
14. piatok (Friday) 4.00 - 7.20 pm spovedanie

15. sobota (Saturday) 10.30 - 12.30 pm spovedanie

16. nedeľa (Sunday)

12.30 - 12.50 pm                                            

2.45 - 3.30 pm                                            

7.00 - 7.20 pm

spovedanie

17. pondelok (Monday) 6.00 - 7.20 pm spovedanie

21. piatok (Friday) 4.00 - 7.20 pm spovedanie

22. sobota (Saturday) 10.30 - 12.30 pm spovedanie

23. nedeľa (Sunday)
1.00 - 2.00 pm                                     

7.30 - 8.15 pm

4. adventná nedeľa                                                

svätá omša

23. nedeľa (Sunday)

12.30 - 12.50 pm                                            

2.45 - 3.30 pm                                            

7.00 - 7.20 pm

spovedanie

24. pondelok (Monday) 0=0=0=0=0 spovedanie

24. pondelok (Monday) 8.30 - 9.30  pm
NARODENIE PÁNA                                                  

svätá omša v noci ("polnočná")

25. utorok   (Tuesday) 0=0=0=0=0 spovedanie

25. utorok   (Tuesday) 1.00 - 2.00 pm

NARODENIE PÁNA                                                     

1. sviatok vianočný                                                

svätá omša

26. streda (Wednesday) 1.00 - 2.00 pm
sv. Štefana - 2. sviatok vianočný                            

Boxing Day - Bank holiday

27. štvrtok (Thursday) 0=0=0=0=0 sv. Jána, apoštola a evanjelistu

28. piatok (Friday) 0=0=0=0=0 svätých neviniatok, mučeníkov

29. sobota (Saturday) 0=0=0=0=0 5.deň oktávy Narodenia Pána

30. nedeľa (Sunday) 1.00 pm
Svätej Božej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa                

svätá omša

31. pondelok (Monday) 3.00 pm
svätá omša                                                                  

a pobožnosť na záver kalendárneho roka

kostol Our Lady of La Salette and St Joseph

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby v SCM v Londýne                                                                                  

počas vianočných sviatkov 2018 a novoročných sviatkov 2019                           

14 Melior Street, Bermondsey, London, SE1 3QP

DECEMBER 2018



1. utorok (Tuesday) 1.00 pm

Panny Márie Bohorodičky                                   

svätá omša + pobožnosť na Nový rok                                            

New Year's Day Holiday - Bank holiday

2. streda (Wednesday) 0=0=0=0=0 féria vo vianočnom období

3. štvrtok (Thursday) 0=0=0=0=0 Najsvätejšieho mena Ježiš 

4. piatok   (Friday) 7.30 pm
féria vo vianočnom období                                    

svätá omša

5. sobota (Saturday) 0=0=0=0=0 féria vo vianočnom období

6. nedeľa (Sunday) 1.00 pm
Zjavenie Pána - Troch kráľov                                           

svätá omša + požehnanie trojkráľovej vody

7. pondelok (Monday) 0=0=0=0=0 féria vo vianočnom období

8. utorok (Tuesday) 0=0=0=0=0 féria vo vianočnom období

9. streda (Wednesday) 0=0=0=0=0 féria vo vianočnom období

10. štvrtok (Thursday) 0=0=0=0=0 féria vo vianočnom období

11. piatok   (Friday) 0=0=0=0=0 féria vo vianočnom období

12. sobota (Saturday) 0=0=0=0=0 féria vo vianočnom období

13. nedeľa (Sunday)
1.00 pm                         

7.30 pm

Krst Krista Pána                                                                 

sväté omše

JANUÁR 2019


