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33. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK – „A“ 
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Bol si verný nad málom, 

 vojdi do radosti svojho pána 
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Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. 
Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva 
a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. 

Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. 
Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal 
jamu a peniaze svojho pána ukryl. 

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. 

Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, 
päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘ 

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, 
ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ 

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal 
a hľa, získal som ďalšie dva.‘ 

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, 
ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ 

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: 
žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl 
tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘ 

Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, 
a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by 
som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho 
tomu, čo má desať talentov. 

Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa 
vezme aj to, čo má. 

A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘“ 
                           Mt 25, 14-30 

  

 
 

   Kedysi slovo talent znamenalo peňažnú jednotku. Dnes sa pri vyjadrení tohto 
slova nemyslí na peniaze. Chápeme ho ako určité schopnosti, ktoré človek vlastní. 
Zvykneme hovoriť: to je talentovaný športovec, spevák, má talent na jazyky, alebo 
maľovanie.  
  Kristus povedal podobenstvo z peňažného prostredia. Nemal ale úmysel 
povedať, ako má človek podnikať s peniazmi. Jeho podobenstvo má väčšiu hĺbku. 
Dotýka sa zmyslu života. V podobenstve môžeme nájsť štyri cenné pravdy.  
  Prvou pravdou je skutočnosť, že všetky naše talenty a schopnosti sú darom 
Božím. Podobenstvo to jasne hovorí: „Zavolal svojich sluhov a zveril im svoj majetok.“ 

Druhou pravdou je, že nie všetci ľudia dostali rovnaký počet talentov. To 
vyjadruje Ježišova veta: „Jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, 
každému podľa jeho schopností.“ 

V tretej pravde je vyslovená povinnosť, aby každý človek zveľaďoval svoje talenty. 
To Ježiš vyjadruje obdivom pána nad šikovnosťou a usilovnosťou svojich sluhov: 
„Správne dobrý a verný sluha.“ 

Štvrtá pravda hovorí o odmene a treste: „Vojdi do radosti svojho pána“ a 
„neužitočného sluhu vyhoďte von do temnôt, tam bude plač a škrípanie zubami.“  
 

     Čo znamenajú tieto štyri pravdy pre náš život? 



 

3 

 

Prvá pravda nás učí, že človek by mal na svoje schopnosti pozerať s vďakou a 
pokorou. Byť vďačný Bohu za to, čím nás obdaroval. Zároveň tento postoj má byť plný 
pokory. Byť pyšný na svoje schopnosti je znakom úbohosti človeka. 

O rozdielnom množstve talentov, ktoré dostali ľudia, nám hovorí druhá pravda. 
Tu sa v súvislosti s talentom stretávame s dvoma postojmi: obdivom talentu a závisťou 
talentu. Sú typy ľudí, ktorí radi dávajú svoje schopnosti na obdiv. Určite treba 
rozlišovať medzi tými, ktorí svojimi schopnosťami chcú prinášať iným dobro, a tými, 
ktorí všetko robia preto, aby ich ľudia obdivovali. Svet je však taký, že vždy sa nájdu 
tí, ktorí sa nechajú obdivovať, a iní, ktorí sú ochotní prejavovať až nenormálny obdiv. 
Je tu ale aj problém závisti. Je to choroba, ktorá prináša do ľudského srdca peklo. Je 
to trápenie nad tým, že niekto dostal viac, ako ja. Je to neúcta voči sebe a rúhanie sa 
Bohu, že niekto dostal viac a ja menej. Aký šťastný je človek, ktorý je spokojný s tým, 
čo dostal. 

Tretia pravda nás učí, aby sme svoje schopnosti zveľaďovali. Zveľaďovanie 
schopností sa nazýva aj iniciatíva. Pred 50 rokmi bol v jednom americkom meste zjazd 
katolíckych organizácií. Tesne pred začatím zjazdu nastala panika, lebo neprišiel 
hlavný rečník. O pol hodiny mal mať slávnostný prejav. Vedúci zjazdu prosia biskupa 
z Charlestonu, aby zastúpil neprítomného a mal prejav. Biskup súhlasí a po 30 
minútach prednesie dlhý prejav. Účastníci sú nadšení jeho vystúpením. Keď skončil, 
nadšene mu tlieskajú a gratulujú, že v priebehu 30 minút si pripravil taký krásny 
prejav. Biskup im hovorí: Vy sa mýlite. Ja som o tomto probléme čítal a rozmýšľal 
prinajmenej 30 rokov a nie 30 minút. Toto je príklad osobnej iniciatívy. Je to však aj 
príklad spoločenskej iniciatívy. Je ochotný spoločnosti pomôcť, keď je to treba. Koľko 
ľudí prežije celý život so slovami: Bolo by treba, prečo sa to neurobilo, prečo sa to ináč 
neurobilo, načo sa to robí. Nikdy však nie sú schopní sami niečo iniciatívne urobiť. 

Paradoxom štvrtej pravdy je poznatok, že nebudeme odsúdení za to, že sme čosi 
zlé urobili, ale že sme neurobili nič. Tak dopadol ten sluha, ktorý svoj talent schoval.  
  Veľkí ľudia často spájajú dve veci: talent a zbožnosť. Naše schopnosti zažiaria 
ešte väčším leskom, keď sú sprevádzané úprimnou zbožnosťou. Ak sa človek modlí, 
ak pristupuje k sviatostiam, tak si buduje základ, aby svoje talenty nikdy nezakopal a 
užitočne ich využil. Zároveň dáva iným príklad, že talenty a zbožnosť sú ako deti 
jedného nebeského Otca.  
  Nemusíme byť slávni, nemusíme byť populárni, nemusí nám svet tlieskať. 
Stačí, keď svoje schopnosti využijeme pre svoju radosť, pre radosť našej rodiny a pre 
radosť ľudí, s ktorými sa denne stretávame. 

 
-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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OZNAMY NA 33. 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 
12/11/2017 boli v sume 438,46 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 féria  

utorok Obetovanie Panny Márie spomienka 

streda sv. Cecílie, panny a mučenice spomienka 

štvrtok féria  

piatok 
sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, 
a spoločníkov, mučeníkov  

spomienka 

sobota 
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a 
mučenice 

ľubovoľná 
spomienka 

nedeľa  34. nedeľa v období cez rok /Krista Kráľa/ slávnosť 

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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NAJBLIŽŠIE PODUJATIA 

 

Termín duchovnej obnovy je stanovený na 24. – 26. NOVEMBRA 2017 (piatok – nedeľa). 

 

Duchovná obnova - ako vždy - bude prebiehať v kostole Our Lady of La Salette 

and St Joseph Slovenskej katolíckej misie v Londýne na Melior Street. 

Prednášajúcim bude Páter JÁN KUŠNÍR, člen Spoločnosti Božieho Slova (SVD) 

zo Slovenska. Pôsobil ako misionár v Mexiku. 

Spoločnosť Božieho Slova sa venuje predovšetkým zámorským misiám. Misionári 

verbisti pracujú v 70-tich krajinách sveta. 

 

Téma duchovnej obnovy je 

„Misie v srdci kresťanskej viery“. 
 

PROGRAM DUCHOVNEJ OBNOVY: 
 

piatok 24. novembra 
19.00 - 19.30  – sv. omša  

19.30 - 20.30  – úvod: téma – Panna Mária Guadalupská - hviezda Novej evanjelizácie  
 

sobota 25. novembra  
10.15 - 10.30  – úvod 

10.30 - 11.15  – 1. prednáška: téma – Misie v srdci kresťanskej viery 

11.15 - 11.30  – prestávka  

11.30 - 12.15  – 2. prednáška:  

    téma – Misie a premieňajúca sila evanjelia Krista – Cesty, Pravdy a Života 

12.15 - 13.00  – obed 

13.00 – 15.00  – vyložená sviatosť Oltárna k poklone 

 – meditácia – téma: „Kristus počíta s tebou...“ 

 – možnosť sviatosti zmierenia 

15.00 – 15.15 – požehnanie so sviatosťou 

15.15 – 15.30  – príprava na sv. omšu 

15.30 – 16.15  – svätá omša 

16.15 – 16.45  – agapé  
 

nedeľa 26. novembra  
12.15 - 12.50  – sviatosť zmierenia 

13.00 – 14.00  – svätá omša na sviatok Krista Kráľa  

14.00 – 14.15  - požehnanie so sviatosťou Oltárna  

14.15 – 15.45  – agapé  
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PRÍPRAVA K PROGRAMU PRE DETI  

NA SVIATOK SV. MIKULÁŠA  
 

Milí priatelia, 
ako viete, čoskoro sa začne obdobie adventu, 
ktoré nás pripravuje na príchod Vianoc. V tomto 
období nás vždy prichádza navštíviť sv. Mikuláš, 
aby nám pripomenul, že máme byť všímaví a 
pozorní k potrebám druhých tak, ako je on 
pozorný a všímavý k nám. 
Keďže aj on obdarovával druhých, chceli by sme 
s touto tradíciou pokračovať aj v našej misii pod 
názvom: ‚Dar dať a dar prijať‘. 
A preto by sme chceli 

poprosiť najmä deti, ale aj všetkých, ktorí sú vo svojom srdci 
stále dieťaťom, aby na poludňajšiu svätú omšu, v nedeľu 3. 
decembra 2017 o (13.00), priniesli malý zabalený darček pre 
chudobného kamaráta, ktorý v nasledujúcom týždni 
odovzdáme tým menej šťastným deťom. 
Samozrejme, že k nám do misie príde aj sv. Mikuláš s balíčkami pre štedré 
deti, ktoré sa zapojili do tohto projektu. 
V prípade, že máte záujem zapojiť sa /svoje dieťa, nahláste meno a vek 
dieťaťa najneskôr do 26. novembra 2017 na emailovej 

adrese: scm@rcdow.org.uk, alebo v nasledujúce nedele aj na papier 
pripravený pri soche Sedembolestnej Panny Márie. Po tomto termíne sa 
už na danú akciu nebude dať prihlásiť.       Tešíme sa na Vás! 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV 
 

- 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 
 

mailto:slovakcatholicmission@rcdow.org.uk
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pripraviť program pre deti na svätého Mikuláša (3.decembra), 
vianočný bazár (10. decembra), upratať kostol, 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. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

POĎAKOVANIE 

 

Úprimne a hlboko ďakujeme všetkým, ktorí prejavili vôľu a ochotu prísť 
pomôcť presťahovať kanceláriu do jej nových priestorov. Vážime si službu 
dobrovoľníkov SCM a tých sympatizantov (veriacich iných náboženstiev, 
ktorí nie sú členmi ani návštevníkmi našej misie ako aj bratov Čechov), že 
prišli, pomohli a poslúžili pre potreby všetkých. aby sme sa my mali dobre. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 
17. NOVEMBER 1989 

 
 

Úvod 
Pád komunizmu v Československu je spájaný najmä s demonštráciami, ktoré sa konali 
od 16. novembra v Bratislave a od 17. novembra 1989 v Prahe. Hoci sa tieto prvé dve 
demonštrácie konali pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a teda 50. 
výročia nacistických razií na Pražských vysokoškolských internátoch, ich účastníci 
demonštrovali slovne aj transparentmi proti komunizmu. Po zásahu bezpečnostných 
zložiek voči demonštrujúcim študentom a zapojení sa širokej verejnosti do ďalších 
demonštrácií spomienka na nacistické represie symbolicky vyústila do pádu 
komunistického režimu. 
Dôvodov pádu komunistických režimov v Európe bolo viacero – najmä ekonomické a 
vojenské zaostávanie Východu za Západom, nárast verejných prejavov nespokojnosti 
s režimom, neschopnosť komunistických vlád reformovať režim alebo udržať existujúci 
režim bez masívnych represívnych akcií. Vnútroštátne a medzinárodné pomery v 
spojitosti s rezignovaním Moskvy na udržanie komunistických režimov vojenskou 
intervenciou nevyhnutne viedli k pádu komunistických režimov v strednej a východnej 
Európe. 
Pád komunizmu v Československu predznamenal rozvoj opozičných aktivít na konci 

http://www.17november1989.sk/
http://www.17november1989.sk/
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osemdesiatych rokov 20. storočia (samizdatová literatúra, cirkevné akcie). 
Neschopnosť režimu predchádzať verejným opozičným vystúpeniam bola potvrdzovaná 
represívnymi akciami bezpečnostných zložiek budiacimi nevôľu v širokej verejnosti. 
Novembrové demonštrácie so státisícovými účasťami občanov túto neschopnosť 
potvrdili. Vďaka obdobnej situácií v ďalších komunistických krajinách režim nemohol 
rátať s pomocou „zvonku“, spoľahnúť sa mohol len na vlastné sily. Rozhodnutie 
nepoužiť na zásah voči demonštráciám pripravených príslušníkov Ľudových milícií či 
Československú ľudovú armádu vyústilo do pádu komunistického režimu. 
Bezprostredne po 17. novembri vznikli hnutia Verejnosť proti násiliu a Občianske 
fórum, ktoré položili základ politického pluralizmu. Počas novembra sa konali mítingy 
so státisícovou účasťou. Boli vymenené vedenia KSČ aj KSS, zrušené bolo ústavou 
garantované vedúce postavenie komunistickej strany. V decembri bola vymenovaná 
prvá federálna i slovenská vláda s prevahou nekomunistov. Rezignoval komunistický 
prezident Gustáv Husák, za prezidenta bol zvolený Václav Havel (pozri kalendárium). 
Obdobie od novembra 1989 do prvých slobodných volieb v júni 1990 tvorili krátky a 
neúspešný pokus o liberalizáciu režimu (nová vláda Ladislava Adamca od 3. do 10. 
decembra 1989) a úspešná tranzícia režimu vrcholiaca jednoznačným víťazstvom 
demokratických politických strán vo voľbách, ktoré sa konali 8. a 9. júna 1990. 
Ponovembrová politická realita je síce poznačená zotrvaním predstaviteľov 
komunistického režimu vo vládnych i parlamentných pozíciách, v justičných i 
bezpečnostných zložkách, prodemokratické smerovanie však nikdy nebolo 
spochybnené a najpodstatnejšie demokratické princípy nastolené krátko po páde 
komunizmu zostali zachované. 
Nenásilná zmena režimu s prvkami dohody a reformy dostala pomenovanie „nežná“ 
alebo „zamatová revolúcia“. Od roku 2001 je 17. november štátnym sviatkom – Dňom 
boja za slobodu a demokraciu.  
 
Partneri projektu: 

 
 
Mediálny partner projektu: 

 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto stránky, 
bezodplatne poskytli svoje fotografie, materiály a odbornú 
pomoc: 

Miloslav Abel, Ivan Binder, Petra Bombíková-Maudgil, Juraj Horváth, Daria 
Kminiaková, Pavol Mikulášek, Milan Novotný, Ján Rendek, Ivan Rumánek, Jana 
Šebestová, Peter Šesták, Michal Štrpka, Katarína Štrpková 
 

Prevzaté zo stránky www.17november1989.sktav pamäti národa 2009 - 2017,  

http://www.17november1989.sk/sk/kalendarium/
http://www.civil.gov.sk/snarchiv/
http://www.tasr.sk/
http://www.snm.sk/
http://www.nadaciamilanasimecku.sk/
http://www.foruminst.sk/index.php?P=index,sl,
http://www.abscr.cz/
http://www.abscr.cz/
http://www.abscr.cz/
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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 IBA DO 14.30! 

 

PO DIVADELNOM PREDSTAVENÍ BUDE CHURCH HALL 

VYHRADENÁ IBA PRE POZVANÝCH HOSTÍ. 

 

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 

 

19.11. – ALŽBETA  

20.11. – FÉLIX 

21.11. – ELVÍRA 

22.11. – CECÍLIA 

23.11. – KLEMENT 

24.11. – EMÍLIA 

25.11. – KATARÍNA 

26.11. – KORNEL 

 

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/

	Bol si verný nad málom,
	vojdi do radosti svojho pána
	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).

