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ROČNÍK II. - č. 50/2017 
  

3. ADVENTNÁ NEDEĽA – „B“ 
/ 17. – 24. 12. 2017/ 

 
 

 
 
 

Blahoslavená je tá,  
ktorá uverila 

 
 
 
Úctivo si Vás dovoľujeme požiadať, keby ste pri vstupe do kostola vypli zvonenie 
na svojich mobilných zariadeniach a zachovali tento status počas zdržovania sa 
v chráme.                          ĎAKUJEME! 



	

2 

 

 
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského 
mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu 
naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi 
ženami a požehnaný je plod tvojho života. 
Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo 

zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. 
A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ 
Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom 

Spasiteľovi.“ 
                           Mk 1, 39-47 

 
   Dnes vidíme, že ľudia majú radi o sebe vysokú mienku. Pokladajú sa za 
dôležitých. Múdrych. Skúsených. Všetko vedia. Vyznajú sa v politike 
a v náboženstve. Nie je im po chuti, keď niekto ich mienku o sebe  
spochybňuje. Mienka o sebe, nie je ešte pravdou o sebe. Veľa ľudí, ktorí majú 
vysokú mienku o sebe, sú v skutočnosti na omnoho nižšej úrovni.  
   Pravdivú mienku o sebe mal Ján Krstiteľ.  
   „Kto si?“, pýtali sa Jána kňazi a levíti. A začali mu ponúkať rozličné 
možnosti odpovedí. Si Mesiáš? Si Eliáš? Si prorok? Všetko to boli lákavé mená 
a Ján sa mohol pri nich urobiť v očiach verejnosti väčším a dôležitejším. 
Neurobil tak. Povedal pravdu o sebe. Nazval sa „hlasom volajúceho na púšti“, 
nazval sa nehodným Mesiášovi rozviazať remienky na obuvi.  
     Ján sa nepreceňoval ani nepodceňoval. Uveril a prijal, že Boh chce od 
neho, aby pripravil ľudí na príchod Ježiša. Bola to mimoriadna výsada. A Ján, 
keď ju prijal, tak nemal ambície robiť zo seba dôležitejšieho, ako bol ten 
o ktorom kázal. Ak by to bol robil, tak by klamal seba samého a tak isto aj 
zástupy, ktorým kázal. Ján však prejavil svoj charakter, vieru a pokoru. 
Právom ho mohol Ježiš neskôr nazvať, že je najväčším človekom, ktorý sa 
narodil zo ženy.  
  Zmyslom celej našej náboženskej formácie je prijať miesto a poslanie, ktoré 
nám dal Boh a mať pravdivý pohľad na seba. Človek, ktorý sa modlí, 
zúčastňuje na Eucharistii, nábožensky sa vzdeláva a žije tak dynamickým 
duchovným životom, nemal by žiť v klamstve o sebe. Zároveň by mal byť 
odolný voči rozličným moderným tlakom, ktoré umelo vytvárajú z každého 
„super – človeka“. Veľa ľudí si myslí, že sú skutočne dôležití, keď sa môžu 
k niečomu vyjadriť, alebo keď niečomu rozumejú, alebo keď majú nejaké 
skúsenosti, známosti a postavenie. Koľko ľudí povie: keby som ja bol 
prezidentom; keby som ja bol pápežom; keby som bol ja primátorom... To sú 
veľmi „nebezpeční“ ľudia, ktorí si nenašli pravdivý vzťah k sebe samým. To si 
nesú ako kríž, ktorým trápia aj druhých.  
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     V Božích očiach má hodnotu život každého z nás. Pre Boha sme všetci 
potrební. Boh dal každému toľko darov, aby mohol mať úctu k sebe a vplýval 
na prostredie v ktorom žije. Je však potrebné, aby sme to robili v zdravej 
pokore a nie namyslenosti a dôležitosti. Aby sme pochopili, že všetko nevieme 
a všetko zmeniť nedokážeme. Sv. Pavol nám dnes povedal, že naša veľkosť je 
predovšetkým  tom, že patríme Kristovi Ježišovi.  
   Aj vianočné sv. spovede nám majú pomôcť, aby sme poznali pravdu o sebe. 
Pýtajme sa pri spytovaní svedomia, či sme sa často nevychvaľovali, či sme 
nedávali druhým pocit, že my sme najmúdrejší, či sme iných nepodceňovali 
a nezosmiešňovali. Ale pýtajme sa aj opačne. Nemlčali sme vtedy, keď sme 
mali hovoriť? Keď sme mali niekoho obrániť? Keď sme mali povedať svoj 
kresťanský názor? Keď sme mali brániť pravdu a spravodlivosť?   
  Aj nás sa niekedy ľudia pýtajú: kto si? Evanjelista o Jánovi napísal, že bol 
svedkom, ktorý svedčil o svetle. Nech aj v našich odpovediach počuť a cítiť, že 
sme predovšetkým svedkovia Ježiša Krista a jeho evanjelia.  
 

-ThDr. Marián Šuráb- 
 

Nedeľa Gaudete 
 

Slovíčko „gaudete“ znamená v latinčine „radujte sa“. Už ste si asi všimli, že na 
3.adventnú nedeľu je kňaz v ružovom rúchu a v tomto roku som si všimol, že 
aj adventné série fialových sviečok na adventný veniec sú s jednou ružovou. 
Ostatné tri sviečky sú fialové. Prečo je to tak? Nuž kvôli tomu, aby sa 
zvýraznila radosť z toho, že oslava Narodenia Pána je už blízko. V túto 
adventnú nedeľu napr. nie je zakázaná kvetinová výzdoba ako pri ostatných 
nedeliach. Historicky sa táto nedeľa Gaudete slávila v Ríme v Bazilike sv. Petra 
(tzv. statio). Názovnedele pochádza zo vstupnej antifóny sv. omše, ktorá znie: 
„Gaudete in Domino semper“ („Vždy sa radujte v Pánovi“). Na akú radosť sa 
tu myslí? Naša pozornosť sa upriamuje na tú naozajstnú radosť nášho vnútra. 
Pomôžem si slovami Tomáša Halíka: „Nepleťme si skutočnú radosť 
s ́optimizmom, ́tréningmi pozitívneho myslenia, či snahou za každých 
okolností ́sa smiať. Život nie je iba ́biely dom s výhľadom do záhrady, má svoju 
tragickú a bolestnú stránku, ktorým sa nedá vyhnúť. Tou najhlbšou 
duchovnou radosťou je tá, ktorá prešla sférou tragickosti, poschodím bolesti. 
Dokonalá radosť ́ pochádza z premenenej bolesti. Je vždy spojená s vnútornou 
slobodou. K radosti patrí schopnosť istého duchovného nadhľadu, odstupu - 
slobody od mnohých vecí. K duchovnej radosti sa často pridružuje aj istá 
irónia voči tým hodnotám sveta, ktoré si chcú nárokovať prílišnú dôležitosť - 
k modlám. Modla je všetko to, čo chce, aby sme to brali vážnejšie, než si to 
zaslúži.“ Táto nedeľa nás vedie k rozhodnutiu pre tréning vedieť prijať to, čo 
je pre nás ťažké a nemilé, vedieť hľadať pozitívne vo všetkom negatívnom s 
nadhľadom, jednoducho - naozaj sa radovať zo života.          
                            (Marek Kunder) 



	

4 

 

OZNAMY NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
2. Sväté omše: 

 
3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac december: 

 
MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
10/12/2017 boli v sume 236,93 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 adventná féria  
utorok adventná féria  

streda adventná féria  

štvrtok adventná féria  
piatok adventná féria  
sobota adventná féria  

nedeľa  4. adventná nedeľa (Gaudete) 
večer vigília Narodenia Pána - omša v noci  

deň 
týždňa čas v jazyku 

pondelok   

utorok   
streda 19.30 slovensky 
štvrtok   
piatok 19.00 slovensky 
sobota   

nedeľa  13.00 
20.30 

slovensko-česky zo 4. adventnej nedele 
slovensko-česky – vigília Narodenia Pána  

Evanjelizačný 

Prosme, aby rodiny a kresťanské spoločenstvá podporovali 
starých ľudí a oni by svojou múdrosťou i skúsenosťami 
spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove starých 
generácií. 

Úmysel KBS 
Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna 
a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia 
po prirodzenú smrť. 
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NAJBLIŽŠIE PODUJATIA 
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Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou bude v stredu 20. decembra 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 
 
Na webovej stránke SCM nájdete nový plán 
podujatí pre prvý polrok 2018, vrátane 
príprav ku krstu alebo manželstvu, 
vysluhovania sviatosti krstu, termín 
1.sv.prijímania; pravidelné duchovné 
i spoločenské podujatia, konané v rámci 
SCM v Londýne. 
 
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 – 

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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Drahí priatelia! 
 
Pozývame vás pripojiť sa k betlehemským pastierom a anjelom, 
a spolu s nimi vzdávať Bohu chválu v stredu 20.12.2017 v kostole SCM na 
Melior Street. 
Začíname o 7.30 pm sv. omšou, po ktorej nasledujú chvály, 
a večer ukončíme s malým občerstvením na záver. 
Nepremárnime posledné dni tohto vzácneho času, a pripravme v srdci miesto 
pre nášho Kráľa! 
Požehnaný zvyšok adventu vám praje 
 
SCM Worship Team 
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Dar dať a Dar prijať 
 

Slovenská katolícka misia v Londýne žila návštevou sv. Mikuláša v druhú 
adventnú nedeľu, 3. decembra 2017. 
Podujatie pod názvom ‘Dar dať a dar prijať’ ocenili najmä tí najmenší, ktorí s 

bázňou a túžbou prežívali svätú 
omšu v očakávaní príchodu sv. 
Mikuláša. Bolo že to radosti v 
detských očkách. Už pred 
bohoslužbou slova sa deti od 2 
rokov presunuli do ‘Church 
Hall’, kde strávili detskú 
katechézu s animátorkami. 
Poctivo sa pripravovali na 
privítanie sv. Mikuláša 
nácvikom piesne. Potom 
spoločne priniesli obetné dary, 
ktoré z lásky svojho srdiečka 

priniesli pre menej šťastné deti. Po svätej omši sa deti konečne dočkali. 
Túžobne očakávaný Mikuláš prišiel. Doprevádzali ho jeho pomocníci – anjeli. 
Sv. Mikuláš sa s deťmi porozprával, vypočul ich, venoval im svoj láskavý 
pohľad a veselú náladu. Povzbudil ich, aby milovali Pána Ježiša, stretávali a 
rozprávali sa s ním často, lebo je veľmi dobrý a má ich rád. Spolu potom s 
anjelmi im odovzdali balíčky s pozornosťou na potešenie. Rozdali ich 45 
deťom. 
Dary, ktoré priniesli deti, boli v pondelok 5.decembra 2017 popoludní 
odovzdané v Hammersmith & Fulham Foodbank na 67 Studdridge Street, 
SW6 3TD Fulham. 
Pán Boh zaplať všetkým, 
ktorí sa akokoľvek pričinili 
na organizovaní tohto 
podujatia. 
Veríme, že nielen tí 
najmenší, ale aj my vekom 
pokročilí, sme si odniesli v 
srdciach radosť a lásku. 
Radosť nielen z toho, že sa 
tešili naše deti, ale z toho, že 
už o pár týždňov sa 
stretneme s tou nekonečnou 
láskou – malým Ježiškom. 
Nech On napĺňa naše srdcia a to nielen v tento adventný čas, ale po celý rok. 

- Jarmila Antoničová - 
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ÚSPEŠNÝ ADVENTNÝ BAZÁR 
 

V nedeľu 10.12.2017 Slovenská katolícka misia (SCM) v 
Londýne pod vedením Farskej rady pripravila 2. ročník akcie 
"Adventný bazár", a to veľmi úspešne. 
Aj keď sme sa skoro ráno prebudili do studeného zasneženého 
Londýna, kalamitný stav nijako neohrozil nadšených 
pomocníkov, ktorí sa s chuťou tešili pomáhať pri príprave 
adventných trhov na spríjemnenie adventnej atmosféry pre 
všetkých. 
V ponuke sa objavili rôzne ručné výrobky, pohľadnice, obrazy, 
kalendáre, háčkované vianočné ozdoby, tradičné slovenské 
perníčky napečené šikovnými cukrármi z misie (Martinka, 
Radim a Andrejka), ako aj zároveň kopec hračiek, oblečenia, 
kabeliek, topánok, knihy, DVD, sviečky a mnohých ďalších 
veci do domácnosti, či už na praktické použitie alebo s účelom 

potešiť niekoho blízkeho vianočným darčekom. To všetko bolo darované skvelými 
farníkmi našej misie. Stoly boli úplne plné a na výber naozaj nebolo málo. Všetci 
pomocnáci boli zaneprázdnení po celý deň. 
Tohtoročnú atmosféru, okrem vianočných kolied, 
spríjemnila aj vianočná záhorácka kapustnica a ak ste 
doteraz neuhádli tu zázračnú ingredienciu, ktorú 
mimochodom v UK nie je zohnať len tak ľahko, tak Vám 
to teraz prezradíme: boli to sušené borievky :-) Recept 
vám s radosťou poskytne Tomáš, ktorý okrem borievok 
pozháňal aj skoro ako slovensky chlebík a klobásky, no 
len totiž z "poľského sklepu" :-) 

Týmto sa chceme poďakovať usilovným 
pomocníkom, ktorých neodradila žiadna ranná 
kalamita: Danielka, Majka, Juraj, Martinka, 
Klaudia, Graciana, Lewis, Tomáš, Peter, Zuzka, 
Andrejka, Silvia, Helenka, Janko a naši fotografi: 
Michal a Andrejka, ako aj všetkým anonymným 
dobrovoľníkom, ktorí darovali veci na túto akciu. 
Poďakovanie patri aj všetkým zúčastneným, ktorí, 
či už nakúpili 
nejaké darčeky 

alebo spolu strávili prijemné chvíle pri tradičnej 
kapustnici a potešili sa vzájomným rozhovorom, či 
spevom slovenských kolied. 
Dokopy sa vyzbieralo £450 libier. SCM veľmi pekne 
ďakuje všetkým zúčastneným za podporu jej činnosti. 
Veci ktoré sa nepredali, budú darované anglickej 
charite Oxfam na ich celosvetové účely a potreby. 
 

Prajeme požehnané Vianoce! 
 

Vaša/Naša SCM Londýn 
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SCM podujatia 2018 
 

Čo ponúkame 
 

Pravidelné duchovné podujatia konané v SCM 
 

 Pravidelné sväté omše v stredu, piatok a nedeľu v slovenskom jazyku 
(občas i v českom jazyku) 

 Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné poradenstvo 
 Modlitbové spoločenstvá – Korunka Božieho milosrdenstva – nedeľa 

o 15.00 hod. 
 Biblické stretnutia – podľa rozpisu zvyčajne v nedeľu po sv. omši 

o 15.00 na choruse 
 Moderovaná adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou na 1. 

piatok v mesiaci 
 Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou každú 3. stredu 

v mesiaci – 1x mesačne 
 Katechézy pre maloleté deti – 1x mesačne – zväčša 2. alebo 3. nedeľu 

v mesiaci 
 Pôstna duchovná obnova  
 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov – slávnosť – národný 

sviatok – 1. júlová nedeľa 
 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska 
 Sv. Václava – národný sviatok – 1. októbrová nedeľa 
 Adventná duchovná obnova – víkend pred 1. adventnou nedeľu 
 Modlitby chvál – 1x mesačne – 3.streda v mesiaci 
 Posvätenie devocionálií (na požiadanie) 
 Posvätenie príbytkov (na pozvanie) 

 
 

Pravidelné duchovné podujatia konané mimo SCM 
 

 Omša migrantov – Westminster Cathedral – máj  
 Národná mariánska púť – Walsingham – 1. septembrová nedeľa 
 International Mass – Westminster Cathedral – zväčša 3. septembrová 

nedeľa  
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Pripravujeme:  
v Katechézy pre animátorov, miništrantov, akolytov, uvítací tím,  
v Stretnutia rodín – štvrťročne  
v Privítanie nových stálych členov SCM 
v Prednášky kompetentných osôb k dianiu vo svete a k životu 

v UK 
§ Riešenie problému potratov a nechceného tehotenstva 
§ Služby psychoterapie 
§ Problém odoberania detí v UK 
§ O potrebe poistenia osôb v zahraničí 
§ Postup pri úmrtí v UK 
§ Poskytovanie konzulárnych náležitostí Zastupiteľského 

úradu SR v Londýne 
§ Nárok na benefity v UK 
§ Výber školy pre deti 

 
Sviatosti 

 
 Príprava a vysluhovanie sviatosti krstu – podľa rozpisu 
 Príprava a vysluhovanie sviatosti manželstva – podľa rozpisu 
 Príprava k 1.svätému prijímaniu – podľa rozpisu 
 Príprava k birmovke – podľa rozpisu 
 Príprava k sviatostiam kresťanskej iniciácie pre dospelých 

a dospievajúcich – podľa rozpisu 
 

Pravidelné spoločenské akcie 
 

 Filmový večer – každý 2.piatok v mesiaci v Church Hall o 19.45 
 Pôstny bazár – apríl 4. pôstna nedeľa 14.00-16.00 
 Lunch/dinner/picnic pre podporovateľov SCM – na jeseň (november) 
 Majáles – apríl-máj – miesto sa oznamuje dodatočne 18.00 – 23.00 
 MDD – prelom mája a júna – ZÚ SR v Londýne  10.00 – 14.00 
 Misijný koláč – 3.októbrová nedeľa (Misijná nedeľa) 14.00-16.00 
 Katarínska zábava – v novembri – zvyčajne jeden týždeň pred 1. 

adventnou nedeľou 18.00 – 23.00 
 Sv. Mikuláš deťom – 1. alebo 2.decembrová nedeľa – projekt Dar dať 

a Dar prijať 14.00 - 14.30 
 Adventný bazár – december – 3. adventná nedeľa 14.00-16.00 
 Recepcia pre stálych a pravidelných podporovateľov SCM (donátorov)  
 koncerty 
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SCM má pre vás v ponuke 
 
- nástenný motivačný kalendár na rok 2018 (SVK-ENG) 
- vianočné pohľadnice (SVK-ENG) 
- pohľadnice kostola SCM 
- obaly na OYSTER karty 
 
O všetky uvedené reprezentačné predmety môžete požiadať kostolníkov – 
Jozefa Pavúka a Danielu Brachovú, Moniku Gábrišovú.  
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SLOVAK CATHOLIC MISSION IN LONDON 
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STÁLY PROGRAM 
v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph 

 
a/ MODLITBA RUŽENCA 

v ½ hodinu pred začiatkom každej svätej omše 
 

b/ KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
v Každú prvú nedeľu v mesiaci po sv. omši o 14.15 hod.  

 
c/ 1.PIATOK V MESIACI – Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

v 19:30 – 20:15 hod. 
o Moderovaná poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 
 

d/ KAŽDÁ 3. STREDA V MESIACI 
v 18:30 – 19:20 hod. 

o Tichá poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 

v 20:15 – 21:00 hod. 
o Modlitby chvál 

 
c/ KAŽDÝ PIATOK A NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 

v 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. 
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Vo Veľkej Británii je odluka Cirkvi od 
štátu, a preto existencia a činnosť SCM 
je hradená výhradne z milodarov 
veriacich, donátorov 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 16.00 
 

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 
 
17.12. – KORNÉLIA 
18.12. – SLÁVA 
19.12. – JUDITA 
20.12. – DAGMARA 
21.12. – BOHDAN 
22.12. – ADELA 
23.12. – NADEŽDA 
24.12. – ADAM, EVA 
 

Žiadame všetkých užívateľov Church Hall, aby rešpektovali, že kuchynka je 
prístupná iba pre dobrovoľníka, ktorý zabezpečuje obsluhu v Church Hall. 
Nechajte sa ním obslúžiť, ak niečo potrebujete z kuchynky!!! 


