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Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia 
 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je 
vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, 
odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. 

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama 

od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša 

veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. 
Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. 

Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. 
Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, 

a splní sa vám to. 
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi 

učeníkmi.“ 
 Jn 15, 1- 8 

    
 
   Dnes sú veľmi populárne rozličné umelé kvety. Aj keď ich niektorí 
pokladajú za gýče, predsa tvoria súčasť výzdoby našich domov, 
verejných budov a iných priestorov, kde žijú ľudia. Jednoducho sme si 
zvykli na umelé kvety. Horšie by však bolo, keby sme si zvykli na „umelé 
kresťanstvo.“ 
   Aby sa tak nestalo, Ježiš nám predstavuje ďalší zo svojich krásnych 
obrazov. Je ním vinič a ratolesti. Nie umelý, ale živý. Sám seba pokladá 
za vinič a nás za ratolesti.  
   Hovorí teda o bytostnom, alebo existenciálnom vzťahu. Veď z vlastnej 
skúsenosti vieme, že ratolesť nemôže existovať bez viniča. Len chvíľu 
môže ako tak byť a potom uschne. Z viniča dostáva všetko, čo potrebuje 
pre život.  
     O takomto spojení hovorí aj Ježiš, keď seba nazýva viničom a nás 
ratolesťami. Ako vzniká toto spojenie? Vzniká cez milosť sviatosti krstu 
a potom sa udržuje všetkými 
duchovnými prostriedkami. Či už je 
to Eucharistia, birmovanie  
a sviatosť zmierenia, modlitba 
a rozjímanie, stavovské sviatosti 
kňazstvo a manželstvo, neustály boj 
s hriešnou ľudskou prirodzenosťou, 
ale aj obnovovanie tohto vzťahu, 
keď sa naruší. Je to vlastne vzťah 
vzájomnej lásky. A však nie len ku 
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Kristovi, ale aj k ľuďom s ktorými žijeme. Len cez takýto vzťah, môže 
človek prinášať ovocie o ktorom hovorí Ježiš.  
   Ak takýto vzťah neexistuje, a ak sa predsa pokladáme za kresťanov, 
tak vtedy môžeme hovoriť o „umelom kresťanstve.“ Umelé kresťanstvo 
je ako umelé kvety, nie je v nich život. Sú síce navonok pekné, niekedy 
aj vyzerajú ako živé, ale keď sa ich dotkneme, tak pocítime, že sú mŕtve. 
Ako sa prejavuje „umelé kresťanstvo?“ Dá sa to vysvetliť na vzťahu 
medzi mužom a ženou. Koľko pekných slov si neraz obidvaja povedia. 
Keď ich niekto vidí a počúva, tak si myslí, že je to najšťastnejší pár na 
svete. Po čase sa dozviete, že vzťah stroskotal. Prečo? Preto, lebo slová 
nevychádzali zo srdca. Že sa všetko robilo navonok. Prišli prekážky, 
skúšky, bolesti a vzťah sa rozpadol, lebo nemal vnútorný základ. Aj ako 
kresťania môžeme veľa Pánu Bohu narozprávať. Môžeme sa navonok, 
napríklad v kostole, tak správať, že nás druhí obdivujú. Dovtedy, pokiaľ 
náš vzťah nežiada obete. Alebo v duchu dnešného obrazu, pokiaľ 
nemusíme prinášať ovocie. Lebo prídu situácie, keď sa naša viera musí 
vysporiadať napríklad s morálnymi požiadavkami, alebo sa od nás žiada 
nejaký jasný postoj, alebo nejaká obeta. A vtedy sa ukáže, aký je náš 
vzťah ku Kristovi.  
   Ježiš povedal, že Otec „každú ratolesť, ktorá prináša ovocie, čistí, 
aby prinášala ešte viac ovocia.“ Znamená to, že keď sa aj usilujeme 
o pravé kresťanstvo, tak stále potrebujeme Božiu pomoc. Boh vie, že my 
nie sme bezchybné ratolesti. Preto, ak mu dovolíme, chce nás očisťovať. 
Od našich hriechov. Náklonností. Zlozvykov. Slabostí. Robí to 
predovšetkým prostredníctvom sviatosti zmierenia, ale aj 
prostredníctvom Božieho slova. Ak každú nedeľu zodpovedne 

vypočujeme Božie slovo, ak mu dovolíme, aby 
vstúpilo do nášho života, tak to je to pravidelné 
očisťovanie, ktoré nás robí lepšími ratolesťami. 
Očisťovanie zaiste aj bolí, ale iný spôsob neexistuje,  
ako napredovať vo vzťahu ku Kristovi a žiť pravé 
náboženstvo. (Podobne treba chápať aj „očisťovanie 
sveta“ prostredníctvom rozličných nešťastí a vojen. 
Univerzálne utrpenie má očisťovať ľudstvo od 
vlastného egoizmu, pýchy a túžby po moci).  
   Možno aj my máme doma umelé kvety a keď 
chceme, aby voňali, musíme ich niečím postriekať. 
Umelé náboženstvo sa nedá žiť do smrti, aj keď ho 
budeme „postrekovať“ tými najlepšími pretvárkami. 
Preto sa najviac tešíme zo živých kvetov, lebo voňajú. 

Aj  živé kresťanstvo „vonia.“  
 

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

1. Liturgický kalendár: 
 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok po 5.veľkonočnej nedeli  
utorok sv. Jozefa, robotníka ľub. spomienka 
streda sv. Atanáza, biskupa a mučeníka spomienka 
štvrtok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov sviatok 
piatok sv. Floriána, mučeníka ľub. spomienka 
sobota po 5.veľkonočnej nedeli  
nedeľa  6.veľkonočná slávnosť 

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 29.4. 

10.45 – 12.15 
13.00 

 
15.00 – 15.30 
19.00 – 19.25 

19.30 

nácvik zboru 
sv. omša slovensko-česky (slávnosť 
1.svätého prijímania) 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

pondelok    
utorok   

streda 
15.00 – 18.00  
18.45 – 19.10 

19.30 

administratívne hodiny 
spovedanie 
sv. omša - slovensky  

štvrtok   

piatok 

15.30 – 18.00 
18.00 – 18.50 
19.00 – 19.30 
19.30 – 20.15 

 
 

príprava ku sviatosti manželstva „A“ 
spovedanie 
sv. omša - slovensky  
moderovaná poklona pred vystavenou 

sviatosťou Oltárnou a požehnanie so 
sviatosťou Oltárnou 

sobota 
10.00 – 19.00 
19.15 – 22.15  
 

príprava ku sviatosti manželstva „B“ 
sledovanie MS v hokeji: ČESKO – 
SLOVENSKO  
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj: 

 
MILODARY 

 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
22/04/2018 boli v sume 262,10 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.  
 

 

 
 
 

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

nedeľa 6.5. 

12.30 – 12.50 
13.00 

14.45 – 15.30 
19.00 – 19.25 
19.15 – 22.15 

 
19.30 

spovedanie 
sv. omša slovensko-česky  
spovedanie 
spovedanie 
sledovanie MS v hokeji: SLOVENSKO - 

ŠVAJČIARSKO 
sv. omša - slovensky 

Evanjelizačný Aby veriaci laici uskutočňovali svoje poslanie tak, že budú 
tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta 

Úmysel KBS Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej 
spoločnosti, prejaví naša mariánska zbožnosť 

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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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 4. mája 2018 o 19.30 hod. (sv. omša začína o 19.00 hod.)  
 

POĎAKOVANIE  
ZA UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
V stredu 25. apríla 2018 po svätej omši verná skupina 
dobrovoľníkov sa opäť podujala zachovať chrám hodný nášho 
Pána. Patrí im naša vďaka a uznanie.  
 

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA V DETROITE 
 
Odporúčame prečítať si článok na webovej stránke týždenníka POSTOY 
o slovenskej katolícke misii v Detroite. 
https://svetkrestanstva.postoj.sk/32544/za-ruzenec-pred-omsou-nas-
povazovali-za-ultrakonzervativcov 
 

SETTLED STATUS 
 
Milý otec Tibor, 
píšem Vám zo svojho postu biskupa zodpovedného za migráciu a azyl, v záujme 
budúcnosti obyvateľov EU, ktorí si v UK vytvorili svoj domov. 
Zvlášť so zreteľom na to, že väčšina obyvateľov z EU žijúcich tu, sú katolíci, ochrana ich 
práv je pre Cirkev prioritnou záležitosťou. Je mi známe, že mnohí členovia vašej komunity 
prebývajú vo Veľkej  Británii na základe pasu niektorej z členských krajín EU. 
Ako ste už možno zaznamenali, vláda nedávno publikovala podrobnosti svojho plánu 
ponúknuť „status usadenej osoby“ ľuďom, už žijúcim vo Veľkej Británii, keď Veľká 
Británia vystúpi z EU: 
www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know 
Pochopiteľne, medzi komunitami je stále široko rozsiahle znepokojenie a neistota. My sme 
preto v pravidelnom kontakte s príslušnými oddeleniami vlády a naďalej budeme 
vystupovať v mene týchto vážených členov našej spoločnosti. 
S cieľom informovať o tejto práci, bol by som veľmi vďačný, keby ste sa mohli podeliť s 
akýmikoľvek informáciami z vašej vlastnej komunity, obzvlášť ohľadom: 

- ako sú si ľudia vedomí plánu vlády ponúknuť „status usadenej osoby“ už tu 
žijúcim  obyvateľom EU 

- znepokojenie o praktických častiach ako je navrhovaný aplikačný proces a s ním 
spojené výdavky 

- skúsenosti od referenda, vrátane akéhokoľvek nárastu v zločinoch nenávisti 
alebo diskriminácii 

- ako vnímajú svoje postavenie vo Veľkej Británii a ich plány do budúcnosti 
-  

Vopred Vám ďakujem za Vašu podporu a prosím neváhajte ma kontaktovať, ak by bolo 
nápomocné hovoriť v tejto záležitosti ďalej. 
S mojimi modlitbami a želaním všetkého dobrého 
S pozdravom             Rt. Rev. Paul McAleenan 

pomocný biskup Westminstru 
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BUDOVANIE PRO-LIFE KULTÚRY 
 
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 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 ju uistil v tom, že ona i dieťatko sú v bezpečí a že je obklopená 
ľuďmi, ktorí sú tu pre ňu teraz i po narodení dieťatka. 
Toto je len jeden prípad mnohých žien, no i otcov, s ktorými som sa osobne mala 
možnosť zoznámiť za viac než dva roky môjho pôsobenia v organizácii The Good 
Counsel Network.  

Stretli ste sa už i vy vo svojom okolí s niečím 
podobným? Zažili ste, že sa vám niektorá z blízkych 
osôb 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 alebo 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, 
ktorá sa preňho „rozhodla“  po  počatí znásilnením? Život každej z nás, rovnako, 
ako aj otcov nenarodených detí, sa v okamihu ich počatia navždy 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 podporiť 
ženu, ktorá zvažuje potrat? 
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 13. mája 2018 o 2:30pm 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 The Good Counsel Network v Londýne 
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SCM podujatia 2018 
 

Čo slávime, ponúkame a pripravujeme? 
 

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/Southwark 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 



 

14 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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, 
Daniela Brachová). 
(Odovzdať vyplnený formulár 
je možno iba týmto členom 
Farskej rady!!!!). 
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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/ V PÔSTNOM OBDOBÍ POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 

v KAŽDÝ PIATOK – ½ hodinu pred začiatkom svätej omše  
v 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. 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, 
deťom, manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, 
chorým, kňazom, susedom, kolegom. 
 
29.04. – Slavomír 
30.04. – Anastázia 
01.05. – Sviatok práce 
02.05. – Žigmund 
03.05. – Galina, Timea 
04.05. – Florián 
05.05. – Lesi, Lesana 
06.05. – Hermína 
 

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 


