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ROČNÍK I. - č. 41/2017 
  

28. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK – „A“ 

/ 15. – 22. 10. 2017/ 
 

 

 

 

 

… “lebo mnoho je povolaných, 
ale málo vyvolených.“ 
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Zavolajte na svadbu všetkých, čo nájdete 

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské 
kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal 
svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. 

Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už 
prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte 
na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím 
obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. 

Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. 

Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli 
hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ 
Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj 
dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. 

Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do 
svadobného odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez 

svadobného odevu?‘ On onemel. 
Tu kráľ povedal sluhom: ‚Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; 

tam bude plač a škrípanie zubami.‘ 
Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“ 

                           Mt  22, 1-14 

Dvojakým spôsobom sa oznamuje ľuďom, aby sa dostavili na nejaké miesto, 
alebo udalosť. Je to predvolanie a pozvanie. Predvolanie je väčšinou úradný 
dokument. Jeho cieľom je jednoduchou formou oznámiť, aby sa niekto 
dostavil napr. na úrad, políciu alebo notárstvo. Odmietnutie predvolania môže 

mať pre človeka právne dôsledky. S pozvaním je to ináč. Pozvanie láskavou 
formou oznamuje, že by pozývajúci pozvaného rád videl na jeho oslave. Môže 
to byť svadba, promócia alebo životné jubileum. Pozvanie nie je donucovací 
dokument. Rešpektuje slobodu človeka. On pozvanie môže, ale aj nemusí 
prijať.  

Aj kráľ z Ježišovho podobenstva pozýva ľudí na svadbu svojho syna. 
Ponecháva im slobodu v rozhodovaní, aj keď predpokladá, že pozvanie príjmu. 
Stal sa ale opak. Pozvaní na svadbu neprišli.  
Podobenstvo rieši dôležitý problém, ktorý sa nazýva: vôľa Boha spasiť 
všetkých ľudí prostredníctvom Ježiša Krista. Tak máme aj rozumieť postavám 

z podobenstva. Kráľom je Boh. Jeho syn je Ježiš Kristus. Pozvaní hostia 
predstavujú ľudí a ich postoje voči spáse. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, 
že Boh nechce spasiť všetkých ľudí. Akoby mal len svojich obľúbencov, 
ktorých chce spasiť. Až keď oni spásu slobodne a dobrovoľne odmietnu potom 
prídu na rad aj tí z „ulice“. Odpovedať môžeme v tom duchu, že Boh je plne 

slobodný v rozdávaní svojich darov, komu ich dá a v akej miere. Komu je však 
ponúknuté viac Božej lásky, ten ponesie aj väčšiu zodpovednosť za Božie dary. 
Komu ponúkne menej darov, ten má aj menšiu zodpovednosť. Ako sa to všetko 
uskutočňuje v jednotlivých prípadoch, to ostáva tajomstvom medzi Bohom a 
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človekom. Boh však vždy rešpektuje slobodný postoj človeka. Pozvanie môže 
človek prijať alebo neprijať. Dôsledky si človek ponesie sám. 

Z iného pohľadu by sme mohli povedať, že na prvom stupni Boh pozýva 
človeka k spáse na rovine svedomia alebo prirodzeného zákona v ňom. Ak 

človek žije podľa svojho svedomia, aj keď nie je nábožensky formované, Boh 
mu prichádza na pomoc v druhom stupni, ktorý sa nazýva milosť 
pomáhajúca. Môžeme ju nazvať aj vnútorným hlasom, v ktorom Boh volá 
človeka, aby urobil rozhodujúci krok k spáse. Ale aj v tejto fáze človeku ostáva 
sloboda. Nemusí počúvať tento hlas. Môže ho niečím zahlušiť. Ak ho ale 

počúva a a chce ísť ďalej, tak prichádza tretí stupeň. V ňom človek vedome 
prijíma Boha a prostredníctvom jednotlivých sviatostí mu Boh dáva milosť 
posväcujúcu. Sú to tie biele šaty z podobenstva. Je to Boží život v duši človeka. 

Niekto by mohol namietať, že veľmi sa zdôrazňuje sloboda a pritom Boh 
vo svojej vševedúcnosti vie, ktorí ľudia prijmú Božiu milosť a ktorí nie. Človek 

teda nie je slobodný. Že to Boh vie, to je pravda. Božia vedomosť, ale nemá 
vplyv na ľudskú slobodu. Ak budú jedni spasení a druhí zatratení, tak to 
nebude preto, že Boh o tom vedel, ale preto, ako sa oni slobodne rozhodli. Aj 
keď Boh ich rozhodnutie od večnosti predvídal. Žiaden človek na svete nebude 
umierať s pocitom krivdy, že ja som chcel a Boh nechcel.  

Prejdime z ťažkej dogmatiky k nášmu praktickému životu. V ňom vidíme, ako 
ľudia reagujú na Božie pozvanie. 

Jedni sú ľahostajní. Nie sú zásadne proti Bohu, ale na neho nemajú čas. 
To sú tí z podobenstva, ktorí išli na svoje pole a za svojimi obchodmi. 

Iní sú povrchní. Ich reprezentuje muž, ktorý na svadobnej hostine nemal 

svadobné rúcho. Sú to ľudia, ktorí sa na pohľad hlásia k Bohu, ale nedbajú o 
to, ako žijú. Veľmi im nezáleží, aká je ich duša a aké sú ich skutky. 

Existujú aj bojoví nepriatelia Boha. Predstavujú ich v podobenstve tí, 
ktorí pozabíjali sluhov Pána, keď ich pozývali na svadbu. Zmyslom ich života 
je bojovať proti Bohu, Cirkvi, kresťanom všetkými možnými prostriedkami. 
Od krutých spôsobov až po rafinované. 

Napokon sú tu ľudia, ktorí túžia po spáse. Predstavujú ich v 
podobenstve tí, ktorých pozvali z ulíc. Oni si uvedomujú svoju nehodnosť, ale 
prijímajú s vďakou Božie pozvanie. Sú obrazom všetkých úprimných 
kresťanov, ktorí zodpovedne spolupracujú na svojej spáse, aj keď si 
uvedomujú svoju slabosť a hriešnosť.   

Každú nedeľu nás Kristus volá na svoju svadobnú hostinu do kostola. S 
radosťou a zodpovedne prijímajme toto pozvanie. Skúsenosť nás učí, že môže 
prísť chvíľa, kedy budeme počuť zvolávať kostolné zvony v nedeľu na sv. 
omšu, ale naše telo môže byť už bezvládne a slabé. Ak zdravý človek toto 
pozvanie neprijíma, je to buď preto, že má na to vážne dôvody, alebo preto, že 

je neslušný. Pre vážne dôvody má Boh pochopenie.  
Od oltára odchádzajme vždy s prosbou, aby sme sa raz po smrti dostali na 
večnú hostinu v nebi.  

-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA 28. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
2. Sväté omše: 

 

3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac október: 

 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
08/10/2017 boli v sume 298,46 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 sv. Margity Márie Alacoque ľ. spomienka 

utorok sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka spomienka 

streda sv. Lukáša, evanjelistu sviatok 

štvrtok féria  

piatok féria  

sobota féria  

nedeľa  29. 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 sa rešpektovali a chránili práva pracujúcich, a aby 
nezamestnaní dostávali možnosť podieľať sa na vytváraní 

spoločného dobra.  

Úmysel KBS 

Aby sme si v tomto mesiaci zasvätenom misiám uvedomovali 
potrebu podieľať sa na univerzálnom poslaní Cirkvi modlitbou, 
obetou a konkrétnou pomocou.  
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OZNAMUJEME 

 

Slovenská katolícka misia v Londýne oznamuje, že duchovný správca SCM 

absolvuje 2-mesačnú pastoračnú 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, administratívne záležitosti bude riešiť kancelária SCM a jej 
sekretárka ako je uvedené v jednotlivých častiach na webovej stránke SCM. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

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

 

aj každý piatok  
SLOVENSKÁ SVÄTÁ OMŠA 

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

 
Po 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 sv. omšami). 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

OD 1.OKTÓBRA SA ZNOVA SLÁVIA  

NEDEĽNÉ VEČERNÉ SVÄTÉ OMŠE  
o 19.30 hod. !!! 
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Po požehnanom čase na duchovnej 
púti vo Sv.Zemi, ktorú niektorí z 
našich farníkov spolu s o.Tiborom 
navštívili v marci tohto roku, Danka 
pripravuje ďalšiu takúto púť aj na 

marec budúceho roku. Ak túžiš 
kráčať po miestach po ktorých 
kráčal Ježiš, túžiš spoznať 
zasľúbenú zem ktorá oplýva 
mliekom a medom a taktiež spoznať 

život miestnych kresťanov, tak 
týchto 8 dni je pravé pre teba.  

Viac informácii nájdeš na nástenke vzadu, na webstránke SCM alebo priamo 
u Danky.  
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

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 18. októbra na sv. omši o 19.30 v kostole SCM a potom 

pokračujeme Večerom modlitieb a chvál, ktorý zakončíme s agapé. 
  
Všetci ste srdečne vítaní!            SCM Worship Team 
 

http://sv.om/
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NAJBLIŽŠIE PODUJATIA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou bude v stredu 18. októbra 2017 pred 

svätou omšou 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. Čaká i na Teba. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Dňa 5. novembra 2017 prebehnú voľby do 

Farskej rady. Nové funkčné obdobie je 
stanovené na 2 roky so začiatkom od 1 
.adventnej nedele. Toto rozhodnutie bolo 
odhlasované členmi FR na jednom z jej 
zasadnutí t.r.  

Do 22. októbra 2017 je možno podať prihlášky na kandidáta do Farskej rady 
emailom na secretary@scmlondon.org alebo vyplniť priamo prihlášku a 
odovzdať ju niektorému súčasnému členovi FR. 
Prihlášku nájdete na webovej stránke SCM a u členov FR. 

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.  

           TEŠIME SA NA TEBA ☺ 

 

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

 

mailto:secretary@scmlondon.org
https://www.facebook.com/groups/1595904170735579/?ref=group_header
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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. 
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Príďte spoznať históriu svojho národa a jej vlastencov. 

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. Stretnutie animátorov sa uskutoční v stredu 
1. novembra po svätej omši. 

 

- 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, ale tiež vo všedné dni týždňa v stredu a piatok 

+ príprave liturgického priestoru k bohoslužbám a pobožnostiam 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Slovenská katolícka misia v Londýne existuje, poskytuje a vykonáva všetky 

svoje pastorálne, duchovné a sviatostné služby 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 nie je možná.  

 

ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ FORMU PODPORY A SPOLUPRÁCE ! 
 

Suport us:            WRCDT – Slovak Chaplaincy 
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Sort code:             40-05-20    IBAN: GB78MIDL40052091755226 
Account number:  91755226    SWIFT code: MIDLGB22 

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, 
prosíme všetkých, ktorí si „dočasne“ 
odložili nejaké veci v súčasnej 
kancelárii SCM, alebo ich majú 
odložené na chóruse, alebo 

v spovednici (zbor, divadelníci, ap.), 
aby si ich odniesli najneskôr túto 
nedeľu 15. októbra 2017. Po tomto 
termíne tieto veci budú považované za 
majetok, ku ktorému sa nikto nehlási. 

Následne príde k revízii všetkých 
zostávajúcich priestorov, zariadení a vecí. 
Kompetentné osoby, ktoré budú poverené 
duchovným správcom SCM, tieto veci 
odstránia. Buď ho ponúknu ďalej pre 

charitu alebo bude považovaný za odpad.   
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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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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 ) 

 

Počas mesiacov júl a august kancelária SCM pre čerpanie dovolenky nebude v prevádzke 

a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti. 

 

* 
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). 

 
 

SPOVEDANIE 
 

Streda  –  18:30 – 19:15  

Piatok –  18:30 – 18:50  

Nedeľa  –  12:30 – 12:50 

             –  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 

 

UŽÍVANIE KOSTOLA A CHURCH HALL  

JE MOŽNÉ 

 

 

 
 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

 

 

 
 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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NEZABUDNI ZAVOLAŤ ALEBO NAPÍSAŤ A ZABLAHOŽELAŤ SVOJIM 

RODIČOM,  DEŤOM,  MANŽELOM, MANŽELKÁM, PRIATEĽOM, 

PRIATEĽKÁM, ZNÁMYM, CHORÝM, KŇAZOM, SUSEDOM, KOLEGOM 

 

15.10. – TERÉZIA  

16.10. – VLADIMÍRA  

17.10. – HEDVIGA 

18.10. – LUKÁŠ 

19.10. – KRISTIÁN 

20.10. – VENDELÍN 

21.10. – URŠUĽA 

22.10. – SERGEJ    

 

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/
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