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ROČNÍK II. - č. 23/2018 

 

 

 

 

Veríme, a preto hovoríme 
 

Bratia, pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril som, 
a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. Veď vieme, že ten, čo 
vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s vami. 

A to všetko pre vás, aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila 
vzdávanie vďaky na Božiu slávu. 

Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo 
dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne 
veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je 
neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky. 

Veď vieme, že keď sa tento stánok – náš pozemský dom rozpadne, máme od 
Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. 

 
 2 Kor 4,13 - 5,1 
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OZNAMY NA 10. NEDEĽU V CEZORČNOM OBDOBÍ 
 

 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok sv. Barnabáša, apoštola spomienka 

utorok féria 10. týždňa v Cezročnom období  

streda 
sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa 
Cirkvi 

spomienka 

štvrtok féria 10. týždňa v Cezročnom období  

piatok féria 10. týždňa v Cezročnom období  

sobota féria 10. týždňa v Cezročnom období  

nedeľa  11. nedeľa v Cezročnom období slávnosť 

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

pondelok    

utorok   

streda 
18.45 – 19.10 

19.30 
spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 

štvrtok   

piatok 
18.00 – 18.50 
19.00 – 19.30 

spovedanie 
sv. omša -  slovensko-česky 

sobota   

nedeľa 17.6. 

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 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac jún: 

 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
03/06/2018 boli v sume 240,21 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 

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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The Third Letter of Father Michael to the Slovak diaspora 
which gathers at the Church of Our Lady of La Salette and Saint Joseph 

 

Kde sme sa pohybovali od nedele do soboty? 
Nedeľa – svätá omša v Lehote pod  Vtáčnikom 

Pondelok – Nitra, Piešťany 
Utorok – Velehrad, Brno, Želivský kláštor, Kutná hora, Kolín,   
Streda – Kutná hora, Čapí hnízdo, Svätá hora pri Príbrame, Plzeň 
Štvrtok – Benediktínsky kláštor v Kladruboch, presun do Luxembrugu 
Piatok – návrat do Londýna  
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Dear Slovaks,  
 
I would like to express my thanks to the whole Slovak Mission in London for 
thinking of, arranging and providing for the most amazing visit to your country 
- something I could never have imagined by myself.   
It all started early on Monday the 21st May and ended safely during the 
afternoon of Friday the 8th June - nineteen days and three thousand three 
hundred and thirty-three miles later.   
In between I met Slovak priests and other friends working in Belgium, 
Luxemburg, Germany, Austria, the Czech Republic and Slovakia itself, 
including many people I had known in London and It was especially kind of 

Father Tibor to let me feel part of his own family.  
I managed to enjoy and digest a huge amount and variety of Slovak food and 
drink. It will take me far longer to digest all I learnt about numerous churches, 
monasteries, villages, countryside, history and distilleries in your beautiful 
country. 
 
  Many thanks, once again.   

 Father Michael 
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Úspešná oslava Medzinárodného dňa detí 
 
Slovenská katolícka misia v Londýne v spolupráci s 
Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Londýne privítala 
deti v priestoroch ambasády v sobotu 9. júna 2018 na 

detskej párty „Z rozprávky do rozprávky” pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí. 
Tento sviatok detí sa oslavuje v mnohých krajinách sveta a 
myšlienka ustanoviť pre deti ich vlastný deň vznikla na 
Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the 

Wellbeing of Children) vo švajčiarskej Ženeve ešte v roku 1925. Na Slovensku a 
v iných krajinách sa slávi vždy 1. júna od roku 1952. 
Akciu otvoril duchovný správca Slovenskej katolíckej misie Mgr. Tibor Borovský 
krátkym príhovorom. Poprial deťom hlavne príjemne strávený deň pri hrách a 
súťažiach s novými kamarátmi. 
 

Na akcii sa zúčastnilo 29 slovenských a českých detí (vo veku od 10. mesiacov 
do 15 rokov), ktoré spolu so svojimi rodičmi prežili veselý a zábavný čas v kruhu 
rovesníkov žijúcich v Londýne. Na úvod nechýbala „hudobná rozcvička“ pri 
ktorej si deti zatancovali na pesničku „Keď si šťastný tlieskaj rukami“  a nabrali 
odvahu, ako aj pri pokriku, ktorý sa počas podujatia naučili. Všetci sa tešili 
a s nadšením sa pustili zdolávať prichystané úlohy ako „skok vo vreci“, 
„stavanie domu“, „lov rýb“, „tvorba výrobkov z papiera, plastelíny ako aj 
zdobenie perníkov“, „hádzanie loptičiek do vedra“ „bodová stena“, „lúskanie 
hrachu“, „skok po listoch z lekna“  a podobne. V týchto aktivitách deti dokázali 
zúročiť svoje zručnosti a vedomosti nielen v športových činnostiach, ale aj v 
jemnej motorike a vedomostných súťažiach. 
 

Organizátori pripravili pre deti a rodičov aj občerstvenie vo forme chlebíčkov, 
koláčov, palaciniek, ovocia, džúsov a vody na posilnenie a doplnenie energie. 
Na záver podujatia „Z rozprávky do rozprávky“ boli zúčastnené deti odmenené 
diplomom a balíčkom. 
 

Všetkým deťom k ich sviatku želáme ešte raz veľa radosti, 
lásky a hlavne úsmev na tvári. 

 

Toto podujatie finančne podporili: Slovenská katolícka misa a Veľvyslanectvo 
Slovenskej republiky v Londýne. Poďakovanie zároveň patrí všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí sa svojou pomocou zaslúžili o úspešnú oslavu 
Medzinárodného dňa detí v Londýne. 
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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. 
 
10.06. – Margaréta, Gréta  
11.06. – Dobroslava 
12.06. – Zlatko 
13.06. – Anton 
14.06. – Vasil 
15.06. – Vít 
16.06. – Blanka, Bianka 
17.06. – Adolf  

 
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/

