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ROČNÍK II. - č. 51/2018 

 

SVÄTEJ BOŽEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 

30. 12. 2018 – 06. 01. 2019  
 

 
 

 
Rodičia našli Ježiša medzi učiteľmi 

 
Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď 
mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni 
slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo 
jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali 
ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema 
a tam ho hľadali. 
Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol 

im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. 
Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to 
urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ 
On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide 
o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. 
Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. 
A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. 
A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí. 

 Lk 2, 41-52 
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  Vy starší si zaiste spomínate, že keď ste kedysi chceli stavať dom, nemohli ste 
ho postaviť podľa vlastných predstáv. Na úrade vám dali dva, tri projekty a z nich ste si 

museli vybrať. A ak ste stavali v nejakej radovej zástavbe, nebolo možné ani to. Dnes sme 
svedkami, že mladí ľudia stavajú už originálnejšie domy. Snažia sa, aby ten ich dom bol 
trocha iný, ako napríklad susedov. Dokonca sa prerábajú aj staršie domy, aby vystúpili 
zo šedivosti minulej doby. Táto originalita a pestrosť sú zaiste hodnotným javom, ktorý je 

potešením tak pre bývajúcich, ako aj okoloidúcich.  
  Originalita bytovej výstavby nás vedie k myšlienke o originalite rodín. Veď každá 
rodina je jedinečná, neopakovateľná, originálna. Podobne, ako bola jedinečná aj Svätá 
rodina.  

 Pôvod tejto jedinečnosti je v pláne Božom. Boh chcel, aby na zemi nežili dvaja 
rovnakí ľudia, aby každý človek bol originál. Zároveň chcel, aby originály rozličného 
pohlavia, teda muž a žena, vytvárali sviatostné manželské a rodinné putá.  
Ak teda dvaja ľudia vstupujú do manželského zväzku, tak každý z nich prináša do neho 

seba, svoju osobnosť a výnimočnosť. Vzniká tak opäť originálny vzťah a neskoršie rodina. 
Deti, ktoré privádzajú manželia na svet, sú tak isto svojou osobnosťou len jediné na svete.  
Zaiste môžeme povedať, že vzhľadom na prostredie a vplyvy, v ktorých rodiny žijú, existuje 
určitá podobnosť rodín v rámci určitého spoločenstva. Preto sa môže napríklad hovoriť o 

slovenskej rodine, japonskej rodine alebo americkej rodine. Ale táto podobnosť v rámci 
určitého spoločenského prostredia nevylučuje fakt, že každá rodina na celom svete je 
jedinečná a neopakovateľná.  
 Čo je ale originálne, nemusí byť ešte dobré. A tak ako je to v umení alebo 

v stavebníctve, tak je to aj v rodine. Ak chce architekt naprojektovať dom, aký ešte nikdy 
nebol postavený, tak si nemôže povedať, že a ho naprojektuje aj proti zákonom a 
predpisom, ktoré sú všeobecne platné pri projektovaní. Jeho schopnosť spočíva len v tom, 
že nemeniteľné zákony použije pre svoju predstavu o novom dome. Ak by to tak neurobil, 

alebo by niečo vedome alebo nevedome zanedbal, môže to skončiť pre obyvateľov domu 
tragicky. Občas počujeme pri páde nejakého domu, že sa stala chyba v projektovej 
dokumentácii.  
Obdobne je to aj v živote rodiny. Jej výnimočnosť môže len vtedy vyniknúť, keď je 

postavená na všeobecne platných princípoch a normách. Princípy rodine určil Boh, Ježiš 
ich potvrdil a podrobnejšie ich neskôr vo svojich Listoch vysvetlil sv. Pavol. Prvým je ten, 
že tí, ktorí chcú založiť rodinu, musia do manželstva vstupovať slobodne a dobrovoľne. 
Druhým je ten, že chcú žiť celý život v manželskej jednote. To sa nazýva vernosť. Tretím 

princípom je manželská nerozlučiteľnosť. Manželia chcú spolu žiť celý život. Napokon 
štvrtým je splodenie a výchova detí. Ak by manželia chceli vybudovať rodinu bez týchto 
noriem, tak sa naozaj podobajú na architekta, ktorý nezachoval predpisy statiky a dom 
spadol. Tak spadne, ak vôbec vznikne, aj ich manželstvo a rodina.  

K štyrom základným manželským zákonom pridáva Ježiš aj výzvu k osobnému 
posväcovaniu. Je postavená na fakte, že manželstvo prijímajú originálni jedinci, ale nie 
dokonalí a bez chýb. Ježišove výzvy, aby sme boli dokonalí, aby sme sa neustále modlili, 
aby sme si vzájomne odpúšťali, aby sme sa nevyvyšovali jeden nad druhého, aby sme si 

navzájom slúžili, aby sme prijímali jeho Telo, aby sme svoje hriechy ľutovali, aby sme 
niesli svoje každodenné kríže, sú adresované všetkým kresťanom. Ale uznáte, že ich 
prijatie alebo neprijatie sa prejaví predovšetkým vo vzťahu muža a ženy a v živote rodiny.  
K základným princípom a odporúčaniam môžeme pridať ešte záujem nasledovať vzory. Ak 

muž a otec číta pravidelne Bibliu, tak sa stretne s veľkými postavami, akými boli napríklad 
sv. Jozef, Abrahám alebo Tobiáš. Žena a manželka sa pri čítaní stretne s Pannou Máriou, 
sv. Alžbetou alebo so Sárou. Deti vidia povzbudenie predovšetkým v Ježišovi, ale aj 

napríklad v Jozefovi Egyptskom.  
 Dobré rodiny nežijú izolovane len vo svete svojho domu. Oni dokážu bohatstvom 
svojho rodinného života pomáhať aj iným rodinám. Zároveň vedia, čo môžu z ponúk 
dnešného sveta prijať do svojho života a čo odmietnuť. Dobrá rodina je najväčším 

požehnaním pre farnosť a spoločnosť.  
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 Žiaľ, niektoré mladé rodiny si dnes nemôžu vybudovať moderný dom podľa 
vlastných predstáv. Musíme si len všetci želať, aby sa ekonomická situácia natoľko 

zlepšovala, že si to budú môcť postupne dovoliť. Všetky rodiny však môžu vytvoriť pravé 
ľudské a náboženské komunity, ktoré svojou originalitou budú dôstojnými 
pokračovateľmi odkazu Svätej rodiny z Nazareta.  

 

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

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY 
 

Našli Máriu a Jozefa i dieťa.  
Po ôsmich dňoch dali mu meno Ježiš 

 

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené 
v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. 
A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária 
zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. 

Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli 
a videli, ako im bolo povedané. 

Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho 
anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. 

Lk 2, 16-21 
 
 

 Na náš život pôsobia rozličné udalosti a zážitky. Prežili sme ich minulý 
rok a čakajú nás aj v tomto Novom roku. Niektoré boli alebo budú pre nás 
príjemné, iné boli alebo budú ťažšie. Ochota alebo schopnosť ako sa človek 
dokáže vysporiadať s rozličnými udalosťami, postupne formuje celú jeho 
osobnosť.  
 Nový rok začíname oslavou Panny Márie Bohorodičky. A tak ako nám 
aj jej Boh doprial mnoho zážitkov, ktoré vplývali na jej život. Evanjelium nám 
hovorí o pastieroch, ktorí vyrozprávali ľuďom všetko o Ježišovi, čo počuli od 
anjelov. Všetci ľudia sa čudovali, ale o postoji Márie sv. Lukáš napísal: “Ale 
Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich”. 
Podobne napísal, keď dvanásťročný Ježiš vysvetľoval jej a sv. Jozefovi, prečo 
zostal v chráme: “A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci”.  
 Čo chcel sv. Lukáš týmito vyjadreniami povedať? Srdce v biblickom 
zmysle je strediskom duchovného života človeka. V srdci sa spolu stretávajú 

duch, rozum, vôľa a pocity. Srdce vyjadruje pocity ľudskej duše, dobré i zlé. 
Vyjadruje celú osobnosť človeka. Jeho hĺbku, najintímnejšie priania a túžby. Je 
totožné s človekom. Je jeho svedomím. V ňom sa Boh dáva poznať človekovi a 
vzbudzuje vieru. V srdci človek o Bohu a jeho slovách uvažuje.  

V prípade Márie to znamenalo, že všetko, čo o Ježišovi počula, ale aj všetko, čo 
jej povedal on sám, prijala do svojho srdca ako najvzácnejší poklad. To s ňou 
žilo, nad tým rozjímala a podľa toho konala. To prinášalo najväčší zmysel jej 
životu a s tým sa delila aj s inými ľuďmi. Nie v tom zmysle, že by každému o tom 
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rozprávala, ale každý pocítil pri nej bohatstvo jej vnútorného života. Hĺbku 
svojich zážitkov dokázala spojiť aj s dejinami spásy, čo vyjadrila vo svojom 
Magnifikat u Alžbety. Bola si vedomá aj toho, že v budúcnosti príde deň, 
v ktorom sa pochopí všetko, čo sa zdalo v danej chvíli ešte nejasné. Ona bude 
potom pripravená, aby všetko, čo zachovávala vo svojom srdci, odovzdala 
rodiacej sa Cirkvi.  
  Aj nám sa bude Boh v nastávajúcom roku prihovárať svojim slovom a 
rozličnými udalosťami. Ak sa chceme podobať na Bohorodičku, mali by sme ich 
aj my zachovávať vo svojom srdci a premýšľať o nich. Náš postoj by mal byť 
taký, ako to vysvetlil Ježiš v Podobenstve o rozsievačovi. Božie slovo by v našom 
srdci malo zostať a priniesť úrodu. Môže to byť napríklad vtedy, keď sa nás 
dotknú slová kázne. Niekedy poviete, že máte pocit akoby kňaz kázal len o vás 
a len pre vás. A práve to je chvíľa, keď Božie slovo prichádza do nášho srdca a 
chce sa ho zmocniť. Nie je to potom škoda, keď na to rýchlo zabudneme alebo 

prestaneme ďalej premýšľať? Inokedy sa nám Boh prihovára vo sviatosti 

zmierenia. Koľko ale vydržia naše predsavzatia? Môže sa nám prihovoriť aj pri 
čítaní Sv. Písma alebo pri modlitbe. Zúžitkujme tieto slová vo svojom srdci. Lebo 
môže prísť v našom živote chvíľa, keď budem túžiť počuť Boží hlas a Boh bude 
mlčať... 
Nový rok bude zaiste bohatý aj na rozličné udalosti. Možno v našom osobnom 
živote, možno v živote našich blízkych alebo v živote farnosti, našej spoločnosti, 
alebo v Cirkvi a vo svete. Nie všetky udalosti naplnia hneď naše srdce radosťou. 
Možno budú aj také, ktoré v ňom spôsobia bôľ. Aj tie musíme prijať a premýšľať 
nad nimi. Uvažovať, čo nám nimi chce Boh povedať. Či nás náhodou 
nepripravuje na nejakú zmenu v živote. Či nám prostredníctvom utrpenia 
nechce ponúknuť novú kvalitu života. Či nechce, ako to povedal Ježiš 
Nikodémovi, aby sme sa narodili z vody a z Ducha Svätého. Niektoré udalosti 
budeme možno musieť chápať v kontexte celých dejín spásy. Práve z tohto 
pohľadu dokážeme nájsť najvhodnejšie vysvetlenie pre rozličné javy. Musíme 
prijať aj to, že či už v našom osobnom živote, alebo v živote spoločnosti, niektoré 
udalosti úplne pochopíme až neskôr. Možno po mesiacoch. Možno až po rokoch. 
Ani Panne Márii nebolo hneď všetko jasné a zrozumiteľné. V takomto postoji sa 
najkrajšie prejavuje dôvera v Boha.  

  Túžme sa chrániť v Novom roku dvoch postojov. Prvým je tvrdosť srdca, 
ktoré nechce počúvať Boha. Viete z minulosti, že to bola hrozná smrť, keď 
niekoho pochovali a on bol ešte živý. Nechceme sa aj my pochovávať počas 
nášho života. Robili by sme tak vtedy, keby sa naše srdce premenilo na kameň, 
do ktorého nemôže Boh nič zasadiť. Druhým nebezpečným postojom je neochota 
premýšľať. Kto nepremýšľa, kto nehľadá, kto neanalyzuje, čo mu chce povedať 
Boh a udalosti, ten sa môže stať duševne negramotným. Negramotní ľudia sa 
prejavujú napríklad tým, že nevedia čítať. Ich duševný obzor ostáva stále 

zamknutí na 12 zámkov a ničomu nerozumejú. 
  Vstupujme do Nového roku s nádejou a dôverou. Tešme sa na všetko, čo 

nám chce Boh v tomto roku dať a prosme ho, aby sme vedeli prijať a pochopiť 
zmysel jeho slov a udalostí. Budeme sa tak podobať na Matku Božiu, s ktorej 
pomocou a príkladom Nový rok začíname. 

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



 

5 

 

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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OZNAMY NA NEDEĽU SVÄTEJ BOŽEJ RODINY 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac január: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok 7. deň v oktáve Narodenia Pána  

utorok Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok) slávnosť 

streda 
sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, 
biskupov a učiteľov Cirkvi  

spomienka 

štvrtok Najsvätejšieho mena Ježiš ľub. spomienka 

piatok féria vo Vianočnom období  

sobota féria vo Vianočnom období   

nedeľa  Zjavenie Pána  slávnosť 

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
30.12. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  

pondelok 
15.00 – 15.45 
15.45 – 16.15 

sv. omša – slovensky 
pobožnosť na konci roka 

utorok 
13.00 – 14.00 
14.00 – 14.15 

sv. omša – slovensko-česky (prikázaný sviatok) 
pobožnosť na začiatku roka 

streda   

štvrtok   

piatok 

18.30 – 19.20 

19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

 
 

spovedanie  

sv. omša – slovensky 
moderovaná adorácia k úcte BSJ  
pred vystavenou sviatosťou Oltárnou  
s požehnaním na záver 

sobota   

nedeľa 
06.01. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  

Evanjelizačný 

Za mladých, najmä Latinskej Ameriky, aby podľa príkladu 
Panny Márie odpovedali na Pánovo volanie a ohlasovali 
svetu evanjeliovú radosť. 

Úmysel KBS 

Aby svetové stretnutie mládeže v Paname bolo pre 
mladých povzbudením úprimne nasledovať svätých a 
blahoslavených. 
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MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
23/12/2018 boli v sume 246,47 GBP. 
Milodary poskytnuté SCM na vigíliu slávnosti Narodenia 
Pána 24/12/2018 boli v sume 119,20 GBP. 
Milodary poskytnuté SCM na slávnosť Narodenia Pána 
25/12/2018 boli v sume 182,25 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 

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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Muž a žena – úplne bežný pár. 
Boh daroval im syna ako vzácny dar. 

Prišiel na svet ako Svetlo sveta, 
veľký zázrak, malé Božie dieťa. 

 
Jeho svetielko nech rozžiari každú tvár, 

nech je láska, viera, nádej pre každého Vianoc dar. 
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MODEROVANÁ ADORÁCIA  
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. januára 2019 o 20.00 hod. (sv. omša 
začína o 19.30 hod.)  
 

 

DO POZORNOSTI REGISTROVANÝM PRAVIDELNÝM 
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. 
 

PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2019 
 

Na webovej stránke SCM nájdete nový plán 

podujatí pre prvý polrok 2019, vrátane 

príprav ku krstu alebo manželstvu, 
vysluhovania sviatosti krstu, termín 

1.sv.prijímania; pravidelné duchovné 

i spoločenské podujatia, konané v rámci 

SCM v Londýne. 
 

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV 

 

- Vždy sú vítaní DOBROVOĽNÍCI, ktorí by pomohli pri: 
 

+  upratovaní kostola 

+  obsluhe v Church Hall počas nedeľných popoludňajších posedeniach  

+  obsluhe v Church Hall počas večerných posedení pri káve a čaji vo 

všedné dni 
+  príprave liturgického priestoru k bohoslužbám a pobožnostiam 

 

Ochotní záujemcovia sa môžu prihlásiť u duchovného správcu SCM 

alebo sekretárky Daniely Brachovej alebo kostolníka Jozefa Pavúka. 
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VIANOČNÝ LIST O. BISKUPA JOZEFA HAĽKA 

 

Drahí bratia a sestry, milí priatelia v slovenskej katolíckej komunite! 

 

Slávime Vianočné sviatky, sviatky komunity, ktorú zjednocuje 

v Betleheme narodený Ježiš. Pri tejto príležitosti vás srdečne 

pozdravujem a požehnávam, pričom  myslím na vás v modlitbách.  

 

Som vždy veľmi vďačný, keď sa s vami môžem stretnúť osobne. 

Špeciálne myslím na tie misie, ktoré nemajú slovenského kňaza - 

snažím sa o zmenu vašej situácie, avšak aj vzhľadom na klesajúci počet 

duchovných povolaní  na Slovensku nie je jednoduché nájsť vhodných 

kandidátov. Preto vás všetkých prosím o modlitby  za všetky misie, aby  

Pán vzbudil nové povolania do kňazskej služby, ktorá je tak potrebná.  

 

Veľmi si vážim a som vďačný za vaše odhodlanie udržiavať si Slovenskú 

identitu spolu s  katolíckou vierou. Napriek tomu, že neviem každú 

misiu navštíviť tak často a osobne, veľmi rád bude s vami v kontakte 

aspoň prostredníctvom mediálnych prostriedkov a sociálnych sietí. Ak 

máte o takúto formu stretnutia záujem, prosím, dajte mi vedieť a 

dohodneme sa na ďalšom postupe.  

 

V mene Konferencie biskupov Slovenska sa chcem poďakovať aj 

kňazom, ktorí slúžia jednotlivým slovenským katolíckym misiám a ich 

členom. Som vďačný za vašu službu a veľmi si vážim vašu ochotu 

napriek niektorým ťažkostiam  podporovať jednotlivé misie.  

 

Všetkým vám a vašim drahým prajem požehnané Vianoce, radosť 

z narodenia nášho Spasiteľa,  ktorý je najväčším darom Vianoc pre 

každého jedného z nás. Posielam vám aj svoje  požehnanie do každého 

jednotlivého dňa Nového roka.  

 

+Jozef Haľko  

bratislavský pomocný biskup  
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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 sa budete niečo pýtať 
alebo žiadať. 

 

 
 

STÁLY LITURGICKÝ, DUCHOVNÝ  
A SVIATOSTNÝ PROGRAM 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AKTIVITY A PODUJATIA SCM 
 
 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ A 
EUCHARISTICKÉ SLÁVENIE 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIATOSŤ 
KRSTU

 
 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIATOSŤ 
BIRMOVANIA

 
 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVÉ SVÄTÉ 
PRIJÍMANIE

 
 

 

             
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIATOSŤ 
MANŽELSTVA

 
 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIATOSŤ 
POMAZANIA CHORÝCH 

 
 

 

 

            
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 PRIBLIŽNE 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.  
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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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 
 
 

SCM MÁ PRE VÁS V PONUKE TIETO SUVENÍRY 
 

 pohľadnice kostola SCM 
 obaly na OYSTER karty 
 publikáciu Tweetuj s Bohom 
 kožená prívesok na kľúče 
 pero s laserovým lúčom a svetlom 
 nástenný kalendár formátu A3 

 

O poskytnutie všetkých uvedených suvenírov môžete požiadať kostolníkov – 
Jozefa Pavúka, Danielu Brachovú alebo Moniku Gábrišovú. 

https://www.touchtv.sk/
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SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA V LONDÝNE

SLÁVI, PONÚKA A PRIPRAVUJE
 

PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2019 
 

Na webovej stránke SCM od 1.1. 2019 

môžete nájsť aktualizovaný plán podujatí 

pre prvý polrok 2019, vrátane príprav ku 
krstu alebo manželstvu, vysluhovania 

sviatosti krstu; pravidelné duchovné 

i spoločenské podujatia konané v rámci 

SCM v Londýne. 

 

PRÍPRAVY KU SVIATOSTI KRSTU A VYSLUHOVANIE 

SVIATOSTI KRSTU V ROKU  2019 

dátum deň  kde kedy čo 

 
  

  

15. februára 2019 piatok Church Hall 16.00-18.00 príprava 

17. februára 2019 nedeľa kostol SCM 13.00-14.00 krst 

          

5.apríla 2019 piatok Church Hall 16.00 -18.00 príprava 

7.apríla 2019 nedeľa kostol SCM 13.00-14.00 krst 

     

21. júna 2019 piatok Church Hall 16.00 -18.00 príprava 

23. júna 2019 nedeľa kostol SCM 13.00-14.00 krst 

 

 

PRÍPRAVY KU SVIATOSTI MANŽELSTVA V ROKU  2019 

dátum deň  kde kedy 

 
  

 

22. februára 2019 – blok “A” piatok Church Hall 15.30 -18.30 

23. februára 2019 – blok “B” sobota Church Hall 10.00 - 20.00 

    

3.mája 2019 – blok “A” piatok Church Hall 15.30 -18.30 

4.mája 2019 – blok “B” sobota Church Hall 10.00 - 20.00 
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SCM podujatia 2019 
 

Čo slávime, ponúkame a pripravujeme? 
 

Pravidelné duchovné podujatia konané v SCM 
 

 Pravidelné sväté omše v pondelok, 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. 

pondelok v mesiaci  

 Katechézy pre maloleté deti – 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 – 3.pondelok 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 – 2. alebo 3. septembrová 

nedeľa 

 International Mass – Westminster Cathedral – koncom septembra 

alebo začiatkom októbra v nedeľu 
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Pripravujeme:  
 Katechézy pre animátorov, miništrantov, akolytov, uvítací 

tím,  

 Stretnutia rodín – štvrťročne  

 Privítanie nových stálych členov SCM 

 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 

 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 finančných podporovateľov 

SCM (donátorov)  

 koncerty 
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STÁLY PROGRAM od začiatku septembra 2018 

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. v kaplnke 

Božského Srdca Ježišovho 

 
c/ 1.PIATOK V MESIACI – Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

 20:00 – 20:30 hod. 
o Moderovaná adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

a požehnanie na záver so sviatosťou Oltárnou 

 

d/ KAŽDÁ 3. PONDELOK V MESIACI 
 18:30 – 19:20 hod. 

o  Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
a požehnanie na záver 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  
 

 Pondelok    –  18:30 – 19:20     Pondelok  –  19:30 (SVK)  
 Piatok     –  18:30 – 19:20    Piatok   –  19:30 (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: 
Pondelok 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. 
 

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. 
 

 
30.12. – Dávid 

31.12. – Silvester  

01.01. – Deň vzniku Slovenskej republiky 

02.01. – Alexandra, Karina 
03.01. – Daniela 

04.01. – Drahoslav 

05.01. – Andrea 

06.01. – Antónia 

 
 
 

Created and printed by SCM London  © 2018 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London   

http://www.scmlondon.org/

