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ROČNÍK II. - č. 22/2018 

 

 
 

 

So satanom je koniec 
 
Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď 
sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ 

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov 
vyháňa zlých duchov.“ 

On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňa satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne 
rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan 
povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu 
silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. 

Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však 
rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je 
posadnutý nečistým duchom.“ 

Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali 
mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ 

On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: 
„Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“ 

 
 Mk 3, 20-35 

    



 

2 

 

OZNAMY NA 9. NEDEĽU V CEZORČNOM OBDOBÍ 
 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria 9. týždňa v Cezročnom období  

utorok sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka spomienka 

streda féria 9. týždňa v Cezročnom období  

štvrtok féria 9. týždňa v Cezročnom období  

piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávnosť 

sobota Nepoškvrneného Srdca Panny Márie spomienka 

nedeľa  10. nedeľa v Cezročnom období slávnosť 

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 3.6. 

12.30 – 12.50 
13.00 

14.30 – 15.15 
19.00 – 19.25 

19.30 

spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 

pondelok    

utorok   

streda 
18.45 – 19.10 

19.30 
spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 

štvrtok   

piatok 
18.00 – 18.50 
19.00 – 19.30 

19.45 – 21.30 

spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 

Filmový večer 

sobota 10.00 – 13.00 
Podujatie ˇZ rozprávky do rozprávky‘ 

k MDD  (Veľvyslanectvo SR v Londýne) 

nedeľa 10.6. 

11.00 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 

14.30 – 15.15 
19.00 – 19.25 

19.30 

zasadnutie Farskej rady 
spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 

spovedanie 
spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 



 

3 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac jún: 

 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
27/05/2018 boli v sume 204,87 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.  
 

 
FILMOVÝ VEČER 

 
Pozývame vás na tradičný filmový večer v piatok 8. júna v 
priestoroch Church Hall. Projekcia začína o 19.45 hod. 
(po skončení svätej omše).  
Titul filmu: nedodaný do uzávierky  
 
 

 
 

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 

 
The Second Letter of Father Michael to the Slovak diaspora 

Evanjelizačný 
Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali 
druhých v ich odlišnostiach 

Úmysel KBS 
Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života 
spoločenstiev našich farností 

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 
 

http://www.grkatlondyn.sk/
mailto:grkatlondon@yahoo.com
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which gathers at the Church of Our Lady of La Salette and Saint Joseph 

 
What a truly amazing man Father Tibor is! 
No only is he an expert driver – steady, safe and extremely fast – but he is also 
an adept tour-guide of the entire country of Slovakia, with its geography and 
history – both ecclesiastical and political, the culture and language of the 
people, with an intimate knowledge of the exceptional range of food and drink 
of all sorts. 
And what is move: my frequent and detailed questions have stretched his ability 
to express himself in English, while my own grasp of the Slovak language 
remains minimal, although I am now move familiar with the sounds and 
gestures of Slovak speech. 
Let us give thanks to God, the giver of all good things. 
 

Kde sme sa pohybovali od nedele do soboty? 
Nedeľa - Zemplínska Šírava a Košice – stretnutie s bývalými farníkmi z Melior 
Street 
Pondelok - Prešov, Bardejov,  
Utorok - Hniezdne, Červený Kláštor, Nowy Trag, Námestovo a Oravská 
priehrada 
Streda – Vychylovka, Nový Bystrica, Žilina, Piešťany, Nitra 
Štvrtok – prehliadka Nitry a svätá omša v kostole u Františkánov (Božie Telo) 
Piatok – prehliadka okolia Nitry  
Sobota – Radošina a Piešťany – stretnutie s bývalými farníkmi z Melior Street 
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 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. 

 

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). 

 

 

 

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. 
 
03.06. – Karolína 
04.06. – Lenka 
05.06. – Laura 
06.06. – Norbert 
07.06. – Róbert, Roberta 
08.06. – Medard 
09.06. – Stanislava 
10.06. – Margaréta, Gréta  

 
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/
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