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ROČNÍK III. - č. !6/2019 

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

21. – 28. 04. 2019  

  

Nech nádej, ktorá žiari  

z Kristovho kríža a zmŕtvychvstania tým, 

ktorí uverili v silu a moc vykúpenia  

Božím milosrdenstvom, 

a rozhodli sa jej ísť v ústrety, 

prinesie pokoj a radosť zo stretnutia s Láskou, 

ktorá sa nám darovala a obetovala za nás. 
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ŽE MÁ VSTAŤ Z MŔTVYCH 
 

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň 
je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, 
ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho 

položili.“ 
Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal 
rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; 
dnu však nevkročil. 

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené 
plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne 
zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl 
i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. 

Jn 20, 1-9  

 
 
Niektoré udalosti v našom živote spájame so slovom “rodenie”. Hovoríme, že sa 
rodí nový človek. Rodí sa nový deň. Rodí sa umelecké dielo. Rodí sa veľký 
športový úspech. Rodí sa sloboda. Rodí sa láska. Aj dnešnému slávnostnému 
dňu môžeme pridať slovo “rodenie”. Oslavujeme narodenie našej kresťanskej 
viery.  
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 Ak by Ježiš nebol vstal z mŕtvych, nebolo by ani našej viery, neboli by 
sme ani členmi katolíckej Cirkvi.  
 Naša viera by neexistovala preto, lebo by jej chýbal pevný základ. 
Všetko, čo Ježiš robil a učil, by bolo zapadlo prachom histórie. Zmŕtvychvstanie 
Ježiša je “srdcom” jeho radostnej zvesti. Je to vrcholná udalosť v dejinách spásy. 
V zmŕtvychvstaní človek definitívne spoznal, že Boh je Život a zároveň Darca 
života, že je Pánom života a smrti. V zmŕtvychvstaní sa v plnej miere ukázalo, 
kým je Ježiš. On sa počas verejného života stretával s neporozumením, tak 
medzi ľudom ako aj medzi svojimi učeníkmi. Až po veľkonočných udalostiach 
učeníci pochopili, kto je Ježiš a aký je jeho vzťah k Bohu Otcovi. Že on je Boží 
Syn, prisľúbený Mesiáš a Vykupiteľ sveta. S týmto presvedčením potom 
vystúpili medzi ľud, aby mu ohlásili túto pravdu. Napokon sa v zmŕtvychvstaní 
naplnili aj očakávania ľudského rodu. Preto mohol sv. Pavol napísať, že 
s Kristom sme aj my vstali z mŕtvych, že sme dostali nový život plný nádeje, že 

sa na našom živote splní všetko, čo nám Ježiš prisľúbil (Por. Kol 3, 1 - 4). Preto 

je to najvážnejšia udalosť pre nás kresťanov. A preto je na nej postavená naša 
viera. 
Bez zmŕtvychvstania by nebolo ani nášho spoločenstva - Cirkvi. Udalosti po 
veľkonočnej nedeli naberajú rýchly spád. Ježiš ešte dokončuje základné 
štruktúry Cirkvi. Apoštolom dáva moc odpúšťať hriechy, Petrovi odovzdáva 
pastiersky úrad v Cirkvi a všetkých apoštolov posiela do sveta, aby boli jeho 
svedkami, hlásali evanjelium a krstom privádzali ľudí k nemu. A skôr ako sa 
vrátil k Otcovi, prisľúbil im neustálu pomoc Ducha Svätého. Spis Skutkov 
apoštolských nám už potom mohol predstaviť, ako sa úmysel Ježiša začal 
postupne realizovať.  
 Veľkonočné sviatky slávime v časoch, keď ľudia túžia zakotviť 
v nejakom náboženskom spoločenstve. Zároveň vidíme, že túto túžbu ľudí 
napĺňajú agresívne náboženské sekty, či už veriace v Krista alebo nejakých 
iných bôžikov. Darí sa im získavať aj nás katolíkov. Darí sa im to preto, lebo 
ľudia nevedia alebo zabúdajú, prečo sú katolíkmi. Dnešný slávnostný deň je 
vhodný na to, aby sme sa aj my sami seba opýtali, prečo sme katolíci a členmi 
Cirkvi, ktorú pokladáme za jedinú nositeľku celého a pravého Ježišovho učenia.  
Keď čítame Sväté písmo, tak je v ňom jasne napísané, že Ježiš chcel založiť len 
jednu Cirkev. Chcel, aby bola jednotná, modlil sa za jej jednotu a prisľúbil, že 
navždy zostane s Cirkvou. Vybral si apoštolov s Petrom ako hlavou, pripravil ich 
a poslal šíriť radostnú zvesť po celom svete.  
My katolíci veríme, že história nás jasne učí, že naša Cirkev je tou jedinou, ktorú 
Ježiš založil a že iné cirkvi sa od nás v rôznych dobách z rozličných príčin 
oddelili. Aj tieto cirkvi obsahujú niektoré prvky, ktoré chcel Ježiš. Dôvod, prečo 
má byť človek katolíkom, je ale v tom, že katolícka Cirkev obsahuje všetky tieto 
prvky, ktoré mal Ježiš na mysli a ktoré apoštoli realizovali. Mohli by sme 

povedať, že má “celý koláč”. Iné cirkvi majú len jeho čiastky.  
Dôležitou časťou tohto “koláča” je sedem sviatostí, ktoré založil Kristus. A 
predovšetkým máme požehnanie Eucharistie a sv. omše, ktorá niektorým 
bývalým katolíkom najviac chýba.  
Významnou “časťou” je aj tradícia, ktorá vyjadruje 2000 ročné bohaté a 
neporušené dedičstvo Cirkvi. Kto pozná tradíciu, zvlášť prvé storočia, tak vidí, 
ako Cirkev realizovala úmysly svojho zakladateľa. Tieto úmysly nemôže poznať 
taká cirkev, ktorá vznikla napr. pred 100 rokmi.  



 

4 

 

Dôležitým “kusom koláča” je aj magistérium. Sv. Otec spolu s biskupmi, ako 
nástupcovia Petra a apoštolov, pod vedením Ducha Svätého, chránia toto veľké 
dedičstvo. Zároveň ho podávajú každej generácii neporušené a pritom stále 
nové. Takto je chránené od nepravých, falošných a nebezpečných vysvetľovaní, 
ktoré tak často vidíme v iných cirkvách a sektách.  
Máme aj významné učenie o sociálnej spravodlivosti. V ňom Cirkev hlása úctu 
ku každému človekovi. Bráni jeho dôstojnosť od počatia až po smrť. Reaguje na 
také ideológie a režimy, ktoré potláčajú slobodu a práva človeka.  
Napokon treba mať na pamäti aj to, že bez katolíckej Cirkvi by nebolo Svätého 
písma. Boh síce inšpiroval svätopiscov, ale Cirkev rozhodla, ktoré spisy budú 
zaradené do Písma. Lebo existovalo aj veľa takých spisov, ktoré neboli 
inšpirované a ktorých autori si nárokovali, aby boli prijaté medzi Sväté knihy.  
Mali by sme mať preto v tejto chvíli veľkú radosť, že sme katolíci a “jeme z celého 
koláča”, ktorý Ježiš odovzdal Cirkvi. Za tento dar pravej viery by sme mali 

ďakovať tým, že ako katolíci budeme aj žiť. 

 Predovšetkým by sa to malo prejavovať v účasti na nedeľnej sv. omši. 
Ona je stredom duchovného a sviatostného života. V nej sa stretávame 
s Kristom, počúvame tie isté slová, ktoré počúvali jeho súčasníci a prijímame to 
isté jeho Telo, aké prijímali apoštoli. Každá svätá omša nás povoláva k zmene 
života a k sviatosti zmierenia. Aký je náš vzťah k nedeľnej sv. omši? Je to vzťah 
bytostný? Môžeme aj my povedať, ako hovoria iní katolíci, že bez nedeľnej sv. 
omše by to nebola pravá nedeľa? Je v nás túžba po pokání a k zmene života?  
Katolík by mal poznať a predovšetkým žiť podľa Božích prikázaní, podľa 
evanjeliových rád a podľa vzoru svätcov a velikánov v Cirkvi. Katolík by nemal 
mať na rozličné životné situácie rozličné typy morálok – podľa toho, aká mu 
vyhovuje. Katolík musí žiť ako katolík na každom mieste a v každej životnej 
situácií.  
Katolík má dbať, aby aj v jeho rodine bola katolícka atmosféra. K nej prispievajú 
nie len rodinné vzťahy, ale aj kvalitná náboženská výchova detí, prežívanie 
v rodine liturgických období, akými sú advent, Vianoce, pôst, Veľká noc, 
spoločná modlitba rodičov a detí pred spaním alebo pred jedením. V každej 
katolíckej rodine by mala byť katolícka tlač, ktorá má pomáhať formovať 
náboženský život rodiny. A okrem kríža na stene malo by byť po ruke vždy Sväté 
písmo.  
Láska katolíka k svojej Cirkvi sa prejavuje aj evanjelizačnou činnosťou. Jej 
základom je úcta ku každému človekovi. Katolík nemôže povedať, že ten ma 
nezaujíma, lebo má inú farbu pleti, alebo je chudobnejší, alebo volil inú 
politickú stranu ako on. Nad to všetko sa musí povzniesť a vidieť v každom 
predovšetkým človeka, ktorý potrebuje pomoc, porozumenie a povzbudenie. 
Katolík má z pohľadu svojej viery vnímať svet a pomáhať aj iným, aby im viera 
pomohla správne sa v živote orientovať. Katolík, ktorý má ľudskú tvár, dokáže 

zaiste aj iných priviesť do Cirkvi. A vždy si musí uvedomovať, že všetko, čo robí, 
je práca Božia a veriť, že Boh zúrodní jeho život a svedectvo. 
  
 Je vždy veľkým zážitkom, keď sa rodí niečo nové. V našom živote je 
denne možnosť, aby sa rodil náš nový život, ktorý nám daroval zmŕtvychvstalý 
Ježiš. Vždy sa môže rodiť stále väčšia láska k sv. Cirkvi. Doprajme si tieto 
zážitky. 

 - prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. –  
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OZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
 

 

1. Liturgický kalendár: 

 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický 

stupeň slávenia 

pondelok vo Veľkonočnej oktáve  

utorok vo Veľkonočnej oktáve  

streda vo Veľkonočnej oktáve  

štvrtok vo Veľkonočnej oktáve  

piatok vo Veľkonočnej oktáve  

sobota vo Veľkonočnej oktáve  

nedeľa  
2.veľkonočná alebo nedeľa Božieho 
milosrdenstva 

slávnosť 

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
21.04. 

10.45 – 12.15 
12.15 – 12.30 
13.00 – 14.00 
 

na záver 
sv.omše 

nácvik zboru 
spovedanie 
Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania - sv. omša slovensky  
požehnanie Paschy  (veľkonočných 

pokrmov) 

pondelok Bank holiday svätá omša nie je 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok 

18.45 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 21.00 
21.00 – 22.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
upratovanie kostola 
večer pri spoločenských hrách 

sobota   

nedeľa 
28.04. 

10.50 – 12.30  
13.00 – 14.00 
13.00 – 14.00 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

príprava k SKI 
sv. omša – slovensko-česky  
slávnosť 1.sv.prijímania 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac apríl: 
 

 
MILODARY 

 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 14/04/2019 boli v sume 397,54 GBP. 
Milodary poskytnuté SCM na Bielu sobotu 
20/04/2019 boli v sume 199,50 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 
 

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 

Evanjelizačný 

Za lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí pomáhajú 

vo vojnových oblastiach a riskujú vlastné životy pre 
záchranu druhých. 

Úmysel KBS 
Aby posolstvo veľkonočnej lásky naplnilo srdcia veriacich 
nádejou a dôverou v Božie milosrdenstvo. 

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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POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV 
 

Kňaz na záver slávnosti 
veľkonočnej nedele 
Pánovho zmŕtvychvstania  
vyzve veriacich, ktorí si 
priniesli jedlá na 
posvätenie (PASCHA), aby 
ich položili pred obetný 
stôl. Potom bude 
nasledovať požehnanie 
veľkonočných jedál.  

 

 
 

VEĽKONOČNÝ POZDRAV 
 

Milí krajania, drahí bratia a sestry! 
 
Srdečne vás pozdravujem pri príležitosti Veľkonočných sviatkov! Zo srdca vám 
prajem, aby vás svetlo Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista naplnilo optimizmom, 
radosťou, odhodlaním žiť v jeho prítomnosti, a slovom aj osobným svedectvom 
svedčiť o kráse Ježišovho Evanjelia.  
Ako iste viete, drahí bratia sestry, na Slovensku tiež zápasíme s nedostatkom 
kňazských povolaní, čo sa odzrkadľuje aj v možnosti vyslať kňazov do služby v 
zahraničných slovenských misiách. Preto vás v súvislosti s Veľkým týždňom a 
ustanovením sviatosti kňazstva na Zelený štvrtok veľmi prosím o modlitby za 
kňazské povolania, aby mladí muži mali otvorene ́ srdcia voči  
Pánovmu volaniu. Stále totiž platí ono biblické: „Žatva je veľká, a robotníkov je 
málo“.  
Veľkonočné ráno je dňom novej nádeje, aj nádeje na novú jar kňazských 
povolaní.  
Ešte raz vám vyprosujem hojnosť Božích milostí pri príležitosti Pánovho 

víťazstva nad smrťou!  

Jozef Haľko, biskup  

 

 

UPRATOVANIE KOSTOLA  
 

V piatok 26. apríla 2019 sa bude upratovať 
kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený 

na 20.00 hod.  
Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť 
Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme sa 
mohli stretávať v jemu dôstojnom a nám 
príjemne čistom prostredí. 
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KONCERT SLOVENSKEJ GOSPELOVEJ SKUPINY TIMOTHY 
 
Milí priatelia,  
Slovenská katolícka misia v Londýne v spolupráci s gospelovou skupinou 
Timothy Vás srdečne pozýva na koncert, ktorý sa uskutoční 29. apríla 2019 
(pondelok) o 19.00 hod. v kostole Slovenskej katolíckej misie v Londýne. Koncert 
potrvá približne 90 minút a bude zahŕňať piesne, svedectvá a modlitby nielen v 
slovenčine ale aj v anglickom jazyku. Nakoľko je skupina známa celosvetovo 

z Campfestu, neváhajte pozvať aj svojich anglicky hovoriacich priateľov. 
Vstupné zdarma. Dobrovoľné príspevky na podporu výdavkov s koncertom 
(napr. úhrada cestovného atď.), môžete odovzdať počas koncertu. Tešíme sa na 
Vás! 
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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. 
 
 
 

PODPORA AKTIVÍT SCM V ROKU 2019 
 
Všetky aktivity Slovenskej katolíckej misie je možné uskutočniť iba vďaka 
dobrovoľníckej práci členov komunity a finančným príspevkom veriacich. Misiu 
môžete podporiť pravidelne prostredníctvom trvalých 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. 
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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 každý 3. 

piatok 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.piatok v mesiaci 

 Posvätenie devocionálií (na požiadanie) 

 Posvätenie príbytkov (na pozvanie) 

 
 

Pravidelné duchovné podujatia konané mimo SCM 
 

 Omša migrantov – Westminster/Southwark Cathedral – prvý Bank 

Holiday v máji  

 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 

 Problém odoberania detí v UK 
 O potrebe poistenia osôb v zahraničí 

 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 

 

Iné 

 Riešenie problému potratov a nechceného tehotenstva 

 Služby psychoterapie 
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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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SCM MÁ PRE VÁS V PONUKE TIETO SUVENÍRY 
 

 pohľadnice kostola SCM 
 obaly na OYSTER karty 
 publikáciu Tweetuj s Bohom 
 kožený 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.  
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

16 

 

 
 

Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

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

kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
21.04. – Ervín 
22.04. – Slavomír 

23.04. – Vojtech 

24.04. – Juraj 

25.04. – Marek 

26.04. – Jaroslava 
27.04. – Jaroslav 

28.04. – Jarmila 
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