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ROČNÍK III. - č. 02/2019 

 

OZNAMY NA NEDEĽU  
KRSTU KRISTA PÁNA 

13. – 20. 01. 2019  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keď bol Ježiš pokrstený a modlil sa, 

otvorilo sa nebo 
 
 
Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. 
Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako 

som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť 
Duchom Svätým a ohňom.“ 
Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo 
sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba 
zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ 

 

 Lk 3, 15-16. 21-22 
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Nikdy sa nehovorilo o krste toľko ako v dnešnej dobe. Žiaľ nie v súvislosti so 
sviatosťou krstu, ale v súvislosti s tzv. krstením kníh, cédečiek a neviem čoho 
všetkého. Za chvíľu si povieme, že je to nezmysel, lebo slovo krst vyjadruje niečo, čo 
nemožno spájať s vecami.  

 Preto bude možno vhodné, aby sme sa v dnešnú nedeľu Krstu Krista Pána, 
zamysleli nad krstnými obradmi. Je to potrebné preto, že my sami sme väčšinou 
prijali krst v detstve. Sú aj medzi nami mladí rodičia, ktorí možno prinesú za nejaký 
čas dieťa do kostola prijať krst a je pre nich dobré vedieť, aký je zmysel tejto sviatosti. 
A je žiaľ aj dosť dospelých veriacich, ktorí vôbec nerozumejú, čo je to krst a keď 
rozumejú, tak len vo sfére mágie. Náš pohľad bude zameraný predovšetkým na prax 
prvotnej Cirkvi, lebo ona položila základ teológii a liturgii krstu.  

 Začnime od názvu “krst”. Slovo krst pochádza z gréckeho jazyka, v ktorom 
slová christ, christi, znamenajú poznačiť niekoho menom Krista, alebo urobiť ho 
kresťanom. Je nám teda zrejmé, že je nelogické krstiť nejaké veci. Vo Sv. Písme sa 
zasa najčastejšie používa slovo baptizma a znamená ponorenie, obmytie  
Prečo voda? Prečo ponorenie alebo poliatie? Pre ľudí Východu bola voda žriedlom a 
silou života. Bez nej sa stávala zem púšťou, krajinou hladu a smrti. Keď chýbala 
voda, zomierali zvieratá a niekedy aj ľudia. Voda, ktorá dáva život prírode, je v krste 

znakom Božieho života, ktorý dáva zmŕtvychvstalý Kristus pokrstenému. Voda bola 
pre ľudí aj prostriedkom osvieženia a očistenia. Preto sa aj medzi základné prejavy 
pohostinnosti pokladalo umyť nohy návštevníka. A ako voda zbavuje človeka jeho 
telesnej nečistoty, tak Boh pri krste zbavuje človeka nečistoty duše, hriechov.  
Krst sa udeľoval ponorením. Tak napríklad pokrstí Filip veľmoža etiópskej kráľovnej 
(Sk 8,38). Ponorenie symbolizovalo pochovanie krstenca v Kristovom hrobe a 

povstanie k novému životu. V prvotnej Cirkvi, zvlášť pri veľkom počte krstencov, sa 
krstilo aj poliatím (Sk 2,41). Dnešné obrady krstu umožňujú používať obidva 
spôsoby. V našich podmienkach sa najčastejšie krstí poliatím vodou.  
S ponorením alebo s poliatím bola spojená formula krstu. V nej sa v počiatkoch 
používalo meno Ježiš (Sk 10,48) a neskoršie mená všetkých troch osôb, ako si to 
želal Ježiš pred svojim nanebovstúpením . Formula krstu vyjadrovala, že pokrstený 
v Ježišovom mene sa stal jeho vlastníkom a dostával účasť na živote celej 

Najsvätejšej Trojice. Krstenec to sám vyjadril vyznaním viery v Ježiša Krista. 
Aby sa vyjadrila skutočnosť, že pokrstený bol očistený od všetkých hriechov, nosili 
pokrstení v prvých storočiach osem dní biele šaty. Preto sa dnes dáva pokrstenému 
dieťaťu biela košieľka. Zapálená svieca je symbolom, že pokrstený chce žiť podľa 
učenia Ježiša, ktorý o sebe vyhlásil, že je svetlom sveta (Por. Jn 8, 12). A pomazanie 
krizmou dáva pokrstenému účasť v Kristovej misii vo svete, v ktorom žije.  
Počas krstu dostáva dieťa meno. Vyjadruje to, že s krstom začína jeho nový život. 

Tento stav je najlepšie vyjadrený, keď dostane dieťa meno po nejakom svätcovi, ktorý 
môže byť pre neho vzorom a patrónom.  
  Nedopusťme, aby v záplave rozličných krstov, krst dieťaťa bol chápaný na 
úrovni knihy alebo gramofónovej platne. V prípade krstu dieťaťa nerozhoduje o tom 
ono, ale jeho rodičia. Oni musia chápať podstatu a zmysel krstu. Chápu ju? Odpoveď 
je veľmi jednoduchá: niektorí áno a niektorí nie. A dôsledok je tak isto jednoduchý: 
z niektorých rodičia vychovajú skutočných kresťanov a z niektorých vychovajú 

skutočných nekresťanov. Ešte dobre, že Boh sa nespolieha len na rodičov a 
v dospelosti rozličným spôsobom oslovuje ľudí, aby sa už ako rozumní a zodpovední 
vrátili k sviatosti krstu a začali na nej budovať nový život.  
  O svätom francúzskom kráľovi Ľudovítovi IX. vieme, že ako 12-ročný bol 
korunovaný za kráľa v nádhernej katedrále v Reims. Ale viac mal rád mesto Poissy. 
Na listiny sa podpisoval: Ľudovít z Poissy. Prečo? Vysvetlil to sám: “V Reims som sa 



 

3 

 

stal kráľom Francúzska. Ako dlho budem nosiť túto kráľovskú hodnosť? Po smrti ju 
stratím. V Poissy som prijal sviatosť krstu a stal som sa tam dieťaťom Božím. A ako 
dieťa Božie budem žiť v nebi na veky”. Tento kráľ žil svoj život pod vplyvom sviatosti 
krstu, ktorý prijal v zámockej kaplnke v Poissy. A pod akým vplyvom žijeme my?  

  Ježiš začal krstom svoju verejnú činnosť. Za tri roky prešiel od rieky Jordán 
na kríž na Kalvárii. My všetci sme sa stali krstom nositeľmi Kristovho mena. 
Nezabúdajme na to.  

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

NEDEĽNÉ BIBLICKÉ STRETNUTIA 
 
 

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 

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!  
 

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši, 

zachovajte 

prosíme, 

posvätné ticho 

v kostole! 
 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE 

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 

https://www.amway.sk/fbsk
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OZNAMY NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria   

utorok féria  

streda féria  

štvrtok sv. Antona, opáta spomienka 

piatok féria  

sobota féria   

nedeľa  2.nedeľa v cezročnom období   

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
13.01. 

10.45 – 12.15 
10.50 – 12.30 
10.50 – 12.30 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

zasadnutie Farskej rady 
príprava k 1.sv.prijímaniu 
príprava ku sviatostiam kresťanskej 

iniciácie 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  

spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

pondelok 
15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

administratívne hodiny 
spovedanie  
sv. omša – slovensky 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok 

18.30 – 19.20 
 

 
9.30 – 20.00 

tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou a požehnanie na záver + 
spovedanie počas adorácie 

sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
20.01. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 



 

5 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac január: 
 

 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
06/01/2019 boli v sume 220,78 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.  

 

TICHÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

  

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
bude v piatok 18. januára 2019 od 18.30 hod. v kostole 
SCM Our Lady of La Salette and St Joseph na Melior 
Street (SE1 3QP). Poklona je zakončená požehnaním so 
sviatosťou Oltárnou o 19.20 hod. Príď sa stíšiť a dať 
priestor Ježišovi vo svojom živote.  

 
HĽADÁM ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH OTCOV 

NA ROZHOVOR O ŽIVOTE V UK 
 

Volám sa Marianna, som PhD. študentka na Open 
University, a môj výskum je zameraný na skúsenosti 
českých a slovenských otcov, ktorí vycestovali za 
prácou do UK. Zvlášť ma zaujíma, akú úlohu hrá 
rodná kultúra, zvyky, jazyk, tradície vo vašej rodine. 
Rozhovory sú anonymné a otázky Vám pošlem 
dopredu.  

Ak máte aspoň jedno dieťa na základnej škole v UK a 
mali by ste záujem a  ochotu sa so mnou porozprávať a prispieť k tomuto 
dôležitému výskumu, kontaktujte ma na:  

Marianna.Latif@open.ac.uk alebo 07511 760 709.  
Rada Vám pošlem ďalšie informácie. 
Duchovný správca SCM súhlasil s vykonaním tohto výskumu a vytvoril aj 
priestor na rozhovory v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph v nedele 
20. januára alebo 3. februára 2019, kde sa môžeme stretnúť. 

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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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: HBUKGB4107J 
Do správy pre prijímateľa uveďte:  Support of SCM 
 

SCM je súčasťou Charity of WESTMINSTER No.233699. 



 

9 

 

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. 
 

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. 

 
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.  

dátum deň kde kedy čo

15. február 2019 piatok Church Hall 16.00 -18.00 príprava

17. február 2019 nedeľa kostol SCM 13.00 - 14.00 krst

5. apríl 2019 piatok Church Hall 16.00 -18.00 príprava

7. apríl 2019 nedeľa kostol SCM 13.00 - 14.00 krst

21. jún 2019 piatok Church Hall 16.00 -18.00 príprava

23. jún 2019 nedeľa kostol SCM 13.00 - 14.00 krst

PRÍPRAVY KU SVIATOSTI KRSTU A VYSLUHOVANIE SVIATOSTI KRSTU V ROKU  2019

dátum deň kde kedy čo

22. február 2019 piatok Church Hall 15.00 -18.00 blok "A"

23. február 2019 sobota Church Hall 10.30 - 20.00 blok "B"

10. máj 2019 piatok Church Hall 15.00 -18.00 blok "A"

11. máj 2019 sobota Church Hall 10.30 - 20.00 blok "B"

11. október 2019 piatok Church Hall 15.00 -18.00 blok "A"

12. október 2019 sobota Church Hall 10.30 - 20.00 blok "B"

PRÍPRAVY KU SVIATOSTI MANŽELSTVA V ROKU 2019
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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. 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/ KAŽDÝ 3. PIATOK 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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ODOVZDANIE ZOSTÁVAJÚCICH VECÍ 
Z ADVENTNÉHO BAZÁRA 

 

SCM ďakuje všetkým, ktoré podporili jej činnosť účasťou na Adventnom bazári a 
prispením cez zakúpené veci. 
Zostávajúce veci z bazára boli odovzdané do Foodbank vo Fulhame. 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 

kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
13.01. – Rastislav 
14.01. – Radovan 

15.01. – Dobroslav 

16.01. – Kristína 

17.01. – Nataša 

18.01. – Bohdana 
19.01. – Drahomíra, Mário 

20.01. – Dalibor 
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