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ROČNÍK II. - č. 11/2018 

 

5. PÔSTNA NEDEĽA 
/ 18. – 25. 03. 2018 / 

 

 
 

 

 

Ak pšeničné zrno padne do zeme a odumrie,  
prinesie veľkú úrodu 

 
Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili 
k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme 
vidieť Ježiša.“ 

Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. 

Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, 
veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane 
samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, 
a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi 
niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto 
bude mne slúžiť, toho poctí Otec. 

Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto 
hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ 

A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ 

Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel 
s ním hovoril.“ 

Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd 
nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem 
vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ 

To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. 
 Jn 12, 20-33 
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   Občas v živote sme účastníkmi rozhovorov, pri ktorých máme pocit, že niekto 
si pred nami otvoril dušu. Dal nám možnosť vstúpiť do svojho vnútra a prežívať 
s ním jeho bolesti.  
   Dnes aj nám Ježiš otvára svoju dušu. Hovorí o nej, že je vzrušená, lebo sa 
začína bolestná etapa jeho pozemského života.  
   Ježiš si pomáha dvoma symbolmi,  pomocou ktorých vysvetľuje blížiacu sa 
agóniu. Prvým je „hodina“.  Hovorí: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn 

človeka... Čo mám povedať: Otče zachráň ma pred touto hodinou? Veď 
práve pre túto hodinu som prišiel.“ A potom v obraze o zrne, ktoré umiera, 
aby mohlo priniesť úrodu, vysvetľuje najhlbší zmysel tejto „hodiny.“  
     Druhým symbolom je „vyvýšenie“: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, 
všetkých pritiahnem k sebe.“ Ježiš už dávno pred tým Nikodémovi povedal: 

„A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn 
človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život“ (Jn 3, 14 – 15).  Ježiš 

bude vyvýšený, aby na kríži zomrel ako zločinec. Ale práve s vyvýšeným krížom 
spojí nebo so zemou,  pritiahne ľudí k sebe a dá im večný život.  
     Symboly „hodiny“ a vyvýšeného kríža nám ukazujú dva pohľady na blížiace 
sa dni. Budeme prežívať Ježišovu obeť, ale aj slávu, poníženie a oslávenie, 
Kalváriu a nebo, temnotu a svetlo, smrť a zmŕtvychvstanie.  
   Ježiš nám dnes adresuje aj iné vážne slová: „Kto mi chce slúžiť, nech ma 
nasleduje; a kde som ja, tam bude aj môj služobník.“  Teda aj život kresťana 
musí byť podobný životu Ježiša. Aj my máme svoje „hodiny“ a  „vyvýšenia.“ 
Všetci smerujeme k hodine smrti. Ale aj pred ňou je mnoho vážnych hodín 
v našom živote, kedy je naša duša ubolená a smutná na smrť. Vedeli by ste 
o nich rozprávať. Keď ste boli na pokraji. Na dne. Keď ste zúfali. Žili ste v tme. 
Nevedeli ste ako ďalej. Svet sa vzbúril proti vám. Necítili ste prítomnosť Boha. 
Boli to hodiny tvrdých skúšok viery a lásky, vnútornej sily a charakteru. Časom 
tieto hodiny prešli. Možno ste ich nezvládli tak ako Ježiš, možno ste aj úplne 
zlyhali, ale v tejto chvíli dokazujete, že žijete a že aj vy viete, čo je to „vyvýšenie.“ 
Aj vy ste možno svojou bolesťou pritiahli ľudí k sebe, aby našli vo vás 
povzbudenie. Možno teraz lepšie chápete život a viete pomôcť všetkým, ktorí žijú 
v ťažkých životných hodinách. Keby ste neboli mali svoje hodiny, možno by ste  
neprežívali ani prítomnosť  Božej lásky, ani ľudskej.   

 
   Ak niektorí z nás prežívame práve teraz „hodiny“ veľkých skúšok, tak si 
uvedomme, že sa najviac podobáme na Ježiša. Pohliadnime na jeho kríž 
a prosme ho, aby nám dal silu zvládnuť ťažké chvíle v našom živote. Premeňme 
svoje zúfalstvo na nádej. Otvorme mu svoju dušu, aby mohol do nej vstúpiť 
s liečivou silou svojho kríža.  

 

   Ak nám Ježiš otvoril svoju dušu, ak sa nám priblížil so svojim strachom pred 
smrťou, tak to urobil preto, aby nás povzbudil. Aj my môžeme otvárať svoje 
ubolené duše pred tými, ktorí nás milujú. Aj my máme žiť tak, aby sa ľudia 
nebáli otvoriť duše pred nami. Napokon všetci máme otvárať svoje duše pred 
ním, aby sme ukázali svoju biedu a slabosť a v ňom našli posilu a vyvýšenie.   
 

-ThDr. Marián Šuráb- 
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OZNAMY NA 5. PÔSTNU NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 

Liturgický 

stupeň 

slávenia 

pondelok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie slávnosť 

utorok pôstna féria  

streda pôstna féria  

štvrtok pôstna féria  

piatok pôstna féria  

sobota sv. Patrika, biskupa spomienka 

nedeľa  Kvetná   

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 18.3. 

10.45 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.15 – 14.45 
14.45 – 15.30 
15.15 – 16.30 

18.00 – 19.00 
 
 

19.30 – 20.30 
 
 

19.00 – 19.20 
19.30 

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

Slovenské divadlo v Londýne  
– hra „Mama, čo si chcela?“  
– viď plagát str. 9  
Slovenské divadlo v Londýne  
– hra „Akadémia pre ženy“  
– viď plagát str. 9 

spovedanie nebude !!! 
sv. omša nebude !!! 

pondelok    

utorok   

streda 

18.30 – 19.20 

 
18.45 – 19.10 

19.30 
20.15 – 21.00 

tichá adorácia pred vystavenou 

sviatosťou Oltárnou 
spovedanie 
sv. omša - slovensky  
Večer modlitieb a chvál 

štvrtok 15.00 – 18.00 kancelária - administratívne hodiny 
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3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac marec: 

 
MILODARY 

 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
11/03/2018 boli v sume 234,50 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.  

 
 

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY V PÔSTNOM OBDOBÍ 
 
sa bude konať vždy: 
 

- v piatok pred sv. omšou od 18.30 hod. 
- v nedeľu po sv. omši od 14.15 hod. 

 
 

piatok 

18.00 – 18.30 
18.30 – 18.50 

19.00 
19.45 – 21.45 

 

spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 

sv. omša – slovensky 
spoločenský večer pri spoločenských 

hrách 

sobota 10.00 – 12.00 spovedanie 

nedeľa 25.3. 

10.45 – 12.15 
10.45 – 12.15 

12.30 – 12.50 
13.00 

14.15 – 14.45 
14.45 – 15.30 
15.15 – 16.30 

19.00 – 19.30 
19.30 – 20.30 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
nácvik zboru 

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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ZMENA ČASU 
 

Dovoľujeme si vám pripomenúť, že 

v nedeľu ráno 25. marca 2018 o 02.00 

sa mení zimný na letný čas 

a ručičky hodiniek je treba posunúť na 03.00 hod. 

 

BOHOSLUŽBY VEĽKÉHO TÝŽDŇA 
 
Bohoslužby a obrady Veľkého týždňa (25.marca – 1. apríla 2018) budú takto: 

- streda  Veľkého týždňa /28.3./ – 7.30 pm 

 

Veľkonočné trojdnie: 
- Zelený štvrtok /29.3./– 8.00 pm – sv. omša na Pamiatku Pánovej 

večere 
- Veľký piatok /30.3./  – 6 pm – Obrady Utrpenia a smrti Pána 
- Biela sobota /31.3./  – 6 pm – Obrady Veľkonočnej vigílie Pánovho 

zmŕtvychvstania  
 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania: 
- Veľkonočná nedeľa /1.4./ – 1.00 pm  
- večerná svätá omša nebude !!! 

 

Veľkonočný pondelok – svätá omša nebude !!! 
 
Posvätenie pokrmov (Paschy) sa bude konať v sobotu po skončení obradov 

a v nedeľu po skončení sv. omše. 
 
Sviatosť zmierenia: 
 
K sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami bude možné 
pristúpiť tento týždeň tiež:  

-  sobota 24. marca 2018 od 10.00 – 12.00 hod. 
-  streda 28. marca 2018 od 17.00 – 19.15 hod.  

 
 

TICHÁ ADORÁCIA  

PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 
 

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou bude 

v stredu 21. marca 2018 pred svätou omšou od 18.30 hod. 
v kostole SCM Our Lady of La Salette and St. Joseph na 
14 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.  
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VEČER MODLITIEB A CHVÁL 
 
Drahí priatelia! 
V závere pôstneho obdobia budeme na Veľký piatok počas krížovej cesty 
uvažovať o Kristovom utrpení a jeho smrti na kríži. Tejto pietnej scéne však 
predchádzal jeho slávnostný príchod do Jeruzalema, kde mu zástupy vzdávali 
úctu ako Kráľovi a volali na slávu: “Hosanna synovi Dávidovmu!”. 
V stredu 21.3.2018 môžeme aj my spoločne chváliť Krista a ďakovať mu za 
spásonosnú obetu na sv. omši v SCM o 19.30, po ktorej sa uskutoční „Večer 
modlitieb a chvál”. 
Pripojme sa k radostnému plesaniu zástupov a vzdajme úctu nášmu Spasiteľovi 
na chválach, ale zostaňme mu verní aj v bolesti a utrpení počas Veľkonočného 
trojdnia! 
Ste srdečne vítaní!               SCM Worship Team 

 

 
 

VEČER SPOLOČENSKÝCH HIER 
 
Drahí priatelia, 
všetci stáli nadšenci spoločenských hier, ale aj tí náhodní :-)  

Opäť vás srdečne pozývame na Večer spoločenských hier (SH).  
Začíname v piatok 23.3. po svätej omši o 20:00. 
Tešíme sa na spoločné spoznávanie nových 
vedomostí, myslenia, dôvtipu, taktiky, ducha, ale aj 
emócií a zápalu pri známych i nových 
spoločenských hrách, ktoré má poslúžiť 
k vzájomnému obohateniu.  
SH si môžete taktiež priniesť alebo vybrať z 
ponúknutých.  
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KRÍŽOVÁ CESTA  
NA TRAFALGAR SQUARE  

 
Radi by sme vám dali do pozornosti 
divadelné predstavenie ´Umučenie 
Krista´, ktoré sa uskutoční dňa 25. 
marca o 12.00 hodine na priestranstve 
námestia Trafalgar Square. Toto 
predstavenie je bezplatné.  V hre môžete 
vidieť autentické kostýmy, kulisy a 
taktiež aj živé zvieratá. Ak by ste mali 
záujem ísť a nemáte s kým, budeme radi, 
ak sa pridáte k nám.  
V takom prípade, prosím, kontaktuje hneď po dnešnej /18.3.2018/ sv. omši 

Eriku Palenčárovú ohľadom detailov akcie. 

 

 

ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO 
 
SCM sa pripojila v týchto dňoch 
k občianskej výzve Za slušné 
Slovensko. Nechceme stáť 
bokom od spoločenského 
a politického diania vo svojej 
rodnej krajine. Tým, že žijeme 
v zahraničí, možno ešte väčšmi 
vnímame diferenciáciu od 
slušnosti. Zapálením sviečky po 
svätej omši sme sa v prvom rade 
pomodlili za spásu duší novinára 
Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej, 
ktorí obetovali svoj život pri 
hľadaní pravdy.  
Ďalej sme si sprievodným slovom 
o. Tibora aj vysvetlili, že túto 

výzvu chceme v prvom rade 
napĺňať od seba – úctou k pravde 
a žitiu v láske ako nás to učí Pán 

Ježiš. Týmto symbolickým 
gestom sme si pripomenuli, že 
chceme tvoriť Slušné Slovensko a 
teda svoju krajinu nielen 
poukazovaním, či odvolávaním 
zodpovedných politikov za stav krajiny, ale mienime ho napĺňať najmä svojím 
zodpovedným prístupom k pravde a životom lásky vo svojom prostredí 
a v našich životoch – v rodine, práci, spoločenstvách, spoločnosti, pri voľbách 
atď.).  
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GRÉCKOKATOLÍCI V LONDÝNE 

 
 

Dávame Vám do pozornosti prítomnosť spoločenstva slovenských 
gréckokatolíkov v Londýne, ktorí majú svoje bohoslužby.  

 

Všetky informácie o bohoslužobnom poriadku nájdete na webstránke 
www.grkatlondyn.sk alebo na facebookovej stránke Gréckokatolíci v Anglicku. Všetci ste 
srdečne vítaní!  
Kontakt: 07895298170; grkatlondon@yahoo.com ; www.grkatlondyn.com   

Adresa: Marian House, Holden Avenue, London N12 8HY  
Metro: Northern Line (čierna trasa); Zastávka metra: Woodside Park  

http://www.grkatlondyn.sk/
mailto:grkatlondon@yahoo.com
http://www.grkatlondyn.com/
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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 
 

http://pishter.com/
http://www.slovaktheatreinlondon.com/
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POĎAKOVANIE 
 
Dňa 11. marca 2018 na nedeľu Laetare sa v našej misii 
uskutočnila akcia pod názvom "Easter Slovak Food 
Market".  
Všetci sme sa mali možnosť stretnúť na tomto spoločnom 
rodinnom agapé, porozprávať sa, podeliť sa s rôznymi 
zážitkami, ako aj možnosť ochutnať z rozličných 
slovenských špecialít a dobrôt, potešiť sa z veľkonočnej 
výzdoby alebo si povyberať niektoré užitočné slovenské 
potraviny pre svoj rodinný veľkonočný stôl. Okrem 

krásnych ručne zdobených veľkonočných kraslíc od našej kostolníčky Daniely 
v ponuke nechýbal ani čerstvo vyprodukovaný nastrúhaný chren z receptu o. 
Tibora, tiež slovenské domáce klobásy, či rôzne tradičné pekárenské výrobky, 
koláče a ďalšie dobroty od šikovných kuchárok, pekárok a cukrárok z nášho 

spoločenstva - pani Alenky, Oľgy, Andrey, Lucii, Janka, Ondreja, Lenky, Zuzky. 
Týmto sa chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, podporovateľom SCM, 
zúčastneným a tiež prispievateľom, ktorí v duchu pôstneho obdobia svojou 
almužnou prispeli na nový kopírovací stroj pre potreby misie. Spoločne sme 
vyzbierali £504.11 na cieľovú sumu 2.000,- GBP.  
Ak by chcel ešte niekto prispieť, budeme všetci nesmierne vďační. Môže tak 
urobiť vložením do obálky a odovzdaním členovi FR (Daniela, Jozef, Jarka, 
Silvia) alebo prevodným príkazom z banky na účet SCM  
 
Business name: WRCDT Slovak Chaplaincy 
Sort code 40-05-20, account number 91755226 
  
/IBAN - GB78MIDL40052091755226 / 
s poznámkou New printer. 
 
Už teraz sa tešíme na ďalšie príjemné spoločné akcie.   Farská Rada SCM 
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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/ V PÔSTNOM OBDOBÍ POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 KAŽDÝ PIATOK – ½ hodinu pred začiatkom svätej omše  
 KAŽDÁ NEDEĽA – od 14.15 hod. po poludňajšej svätej omši 

 

SPOVEDANIE          PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE  
 

 Streda  –  18:30 – 19:15         Streda  –  19:30 (SVK)   
 Piatok –  18:00 – 18:25         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. 

 

mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, 
deťom, manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, 
chorým, kňazom, susedom, kolegom. 
 
18.03. – Eduard 
19.03. – Jozef 
20.03. – Víťazoslav, Klaudius 
21.03. – Blahoslav 
22.03. – Beňadik 
23.03. – Adrián 
24.03. – Gabriel 
25.03. – Marián 

 
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 

http://www.scmlondon.org/

