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ROČNÍK I. - č. 44/2017 

  

31. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK – „A“ 

/ 05. – 12. 11. 2017/ 
 

 

 

Hovoria, 

a nekonajú ... 
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Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na 
Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale 
podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné 
bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. 

Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si 
modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné 
miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď 
ich ľudia oslovujú Rabbi. 

Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. 
Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. 
Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je 
medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude 
ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ 

                           Mt  23, 1-12 

  
 

 Máme dobrý pocit, keď sa ľudia o nás pochvalne vyjadrujú. Nemáme 
ale podobný pocit, keď nás ľudia kritizujú. Pokladáme to za útok na našu 
osobu. Často na kritiku nevieme ani po čase zabudnúť. Možno až potom 
kritikovi odpustíme, keď sami zistíme, že mal pravdu. Niektorí ľudia ale ani 
toto nedokážu.  
 Vypočuli sme si ostrú Ježišovu kritiku na adresu farizejov. Mal odvahu 
verejne povedať: „Robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich 
skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú“. My vieme, že farizeji na Ježišovu 
kritiku nezabudli a na Veľký piatok mu to všetko vrátili.  
 Ježiš nehovorí, že učenie farizejov je pomýlené. Vyzýva ľudí, aby podľa 
tohto učenia žili. Čo je na farizejoch pomýlené a nebezpečné, je nesúlad medzi 
tým, čo hovoria, a ich životom. Ježiš kritizuje ich pomýlenú nábožnosť. Robia 
všetko preto, aby ich ľudia obdivovali. Spoločenské a náboženské akcie 
využívajú na to, aby prezentovali svoju úroveň. Pokladajú za prirodzené, že 
všetko sa musí točiť okolo nich. Kde sú oni, tam nikto iný nič neznamená. 
Veľmi dbajú na to, aby ich ľudia správne titulovali. Najradšej slovom rabbi – 
učiteľ. Škvrna na ich nábožnosti sa volá: pýcha.  
 Ježišova kritika zbožnosti farizejov, dáva aj nám možnosť zamyslieť sa 
nad svojou nábožnosťou. 

Užitočná nábožnosť musí začínať od nás samých. Jej vyjadrením je náš 
vzťah k Bohu. Celý život musíme dbať na to, aby tento vzťah sa rozvíjal podľa 
priania Boha, a nie je podľa našich predstáv. Čo si praje Boh, to nám povedal 
Ježiš Kristus. Aj na nás môže prichádzať kríza v podobe túžby po farizejskom 
type zbožnosti. Získame pocit, že sme niečo dokázali a túžime, aby nás iní 
obdivovali. Chceme, aby nás pochválil kňaz. Najradšej by sme boli, keby nás 
dal za príklad celej farnosti. Radi by sme iným ponúkli recepty, ako sa stať 
pobožným na náš obraz. Túžime mať prvé slovo na rodinných stretnutiach, 
aby sme ukázali ostatným, čo za skvost sme zo seba vypracovali. V takýchto 
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krízach by sme si mali opakovať Ježišove slová: „Kto sa povyšuje, bude 
ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“. 

Prejavom našej zbožnosti nemusí byť vždy veľa slov o náboženstve. 
Ľudia radi rozprávajú o náboženských veciach, ale to ešte neznamená, že sú 
sami nábožní. Skutočný náboženský život nespočíva na slovách, ale na 
skutkoch. Vtedy sme nábožní, ak konáme skutky, ktoré od nás naša 
nábožnosť vyžaduje. Ježiš to vyjadril slovami: „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, 
Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, 
ktorý je na nebesiach“ (Mt 7, 21). Čo robíme preto, aby naše prostredie bolo 
lepšie? Urobili sme napríklad niečo pre záchranu rodiny, ktorá sa začína 
rozpadať? Usilovali sme sa, aby náš sused, ktorý je beznádejne chorý, zmieril 
sa s Bohom? Podľa takýchto a podobných skutkov poznáme, či má niekto 
nábožnosť, ako nám ju odporúčal Ježiš.  
 K dobrej nábožnosti patrí aj snaha neuspokojovať sa s povrchnosťou. 
Nepokladať sa za nábožného a pritom nedbať na niektoré svoje hriechy. 

Sv. Ján Bosko raz navštívil rodinu, ktorá bola pokladaná za príkladnú. 
V istej chvíli malému, päťročnému chlapcovi, spadol na zem drevený koník. 
Chlapec sa nahneval a zahrešil meno Ježiša Krista. Ján Bosko, keď to počul, 
vyzval chlapca, aby mu povedal desať Božích prikázaní. Pri druhom: Nevezmeš 
meno Božie nadarmo, chlapca zastavil so slovami: „Vidíš, čo si urobil? V zlosti 
si bez úcty vyslovil meno Krista. Takto si Pána Ježiša urazil.“ Chlapec pokorne 
odpovedá: „Môj otec stále takto hovorí.“ Matka v tej chvíli zbledla a pozrela na 
muža, či nevybuchne hnevom. Ale on, hladkajúc dieťa, povedal: „Máš pravdu. 
Ale už nikdy od mňa nepočuješ takéto slová. A ani ty ich už neopakuj.“ Tento 
otec pocítil na vlastnej koži, čo to spôsobuje, keď človek nedbá na niektoré 
svoje hriechy. Ale zároveň je obdivuhodná jeho okamžitá pokorná reakcia. 
Nevynadal dieťaťu. Neposlal ho z izby preč, ale priznal si svoju slabosť.  
  Ježiš nás nechce v tejto chvíli kritizovať tak ostro, ako farizejov. Možno 
vie, že niektoré naše chybné náboženské postoje si ani úplne neuvedomujeme. 
Možno si myslíme, že je to s našou nábožnosťou všetko v poriadku. Zamyslime 
sa nad tým.   
 
 

-ThDr. Marián Šuráb- 

OZNAMY NA 31. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

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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1. Liturgický kalendár: 

 
2. Sväté omše: 

 

3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac november: 

 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
29/10/2017 boli v sume 273,85 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 féria  

štvrtok výročie posviacky Lateránskej baziliky sviatok 

piatok sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka 

sobota sv. Martina  z Tours, biskupa spomienka 

nedeľa  32. 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 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 

 

 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli a spoločne sme tak 
mohli vyzbierať sumu  
Zakúpením koláčika ste mohli podporiť práve túto myšlienku. Cieľová suma 
bola 600,- €. 
Dodatočným príspevkom bola zbierka na Misijnú nedeľu v našom kostole 
navýšená na celkovú vyzbieranú sumu 450,- GBP. 
Všetkým dobrodincom a darcom patrí úprimné poďakovanie za podporu 
projektu 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 na Misijnú nedeľu – letáky stále nájdete vzadu v kostole 
na stolíku) 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Dnes - 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. 
 

mailto:secretary@scmlondon.org
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NAJBLIŽŠIE PODUJATIA 

FILMOVÝ VEČER  
 
Pozývame vás na tradičný filmový večer v piatok 
10. novembra 2017 v priestoroch Church Hall. 
Projekcia začína o 19.45 hod. (po skončení svätej 

omše). Titul filmu: SHACKS.  
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

SCM informuje, že v dňoch 24. – 26.11.1964 sa uskutoční predadventná 
duchovná obnova., ktorú bude viesť misionár Páter Ján Kušnír, SVD.  
Poklona začína po skončení svätej omše v piatok  24.novembra 2017 o 19.30 
hod. (sv. omša začína o 19.00 hod.) 
Program pokračuje v sobotu v rozpätí od 10.15 – 16.00 hod. 
Duchovná obnova je zavŕšená svätou omšou na slávnosť Krista Kráľa o 13.00. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

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.  
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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   
 

Tešíme sa na Vás ! 
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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. 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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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.   
 

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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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): GB18HBUK40052091755226 
Swift Code: HBUKGB4B 
 

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 
 

 

 

 

 
 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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NEZABUDNI ZAVOLAŤ ALEBO NAPÍSAŤ A ZABLAHOŽELAŤ SVOJIM 

RODIČOM,  DEŤOM,  MANŽELOM, MANŽELKÁM, PRIATEĽOM, 

PRIATEĽKÁM, ZNÁMYM, CHORÝM, KŇAZOM, SUSEDOM, KOLEGOM 

 

05.11. – IMRICH  

06.11. – RENÁTA 

07.11. – RENÉ 

08.11. – BOHUMÍR 

09.11. – TEODOR 

10.11. – TIBOR 

11.11. – MARTIN, MAROŠ 

12.11. – SVÄTOPLUK 

 

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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