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ROČNÍK II. - č. 06/2018 
  

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
/ 11. – 18. 02. 2018 / 

 

 
 

JEŽIŠ OČISŤUJE 
 
  K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš 
ma očistiť.“ 

Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, 
buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. 

Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor 
a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie 
obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo.“ 

Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže 
Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených 
miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ. 

Mk 1, 40-45 
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 Prvá časť sv. omše sa nazýva bohoslužba slova. Skladá sa z troch čítaní. Prvé 
je starozákonne, potom sú to Listy (predovšetkým sv. Pavla) a evanjelium. 
Niekedy si možno povieme: je potrebné čítať aj Starý zákon? Je nám vzdialený 
a niekedy mu ani nerozumieme tak, ako evanjeliám. A práve dnešná nedeľa 
nás poučuje, že je to veľmi potrebné. Môžeme vidieť ako sa riešili niektoré 
situácie v Starom zákone a ako ich rieši Ježiš.  
   Hlavným problémom je vzťah k malomocným.  
   Právo Mojžišove malo prísne vyjadrenia vo vzťahu k malomocným. Museli 
bývať sami a zdržiavať sa mimo tábora. Ak išli okolo ľudia museli volať: 
„Nečistý, nečistý“.  Tieto nariadenia vychádzali zo starostlivosti o svätosť Boha 
a jeho ľudu. Nič choré a nečisté sa nesmelo priblížiť k živému Bohu.  
     V evanjeliu vidíme ako sa k malomocnému správal Ježiš. Prišlo mu ho 
ľúto. Vystiera nad nim ruku. Dotýka sa ho a uzdravuje. Bolo to v čase, keď 
boli všetci presvedčení, že kto sa dotkne malomocného sa tak isto nakazí 
a stane sa nečistým. Aj takýto človek bol vylúčený z kultu Božieho.  
     Ježiš koná tak, lebo vie, v čom spočíva najväčšie „malomocenstvo“ človeka. 
Nie vo vyrážke na tele, ale v tom, čo vychádza zo srdca človeka (por. Mt 15, 11 
nn). Teda v hriechu.  
   Ak sa možno pokladáme za horlivých kresťanov, tak nás snáď napadlo, že 
bolo by to veľmi dobré, keby sme aj dnes mali Mojžišove Právo.  Keby sem 
mohli vytvoriť nejaké zariadenie, kde by sme zavreli verejných hriešnikov, aby 
neotravovali svet. Lenže situácia je podstatne iná. Dnešní „malomocní“ 
hriešnici sa pokladajú za pánov sveta a do ohrád by chceli nahnať nás, ktorí 
ohlasujeme Ježišovo evanjelium. A možno je to tak dobré, že musíme žiť spolu 
s rozličnými hriešnikmi. Lebo podľa postoja Ježiša, len takto im môžeme 
pomáhať. Možno nie všetkým, lebo ani všetci malomocní za čias Ježiša 
nekričali na neho, aby ich očistil, ale len jeden. Ak sa nám podarí obrátiť 
aspoň jedného hriešnika, tak aj to je dôvod tešiť sa a ďakovať za to Bohu.  
   Aby sme to dokázali, musíme sa viac zaujímať sami o seba, ako o hriešnikov 
okolo nás. Dnešné evanjelium sa dotýka Cirkvi a každého z nás. Akokoľvek  
nám to znie nepríjemne, aj my všetci musíme prosiť Ježiša: „Ak chceš, môžeš 
ma očistiť“.  Aj my všetci sme hriešni a potrebujeme uzdravenie. Pred Bohom 
nebudeme žiť nikdy v pravde, ak neuznáme svoju hriešnosť. Nebudeme nikdy 
kvalitní kresťania, ak nepocítime Ježišovo milosrdenstvo. Len, keď sa mi 
očistíme, môžem očisťovať druhých.  
   K rôznym problémom sa dnes ľudia vyjadrujú rozlične. Rozlične sa 
vyjadrujú aj ak malomocenstvám dnešnej doby. My sa vyjadrujme tak, ako to 
chcel Ježiš. On im pomáhal.  

 
-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA 6. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok féria  
utorok féria  
streda Popolcová streda  
štvrtok pôstna féria  
piatok pôstna féria  
sobota pôstna féria  
nedeľa  1.pôstna   

deň 
týždňa     čas v jazyku 

Nedeľa 11.2. 

10.45 – 12.15 
11.00 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.30 – 15.30 
15.45 – 16.15 
19.00 – 19.20 

19.30 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
zasadnutie Farskej rady 
spovedanie 
sv. omša - slovensko-česky 
prednáška o psychoterapii 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

pondelok    
utorok   

streda 

12.15 – 14.30 
 
 
15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 

19.30 

OH Pchjongchang:  
sledovanie hokejového zápasu Slovensko – 
Rusko na TV 
stránkové hodiny 
spovedanie 
sv. omša – slovensky + značenie popolom 

štvrtok 18.00 – 20.00 príprava ku sviatostiam kresťanskej iniciácie 

piatok 

16.00 – 18.00 
18.00 – 18.30 
18.30 – 18.50 

19.00 
19.45 – 21.45 

príprava ku sviatosti krstu pre prihlásených 
spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – slovensky 
filmový večer 

sobota 
12.15 – 14.30 

 
OH Pchjongchang:  
sledovanie hokejového zápasu Slovensko – 
Rusko na TV 

Nedeľa 18.2. 

10.45 – 12.15 
11.00 – 12.15 
12.30 – 12.50 

 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
zasadnutie Farskej rady 
spovedanie 
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3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac február: 

 
 
MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
04/02/2018 boli v sume 413,00 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.  
 
 
 

POVÍDANÍ O PSYCHOTERAPII 
 

Drazí krajané, jmenuji se Mgr. Judita Klepková. Vystudovala jsem 
psychosociální studia na Karlově Univerzitě v Praze a několik let 
jsem pracovala v oblasti náhradní rodinné péče. V uplynulých 
sedmi letech jsem působila v Organizaci pro pomoc uprchlíkům, 
kde jsem vedla pobytovou službu Dům na půl cesty pro mladé 
migranty a poskytovala sociálně právní poradenství. Od roku 2014 
studuji psychoterapii (Gestalt) a kromě svého oboru se zabývám 
relaxačními a antistresovými technikami. 
V rámci své odborné praxe terapeutky bych vám chtěla poskytnout 

možnost semináře s názvem Povídaní o psychoterapii, při kterém se zaměřím na 
možnosti psychoterapie. Cílem je přiblížit těm, co o psychoterapii uvažují, či je zkrátka 
zajímá, co s sebou proces psychoterapie nese, jaké věci psychoterapie dokáže a co je 
mimo její možnosti. Více si řekneme, co je Gestalt terapie a jak prakticky probíhá 
terapeutické „sezení“ s terapeutem. Závěrečná část bude věnována dotazům a všemu, 
co vás bude zajímat. 
Seminář se uskuteční dne 11. februára 2018 do Church Hall v kostole Our Lady 
of La Salette and St Joseph na 14 Melior Street, London, SE1 3QP. Seminář 
začíná v 2.30 pm. Jste všichni srdečně zváni!  

13.00 
 

14.00 – 14.30 
14.30 – 15.30 

 
19.00 – 19.20 

19.30 

sv. omša - slovensko-česky s vysluhovaním 
sviatosti krstu 
pobožnosť krížovej cesty 
prednáška o ženách v núdzi pri tehotenstve 
a ochrane počatého života pred interrupciou  
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

Evanjelizačný Za tých, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú 
moc, aby sa nedali ovládať korupciou 

Úmysel KBS Nech sa naša mládež úprimne nadchne pre duchovné hodnoty 



 

5 

 

 PREDNÁŠKA O ŽENÁCH V NÚDZI PRI TEHOTENSTVE 
A OCHRANE POČATÉHO ŽIVOTA PRED INTERUPCIOU 

 
> Raz som prijala SMS od istej krásnej mladej ženy, ktorá mi počas mojej pracovnej 
doby začala zúfalo posielať správy v takej rýchlosti, že som ich nestíhala čítať. 
Zdôverila sa mi v nich, že je opäť tehotná a že manželovi o tom nepovedala, pretože 
nechce, aby ju opäť donútil ísť k potratu.  
O niekoľko hodín sme už spoločne boli na ceste do krízového centra pre tehotné 
ženy,  kde mladú mamičku prevzali do svojej starostlivosti citliví pracovníci, ktorých 
prístup mladú mamičku uistil v tom, že ona i jej dieťatko sú v bezpečí a že je obklopená 
ľuďmi, ktorí sú tu pre ňu teraz. A tiež aj po narodení dieťatka.   
> Toto je len jeden prípad mnohých žien, no i otcov, s ktorými som sa osobne mala 
možnosť zoznámiť za posledné 2 roky môjho pôsobenia v organizácii Good Counsel 
Network.  
> Stretli ste sa už i vy vo svojom okolí s niečím podobným? Zažili ste, že sa vám niektorá 
z vám blízkych osôb, možno kamarátka, kolegyňa, možno sestra, zdôverila, že je 
tehotná? Možno je slobodná, možno sa obáva rizika postihnutia svojho dieťaťa, možno 
urobila hlúpu chybu, jednu jedinú chybu, keď sa pohádala s manželom a teraz nevie, 
či otcom dieťatka je on?  
> Možno sa vám stalo, že ste sa o najväčšej kríze života 
blízkej osoby dozvedeli až po tom, keď už na záchranu 
života jej počatého dieťatka bolo neskoro. Možno ste 
jediní, kto vie, čo je príčinou jej ťažkých depresií a to, že 
trpí popotratovým syndrómom.  
> Aká je realita potratov? Ktorá bola prvá krajina vo svete, 
ktorá začiatkom 20. storočia zlegalizovala potraty, ktoré 
príchodom kresťanstva po dobu takmer dvoch tisíc rokov 
legálne nikde neexistovali? Je 42 miliónov umelo 
ukončených tehotenstiev ročne vo svete málo al. veľa? Čo 
sa deje vo vnútri ženy, ktorá sa cíti zúfalá, osamotená a 
nevie, či sa môže niekomu zdôveriť? Dá sa po potrate žiť 
ako predtým? Čo sa deje po potrate so ženou, kt. sa 
preňho 'rozhodla' po počatí znásilnením? Život každej z 
nás, rovnako, ako aj otcov nenarodených detí, sa v okamihu ich počatia navždy a 
nenávratne mení. Kam sa môžete obrátiť, ak neviete kam nasmerovať osobu, ktorá 
potrebuje pomoc, no nevie, kde ju hľadať? Vtedy, keď viete o niekom zasiahnutým 
traumou potratu? Čo vtedy, ak ste otec, ktorý nevie, ako zabrániť žene, ktorá nevie 
prijať vaše dieťa?  
> Srdečne vás pozývame na prednášku, na ktorej sa spoločne budeme môcť zamyslieť 
nielen nad týmito, ale i otázkami týkajúcimi sa danej tematiky, ktoré zaujímajú vás.  
> Príďte dňa 18. februára 2018 o 2.30 pm do Church Hall v kostole Our Lady of 
La Salette and St Joseph na 14 Melior Street, London, SE1 3QP, kde vám budú 
poskytnuté údaje, informácie a rady, prípadne aj osobná konzultácia.  
 
Tešíme sa na vás.   
 
Andrea Orthová  
Poradca v tehotenstve pre katolícku pro-life organizáciu Good Counsel Network v Londýne 



 

6 

 

PETROV NÁSTUPCA NA APOŠTOLSKOM STOLCI 
USTANOVENÝ JEŽIŠOM KRISTOM NÁS PROSÍ 

 

DEŇ MODLITBY A PÔSTU ZA POKOJ VO SVETE 
 
 
Svätý Otec pri nedeľnom príhovore 4. februára 2018 z okna Apoštolského paláca 
vyhlásil na 23. február Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. V tomto príhovore 
zazneli tieto slová: 
„Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, 
pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. 
februára, v piatok Prvého pôstneho týždňa. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov 
Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Tak ako pri iných podobných 
príležitostiach, pozývam aj bratov a sestry nekatolíkov a nekresťanov pripojiť sa k tejto 
iniciatíve takými formami, aké budú považovať za vhodné, a teda všetci spoločne. 
Náš nebeský Otec vždy počúva svoje deti, ktoré k nemu volajú v bolesti a úzkosti, 
«Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany» (Ž 147,3). Dôrazne apelujem, aby 
sme aj my počúvali toto volanie, a každý si vo svojom svedomí pred Bohom položme 
otázku: «Čo môžem urobiť pre pokoj ja?» Celkom isto sa môžeme modliť, ale nielen to. 
Každý môže konkrétne povedať «nie» násiliu, nakoľko záleží od neho. Pretože víťazstvá 
dosiahnuté násilím sú falošné víťazstvá; zatiaľ čo pracovať pre pokoj prosieva 
všetkým!“ 
SCM odpovedá na túto výzvu spoločnou modlitbou na tento úmysel Svätého Otca 
pobožnosťou v piatok 23. februára 2018 o 19.30 hod. 
 
 

PÔSTNE OBDOBIE 
MANIFEST, CHARTA PÔSTNEHO OBDOBIA 

A nie toto je pôst, aký som si vyvolil? 
 
Toto hovorí Pán, Boh: „Krič mocne, neutíchaj! Rozozvuč svoj hlas ako poľnica a oznám 
môjmu ľudu jeho zločiny a Jakubovmu domu jeho hriechy. 
Áno, deň čo deň ma hľadajú, chcú poznať moje cesty ako ľud, čo koná spravodlivo 
a práva svojho Boha sa nespúšťa. 
Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy, túžia po Božej blízkosti. ‚Prečo sa postíme, keď to 
nevidíš, ponižujeme sa, a ty si nevšímaš?‘ A hľa, v deň vášho pôstu obchodujete 
a utláčate všetkých svojich robotníkov! 
Postíte sa, no pritom sa škriepite a hádate a bijete päsťou zločinne. 
Nepostite sa už ako dnes, a váš hlas bude počuť na výsostiach. Azda som si takýto 
pôst vyvolil, deň, v ktorý sa človek uponižuje? Vykrúcať si hlavu ako sítie, vrecovinou 
a popolom si ustieľať? 
Toto voláš pôstom a dňom milým Bohu? A nie toto je pôst, aký som si vyvolil: rozviazať 
putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu 
a rozlámať všetky okovy? Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť 
do svojho domu? Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj. 
Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja 
spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať 
o pomoc a on ti povie: ‚Tu som.‘“                 Iz 58, 1-9b 
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POPOLCOVÁ STREDA 
 
V stredu 14. februára 2018 začína Cirkev na celom svete sláviť pôstne obdobie. Je to 
čas pokánia a obrátenia.  
V tento deň budeme sláviť sv. omšu o 19.30 hod. spoločne s anglickou farnosťou. 
Požehnanie popola a značenie popolom sa vkladá do omše po evanjeliu a homílii. Úkon 
kajúcnosti sa vynecháva, lebo ho nahrádza obrad značenia popolom. 
V stredu začína pôstne obdobie značením popola na čelo kajúcnika. Cirkev nás vyzýva 
na pokánie slovami Ježiša Krista: „Kajajte sa a verte evanjeliu!“ V evanjeliu sv. Matúša 
je táto výzva spojená s myšlienkou priblíženia sa nebeského kráľovstva. Uveriť 
evanjeliu znamená vlastne prijať božie kráľovstvo. Pokánie je podmienkou toho, aby 
sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí to k podstate kresťanstva.  
Základnými atribútmi tohto obdobia sú pôst, modlitba a almužna. 
 

Tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. 
 
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 
Pozývame všetkých návštevníkov SCM, aby sa 
aktívne zapojili do pôstneho obdobia. Pravidelné 
krížové cesty sú starobylým alebo mimoriadne 
osvedčeným spôsobom uvažovať nad utrpením 
Ježiš Krista, nášho Pána. Je to forma, ktorú Cirkev 
ponúka ako nástroj na dosiahnutie 
intenzívnejšieho a hlbšieho prežívania pôstu 
a pokánia pre svoje prehĺbenie viery a nasledovanie Božieho Syna. 
V sakristii kostola je možné zapísať sa do zoznamu na vedenie krížovej cesty počas 
celého pôstneho obdobia na jednotlivé piatky a nedele. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý 
by mal na starosť zápis a organizáciu krížových ciest v pôstnom období. 
Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období sa bude konať vždy: 
- v piatok pred sv. omšou od 18.30  
- v nedeľu po sv. omši od 14.15 hod. 
 
 
 
 

BIBLICKÉ STRETKÁ  
PRE KOHO? 
Pre tých, ktorí chcú zažiť chuť spoločenstva, rozprávať sa o Bohu a 
spoločne sa zamýšľať nad nedeľným evanjeliom. 
 
KEDY A KDE? 
Každú nedeľu na choruse od 15.15 – 16.45 hod. 
 

TEŠÍME SA NA TEBA 
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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 Daniely. 

-  
- Vždy sú vítaní DOBROVOĽNÍCI, ktorí by pomohli pri: 

+  upratovaní kostola 
+  obsluhe a upratovaní 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 
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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         Daniela Brachová 
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, 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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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, 
deťom, manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, 
chorým, kňazom, susedom, kolegom. 
 
11.02. – Dezider 
12.02. – Perla 
13.02. – Arpád 
14.02. – Valentín 
15.02. – Pravoslav 
16.02. – Ida, Liana 
17.02. – Miloslava 
18.02. – Jaromír  
 

Created by SCM London  © 2018 
www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London   

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. Plný text s nadpisom a obrázkom pošlite na 
email info@scmlondon.org 


