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ROČNÍK II. - č. 08/2018 

 
2. PÔSTNA NEDEĽA 

/ 25.02. – 04. 03. 2018 / 

 
 

Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho. 
Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. 
Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič 
na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. 

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden 
tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. 
Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, 
počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď 
zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn 
človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa 
vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“. 

 Mk 9, 2-10 
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   V rozprávkach môžeme čítať, že sa dajú preskakovať hory. V skutočnom 
živote to nie je možné. Ani reálne, ani obrazne. V skutočnom živote ak chce 
človek niečo dokázať, musí prejsť všetkými nevyhnutnými etapami.  
   V duchu dnešných biblických čítaní môžeme povedať, že sa nedá preskočiť 
hora Moria, aby sme sa ľahko dostali na horu Tábor.  
   Abrahám mal na hore Moria obetovať Bohu svojho syna Izáka. Z nášho 
pohľadu sa nám to zdá ako čosi nepredstaviteľné a hrozné. Veď si len 
spomeňme ako neraz rodičia, ktorým zomrie dieťa, vytýkajú Bohu, že nie je 
Bohom dobrým a milosrdným. V prípade Abraháma musíme vec vidieť v celej 
svojej hĺbke a v podstate. Ako praotec vyvoleného národa sa mal stať aj 
príkladom neochvejnej viery v Boha. Ona spočívala v tom, že to, čo chce Boh, 
musí byť vždy dobré. Abrahám mal takúto vieru. Zaiste, že mu nebolo ľahké 
ako otcovi ísť so svojím synom na horu Moria a tam ho obetovať. Predsa to 
dokázal. Boh ho napokon ušetril zabitia vlastného syna, lebo videl, že 
Abrahám to dokáže. V tej chvíli sa Abrahám môže stať aj pravým otcom Izáka, 
ktorého mu daroval Boh, ale ešte viac, môže sa stať praotcom všetkých 
veriacich. Pohľad na Abraháma nám ukazuje v čom spočíva cesta viery. Je to 
cesta, ktorú musí vyústiť cez všetky bolesti a temnoty do poslušnosti Bohu.  
     Na hore Tábor je situácia radostnejšia. Tam sa Ježiš premieňa pred svojimi 
učeníkmi. Vidia jeho oslávené telo. Natoľko sú nadšení, že by chceli natrvalo 
zastaviť tieto chvíle. Ježiš to však nemá v pláne. Chcel povzbudiť ich vieru, 
chcel im dať zážitok, ale napokon premenenie musel skončiť. Dole ho ešte 
čakal kríž, krížová cesta, smrť, pochovanie a zmŕtvychvstanie. Až potom 
dosiahne plnosť slávy, ktorú ukázal na hore Tábor.  
   V zmysel obrazu, ktorý sme povedali, aj apoštol Peter chcel „preskočiť“ horu 
Moria a ostať na hore Tábor v blesku Ježišovej slávy a vlastného šťastia 
a pokoja. Chcel už sláviť veľkonočné sviatky, ale bez Kristovho utrpenia 
a smrti. To nebolo možné. A nie je to možné ani v našom živote. Ani 
v prirodzenej ani v nadprirodzenej oblasti. Vlastné skúsenosti nás naučili, že 
nič hodnotné sa nedá dosiahnuť bez obetí. Bez obetí sa dá niečo dosiahnuť 
len s pomocou zla a hriechov.   
     A podobne je to aj v našom náboženskom živote. Aj my by sme chceli, 
podobne ako apoštol Peter, prežívať vieru ako stav pokoja, radosti 
a blaženosti. Predtým však musíme vystúpiť na vlastnú horu Moria a na horu 
Kalvária. Prežiť pochybnosti, zúfalstva, vzbury, tmu, aby sme sa postupne 
dostali k svetlu viery, k Bohu.  
   Starovekí ľudia verili, že perla vzniká z choroby ustrice. A čím väčšia bola 
choroba, tým bola cennejšia perla. Podobne aj krása a veľkosť našej viery sa 
rodí z duchovného a telesného utrpenia. Čím bolo alebo je väčšie, tým môže 
byť väčší a silnejší aj náš vzťah k Bohu.  
    Janko v rozprávke preskakuje hory, aby našiel cenný poklad. My ho 
nájdeme len vtedy, keď dokážeme ísť podobne ako Abrahám na horu obety, 
aby sme potom prešli s Kristom na horu šťastia.         

-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA 2. PÔSTNU NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok pôstna féria  
utorok pôstna féria  
streda pôstna féria  
štvrtok pôstna féria  
piatok pôstna féria  
sobota pôstna féria  
nedeľa  3.pôstna   

deň 
týždňa     čas v jazyku 

Nedeľa 25.2. 

10.45 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.15 – 14.45 
14.45 – 15.30 
15.15 – 16.30 
19.00 – 19.20 

19.30 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
spovedanie 
sv. omša - slovensko-česky  
pobožnosť krížovej cesty  
spovedanie 
biblické stretko 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

pondelok    

utorok   

streda 

15.00 – 18.00 
19.00 – 19.20 

19.30 
20.30 – 21.00   

kancelária - administratívne hodiny 
spovedanie 
sv. omša - slovensky  
upratovanie kostola  

štvrtok 15.00 – 18.00 
18.00 – 19.50 

kancelária - administratívne hodiny 
príprava ku SKI 

piatok 

18.00 – 18.30 
18.30 – 18.50 

19.00 
19.30 – 20.00 

 

spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – slovensky 
moderovaná poklona pred vystavenou 

sviatosťou Oltárnou 
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3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac marec: 
 

 
 
MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
18/02/2018 boli v sume 275,00 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.  
 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
 
V stredu 28. februára 2018 po svätej omši sa bude 
upratovať kostol. Začiatok je stanovený na 20.15. Všetky 
ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží stánok 
primerane Božej sláve, aby sme ho mohli chváliť v jemu 
dôstojnom a nám príjemnom čistom prostredí. 
 

MODEROVANÁ POKLONA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

 
Srdečne všetkých pozývame na moderovanú prvopiatkovú 
poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve 
Božského Srdca Ježišovho. 
Poklona začína po skončení svätej omše na prvý piatok 2. marca 
2018 o 19.30 hod. (sv. omša začína o 19.00 hod.) 

sobota   

Nedeľa 4.3. 

10.45 – 12.15 
11.00 – 12.00 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.15 – 14.45 
14.45 – 15.30 
15.15 – 16.30 
19.00 – 19.20 

19.30 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
zasadnutie Farskej rady 
spovedanie 
sv. omša - slovensko-česky  
pobožnosť krížovej cesty  
spovedanie 
biblické stretko 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

Evanjelizačný Aby celá Cirkev rozpoznala naliehavosť formácie a duchovného 
rozlišovania pre jednotlivcov i pre spoločenstvá 

Úmysel KBS Nech nás Kristov pôst vedie k tomu, aby sme sa v pôstnej dobe 
aj my zdravo zapierali. 
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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. 
 

 
 

Ako pomôcť? 
Kde sa zapojiť do života cirkvi a misie? 

 
Veľmi nás (FR a duchovného správcu) potešilo, že slová z 1. pôstnej nedele padli na 
úrodnú pôdu. Našli sa osoby, ktoré sa začali pýtať: Ako môžem byť užitočný pre SCM? 
Kde a ako môžem sa zapojiť do diania spoločenstva? Aké služby a potreby SCM vlastne 
poskytuje a musí zabezpečiť?  
Po prechode na finančnú samostatnosť, ktorú sme vďaka božej milosti a vašej priazni 
a pochopení zvládli, stojíme pred ďalšou úlohou. Prostriedky (finančné, materiálne, ale 
aj duchovné) musíme teraz využiť v prospech všetkých a službu všetkým. K tomu je 
potrebné ešte aj personálne obsadenie, ktoré momentálne kríva. 
Po trvalom odchode na Slovensko SCM stratila stálych členov, ktorí pre všetkých 
mnohé roky zabezpečovali chod SCM.  
 
Misia je jedno veľké spoločenstvo. Dynamické v pohybe, čo sa týka prítomnosti ľudí 
v UK, ale i dochádzania z veľkých vzdialeností. Poskytuje v prvom rade duchovné 
a sviatostné služby. Pre túto úlohu a poslanie je tu v prvom rade vyslaný kňaz, ktorý 
na základe dohody KBS Slovenska a Anglicka a Walesu je ustanovený 
westminsterským arcibiskupom ako etnický kaplán pre slovenskú a českú komunitu. 
On nesie zodpovednosť pred kompetentnými autoritami za obsahovú stránku misie – 
duchovnú a sviatostnú, ale tiež za materiálnu a finančnú. 
Cirkev je usporiadaná hierarchicky, ale to neznamená, že nemá vlastné mechanizmy 
a štruktúry, ktorými sa napomáha rozvoju a prehlbovaniu náboženskej, národnej, 
kultúrnej, sociálnej a spoločenskej identity. K tomuto účelu je na základe Kódexu 
cirkevného práva zriadená a ustanovená Farská rada. Je poradným organom kňaza 
a predkladá mu návrhy na zabezpečenie duchovných a ekonomický potrieb SCM. Je 
zároveň výkonnou zložkou SCM, ktorá pripravuje mnohé programy, zastupuje SCM na 
jednaniach s oddeleniami nadriadeného orgánu (Westminsterská arcidiecéza). 
 

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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Ale aj pre tieto služby treba priestor (kostol, spoločenský priestor, kanceláriu, skladové 
priestory, ...), prostriedky (bohoslužobné predmety, bohoslužobné rúcha, liturgické 
knihy a predmety, devocionálie, ozvučovacia technika, audio a video technika, PC, 
technické zariadenia na údržbu – práčka, žehlička, doska, prací prach), a nejaké 
spôsoby komunikácie (internet, PC, tlačiareň, spojovacie káble, kancelárske 
vybavenie, papier, atd).  
Priestor treba udržiavať, t.j. upratať, uložiť veci na pôvodné miesto, pozametať, 
poumývať podlahy a sociálne zariadenia, sledovať poškodenia a zabezpečiť opravy, 
otvoriť, zavrieť, povypínať zariadenia, zapnúť kúrenie a svetlo a po podujatí vypnúť, 
odomknúť a zamknúť   náležité priestory, etc.  
K tomu treba nakúpiť čistiace prostriedky, sledovať ich dostatok a včasné objednanie, 
výmenu alebo doplnenie hygienických potrieb – mydlo, toal. papier, papierové utierky, 
potreby pre nedeľnú kaviareň – kávu, poháre, mlieko, cukor, lyžičky, servítky, bisquits, 
etc.) Treba sledovať liturgické potreby pre slávnosti a v dostatočnom predstihu ich 
objednať alebo zabezpečiť, prípadne vytvoriť. Pripraviť knihy, oblečenie, výzdobu, 
použitie techniky, liturgické predmety – utierky, víno, hostie, kalich, kadidlo, etc). Veci 
treba oprať, vysušiť, vyžehliť, umiestniť do určených priestorov) 
I tu je cesta, ako možno naplniť pokánie v pôstnom období ako hovorí prorok Izaiáš: 
rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na 
slobodu a rozlámať všetky okovy. 
- pôst od prázdnych rečí a posudzovania 
- skúsiť osobne službu na kritizovanom poste  
- ukázať kvalitnejšie poskytnutú službu, nad ktorou krútime hlavou 
 
 

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV 
 
 

- ÚČTOVNÍČKA(-U), ktorý (-á) by spravovala ekonomické záležitosti SCM.  
 

- Vždy sú vítaní DOBROVOĽNÍCI, ktorí by pomohli pri: 
Ø predmodlievaní ruženca alebo krížovej cesty v kostole pred sv.omšou 
Ø animátorov pre prípravu k sviatostiam a detské sv.omše 
Ø upratovaní kostola 
Ø obsluhe a upratovaní v Church Hall počas nedeľných popoludňajších  

posedeniach  
Ø obsluhe v Church Hall počas večerných posedení pri káve a čaji vo všedné  
Ø príprave liturgického priestoru k bohoslužbám a pobožnostiam 
Ø príprave programov SCM – napr. sv. Mikuláša, MDD, programu pre rodiny, 

bazárov 
Ø katechézach dospelých alebo detí 
Ø pre zostavovanie nedeľných oznamov a informovanie členov spoločenstva 
Ø pravidelnej a stálej údržbe IT zariadení (PC, tlačiarne, techniky v Church Hall 

– PC, DVD, projektor, káblové rozvody, routerov) 
Ø aranžovaní liturgického priestoru 
Ø drobných opravách a vylepšeniach užívaných priestorov a prostriedkov 

/remeselníkov, elektrikárov pre slaboprúd a silnoprúd/, inštalatérov  
Ø privítaní v nedeľu pred sv. omšou 
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Ø grafickej príprave tlačových dokumentov k podujatiam ako plagáty, brožúry, 
nedeľné oznamy, adorácie atď., ale aj pri tlači ako takej a rozdaní týchto 
periodík 

Ø grafických dizajnérov pre prípravu tlačových dokumentov 
Ø konvertovania dokumentov na web a pre potreby kancelárie SCM 
Ø spravovaní webstránky SCM – zverejňovania oznamov a podujatí plánovaných 

a konaných pod hlavičkou SCM alebo v spolupráci s ňou 
 
Ochotní dobrovoľníci sa môžu prihlásiť u duchovného správcu SCM, predsedníčky 
Farskej Rady Jarky alebo u sekretárky SCM Daniely. 
 
 

Slovak Easter  
Food Market 

 
Slovenská katolícka misia v Londýne 

Vás srdečne pozýva na spoločné Agapé a slávenie 
4. pôstnej nedele - Laetare (11/03/2018) 

„Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili...“ 
 (porov. Iz 66, 10) 

 
Drahí priatelia,  

 

počas tohtoročného pôstneho obdobia sa môžete zapojiť  
do prípravy veľkonočných dobrôt,  

napiecť tradičné slovenské veľkonočné špeciality, koláče, syry, priniesť domáce 
produkty, klobásky a takto spoločne almužnou a dobrými skutkami pomôcť ľuďom v 
našom spoločenstve v prípravách na veľkonočné sviatky v duchu domácich tradícií. 

 

Všetci dobrovoľníci a dobrovoľníčky, prosím, prihláste sa s produktami 
u členov Farskej Rady:  Jarka, Jožko, Daniela a Silvia 
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SLOVENSKÉ DIVADLO V LONDÝNE  
SLOVAK THEATRE IN LONDON (STL) 

 
pozýva všetkých Slovákov a Čechov, ako aj ich zahraničných priateľov na dve skvelé 
profesionálne divadelné predstavenia, 18. 3. 2018 o 5.30pm do Venue 229. Večer so 
slovenskou modernou kultúrou vám spríjemní drink pri bare a rozhovory v kruhu 
krajanov.  
 
Jazyk predstavení: slovenský, s anglickými titulkami 
Lístky: £10,   £15 na www.pishter.com   
 
Hra Mami, čo si chcela? (55 min) je prvá slovenská hra o súčasných starých mamách 
alebo babičkách, ktoré dochádzajú za svojimi vnúčatami do Veľkej Británie. Základom 
hry je štrnásť dôverných rozhovorov s autentickými “lietajúcimi” babkami. Táto hra 
osloví každého Slováka alebo Čecha, usadeného, resp. dlhodobo žijúceho v zahraničí 
– nehovoriac o tých krajanoch, ktorí už v zahraničí vychovávajú nové životy… Budeme 
sa spoločne pýtať:  Čo vlastne vieme o našich rodičoch – už aj starých 
rodičoch? Vidíme skutočne do ich srdca? 
Predstavenie bude tohtoročnou premiérou STL, má charakter alternatívneho divadla a 
poteší aj umelecky náročného diváka. 
 
TVORCOVIA: 
Kompozícia textu a hudba: Juliana Sersenová 
Réžia a choreografia: Jana Klimová 
Kostýmy: Sára Šišková 
Hrajú: Jana Jenčová, Monika Šimková, Lukáš Božík, Simona Vrabcová, Jazmína 
Jablončič 
 
Hra Akadémia pre ženy (65 min) je napínavým príbehom, pohybujúcim sa na hranici 
reality a absurdnosti. V štáte Nevada otvorili unikátnu Akadémiu pre ženy. Po 
úspešnom prijatí adeptiek sa všetko sa zdá byť v poriadku, vedomosti pribúdajú, 
študentky prosperujú. Problém nastáva, keď sa požiadavky učiteľov začnú zvyšovať a 
akadémia odhaľuje svoju skrytú, zhubnú tvár. Hra je kritikou akceptácie obchodu s 
ľudským mäsom. Kvôli závažnosti obsahu je vhodná pre deti staršie ako 12 rokov. 
Predstavenie je reprízou minuloročnej premiéry, s obnovenou réžiou a obsadením. 
 
TVORCOVIA: 
Scenár: Juliana Sersenová 
Réžia: kolaboratívna 
Choreografia: Jana Klimová 
Scéna a kostýmy: Sára Šišková 
Hudba: Katarína Sliacka 
Hrajú: Petra Čorňáková, Simon Kopunec, Zuzana Šťastná, Simona Vrabcová 
 
Sledujte našu prípravu na stránkach: 
www.slovaktheatreinlondon.com 
FB: Slovak Theatre 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         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. 
 
25.02. – Frederik, Frederika  
26.02. – Viktor 
27.02. – Alexander 
28.02. – Zlatica 
01.03. – Albín 
02.03. – Anežka 
03.03. – Bohumil, Bohumila 
04.03. – Kazimír  
 

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 


