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ROČNÍK II. - č. 50/2018 

 

4. ADVENTNÁ NEDEĽA 
23. – 30. 12. 2018  

 

 

Čím som si zaslúžila,  

že matka môjho Pána prichádza ku mne? 
 
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského 

mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu 
naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami 
a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána 
prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou 
sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, 
čo jej povedal Pán.“ 

 Lk 1, 39-45 
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        Ak by som sa vás milé ženy opýtal, ktoré chvíle vo vašom živote pokladáte za 

najkrajšie, asi by ste odpovedali, že to bola chvíľa, keď ste sa dozvedeli, že budete 
matkami. Žiadna iná udalosť v živote ženy sa nevyrovná radosti z očakávania 
narodenia dieťaťa. 
       Evanjelista Lukáš nám predstavuje dve ženy, ktoré tak isto prežívajú radosť 

z materstva: Alžbetu a Máriu. 
       Boh si vyvolil obidve ženy, aby zohrali dôležitú úlohu v dejinách spásy. Že boli 
Bohom vyvolené dokazuje aj to, že obidve svoje deti počali za zvláštnych okolností. 
Alžbeta mala vek, v ktorom ženy už zvyčajne neprivádzajú deti na svet. Boh však 
chcel, aby sa z jej života narodil predchodca jeho Syna a zároveň ukázať, že u neho 
je všetko možné . Tak Alžbeta počala a porodila syna v dobe, kedy to aj jej manžel 
Zachariáš aj celé okolie pokladali za nemožné. 

Mária dostala od Boha ešte väčšiu výsadu. Boh sa rozhodol poslať na svet svojho 
Syna. Vybral si spôsob zázračného počatia, ale prirodzeného narodenia. Boh chcel, 
aby jeho Syn absolvoval všetky etapy ľudského života pred a po narodení. A v tomto 
Božom pláne zohrala Panna Mária mimoriadnu úlohu. 
     Dnes sa obidve ženy stretli. Ich stretnutie nám ponúka niekoľko poučení pre 
život. 

Dnes sa často hovorí o prenatálnej psychológii. Ona učí, že dieťa už v lone matky 
dokáže nadviazať kontakt so svojou matkou. Potvrdzuje to aj stretnutie Alžbety 
s Máriou. Alžbetine slová: “Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou 
sa zachvelo dieťa v mojom lone” (Lk 1, 44), sú toho dôkazom. Nenarodené dieťa 
reaguje s radosťou na stretnutie s dobrým človekom. Je to znak toho, že na vývoj 
dieťaťa má vplyv nielen život samotnej matky počas tehotenstva, ale aj celé 
prostredie, v ktorom matka žije. Jemná matka, citlivý manžel, rozumní starí rodičia 

a priatelia pomáhajú dieťaťu v jeho vývoji vytvorením harmonického a spokojného 
prostredia. Naopak, ľudia zlí, vytvárajú prostredie, ktoré harmonický vývoj dieťaťa 
sťažuje. Preto hovoria lekári, že človek je v dospelosti taký, aký pokojný alebo 
nepokojný bol jeho vývoj deväť mesiacov pred narodením a prvé dva roky života. 
Druhé ponaučenie sa týka samotnej hodnosti ženy. Tým, že si Boh vybral pre svojho 
Syna pozemskú matku, je dôkazom hodnosti materstva. Hodnota spoločnosti sa 
určuje podľa rozličných kritérií. Jedným z nich je aj vzťah spoločnosti k matke. Ak 

by si spoločnosť viac vážila matky, ak by im vytvorila také podmienky, aby v pokoji 
mohli vychovávať svoje deti, ak by matky boli tak sociálne zabezpečené, že by počas 
materskej dovolenky nemuseli myslieť na prácu a strachovať sa, že stratia prácu, ak 
by muži mali také výplaty, že by ženy mohli byť aj dlhšie pri svojich deťoch, ale ak 
by si aj samé ženy uvedomovali, že nie je nič krajšie ako je vychovať citlivé a pokojné 
deti, potom by bol svet oveľa krajší. Potom by nemuseli byť milióny interrupcií a 
nervovo labilných detí. 

      Napokon je tu aj tretie ponaučenie, ktoré sa dotýka samotného Syna Božieho, 
ktorý sa má narodiť. V Jeho narodení sa ukazuje aj hodnota každého dieťaťa, ktoré 
žije medzi nami. Keďže za niekoľko dní budeme sláviť Vianoce a stáť pri malom 
Ježišovi, želám vám milí rodičia, aby ste svojím deťom vytvorili radostné a pokojné 
Vianoce. Aby vaše deti mali čím viac krásnych predvianočných a vianočných 
zážitkov. Spomínam si na jednu ženu, ktorá mi povedala, že vždy pred Vianocami na 
Štedrý deň príde manžel domov opitý a ja s deťmi máme po sviatkoch. Dieťa túži na 

Vianoce po láske a nie po pekle.  
     Za niekoľko dní budeme nalaďovať rádiá na vianočné melódie. My sa už dnes 
nalaďme na frekvencie lásky.  
 

- mim. prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. – 
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Milí krajania, 
 

na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa  

vdýchne pokoj, radosť, dobrú vôľu 

a nielen v túto svätú chvíľu,  

ale každý deň v novom roku 

 

Toto Vám v modlitbe zo srdca vyprosujú  

Fr Tibor Borovský, duchovný správca SCM 

a členovia Farskej rady Jarmila Antoničová, Jozef Pavúk,  

Vladimír Marko, Daniela Brachová, Silvia Margová,  

Michal Polák, Andrea Poláková, Juraj Kozel, Mária Takáčová. 
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NARODENIE PÁNA 
 

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami 
 
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo 
nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo 
tmách svieti, a tmy ho neprijali. 
Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo 
o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať 
svedectvo o svetle. 
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet 
povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho 
neprijali. 

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho 
meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. 
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, 
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. 
Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo 
príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ 
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný 

skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. 
Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom 
priniesol zvesť. 

Jn 1, 1-18 
 

 

       Medzi najpopulárnejšie hudobné skupiny patrí v dnešnej dobe súrodenecké 
zoskupenie s názvom Kelly Family. Jeden z jeho členov sa volá Angelo. On pred 
časom prišiel na návštevu do Brna. Svojou prítomnosťou urobil rozruch všade, 
kde prišiel. Nadšene ho vítali deti v škole a predovšetkým mládež v centre 

mesta. Zástupy mladých teenegerov šaleli od radosti. On s dlhými bielymi 
vlasmi, s dlhým kabátom, obklopený ochrankou a dvoma tlmočníčkami, 
rozdával úsmevy a pozdravy. Neskoršie sa ale všetci dozvedeli šokujúcu 
informáciu: to nebol pravý Angelo. Bol to mladý kuchársky učeň z Kuřimy, ktorý 
sa na neho veľmi podobal. Podobnosť využila skupina ľudí, ktorá sa rozhodla, 
že si urobí z ľudí žart.  
       Vianočné posolstvo znie: “Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami”.  
       Evanjelista Ján nám chce všetkým povedať, že Syn Boží si naozaj vzal pravé 
a skutočné ľudské telo. Že on nemal nejakú masku, ktorá by ho robila 

podobným človeku, že nemal len nejakú napodobneninu tela, alebo len akési 
fiktívne telo. Že on nebol podobný človeku tak, ako bol podobný Angelo z Kuřimy 
Angelovi z Kelly Family. On nás nechcel oklamať svojim zjavom, aby sme v neho 
uverili a neskoršie zistili, že on nebol pravým človekom. Práve naopak. On mal 
také isté telo ako my. So všetkými jeho ohraničeniami a slabosťami. Stáva sa 
jedným z nás, jeden z miliónov. Prichádza na svet ako malé dieťa, ktoré je závislé 
od všetkého a od všetkých. Prichádza k nám ticho, v jednoduchom prostredí a 
v nepatrnom meste. Preto sa môžem v dnešný radostný deň znova pýtať: prečo 
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si vzal syn Boží ľudské telo? Prečo sa tak uponížil a stal sa človekom? V 
odpovediach na tieto otázky je zmysel našich Vianoc.  
Keď jeden z najväčších kresťanských mysliteľov sv. Anzelm, uvažoval podobne 
ako my, tak isto si položil otázku: “Cur Deus homo? - Prečo sa stal Boh 
človekom?” A odpovedá veľmi hlbokou myšlienkou: “Deus factus est homo, ut 
homo fieret Deus. - Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom”. Ján Pavol 
II. v encyklike Redemptor hominis k tejto myšlienke pridáva, že vtelením Kristus 
prenikol jediným a neopakovateľným spôsobom do tajomstva človeka a vstúpil 

do jeho srdca. Určitým spôsobom sa spojil s každým človekom (Por. 8). Preto 
sme od momentu krstu už nielen inteligentnými bytosťami, ale ak sme to 
nezničili hriechom, aj Božími deťmi.  
    Je preto logické, že Ježišovým vtelením sa posvätilo aj všetko, čo sa dotýka 
života človeka. Celá aktivita človeka, či to je jedenie a pitie, spánok a odpočinok, 
láska a priateľstvo, práca a záľuby, vedecké poznávanie a umelecké diela, všetko 
má, alebo môže mať, alebo malo by mať náboženský, božský rozmer. Dosahuje 

sa to vtedy, keď si to aj sám človek uvedomuje a pričiní sa o to. Ak sledujeme 
pozorne úsilie Cirkvi, tak môžeme vidieť, že sa snaží, aby si ľudia toto 
uvedomovali a prežívali. Je urážkou vtelenia Syna Božieho, ak sa ľuďom ponúka 
len primitívna a bezduchá zábava a relaxácia. Je urážkou, ak ľudia nemajú 
dôstojné pracovné podmienky a primeranú mzdu. Je výsmechom duchovnej 
aktivity človeka, ak umelecké diela, film, divadlo, sochárstvo a maliarstvo 
urážajú božský princíp v človekovi. Je to nadraďovanie sa nad Boha, ak vedci 
chcú porušovať jeho zákony a “vyrábať” ľudí na objednávku, určovať ich 
povahové vlastnosti a stanoviť chvíľu, kedy by mali zomrieť. Celý ďalší vývoj 
ľudstva záleží od toho, či si uvedomí, že aktivita bez náboženského rozmeru je 
taká nebezpečná, ako strieľanie egyptských fundamentalistov do bezbranných 
turistov.  
 Vtelením Božieho Syna sa posvätil aj každý stav človeka. Mladosť a slobodný 
stav človeka sú natoľko hodnotné, nakoľko si mladí ľudia uvedomujú, že svoj 
rozvoj dosiahnú len formovaním duchovných schopností. Dnes často počuť o 
akejsi nechuti mladých ľudí zodpovedne prežívať svoju mladosť. Nevedia ich 
osloviť ani rodičia, ani učitelia, ani spoločnosť, ani Cirkev. Vo všetkom vidia 
obmedzovanie svojich práv, ktoré sú žiaľ často primitívnej a nízkej úrovne. Veľa 

mladých ľudí sa neangažuje za také práva akými sú dôstojná príprava na 
manželský život, úroveň vzdelávania, záujem o pravé náboženské hodnoty a 
vzdelávanie. Často aj u mladých kresťanov rezonuje len jedna otázka: kedy 
môžu začať sexuálne žiť? Ak sa niektorí zúčastňujú hodín náboženstva na 
strednej alebo učňovskej škole, tak to sú pre nich zbytočné hodiny, ktoré 
využívajú buď na oddych alebo ako prípravu na ďalšiu hodinu. Kňazi a 
katechéti sa cítia ako osamelí vojaci na bojisku a čakajú, kedy ich nepriateľská 
presila odstrelí. Zopár skutočne zodpovedných mladých ľudí úroveň života 

v našich farnostiach a v celej spoločnosti nezachránia. Určite, že si ich Cirkev 
váži, ale chceme u nás na Slovensku pripustiť, aby sa mladí kresťania stali len 
nejakým okrajovým spoločenským elementom, ktorý je tolerovaný, ale bez 
vplyvu na spoločnosť? Zvlášť keď ešte väčšina prijala sviatosť birmovania a 
prijme sviatosť manželstva? Preto sa vianočné posolstvo prihovára 
predovšetkým vám, mladí kresťania, aby ste hodnotne prežívali dar mladosti a 
vytvorili zo seba osobnosti, ktoré budú požehnaním pre národ a Cirkev.  
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 Špeciálnym spôsobom je posväcovaný aj manželský stav. Manželstvo a rodina 
sa majú podobať na chrám, v ktorého strede je prítomný Ježiš. Predstavme si 
naše kostoly bez bohostánkov. Ak by v nich nebol Ježiš, nebolo by tam nič, čo 
by nás spájalo. Nemali by sme na čo zamerať svoje oči a svoje srdce. Mohli by 
sme sa obracať dookola a nenašli by sme nič, čo by nás upútalo. Ak je v rodine 
prítomný Ježišov Duch, tak rodina vie, kde má upriamiť svoj pohľad a nájsť silu 
pre svoje rodinné srdce. Ak tam nie je, tak rodinu nič duchovne nespája a každý 
blúdi svojim pohľadom a svojim srdcom iným smerom a pomáha roztrieštenosti 
rodiny. Ježišovo vtelenie oslovuje aj vás milí manželia a rodiny. Oslovuje vás 
s túžbou, že sa chce vteliť aj do vašich domovov a rodín.  
Cez vianočné sviatky viacerí z vás navštevujete cintorín. Modlite sa pri hroboch 
svojich manželov manželiek s ktorými ste kedysi spoločne prežívali tieto sviatky. 

Oni zomreli a vy žijete so svojimi spomienkami. Stali ste sa vdovami a vdovcami. 
Možno máte dobré deti, ktoré vám prinášajú radosť do života. Často ale cítite aj 
pocit osamelosti a opustenosti. Ježišovo vtelenie posväcuje aj tento váš stav. 

Spomeňte si, ako často bol aj on sám. Niekedy preto, že túžil po samote a 
inokedy preto, lebo ľudia ho nechali samým. On sa vtedy modlil, aby sa znova 
posilnil v službe ľuďom. Je to príklad a povzbudenie aj pre vás. Modliť sa 
osamote, aby ste mohli pomáhať tým, ktorí vás majú radi, ale aj tým, ktorí vám 
spôsobujú príkoria.  
      Ak prežívame a pociťujeme vtelenie Syna Božieho v našom živote, tak sme 
pripravení splniť aj svoje misijné poslanie. Jeho podstata je v tom, že Ježiš sa 
chce prostredníctvom nás vteľovať do všetkých štruktúr nášho sveta. Boh 
každému z nás dáva miesto a čas, v ktorých máme splniť toto poslanie. Tam, 
kde žijeme, pracujeme a študujeme, mal by byť prítomný duch nášho vzťahu ku 
Kristovi. Ak v dnešnej dobe sledujeme, že pôda, alebo stavebné parcely, majú 
veľkú hodnotu a predávajú sa za veľké peniaze, tak takú istú hodnotu majú 
všetky miesta, kde žijú ľudia. Ak ich my, v tom správnom slova zmysle, 
“nekúpime” pre Krista, tak ich “kúpi” niekto iný aj preto, aby pôsobili proti 
Kristovi. Ak sa dnes ľudia stretávajú s rozličným falošným náboženským a proti 
náboženským “tovarom” zabaleným v peknom obale, tak sa nemôžeme správať 
ako tí najväčší chudobní, ktorí nemajú čo ponúknuť. Ono je najpohodlnejšie 
zapnúť si televízor alebo čítať noviny a nariekať, čo všetko sa dnes robí. 
Pohodlné môže byť niekedy aj to, že sa zúčastním na nedeľnej sv. omši a 
odchádzam s pocitom, že som nasýtil svoje náboženské potreby a problémy ľudí, 
sveta a Cirkvi ma už nezaujímajú. Ak by sme, ako kresťania, neboli schopní a 
ochotní nijakej akcie pre veci Božie, tak sa staneme len pasívnymi divákmi na 

divadelnej scéne tohto sveta. Budeme vidieť len také predstavenie, aké nám ho 
narežírujú iní. A nečakajme, že nás niekto bude volať, aby sme si aj my “zahrali”. 
Ostanú už len spomienky, že “javiská” a “scény”, kde kedysi účinkovali 
kresťania, sú v cudzích rukách. Verím, že to nikto z nás nechce pripustiť.  

    V našom kostole máme symbol Vianoc, betlehem. Máme ho aj v našich 
domácnostiach. Betlehemy stoja aj na námestiach veľkých miest. Dokonca 
v nich účinkujú živí ľudia. Za pár dní schováme betlehemy aj doma, aj v kostole. 
Tí z námestí budú preratávať peniaze, či sa im akcia finančne vydarila. MY ale 
zostaňme natrvalo živými betlehemami. Nech sa aj našou zásluhou Ježiš 
neustále vteľuje a znova rodí v čase a na mieste, kde žijeme. Tým pomôžeme aj 
sebe aj svetu, aby sa všetko obnovovalo v Kristovi.  

- mim. prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. – 



 

7 

 

OZNAMY NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU 
 

 

 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

 

3. Úmysly modlitieb na mesiac december : 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok 
féria 4.adventného týždňa 
Narodenie Pána 

-------- 
vigília slávnosti 

utorok Narodenie Pána slávnosť 

streda sv.Štefana, prvého mučeníka  sviatok 

štvrtok sv. Jána, apoštola a evanjelistu sviatok 

piatok Svätých Neviniatok, mučeníkov sviatok 

sobota 
5. deň v oktáve Narodenia Pána  

sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka 

-------- 

ľub. spomienka  

nedeľa  Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa  sviatok 

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
23.12. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20 

19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 
spovedanie 

sv. omša – slovensky 

pondelok 20.30 – 21.30 sv. omša – slovensky 

utorok 13.00 – 14.00 sv. omša – slovensko-česky  

streda 13.00 – 14.00 sv. omša – slovensko-česky  

štvrtok   

piatok   

sobota   

nedeľa 
30.12. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  

Evanjelizačný 
Aby ľudia, ktorí slúžia odovzdávaniu viery, našli 
zrozumiteľný jazyk pre dialóg s rozličnými kultúrami. 

Úmysel KBS Nech svetlo prichádzajúceho Krista preniká naše domovy. 
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MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 

nedeľu 16/12/2018 boli v sume 279,46 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.  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

NEDEĽNÉ BIBLICKÉ STRETNUTIA 
Najbližšie stretnutie bude až 6.januára 2019 

 

Poď, pridaj sa k nám 
 

 poznávať Božie slovo cez nedeľné evanjelium 

 učiť sa rásť v láske k Bohu a k ľuďom 

 a zažiť príchuť spoločenstva 
 

Tešíme sa na Teba! 
Každú nedeľu o 15:15 na choruse alebo v parku (ak je pekné počasie). 

 

Otvorené biblické stretko na London Bridge 

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 správy s nadpisom a obrázkom (minimálne jeden v dobrom 

rozlíšení) pošlite na email info@scmlondon.org 

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši, 

zachovajte 

prosíme, 

posvätné ticho 

v kostole! 
 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE 

Úctivo si Vás dovoľujeme požiadať, keby ste pri vstupe do kostola  
vypli zvonenie na svojich mobilných zariadeniach  
a zachovali tento status počas zdržovania sa v chráme. ĎAKUJEME!  
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Prosme všetci vedno spolu, 
skôr, než zasadneme k stolu, 

aby ľudia mali Mier. 

Láska vstúpila do dvier – u Vás doma, 
tam, kde dýcha čaro Vianoc chvíľkou ticha. 

Pokloňme sa Ježiškovi, 
ako v svätom Písme stojí, 

a potom už v radosti, 

vráťme sa do hojnosti, 
ktorá v slovách pramení. 

Láskou liečme ranených. 
Poprajme si všetci spolu – 
zdravia, šťastia celú horu, 

aby láska znásobila, 
to, čo viera zachránila. 

- Marína K. - 
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POĎAKOVANIE ZA UPRATANIE A VÝZDOBU KOSTOLA 
 
Slovenská katolícka misia v Londýne a jej duchovný správca chce poďakovať 
všetkým, ktorí pri svojich úlohách, povinnostiach a potrebách nezabudli na 
Pánov chrám a prišli ho upratať, pripraviť a ozdobiť k vianočným sviatkom. 
Vrelá vďaka patrí: rodine Ligašovej - Miroslavovi, Valike, Richardovi, Lucii, 
Adamovi a Michalovi, Petrovi Kelešovi, Pavlovi Hudákovi, Filipovi Šebestovi, 
Radimovi Zochovi a Daniele Brachovej, Lucii Illéšovej, Anke a Filipovi 
Petríkovým a Slavomírovi Švecovi. 
Nech radosť z príchodu Pána a vaša príprava k jeho privítaniu je Vám najväčšou 
odmenou. 
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POĎAKOVANIE ZA ADVENTNÝ BAZÁR 
 
Slovenská katolícka misia v Londýne a jej duchovný správca chce poďakovať 
všetkým, ktorí pripravili Adventný bazár na podoru (fundraising) SCM.  
Nádherná výzdoba a príjemná atmosféra v Church Hall, ktorá bola zaplnená 
predmetmi podarovanými k predaju na podporu Slovenskej katolíckej misie ktorá 
lákala zvedavé oči a uši prítomných otvoriť ich srdcia a podporiť „svoju misiu“. O to 
všetko sa postarali Daniela Brachová, Andrea Orthová, Lenka Vargová a Lenka 

Kundrátová. 
Church Hall však nielen žiarila svetielkami, papierovými snehovými vločkami a 
dobrou náladou, ale bola naplnená o rôznorodé šteklivé „vonné motúzy“ perníkov a 
domácich koláčov z dielne Adriany Strakovej a Alenky Miškovicovej,  A celý tento 
priestor obohcovala vôňa vynikajúcej vianočnej kapustnice, dobrej hovädzej polievky 
a vareného vína (mulled wine), ktoré starostlivo pripravili a ponúkali s im vlastným 
úsmevom Juraj Kozel, Mária Takáčová, Jarmila Antoničová. 

Na podporu SCM bolo prispených 410,-GBP. Pán Boh odplať všetkým. 
Takto posilnení vo svätej omši božím slovom a nebeským chlebom sme sa potešili 
a zdieľali radosť z Pána, ktorý prichádza, a tak načerpali posilu pre dušu i telo.  
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DO POZORNOSTI PRAVIDELNÝM A STÁLYM FINANČNÝM 
PODPOROVATEĽOM (DONOROM) SCM 

 
SCM prosí všetkých 
registrovaných pravidelných 
podoprovateľov SCM (donorov), 
ktorí prispievajú formou Direct 
Debit alebo Gift Aid obálok a ešte 
nepodpísali nový Gift Aid 
formulár na ochranou osobných 
údajov, alebo zmenili svoju 

adresu, prípadne email, aby sa 
ohlásili u predsedníčky Farskej 
rady Jarmily Antoničovej 
a aktualizovali svoje údaje.  

Rovnako, prosíme všetkých 
donorov, ktorí sa nezúčastnili 
recepcie konanej pre nich, aby si 
prišli vyzdvihnúť kalendáre SCM 
a pohľadnice u sekretárky 
Daniely Brachovej. 

 
 

ĎAKUJEME 
 

 
 

 
PONUKA SLOVENSKEJ A ČESKEJ TV 

Dobrý deň,  
ako komunity Slovákov žijúce v zahraničí by ste mohli mať záujem o takýto typ 
služby a preto by sme Vám radi ponúkli možnosť potešiť Vás zaujímavým 
darčekom. Ide o televízne stanice  v mobile/tablete formou jednoduchej 
aplikácie na 3 zariadenia. Je možné sledovať 26 českých a slovenských staníc 
kdekoľvek – stačí len pripojenie na internet.  
Do 28.2.2019 máte možnosť vyskúšať túto službu zadarmo (po tomto termíne 
služba prestane byť aktívna a neúčtuje žiadny poplatok). Ak budete mať neskôr 

záujem, cena služby je iba 3,9 EUR/mesačne. 
Link: https://www.touchtv.sk/ 

  
SATRO s.r.o. 
Operátor káblovej televízie a dátových služieb 
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 

https://www.touchtv.sk/
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DO POZORNOSTI VŠETKÝM, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM VEDIEŤ 
ALEBO POTREBU SA DOZVEDIEŤ ALEBO SPRÁVNE 

INFORMOVAŤ INÝCH ZÁUJEMCOV AKO FUNGUJE SCM, 
RESP. ČO MOŽNO ŽIADAŤ A AKÉ SÚ KOMPETENCIE SCM 

 
- aký je stály duchovný program SCM 
- aké aktivity a podujatia pripravuje a organizuje SCM v priebehu roka 
- čo sú jednotlivé sviatosti, ako a kedy prebiehajú prípravy k sviatostiam, 

kedy i ako sa vysluhujú a ako sa na ne možno prihlásiť  
- ako možno obetovať na úmysel svätej omše  
- potvrdenie pre dieťa do katolíckej školy  
- ako je financovaná SCM 
- prečo je dôležitá registrácia SCM 

 
Slovenská katolícka misia v Londýne a jej duchovný správca s tímom členov 
Farskej rady pripravili letáky o vyššie uvedených možnostiach.  
Prosíme, naštudujte si ich prv, ako budete niečo žiadať. Sú pripravené pre vás 
a vašu informovanosť. 

 
 

 

ZODPOVEDNOSŤ  

JE NA NÁS 
Tvoj pravidelný príspevok 

pre Slovenskú katolícku misiu v Londýne 

 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STAŇ SA ČLENOM 

A PRIATEĽOM  
Slovenskej katolíckej misie v Londýne 

 

 

 

 
 

 

 

 

‘Misia musí byť 

záležitosťou srdca‘. 
                             sv. Jozef Freinademetz 

 

 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ  

A  
EUCHARISTICKÉ SLÁVENIE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
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STÁLY LITURGICKÝ, DUCHOVNÝ  

A SVIATOSTNÝ PROGRAM 
 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AKTIVITY A PODUJATIA SCM 

 
 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIATOSŤ 
POMAZANIA 
CHORÝCH 

 
 

 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIATOSŤ 
MANŽELSTVA

 
 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIATOSŤ 
KRSTU

 
 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIATOSŤ 
BIRMOVANIA

 
 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
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REGISTRÁCIA ČLENA SCM 

 
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 umiestnenom na stolíku vzadu v kostole. 
Registrovať sa môžete online cez webstránku SCM. 
O radu pri vyplňovaní sa môžete obrátiť na členov Finančnej komisie Farskej 
rady (Jarmila Antoničová, Daniela Brachová, Vladimír Marko). 

 

POMÔŽ NÁM, ABY SME ŤA MOHLI PRIVÍTAŤ 

A BYŤ TI K DISPOZÍCII PO 365 DNÍ V ROKU. 

 
ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY  

SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE V LONDÝNE  

STOJÍ MESAČNE OKOLO 4.500,- GBP.  

SLOVENSKÁ MISIA A TVOJA KOMUNITA POTREBUJE  

AJ TVOJU PODPORU K JEJ UDRŽANIU A ROZVÍJANIU. 

BUĎ VEĽKORYSÝ A ŠTEDRÝ K NEJ I HRDÝ NA SEBA SAMÉHO. 

 
KALENDÁR SCM A PODPORA AKTIVÍT V ROKU 2019 

 
Využite možnosť podporiť SCM v Londýne formou zakúpenia kalendára SCM, 
ktorý je tematicky zameraný na pútnické miesta na Slovensku i v Česku 
a iných suvenírov (sú umiestnené vzadu v kostole v presklenej vitríne). Formou 

dobrovoľného príspevku si ho môžete vyžiadať u sekretárky. Odporúčaný 
príspevok je 10,-GBP. K dispozícii sú tiež vianočné pozdravy. 
Všetky aktivity Slovenskej katolíckej misie je možné uskutočniť iba vďaka 
dobrovoľníckej práci členov komunity a finančným príspevkom veriacich. Misiu 
môžete podporiť pravidelne prostredníctvom trvalých mesačných 
príkazov alebo tiež jednorazovými darmi.  Navyše, Váš príspevok bude mať 
aj charitatívny rozmer, keďže naša misia pravidelne vyčleňuje zo svojich 
príjmov sumu  na podporu sociálnych projektov na Slovensku.  
Farská rada sa poteší návrhom takýchto projektov, ktoré si zaslúžia podporu. 
Ďakujeme za Vašu podporu pre pastoračnú starostlivosť a službu Slovenskej 
katolíckej misie v Londýne. 
Prajeme vám veľa požehnaných dní v Anglicku. 
 

Číslo účtu  (pre jednorázové alebo trvalé platobné príkazy) : 
HSBC Plc Bank 
Account holder:   WRCDT – Slovak Chaplaincy 
Sort code:            40-05-20 
Account number:  91755226 
alebo IBAN:  GB18HBUK40052091755226  

SWIFT code: HBUKGB4B 
Do správy pre prijímateľa uveďte:  Support of SCM 
 

SCM je súčasťou Charity of WESTMINSTER No.233699. 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 
kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
23.12. – Nadežda 

24.12. – Adam a Eva – Štedrý deň  

25.12. – 1.sviatok vianočný 

26.12. – Štefan 
27.12. – Filoména  

28.12. – Ivana, Ivona  

29.12. – Milada 

30.12. – Dávid 
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