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ROČNÍK I. - č. 38/2017 
  

26. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK – „A“ 

/ 01. – 08. 10. 2017/ 
 

Prišiel Ján a hriešnici mu uverili 

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal 
dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do 

vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. 

Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale 
nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ 

Odpovedali: „Ten prvý.“ 

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás 

predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou 
spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, 
hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“ 

                           Mt  21, 28-32 

 

Vo všetkých jazykoch sveta patria medzi najkratšie výrazy slová súhlasu a 
záporu. Aj v našej reči majú len tri písmená: „áno“ a „nie“. Ich krátkosť však 
neznamená, že sú bezvýznamné. Skôr naopak. Sú dôležitým prejavom celej 
bytosti človeka. „Áno“ a „nie“ sú znakmi charakteru, dospelosti, zodpovednosti 

a pravdovravnosti. Môžu byť však aj opačným znakom. To vtedy, keď si človek 
za nimi nestojí. Keď povie „áno“ a myslí si „nie“ a opačne.  
Zmysel slov súhlasu a záporu spomína Ježiš v podobenstve o dvoch synoch. 
Ani jeden, ani druhý si za svojim slovom nestoja. Jeden povie „nie“ a koná, 
akoby povedal „áno“. Druhý povie „áno“ a koná, akoby povedal „nie“.  

Ako by sa dali charakterizovať povahy a postoje 
obidvoch synov? 
Prvý syn povedal „nie“. „Nechce sa mi. Potom 
oľutoval a išiel“ pracovať. Je to prejav lenivosti a 
úprimnosti. Nechce sa mu ísť pracovať a 

otvorene to otcovi povie. Neskoršie však nad tým 
rozmýšľal a zmenil svoje rozhodnutie. Je 
symbolom človeka úprimného. Povie, čo cíti. 
Takýto človek je ale vystavený nebezpečenstvu, 
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že musí svoje postoje často meniť. Je to typ, ktorý najskôr niečo povie a potom 
rozmýšľa. Svedomie má však citlivé a snaží sa konať lepšie, ako povedal. 

Druhý syn povedal „áno“. „Ale nešiel“ pracovať. Tento syn predstavuje 
kombináciu klamstva a falošnej dôveryhodnosti. Vedel, že do vinice nepôjde. 

Chcel sa ale otca rýchlo zbaviť. Nechcel, aby mu otec začal vyčítať lenivosť. Je 
symbolom človeka, ktorý pôsobí dôveryhodne, ale nedá sa na neho spoľahnúť. 
Nasľubuje, ale nesplní. Odpovie tak, ako to pýtajúci sa chce počuť.  
Pesimisti hovoria, že dnes sa nedá nikomu veriť. Majú pravdu? Je to naozaj 
tak, že dnešný človek nehovorí pravdivo, ale takticky? Že pozerá na svoj 

prospech a nezáleží mu, čo povie druhému? Ak by mali pravdu, tak potom je 
to úpadok človečenstva. Veď stáť si za slovom je prejavom úcty voči sebe 
samému. Kto si váži vlastné slovo, ten si váži sám seba. A od koho sa má 
predovšetkým takýto postoj vyžadovať ak nie od kresťanov? Môžu o nás iní 
povedať, že za tým, čo povieme, si aj stojíme? Vieme dodržať slovo?  

V Ježišových podobenstvách sa za postavami vždy niekto skrýva. Otec z 
dnešného podobenstva je Boh a synovia reprezentujú postoje ľudí voči Bohu. 
Je zaujímavé, že Ježiš v podobenstve nespomína nejakého tretieho syna. 
Nejaký ideálny typ, ktorý ako povie, tak aj koná. Ježiš asi vedel, že takýto 
ideálny typ neexistuje. A preto nám predstavil len úprimného a klamára. 

Ak sa náš vzťah k Bohu dá porovnať podľa prejavu prvého syna, tak 
môžeme byť spokojní. Niekedy sa trápime nad tým, že jednotlivé náboženské 
úkony nerobíme s radosťou a pohotovosťou. Že sa nám nechce modliť. Že sa 
nám nechce ísť v nedeľu do kostola. Že sa nám nechce počúvať kázeň. Že sa 
nám nechce niekoho s láskou a trpezlivosťou vypočuť. Potom sa ale predsa 

pomodlíme. Predsa do kostola ideme. Predsa sme trpezliví. Je to naozaj ideál 
robiť všetko s ľahkosťou. Vidíme ale, že u Boha je milá aj naša snaha premôcť 
seba samých. Aj to má pred Bohom svoju hodnotu. 

Horšie sme na tom, ak sa podobáme na druhého syna. Ak je náš vzťah 
k Bohu postavený len na nesplnených sľuboch. Spomeňme si len na slová 
ľútosti, ako Bohu sľubujeme, že sa polepšíme a viac nezhrešíme. Ako dlho 

nám to trvá? Niekoľko sekúnd? Minút? Hodinu? Deň, dva? Ako sme niekedy 
nadšení kázňou a povieme si: Naozaj aj ja musím žiť ináč. Koľko nám to 
predsavzatie trvá? A ako je to s tými životne dôležitými „áno“, ktoré sme 
povedali pri krste svojich detí, pri birmovke a sobáši? Žijeme ešte v duchu 
tohto slova? Alebo to už nie je pravda?  

Niektorých ľudí nazývajú „sľubotechna“. Vyjadruje sa tým poznatok o človeku, 
že sľubuje, ale nikdy nesplní. Nikto z nás nemá takýchto ľudí v láske. Zažili 
sme pri ich sľuboch veľa sklamaní. Viac si vážime ľudí, ktorí nesľubujú, ale 
keď môžu, pomôžu a splnia. Verte, že aj Boh si váži takýchto ľudí.  
 

-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA 26. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
2. Sväté omše: 

 

3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac september: 

 

MILODARY 

 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
24/09/2017 boli v sume 240,00 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. 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok svätých anjelov strážcov spomienka 

utorok féria  

streda sv. Františka Assiského spomienka 

štvrtok sv. Faustíny Kowalskej, panny ľ. spomienka 

piatok votívna sv. omša k Božskému Srdcu Ježišovmu  

sobota Ružencovej Panny Márie spomienka 

nedeľa  27. nedeľa v období cez rok  

deň 

týždňa 
čas v jazyku 

pondelok   

utorok   

streda 19.30 slovensky 

štvrtok   

piatok 19.00 slovensky 

sobota   

nedeľa  
13.00 
19.30 

slovensko-česky 
slovensky 

Evanjelizačný 
Prosme, aby naše farnosti oživoval misijný duch a aby sa stávali 
miestami odovzdávania viery a svedectva o dobročinnej láske 

Úmysel KBS 

Aby nás vzťah k zjavenej Božej pravde viedol k horlivému 

odovzdávaniu náboženských právd novej generácií doma i v 
škole 
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OZNAMUJEME 

 

Slovenská katolícka misia v Londýne oznamuje, že duchovný správca SCM 

absolvuje 2-mesačnú stáž v diecéze EAST ANGLIA. Z uvedeného dôvodu 
nebude prítomný v SCM a bude zastúpený slovenskými a českými kňazmi do 
31. októbra 2017 vrátane. Duchovná služba kňazmi bude plne pokrytá.  
 
Všetci členovia misie si musia uvedomiť, že sú súčasťou jednej rodiny, kde 
každý má svoju úlohu a poslanie. Treba sa aj ponúknuť, byť pozorný 
a všímavý na potreby Cirkvi a spoločenstva. Zapojiť sa do prípravy liturgie, či 
iných podujatí organizovaných SCM, zapojiť sa do vzájomnej komunikácie 
a informovanosti. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

SCM v Londýne oznamuje, že od začiatku septembra t.r. je 

každý piatok  

SLOVENSKÁ SVÄTÁ OMŠA 
v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph. 

o dohode s novým správcom anglickej farnosti 
Fr Markom Powellom budeme mať každý piatok 
k dispozícii tento chrám a vyhradený čas pre 

naše duchovné potreby.  

K SVIATOSTI ZMIERENIA si preto 

vyhraďte väčšmi čas V STREDU A PIATOK, 

nakoľko nedeľa je sviatočný deň, ktorý majú 
svätiť všetci, vrátane kňaza, a nastáva možnosť 

dostatočného časového priestoru pristupovať ku 
sviatosti zmierenia v iné dni (streda a piatok 

pred svätými omšami). 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

 

OD 1.OKTÓBRA SA ZNOVA SLÁVIA  
NEDEĽNÉ VEČERNÉ SVÄTÉ OMŠE  

o 19.30 hod. !!! 
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POĎAKOVANIE 

 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
 

ĎAKUJEM OCHOTNÝM DOBROVOĽNÍKOM pri 
upratovaní kostola. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Na odporúčanie pána biskupa 

Tomáša Galisa vám chceme dať 
do povedomia knihu pre 
mladých "Tweetuj s Bohom" od 
holandského katolíckeho kňaza 
Michela Remeryho, kde v 

krátkosti odpovedá na 200 
pálčivých otázok o Bohu, o Cirkvi a o viere formou krátkych a jasných 
odpovedí. Kniha vyšla už v niekoľkých jazykoch a je interaktívne prepojená s 
mobilnou aplikáciou, ktorá jej obsah ešte obohacuje. Autor v nej príťažlivou 
formou rozoberá to, čo obsahuje nielen Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj 

to, s čím sa človek stretáva v praktickom živote a konfrontuje to so svojou 
vierou. Takto sa kniha stáva aj vhodnou prípravou na sviatosti birmovania 
alebo manželstva, organizovanie stretiek. Úvody k jednotlivým kapitolám 
napísali slovenskí otcovia biskupi.  
Táto publikácia v printovej verzii je dostupná v SCM. Zakúpiť si ju môžete 

u sekretárky. Cena za publikáciu je 14,- GBP. 
 

Viac o knihe nájdete: http://www.tweetujsbohom.sk/ 
Video upútavka: https://youtube/PDGFzwHBOKU 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Email od vedúcej orchestra Strieborné struny zo dňa 28.9.2017 
 
Milý otec Tibor, milí londýnski priatelia, 
 

už je to vyše týždňa, čo sme sa vrátili na Slovensko, ale pekné spomienky na 
chvíle strávené v Londýne v nás stále rezonujú...  
 

http://www.tweetujsbohom.sk/
https://youtu.be/PDGFzwHBOKU
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Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa pričinili nielen o organizáciu samotného 
koncertu - ktorý bol zorganizovaný naozaj skvele, do najmenších detailov - ale 
aj o naše srdečné prijatie v Londýne, čakanie na Baker Street Danielou a 
odprevadenie na ubytovňu, "nakŕmenie" hladných hudobníkov pizzou na 

ubytovni, zabezpečenie dopravy v Londýne, kopírovanie a tlačenie nôt, chutné 
a výdatné pohostenie po koncerte (Majka, Juraj, Danielka, Vierka, Elenka, 
Naďa, Martinka), ďakujeme za prehliadku Londýna Veronike a ďakujeme 
najmä za ochotu a ústretovosť splniť všetko, o čo sme Vás požiadali - a tých 
našich požiadaviek nebolo veru málo😊 Vychádzali ste nám vo všetkom v 

ústrety a my si to veľmi vážime. Cítili sme, že naozaj žijete tak, ako pán farár 
spomínal vo svojej nedeľnej kázni - NAPLNO. 
 
Milí "súboráci", 
 

za seba osobne Vám chcem poďakovať za hlboký umelecký zážitok z koncertu. 
Už som s Vami dosť dlho - od prvého "súboráckeho" sústredenia v Lopušnej 
doline (naozaj to bolo už pred 7 rokmi???) cez prvý zahraničný koncert v 
"susednom" Wolfsthal v Rakúsku v 2013 až po "najčerstvejší" koncert v 
Londýne - za seba však môžem povedať, že tento londýnsky koncert vo mne 

zanechal snáď najsilnejší dojem. Verím, že ešte nejaký ten čas ostanete ako 
súbor spolu a takýchto nádherných koncertov bude viac 😉   
 
Všetkých Vás pozdravujem a prajem Vám to najlepšie, 
 

Janka 
vedúca súboru Strieborné struny 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA 

OTVORENÉ STRETKO 

PRE KOHO?  

- Pre tých, ktorý chcú zažiť chuť spoločenstva,  

rozprávať sa o Bohu a zamýšľať sa spoločne  

nad nedeľňajším Božím slovom. 
 

KEDY?  
- Každú nedeľu na chóre o 15:15 hod.  

   Začíname už  24. septembra 2017  
           TEŠIME SA NA TEBA ☺ 

 

         Pridaj sa na našu fb stranku: Otvorene stretka na London Bridge 

 

https://www.facebook.com/groups/1595904170735579/?ref=group_header
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Srdečne všetkých pozývame na prvopiatkovú poklonu 
pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve 
Božského Srdca Ježišovho. 
Poklona začína po skončení svätej omše na prvý piatok  
6. októbra 2017 o 19.30 hod. (sv. omša začína o 19.00 

hod.) 
 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DUCH GALILEJI 
PowerPoint Prezentácia: – kultúrny zážitok lokálneho života 

 

„Drahý brat a sestra, srdečne ťa pozývam na PowerPoint prezentáciu o Galileji 
vo Svätej Zemi, ktorú som navštívila počas 2 týždňov toto leto.   

Prezentácia bude pozostávať z fotiek a videí, ktoré vystihujú lokálny život, jej 
bohatú históriu a panoramatické zábery o tomto regióne.  
Príď si pozrieť z pohľadu kamery túto krásnu krajinu, po ktorej kráčal náš 
Ježiš Kristus pred 2 tisíc rokmi.“ 
 

Kedy: 8. októbra 2017 od 15.00 – 16.00 hod. 
Kde:   Church Hall pri kostole Our Lady of La Salette and St Joseph 
 

 
 

Teším sa na stretnutie 😊                  Veronika 
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Slovenská katolícka misia v Londýne  

Vás srdečne pozýva na premietanie filmu 
 

Z A B U D N U T Í   M U Ž I 

 

Projekcia tohto dokumentu BBC sa uskutoční 
 

v nedeľu 29. októbra 2017   

o 15.15 hod. v Church Hall  
Slovenskej katolíckej misie v Londýne 

na 14 Melior Street, London, SE1 3QP 
 

Produkcia a réžia pre BBC:   Otto Olejár 
 

Tento film je dokument o našich ľuďoch, ktorí za 2. svetovej vojny bojovali v britskom 

kráľovskom letectve (RAF). Nasadzovali a mnohí z nich aj obetovali svoje životy za 

oslobodenie našej vlasti. Po skončení 2. svetovej vojny a po návrate domov boli 

prenasledovaní a likvidovaní komunistickým režimom. Vo filme vystupuje aj už dnes 

nebohý otec Jan Lang, SJ. 
 

Príďte spoznať históriu svojho národa a jej vlastencov. 
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HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV 
 

- ANIMÁTOROV, ktorí by pomáhali kňazovi pri príprave k sviatostiam 

kresťanskej iniciácie pre dospelých a pri príprave detí k 1. svätému 
prijímaniu. Ochotní dobrovoľníci sa môžu prihlásiť u duchovného správcu 
SCM alebo u sekretárky SCM. 

 

- REMESELNÍKOV, ktorí by boli ochotní pomôcť pri úprave novej kancelárie 
a vybudovaní úložných priestorov pre potreby SCM. Ochotní dobrovoľníci sa 
môžu prihlásiť u kostolníčky Daniely alebo u sekretárky SCM Lucii. 

 
- DIZAJNÉRA A TLAČIARA na zostavovanie nedeľných oznamov a ich 

tlačenie. Ochotní dobrovoľníci sa môžu prihlásiť u duchovného správcu 

SCM alebo u sekretárky SCM. 
 

- ÚČTOVNÍČKA(-U), ktorý (-á) by spravovala ekonomické záležitosti SCM. 
Ochotní dobrovoľníci sa môžu prihlásiť u duchovného správcu SCM, 
predsedníčky Farskej Rady Jarky alebo u sekretárky SCM Lucie. 

 
- Vždy sú vítaní DOBROVOĽNÍCI, ktorí by pomohli pri: 

+ upratovaní kostola 
+ obsluhe v Church Hall počas nedeľných popoludňajších posedeniach pri 

káve a čaji 

+ obsluhe v Church Hall počas večerných posedení pri káve a čaji vo všedné 
dni 

+ príprave liturgického priestoru k bohoslužbám a pobožnostiam 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Ak chcete zaradiť nejakú správu do printových nedeľných oznamov,  

musí byť poskytnutá najneskôr v stredu do 12.00 hod. 

pred príslušnou nedeľou, kedy sa má správa zverejniť. 
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SŤAHOVANIE KANCELÁRIE 

 
Dňa 18. novembra 2017 (sobota) je plánované sťahovanie kancelárie 

a všetkých zariadení a náležitostí patriacich SCM do nových priestorov, kde 
bude nová kancelária SCM. Nakoľko ide 
o značne menší priestor než bol 
k dispozícii doteraz  v Church Hall, 
prosím všetkých, ktorí si „dočasne“ 

odložili nejaké veci v súčasnej kancelárii 
SCM, alebo ich majú odložené na 
choruse, alebo v spovedelnici (zbor, 
divadelníci, ap.), aby si ich odniesli 
najneskôr do 15. októbra 2017. Po tomto 

termíne tieto veci budú považované za 
majetok, ku ktorému sa nikto nehlási. 
Potom príde k revízii všetkých 
zostávajúcich priestorov, zariadení 
a vecí. Následne kompetentné osoby, 

ktoré budú poverené duchovným 
správcom SCM, tieto veci odstránia Buď 
ho ponúknu ďalej pre charitu, alebo bude 
považovaný za odpad.   
 

Veľmi by sme ocenili, keby sa 
našli dobrovoľníci a pomohli 
pri sťahovaní nábytku, 
zariadení, krabíc, kníh, stolov 

a stoličiek, IT a kuchynských 
potrieb. 
Sťahovanie začína v sobotu 
18.novembra o 10.00 hod.  
Ak by ste vedeli a mohli dať 
vedieť kostolníčke Daniele, že 
prídete, mohli by sme pripraviť 
náležitý počet stravných dávok 
a nápojov pre brigádnikov. ☺ 
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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). 

 

 
DNES PO SVÄTEJ OMŠI VÁS POZÝVAME NA POHOSTENIE DO CHURCH HALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE 
 

Streda –  19:30 (SVK) 

Piatok –  19:00 (SVK) 

Nedeľa – 13:00 (SVK-CZE)  

            – 19:30 (SVK)* 

 

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 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
ADRESA: Slovak Catholic Mission in London,  14 Melior Street, London SE1 3QP 
 
DUCHOVNÝ SPRÁVCA SCM:     SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU: 
Rev. Tibor Borovský        Lucia Zambojová 
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 ) 

V čase od 30. júla do 22. augusta 2017 kancelária SCM pre čerpanie dovolenky nebude 

v prevádzke a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti. 

 

* 

 
 

SPOVEDANIE 
 

  Streda  :  18:30 – 19:15 

Piatok  :  18:30 – 18:50 

Nedeľa :  12:30 – 12:50 a 14:45 – 15:30 

             19:00 – 19:20 

     

mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
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DNES PO SVÄTEJ OMŠI VÁS POZÝVAME NA KÁVU A ČAJ DO CHURCH HALL 

 

Church Hall bude dnes otvorená do 15.30 hod. 
 

UŽÍVANIE KOSTOLA A CHURCH HALL  

JE MOŽNÉ 
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NEZABUDNI ZAVOLAŤ ALEBO NAPÍSAŤ A ZABLAHOŽELAŤ SVOJIM 

RODIČOM,  DEŤOM,  MANŽELOM, MANŽELKÁM, PRIATEĽOM, 

PRIATEĽKÁM, ZNÁMYM, CHORÝM, KŇAZOM, SUSEDOM, KOLEGOM 

 

01.10.  – ARNOLD   

02.10. – LEVOSLAV 

03.10. – STELA 

04.10. – FRANTIŠEK 

05.10. – VIERA 

06.10. – NATÁLIA 

07.10. – ELIŠKA 

08.10. – BRIGITA     

 

WiFi pripojenie v kostole 
 

Milí návštevníci SCM, ponúkame vám využiť zdarma WiFi pripojenie v našom kostole. 

Poskytnutie internetového pripojenia je zamerané pre potreby liturgie, ale aj bežných potrieb, 

ako vyhľadať cestovné spojenie, ap.  Názov siete: SCM_guest    nezabezpečená sieť 

 
 

 

http://www.scmlondon.org/

	Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši,
	zachovajte, prosíme, posvätné ticho !
	S vedomím, že, ak nie práve Ty,
	tak možno iní prišli sa do chrámu stretnúť
	Prišiel Ján a hriešnici mu uverili

