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ROČNÍK V. - č.3/2021 

 
 

2.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

17. – 24. 01. 2021 
 

 
 

 

NAŠLI SME MESIÁŠA 
Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, 
Boží Baránok.“ 

Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď 
videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ 

Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ 

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ 

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny 
popoludní. 

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, 
brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli 
sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. 

Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa 
volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter. 

Jn 1, 35-42 
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Keď stretneme prvýkrát človeka, tak mu iste hneď neskáčeme okolo krku, ale 
počkáme si, aký v skutočnosti je, a až potom zaujmeme k nemu rozhodný postoj.  
Dojímavé je ako sa prví učeníci približovali ku Kristovi. Čosi hľadajú, čosi očakávajú, 
a tak opatrne skúmajú, aby nenaleteli. V ich správaní cítiť aj určitú hanbu: Učiteľ, 

kde bývaš? Pýtame sa takto človeka, ktorého prvýkrát stretneme? Iste im padol 
kameň zo srdca, keď im Ježiš vľúdne a jednoducho odpovedal: Poďte a uvidíte! 

A evanjelista pokračuje: Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi 
štyri hodiny popoludní. Bol to pre nich taký zážitok, že Ján si dokonca pamätal aj po 
dlhých rokoch, koľko bolo hodín. Ich šťastím bolo, že hľadali, naším nešťastím často 

býva, že nehľadáme.  
Aj za čias Jána Krstiteľa ľudia čakali, skúmali, hľadali a dokonca boli ochotní 
zrieknuť sa hriechov, chýb, obetovať vlastný majetok aj záujmy. Hľadali Boha vo 
svojom okolí a nie kdesi na konci sveta, čo je receptom aj pre nás.  
Dvaja mnísi študovali veľkú knihu, v ktorej bolo napísané, že na svete je miesto, kde 
sa nebo dotýka zeme. Sú tam vraj dvere, na ktoré treba zaklopať, otvoria sa a za nimi 
je Boh. Z textu im bolo jasné, že nejde o obzor, kde sa nebo zdanlivo dotýka zeme, 

a tak sa vydali na cestu. Po mnohých dňoch únavnej cesty, keď už pomýšľali nad 
návratom domov, uvideli pred sebou dvere. Zaklopali na ne, otvorili, ale nestál tam 
Boh. Bol to vstup do ich kláštornej cely. Pozreli sa na seba a pochopili.  
Čo chce legenda povedať nám? Treba nám hľadať Boha, ale nie kdesi na konci sveta, 
ale v prostredí, v ktorom žijeme. Jeho vôľa sa prejavuje v našich povinnostiach, 
rozprávame sa s ním v tichu našej izby, pomáhame mu svojou láskavosťou 
a trpezlivosťou. Svojím krížom, chorobami a sklamaniami dopĺňame na vlastnom 

tele, čo chýba Kristovmu utrpeniu. V jeho náručí sa cítime bezpečne, lebo v ňom 
žijeme, hýbeme sa a sme. On v nás chce žiť a pokračovať vo svojej službe. A hoci 
tridsaťtri rokov žil na tejto zemi, bolo to málo. Nemohol všetkých milovať láskou 
matky, preto potrebuje matky a matersky cítiace ženy. Nemohol sa starať o rodinu 
ako sa stará otec, preto potrebuje zbožných, starostlivých a pracovitých otcov. 

Nemohol až do dnešných dní lámať ľuďom chlieb, preto potrebuje kňazov. Nemohol 
medzi nami zostať až do konca sveta a evanjelizovať, preto potrebuje apoštolov – 
misionárov.  
Mladý človek, ktorý ukončil školu krátko po nežnej revolúcii, začal podnikať a práca 
sa mu darila. Skoro sa z neho stal sebavedomý muž, čo dával každému pocítiť. 
Zmysel svojho života videl v práci. Jej venoval všetky svojej sily, ale aj napriek tomu 
ho plne neuspokojovala. Raz bol svedkom pri sobáši. Sebavedome si sadol na 

stoličku za ženíchom. No len čo začal obrad, zneistel. V chráme už nebol veľmi dlho. 
Nevedel, kedy má vstať, kedy ostať sedieť. Nepoznal ani piesne, len tak otváral ústa, 
aby sa zdalo, že spieva. Keď počas prijímania mládežnícky zbor spieval piesne chvály 
na Božiu lásku, kňaz spozoroval, že sa s ním niečo robí. Podnikateľ sklonil hlavu, 
plecia sa mu zatriasli a rozplakal sa. Po obrade prišiel za kňazom a povedal: Tí mladí, 

čo spievali, sú šťastní ľudia. Vedia, prečo žijú. A ja som pochopil, že vlastne neviem, 

prečo žijem. Prišlo mi to ľúto. Otče, pomôžte mi, aby som bol taký šťastný ako oni.  
Ježiš sa nemohol starať ani o podnikateľov, preto potrebuje ich, aby svojou čestnou 
a poctivou prácou vydávali o ňom svedectvo a chválili ho svojím životom. 
V predchádzajúcom príbehu práve jedného takého našiel.  
Aj my si uvedomujeme, že Boh nás potrebuje, aby dokončil dielo svojho Syna vo 
svete. Preto zvolajme: Pane, hovor, počúvame tvoje slovo a chceme ho premeniť na 

dobré skutky svojho života!  

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa 
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OZNAMY NA 2.NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 
 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac január: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia  

a liturg. farba 

pondelok féria v Cezročnom období  

utorok féria v Cezročnom období  

streda 
sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, a  
sv. Šebastiána, mučeníka 

ľub.spomienka 

štvrtok sv. Agnesy, panny a mučenice spomienka 

piatok sv. Vincenta, diakona a mučeníka spomienka 

sobota féria v Cezročnom období  

nedeľa  3.nedeľa v Cezročnom období   

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
17.01. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  

pondelok   

utorok   

streda 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
svätá omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
svätá omša - slovensky 

sobota   

nedeľa 
24.01. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  

Evanjelizačný 

Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať 

s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba 
modliť a byť voči všetkým otvorení. 

Úmysel KBS 

Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky 
chránení pred každým vírusom, ktorí zabíja telo, ale 
najmä dušu. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

 

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši, 

Zachovajte, prosíme, 
 

 

posvätné ticho v kostole! 
 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE 

mailto:slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk
http://www.catholicsafeguarding.org.uk/
http://www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding
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NAĎALEJ PLATÍ, ŽE V ČASE PANDÉMIE 

KORONAVÍRUSU COVID-19  
SA MUSÍ DODRŽIAVAŤ: 

 

 kapacita kostola, ktorá je stanovená na 35 osôb na jednu 
bohoslužbu  

 

 použiť dezinfekčný prostriedok na to určený a pripravený v 
kostole pri vstupe ako aj pri odchode z kostola 

 

 pri vstupe do kostola každý účastník bohoslužby musí sa 
zapísať a uviesť svoje celé meno a telefónne číslo na zoznam k 

tomu určený 
 

 mať masku (povinné) na tvári a ňou prekryté ústa i nos počas 
prítomnosti v chráme  

 

 a bezvýhradne a bezodkladne rešpektovať pokyny označeného 
usporiadateľa na to povereného duchovným správcom SCM  

 

 smerovanie pohybu pri vchode do chrámu, vo vnútri chrámu 

ako aj pri jeho opustení (tzv. jednosmerky). Taktiež dodržiavať 
smerovanie a rozostupy aj pri prijímaní Eucharistie 

 

 Eucharistia sa podáva výlučne na ruku (a prijímateľ je povinný 
ju prijať pred kňazom) 

 

 zachovať 2-metrové rozostupy v rade pri prijímaní Eucharistie  
 

 že nie je žiadna verejná spoločná modlitba pred sv.omšou 

 

 že počas liturgie sa nespieva a nedáva sa znak pokoja 
 

 po skončení liturgie sv. omše je nutné opustiť kostol 
 

 po skončení každej svätej omše musia byť lavice a priestory 
kostola dezinfikované (uvítame pomoc dobrovoľníkov pri 

sanitovaní kostola) 
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ZRUŠENÉ PODUJATIA 
 

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

- modlitby chvál, biblické stretnutia, občerstvenie v Church Hall, tichá 
adorácia pre vystavenou sviatosťou Oltárnou a iné aktivity a podujatia 
až do odvolania kompetentnou autoritou SÚ ZRUŠENÉ. 

 

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. 

 

 

SUVENÍRY SCM 
 

Suveníry s erbom Slovenskej katolíckej misie v Londýne 
(SCM) si môžete pozrieť v zadnej časti kostola vo vitríne. 
Ich zakúpením môžete získať milú pamiatku, resp. 

jedinečný suvenír pre svojich blízkych, a zároveň 
podporiť pastoračnú službu a činnosť SCM. 
K dispozícii sú už aj vianočné pohľadnice. Akýkoľvek 

suvenír si môžete vyžiadať u kostolníkov alebo 
dobrovoľníkov rozdávajúcich nedeľné oznamy pri 
dverách kostola. 
Veríme, že každý suvenír bude príjemnou, radostnou a 

trvalou pamiatkou a spomienkou na návštevu, 
prítomnosť a podporu SCM v Londýne. 
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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 SCM V ROKU 2021 
 
Existencia a 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 obmedzená.  
 

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. 

 
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:  

- nedeľa 10/01/2021 £ 78,11. 
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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Z NARIADENIA VLÁDY SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE  

A DIECÉZ WESTMINSTER A SOUTHWARK 

A Z DÔVODU ZABRÁNENIA ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU 

CHURCH HALL MUSÍ ZOSTAŤ ZATVORENÁ  

A PODÁVANIE OBČERSTVENIA PO SV. OMŠI 

NIE JE DOČASNE DOVOLENÉ AŽ DO ODVOLANIA KOMPETENTNOU AUTORITOU. 

 

 

 
 
 

Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 

kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
17.01. – Nataša 

18.01. – Bohdana 

19.01. – Drahomíra, Mário 
20.01. – Dalibor 

21.01. – Vincent 

22.01. – Zora 

23.01. – Miloš 

24.01. – Timotej 

 
 
 
 

 
Created and printed by SCM London 

Náklad / Number of prints : 30 
 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  
  

©  London 2021 

http://www.scmlondon.org/

