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ROČNÍK I. - č. 43/2017 
  

30. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK – „A“ 

/ 29. 10. – 05. 11. 2017/ 
 

 

 
 

„Milovať budeš Pána,  

svojho Boha,  

a svojho blížneho  

ako seba samého!“ 
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Milovať budeš Pána, svojho Boha, a svojho blížneho ako seba samého! 

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, 
učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone 
je najväčšie?“ 

On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, 
celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. 

Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 

Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ 
                           Mt  22, 34-40 

   Človek má rôzne výsady. Je schopný rozmýšľať. Slobodne sa 
rozhodovať. Podmaňovať si prírodu. Pretvárať svet. Korunou týchto privilégií 
je schopnosť milovať.  
 Ježiš to nazýva najväčším prikázaním, ktoré má dve zložky: láska k 

Bohu a láska k blížnemu.   V rozhovore Ježiša s učiteľom Zákona používa 
Kristus termín „prikázanie“, lebo lepšie vystihoval vtedajšiu náboženskú 
terminológiu. Ale z celého zjavenia a učenia Ježišovho môžeme povedať, že 
schopnosť milovať Boha a blížneho nie je len príkazom, ale aj výsadou, darom, 
ktorý dal Boh do ľudského srdca. Dokonca môžeme povedať, že práve 

schopnosť milovať je znakom našej podobnosti s Bohom. Veď tak to Boh 
povedal: „Učiňme človeka na náš obraz, nám podobný“ (Gn 1, 26). A tá 
podobnosť Bohu spočíva v schopnosti milovať 

Takto Bohom stvorený človek je ako magnet. Jeho poslaním je vyžarovať 
energiu lásky. A najdokonalejšie pole lásky vytvorí vtedy, keď všetky svoje sily 

ducha a tela, mysle i srdca zameria celkom na Boha. Vtedy výsada milovať, 
táto schopnosť, je najoptimálnejšie využitá a láska môže dosiahnuť najväčšej 
dokonalosti. 

Človek takto zameraný na Boha je potom schopný energiu lásky 
preniesť aj na druhého človeka. Vzniká tak harmónia medzi láskou k Bohu a 

láskou k blížnemu. Láska sa zjednocuje v jedno silné pole jednej veľkej lásky. 
Preto Ježišov príkaz lásky k Bohu a k blížnemu treba chápať v zmysle 

veľkého daru, ktorým je človek Bohom obdarovaný. Ak by človek nemohol 
milovať, nebol by človekom. Človek je stvorený z lásky a pre lásku. Narodil sa 
preto, aby miloval, žije preto, aby miloval a zomrie tiež preto, aby miloval.  

  Táto radostná správa o výsade človeka sa však, žiaľ, v praktickom 
živote neradostne prejavuje. Niektorí ľudia sa rozhodli zničiť v sebe schopnosť 
milovať a vytvorili okolo seba pole nenávisti. Šíria energiu zla. 
Najohromujúcejšie je to, že o sebe tvrdia, ako veľmi milujú Boha. Tu sa 
stretávame s termínom „falošnej“ alebo „nepravej“ nábožnosti. 

Takýchto veriacich môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórii. Do prvej 
kategórie patria ľudia, o ktorých je verejne známe, že sú pobožní a zároveň zlí. 
Každý, kto sa s takýmto človekom stretne, hneď pocíti, že šíri energiu zla. Robí 
to zámerne, úmyselne a s plným vedomím. Za najväčší zážitok cez deň pokladá 
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účasť na svätej omši a vykonanie zlého skutku. Každý večer sú títo ľudia 
šťastní, keď si môžu povedať, že niekomu v priebehu dňa ublížili. A nešťastní 
sú v ten večer, keď sa im to cez deň nepodarilo. 

Druhou kategóriou sú ľudia mentálne postihnutí. Oni sú rozumovo na 

takej úrovni, že sa od nich nedávajú očakávať skutky lásky. Nenesú plnú 
zodpovednosť za svoj prejav. Niekedy je to celý život, inokedy len v určitom 
úseku života. 

Do tretej kategórie patria ľudia rafinovaní. Sú to tí, ktorí na prvý pohľad 
nerobia nič zlé. Nikdy škaredo nerozprávajú. Nikdy sa navonok nehnevajú. 

Avšak pod rúškom zbožných rečí dokážu zasievať do druhého človeka zlo. 
Jemne a takticky ho vedú, aby konal zlo. Povedia, že Pán Ježiš trpel a že aj 
my musíme trpieť, ale zároveň dodajú, že človek má právo sa súdiť. Povedia, 
že sa treba len modliť, ale pridajú, že nie je zlé napísať dajaký list na nejakú 
inštitúciu. Vedia tak sväto popichať a povzbudiť ku konaniu zla. Toto je 

najrozšírenejšia skupina kresťanov, ktorá je nebezpečná v tom, že je ťažko 
odhaliteľná.  

 Nehľadajme v tejto chvíli, do 
ktorej kategórie patrí sused v 
našej lavici, ale rozmýšľajme, 

či do niektorej kategórie aj 
my nepatríme. Ak nám Boh 
dal milosť, že sme teraz tu v 
kostole, prosme ho aj o 
milosť, aby sme pravdivo 

spoznali, čo sme za ľudia, čo 
sme za kresťania. 
Rozmýšľajme, akú energiu 
šírime do nášho prostredia, 
či je to energia lásky, alebo 

energia zloby. Poprosme Boha, aby nám odpustil, že ešte nie sme človekom 

na obraz Boha. Pokiaľ žijeme, Boh nám môže dať silu, aby sme sa stali jeho 
obrazmi. Od nás chce len úprimnosť a plač nad sebou.  
 Človek využil veľa výsad, ktoré mu Boh dal. Žiaľ, málo využil výsadu 
milovať a budovať „civilizáciu lásky“.  

-ThDr. Marián Šuráb- 

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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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 

 

 

Minulú nedeľu sme slávili Misijnú nedeľu. Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa zapojili a prispeli a spoločne sme tak mohli vyzbierať sumu 

potrebnú na podporu seminaristu kňazského seminára Mons. Louis de 
Parisota v Tchanvedji, v arcidiecéze Lokossa, v Benine (ako ste sa o 

tom mohli dočítať v letáku minulú nedeľu – letáky stále nájdete vzadu 

v kostole na stolíku) 
Zakúpením koláčika ste mohli podporiť práve túto myšlienku. Cieľová 

suma bola 600,- €. 

Zbierka v našom kostole vyniesla 331,37 GBP. 
 

Jedna vec však bola zarážajúca. Ktosi, keď uvidel koláče v miestnosti (Church Hall), sa 

vyjadril a položil otázku, čo sa deje, prečo to tam je a pre koho. Dostal nasledovnú odpoveď: 

Vraj „akási Misijná nedeľa“ ...... 

Opomeniem jej každoročné pravidelné konanie, opomeniem solidárnosť Cirkvi pomáhať 

chudobným a menej rozvinutým krajinám a komunitám, opomeniem skutočnosť, že naša 

http://www.tweetujsbohom.sk/
https://youtu.be/PDGFzwHBOKU
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komunita nesie v názve Slovenská katolícka MISIA, opomeniem evanjeliovú výzvu 

a podobenstvá o podporovaní: chudobná žena, ktorá hodila do chrámovej pokladnice celé 

svoje imanie, opomeniem časť o predstavení Ježiša v chráme Pánovi po jeho narodení 

a zákonom stanoveného daru páru hrdličiek alebo 2 holúbky, etc., opomeniem všetky listy 

sv. Pavla o cirkvách a ich kreovaní a podpore, opomeniem všetky Skutky apoštolov, ktoré 

hovoria o solidárnosti, opomeniem skutočnosť, že to bolo avizované v nedeľných oznamoch 

a na letáku celý projekt, opomeniem neznalosť odpovedajúceho ... 

Táto „odpoveď“ vyjadruje, že zrejme niektorí si neuvedomujú skutočný rozmer Cirkvi. I naša 

misia prijímala vo svojich počiatkoch (temer 10 rokov) podporu anglickej diecézy, aby sme 

mohli mať k dispozícii kostol, predovšetkým kňaza, aby sme sa mali kde stretávať a kňaz 

kde bývať. Financovanie neležalo na pleciach veriacich.  Je dôležité si však najmä uvedomiť, 

že AKO SA VYJADRUJEME. Ako kresťania a hlavne, ako dávame odpoveď všeobecne. 

Nakoľko povrchná odpoveď zanecháva v nás stopy a vedomie užitočnosti alebo 

neužitočnosti, správnosti alebo ľahostajnosti, dôležitosti alebo neopodstatnenosti veci, 

solidárnosti alebo nezúčastnenosti. Možno by bolo dobré si spomenúť na vlastné detstvo, 

čo všetko v nás zanechalo stopu. Niekedy obyčajná konverzácia rodičov, či kamarátov, 

ktorej sme boli svedkom, sa hlboko usídlila v našom vedomí, či podvedomí, a na základe 

tejto odpovede dnes konáme, zaujímame určitý postoj k veciam, či skutočnostiam 

súčasného života. 

Všimol som si deti v jednom anglickom chráme v sprievode svojich rodičov, ktorý pri 

zapálení sviečky v kostole súčasne viedli svoje deti k poznaniu a pochopeniu spojiť modlitbu 

s obetou. Jednoduchým vysvetlením, že sviečka niečo stojí, ony ju tam majú pripravenú, je 

tam aj pre nich (a pre kohokoľvek). Vysvetlili, že tak chcú pomôcť iným, podporiť „svoj“ 

chrám, teda farnosť. Pripomenuli dieťaťu, že viera je náš vzťah k Pánu Ježišovi, to, ako ho 

počúvame, ako veríme sile jeho slov. Vysvetlili, že preto ho počúvajú každú nedeľu 

v kostole, preto si o ňom čítajú. Vysvetlili dieťaťu, že ony mu veria a preto sa modlia, lebo 

to je ich rozhovor s ním. A uviedli, že modlitba je vždy spojená aj s nejakou obetou, darom, 

sebazaprením, podporou. Fascinovalo ma, že rodičia vysvetlili zmysel viery malému dieťaťu. 

Bola to famózna živá katechéza v praxi v kresťanskej rodine. Privádzali ho k návyku 

modlitby i daru. Ako to robia aj rodičia v našom chráme, keď dávajú deťom do ruky mincu, 

aby ju vhodili do „zvončeka“.  

Dospelí kresťania, možno z nevedomosti, ale možno aj z povrchnosti svojej viery, dajú lacnú 

povrchnú odpoveď „akási misijná nedeľa“.  Akoby to nič neznamenalo, akoby storočia 

tradície Cirkvi pomáhať biednym a chudobným, boli iba prázdnymi evanjeliovými výzvami 

Pána Ježiša Krista a nie skutočnosťou, nie realitou dneška a nášho života, nie súčasťou nášho 

náboženstva a evanjeliového posolstva.  

Spiritualita je niečo, čo vyjadruje najhlbšie spojenie s Kristom, pochopenie jeho blahozvesti 

a uživotnenie – to znamená prenesenie do praxe, do každodenného života ako osobné 

presvedčenie a výraz svojej viery. 
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OZNAMY NA 30. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
2. Sväté omše: 

 

3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac november: 

 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
22/10/2017 boli v sume 297,25 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 féria  

utorok féria  

streda Všetkých svätých slávnosť 

štvrtok Spomienka na všetkých verných zosnulých spomienka 

piatok féria  

sobota sv. Karola Boromejského, kňaza spomienka 

nedeľa  31. nedeľa v období cez rok  

deň 

týždňa 
čas v jazyku 

pondelok   

utorok   

streda 19.30 slovensky 

štvrtok 19.30 slovensky 

piatok 19.00 slovensky 

sobota   

nedeľa  
13.00 
19.30 

slovensko-česky 
slovensky 

Evanjelizačný 

Prosme, aby kresťania v Ázii slovami i skutkami vydávali 
svedectvo o evanjeliu a tak napomínali dialóg, pokoj 

a vzájomné pochopenie s veriacimi iných náboženstiev 

Úmysel KBS 

Aby nás svedectvo svätých pobádalo dokonalejšie 
napodobňovať Krista, ktorý prišiel slúžiť a nie dať sa 
obsluhovať 
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OZNAMUJEME 

 

Slovenská katolícka misia v Londýne oznamuje, že duchovný správca SCM sa 
nasledujúci víkend 4.-5.novembra 2017 navštívi krajanské komunity 
v severnom Anglicku, konkrétne v meste Warrington a Manchester, kde 
uvedie nového slovenského kňaza vyslaného KBS do pastoračnej služby 
s uvedenými komunitami.  
 

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. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH A PAMIATKA ZOSNULÝCH 
 
Pripomíname, že tento týždeň sa slávi sviatok Všetkých svätých a Pamiatka 
všetkých verných zosnulých. Sväté omše na tieto sviatky v stredu 1.novembra 

a vo štvrtok 2.novembra budú aj v kostole SCM o 19.30 hod. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
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  
3. novembra 2017 o 19.30 hod. (sv. omša začína 
o 19.00 hod.) 
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NAJBLIŽŠIE PODUJATIA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

POĎAKOVANIE ZA UPRATANIE KOSTOLA 
 

V mene všetkých, ktorí prichádzajú do nášho chrámu, 
chceme poďakovať tým, ktorí opäť nezabudli a priložili 
ruku k dielu a upratali pre naše zdravie a Božiu slávu 
tento svätostánok. I touto viditeľnou službou pripravili 
mnohým príjemné prostredie, v ktorom sa môžeme 

cítiť skvelo. VĎAKA VÁM! 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Na 5. novembra 2017 (nedeľa) boli naplánované 
voľby do Farskej rady. Je to nesmierne dôležitý 
orgán v živote miestnej cirkvi. Nové funkčné 
obdobie je stanovené na 2 roky so začiatkom od 

1.adventnej nedele v roku 2017. Toto 
rozhodnutie bolo odhlasované členmi FR na 
jednom z jej zasadnutí t.r.  
Do 22. októbra 2017 bolo možné podať prihlášky na kandidáta do Farskej 
rady emailom na secretary@scmlondon.org alebo vyplniť priamo prihlášku a 
odovzdať ju niektorému súčasnému členovi FR.  

Nakoľko neboli podané žiadne prihlášky na kandidátov pre voľby do FR, 
duchovný správca SCM vyberie a vymenuje členov Farskej rady riadne 
podľa noriem CIC. 

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 dnes 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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Pozvánka 

V sobotu 25. novembra 2017 od 17:30 do 23:00 

sa uskutoční 

Katarínska zábava 
na ktorú Vás srdečne 

pozýva DJ Milan Horelican a organizátor p. Viera  

Zábava bude prebiehať v priestoroch 

Spoločenského  klubu v Cricklewoode 
The Cricklewood Club, 327 Edgware Road, 

London, NW2 6JP. 
(severný Londýn, kde sa konala Májová zábava). 

 
- Stanica metra Willesden Green.  Nastúpiť na autobus 266 smer Brent Cross. 

Vystúpiť na zastávke Cricklewood BUS GARAGE.  
- Stanica metra Golders Green. Nastúpiť na autobus 245 smer Brent Cross.  

Vystúpiť na zastávke Cricklewood BUS GARAGE.     
- Stanica metra Kilburn. Nastúpiť na autobus 32 smer Edgware alebo na autobus 

332 smer Brent Park. Vystúpiť na zastávke Cricklewood BUS GARAGE.   
 

Do tanca Vám bude hrať DJ Milan    Vstupné £12 (pri vstupe £15) 
 

V cene  je zahrnutá káva, čaj, minerálka, večera, tombola. Priniesť si môžete zákusky.   

Zakázané je priniesť pivo, víno a alkohol.   
Pivo, víno a alkohol si môžete zakúpiť pri bare za klubové ceny. 
 

Vstup je požadovaný v spoločenskom oblečení! 
 

Vstupenky je možné zakúpiť v nedeľu po svätej omši, ktorá je o 13.00 hod. 
 

Kontakt na p. Vieru: mobil: 07908621253 
e-mail: vieragal@ymail.com   
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Tešíme sa na Vás ! 

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 o 20.15 hod. 
 

- 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. 
Stretnutie ochotných remeselníkov pomôcť pri prestavbe kancelárie 
SCM sa uskutoční v piatok 3. novembra po svätej omši o 20.20 hod. 
 

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

všedné  
+  príprave liturgického priestoru k bohoslužbám a pobožnostiam – 

pomocní kostolníci 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

pripraviť program pre deti na svätého Mikuláša (3.decembra), vianočný bazár 
(10. Decembra), upratať kostol, pomôcť pri sťahovaní, príprave liturgie ako kostolník, 
zapojiť sa do liturgie ako lektor, miništrant alebo spevák. Pomôcť ako animátor pri 

príprave k sviatostiam s katechézami.

Prihlásiť sa môžete u predsedníčky Farskej rady Jarmily Antoničovej alebo 

u duchovného správcu SCM alebo u kostolníčky Daniely Brachovej. 
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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 – 19:15         Streda  –  19:30 (SVK)   
 Piatok –  18:30 – 18:50         Piatok –  19:00 (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         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. 

 

mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
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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 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.  

Podľa možností by sme Vás radi poprosili 
o zaslanie finančného príspevku na účet 
SCM. 
 

Bank name: HSBC Plc Bank 
Sort code: 40-05-20 
Account number: 91755226 
 

Do správy pre prijímateľa, prosím, uveďte: 

support of SCM  
 
International Bank Account Number 
(IBAN): GB78MIDL40052091755226 
Swift Code: MIDLGB22 

 
MILOSRDNÝ NEBESKÝ OTČE,  

ŽEHNAJ VŠETKÝM DOBRODINCOM! 
ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ FORMU 

PODPORY A SPOLUPRÁCE ! 

 

SCM je súčasťou Charity of 

WESTMINSTER No.233699. 

 

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 SCM (vzadu 

v kostole na stolíku). 

Registrovať sa môžete online 
cez webstránku SCM alebo 
cez registračný formulár, 

ktorý je pripravený v obálke 
na stolíku vzadu v kostole.  
 
O radu pri vyplňovaní sa 
môžete obrátiť na členov 

Finančnej komisie Farskej 
rady (Jarmila Antoničová, 
Lucia Zambojová). 
(Odovzdať vyplnený formulár 
je možno iba týmto členom 

Farskej rady!!!!). 
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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 
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NEZABUDNI ZAVOLAŤ ALEBO NAPÍSAŤ A ZABLAHOŽELAŤ SVOJIM 

RODIČOM,  DEŤOM,  MANŽELOM, MANŽELKÁM, PRIATEĽOM, 

PRIATEĽKÁM, ZNÁMYM, CHORÝM, KŇAZOM, SUSEDOM, KOLEGOM 

 

29.10. – KLÁRA  

30.10. – ŠIMON, SIMONA 

31.10. – AURÉLIA 

01.11. – DENIS, DENISA 

02.11. – PAMIATKA ZOSNULÝCH 

03.11. – HUBERT 

04.11. – KAROL 

05.11. – IMRICH 

 

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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