Boha len perami, neprednášame mu naše modlitby ako 
herec repliku divákom na javisku?  

Ako píše svätý apoštol Pavol: „Viera bez skutkov je mŕtva.“ Kdesi som počul 
príbeh o jednom mladíkovi, ktorý zomrel a stál pred nebeskou bránou, chcel 
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totiž vojsť do Božej blaženosti. Počas života ho mnohí pokladali za dobrého. Nikdy 
nikomu neublížil. No keď predstúpil pred Krista, zrazu zistil, že aj keď celý život 
nič zlé neurobil, má prázdne ruky, neurobil totiž ani nič dobré a teraz nemá čo 
ponúknuť Pánovi, nemá nič, za čo by si zaslúžil blaženosť.  

Drahí bratia a sestry, snažme sa teda rozvíjať našu modlitbu. Snažme sa ju 
precvičovať. No nezabúdajme ani na druhý rozmer posväcovania sa, a to službu 
blížnym. Aby sme nedopadli tak ako mladík z príbehu. Aj Pán Ježiš nám to 
prízvukuje, keď odpovedá farizejovi, ktorý sa ho pýta na najväčšie prikázanie. 
Ježiš nám odpovedá: „Milovať budeš Pána svojho Boha, celým svojím srdcom, 
celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Milovať budeš svojho blížneho, ako 
seba samého“ (Mt 22,37;39)! Preto majme na mysli tieto dve roviny: 1. vertikálnu 
– vzťah Boh a my. 2. horizontálnu – my a spoločenstvo. Jedine takto môžeme 
dosiahnuť blaženosť a priniesť si so sebou pred Pána poklad, za ktorý si 
zaslúžime odmenu v nebi. Snažme sa teda byť svätí. Veď Boh nám dal všetko, čo 

k tomu potrebujeme. Nesprávajme sa, ako keby stvoril len niekoľkých jedincov, 
ktorí môžu dosiahnuť ̌ svätosť. On nás vo svojej láske všetkých povoláva k Sebe 
– k spáse. Chce nás všetkých pritiahnuť k sebe. On nás vykúpil bez nás, no 
nespasí́ nás bez nás. Každému klope na srdce, no sám si neotvorí. Otvoriť mu 
musí každý sám, cez modlitbu a zachovávanie toho, čo nás sám skrze svoj 
pozemsky život naučil.  

O Arthurovi Rubinsteinovi sa rozpráva, že tento muž, jeden z najväčších 
klaviristov minulého storočia, vo svojom 84. roku života cvičil denne šesť hodín. 
V mladosti cvičil deväť̌. Redaktorka hovorila aj o tom, že jeho talent sa prejavil 
už v treťom roku života, no trvalo ešte dlho, kým zvládol všetko potrebné k tomu, 
aby mohol vystupovať na koncertných pódiách.  

Toto by sme mohli povedať o viacerých umelcoch, vedcoch, spevákoch, ľuďoch 
najrôznejších profesií, ktorí dosiahli vrchol. Prečo si teda mnohokrát myslíme, 
že je to iné v kresťanstve? Nemyslime si, že modlitba sa objaví ako blesk z čistého 
neba a jedno ráno sa zobudíme so schopnosťou modliť sa. So schopnosťou byť 
príkladom pre iných – svietiť iným. O modlitbu sa musíme snažiť, musíme sa v 
nej precvičovať tak ako umelci, aby sme mohli byť profesionálmi, a nie len 
fušermi.  

Preto teda drahí bratia a sestry, budujme si vzťah k modlitbe. K jedinému 
spojivu, ktoré nás môže spojiť s Pánom. Aby to náhodou nevyzeralo v našom 
živote ako v krajinách s výpadkom elektrického prúdu. Nebol tam elektrický 

prúd len niekoľko hodín a koľko škôd to spôsobilo! O čo viac škôd musí́ narobiť 
nedostatok duchovnej energie v našom živote, a tu nejde len o nejaké́ materiálne 
veci, ale o Boha, o večnosť, o náš posledný cieľ – o spásu našej duše.  

Amen.  
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OZNAMY NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia a liturg. farba 

pondelok sv. Školastiky, panny spomienka 

utorok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej  ľub.spomienka 

streda féria  

štvrtok féria  

piatok 
sv. Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, 
patrónov Európy 

spomienka 

sobota féria  

nedeľa  6.nedeľa v cezročnom období   

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
09.02. 

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

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

pondelok 18.30 – 20.00 príprava ku SKI pre prihlásených 

utorok 18.30 – 20.00 príprava ku SKI pre prihlásených 

streda 
15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

administratívne hodiny  
spovedanie  
sv. omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 
15.30 – 17.30 
18.30 – 19.20 

19.30 – 20.00 

príprava ku sviatosti krstu pre prihlásených 
spovedanie 

sv. omša – slovensky 

sobota 17.30 – 23.30 Valentínska zábava 

nedeľa 
16.02. 

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

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

UPOZORNENIE 
 

Nenechávajte svoje mobily, peňaženky, kabelky, ruksaky, 

manželov, manželky, priateľov a priateľky bez dozoru –  

iní si môžu myslieť, že je to odpoveď na ich modlitby.  

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac február: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Evanjelizačný 
Aby bol vypočutý a uznaný hlas našich bratov migrantov, 
ktorí padli do rúk obchodníkov s ľuďmi. 

Úmysel KBS 

Aby nezamestnaní, bezdomovci a chudobní našli 
pochopenie, ako aj konkrétnu pomoc pri prekonávaní 
svojich ťažkostí. 

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  

 

 

 
 

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.   
 

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE. 
 

 

 

mailto:slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk
http://www.catholicsafeguarding.org.uk/
http://www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding
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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. 

 
 

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 

 

 

POZVÁNKA NA VALENTÍNSKU ZÁBAVU 
 
Drahí priatelia, pani Vierka vás všetkých 
srdečne pozýva na Valentínsku zábavu, ktorá sa 
koná 15. februára 2020 od 17.30 – 23.30 hod. 

v sobotu v Spoločenskom klube v Cricklewoode. 
 
Bližšie informácie o spôsobe prihlásenia 
a zakúpení lístkov si môžete prečítať na plagáte 
vo vchode do kostola. 
Tešíme sa na stretnutie s vami. 
 
 

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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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 2020 
 
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.  

 

BUĎ VEĽKORYSÝ A ŠTEDRÝ K NEJ I HRDÝ NA SEBA SAMÉHO. 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 

02/02/2020 boli v sume £ 200,84. 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu v mesiaci je 
obetovaná za všetkých pravidelných a stálych 
dobrodincov a podporovateľov SCM.  

Všetkým pravidelným a stálym dobrodincom ďakujeme 
za podporu.  
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

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

kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
09.02. – Zdenko
10.02. – Gabriela 

11.02. – Dezider 

12.02. – Perla 

13.02. – Arpád 

14.02. – Valentín 
15.02. – Pravoslav 

16.02. – Ida, Liana 
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