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ROČNÍK III. - č. 34/2019 
 
 

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
25. 08. – 01. 09. 2019  

 

 
PRÍDU OD VÝCHODU I ZÁPADU  

A BUDÚ STOLOVAŤ V BOŽOM KRÁĽOVSTVE 
Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil. 

Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ 
On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí 

sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere 
a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on 
vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘ 

Vtedy začnete hovoriť: ‚Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.‘ Ale 
on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete 
neprávosť!‘ 

Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub 
a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von. 

A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom 
kráľovstve. 

A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“ 
 Lk 13, 22-30 
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   Prežívame explóziu tovarov. Dnes je všade veľké množstvo všetkých druhov 
tovarov a vecí. S tým súvisí aj možnosť výberu. Bohatí ľudia si vyberajú drahší 
tovar. Chudobnejší ľudia sa správajú ekonomickejšie. Zisťujú a porovnávajú, 
kde je čo najlacnejšie a v tom obchode potom nakupujú. Je to rozumný postoj. 
Nedá sa však použiť v oblasti náboženskej. Človek nemôže hľadať ľahké 
náboženstvo a lacnú spásu.  
 
   Na otázku, koľko ľudí dosiahne spásu, Ježiš nevyslovuje konkrétne číslo. 
Odpovedá takto: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou“. To znamená, že do neba 
sa nedá dostať poľahky, lacno, bez námah.  
 
   Otázka o počte spasených je pre každú generáciu zaujímavá. Aj dnes sa ľudia 
pýtajú a rozmýšľajú, kto bude spasený. Tieto otázky sa kladú ľudia jednoduchí, 
ale aj teológovia. Keď nám však Ježiš nedal o počte spasených presnú 
informáciu, tak nikto na svete ju nedokáže poskytnúť. Z jeho postoja jasne 
vidieť, že neprišiel, aby nám dal detailné informácie o budúcom živote, ani jeho 
evanjelium nechce odpovedať na všetky možné a nemožné nápady a eventuality, 
ktoré skrsnú v mysliach ľudí. On prišiel, aby nám ukázal cestu do večného 
života, aby nás krstom povolal na túto cestu a aby sám o sebe povedal, že on je 
tou Cestou. Pre nás je najdôležitejšie, aby sme ostali na tejto ceste a s Ježišom 
vytrvali. Že sú na nej rozličné prekážky, trápenia a starosti, tak to sú tie „tesné 
brány“, ktorými musíme prechádzať.  

Ježiš k obrazu tesnej brány pridáva aj ďalší zaujímavý obraz. Je o ľuďoch, ktorí 
sa budú domáhať spásy, lebo Ježiša poznali, s ním stolovali, jeho slová počúvali. 
Ježiš im povie: „Neviem, odkiaľ ste. Odíďte odo mňa, všetci páchatelia 
neprávosti“. O akých ľudí tu vlastne ide? S Ježišom stolovať a Ježiša počúvať 
sa dnes uskutočňuje pri každej sv. omši. Môžu medzi páchateľov neprávosti 
patriť tí, ktorí sa zúčastňujú sv. omše? Môžu. Je to vážne varovanie pre každého 
z nás, ktorí sa pravidelne zúčastňujeme sv. omše. Ak však po nej páchame 
v každodennej situácii rozličné neprávosti, tak môžeme aj my od Ježiša počuť: 
odíďte odo mňa!            

   Populárny spisovateľ Antoin de Saint Exupéry raz povedal: „Ak chceš 
postaviť loď, tak nevolaj ľudí, aby obstarali drevo, pripravili nástroje, nedávaj 
úlohy a nerozdeľuj prácu, ale prebúdzaj v nich túžbu po šírom, nekonečnom 
mori“. Aj táto myšlienka silne pomáha téme, o ktorej uvažujeme. Všetky 
námahy a “tesné dvere“, ktorými musíme v živote prechádzať sa budú javiť 
v krajšom svetle, keď v nás bude túžba po „nekonečnom mori“ večného života.  

   Ak v nás takáto túžba nebude, tak sa budeme uspokojovať s lacným 
náboženstvom a namýšľať si, že máme v nebi isté miesto.   
 

- prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. - 
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OZNAMY NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 
3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac august: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok féria  
utorok sv. Moniky spomienka 
streda sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka 
štvrtok mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa spomienka 
piatok féria  
sobota féria  
nedeľa  22. nedeľa v cezročnom období   

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 
25.08. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 

pondelok 18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

utorok   
streda   
štvrtok   

piatok 18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
01.09. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 

 
 

14.45 – 15.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
úmysel sv.omše za dobrodincov a 
podporovateľov SCM 
spovedanie 

Evanjelizačný 
Za rodiny, aby sa prostredníctvom života modlitby  
a vzájomnej lásky čoraz viac stávali školami pravej 
ľudskosti.  

Úmysel KBS 
Aby sme na pútnických miestach našej krajiny načerpali 
dostatok duchovných síl na zvládanie každodenných 
ťažkostí. 
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MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 18/08/2019 boli v sume 168,46 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 
 

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 
 

 
UPOZORNENIE 

 
Dávame do pozornosti všetkým veriacim a návštevníkom SCM v Londýne, že  

 

 
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. 

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 
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ZMENA SVÄTÝCH OMŠÍ V TÝŽDNI 
 

Dávame do pozornosti všetkým veriacim a návštevníkom SCM v Londýne, že  
 

UPRATOVANIE KOSTOLA  
 
V piatok 30. augusta 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. 
 
 

PÚŤ DO WALSINGHAMU  
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Kapitulská 18, 814 15 Bratislava 

tel.: +421 2 5443 1506 
  www.charita.sk 

www.facebook.com/CaritasSlovakia 
 

 

Kontakt pre médiá: Monika Molnárová MSc., oddelenie komunikácie a PR SKCH; 0904 040 561; molnarova@charita.sk.  
 

Doprajme všetkým deťom rovnaké 
šance na vzdelávanie 

 
Bratislava 31. máj 2019 – Už po desiaty raz vyhlasuje Slovenská 
katolícka charita Zbierku školských pomôcok. SKCH ju tradične 
spúšťa 1. júna, na Medzinárodný deň detí, keďže zbierka súvisí 
práve s deťmi. Charita malým školákom zo sociálne slabších 
pomerov, krízových centier či deťom z charitných detských 
domov na Slovensku, pomáha zbierkou naplniť ich školské 
tašky a uľahčuje im tak prístup k vzdelaniu. 
 
Ekologicky a srdcom 
Vyrástlo vám dieťa zo školskej aktovky, máte doma zvyšné detské 
vrecúško na telesnú či plnú zásuvku farbičiek? Nevyhadzujte ich, ale 
darujte. Nielen nové, ale aj použité, no stále funkčné školské 
pomôcky môžete odovzdať do vyše 40-tich zberných miest na celom 
Slovensku. Aktualizovaný zoznam zberných miest nájdete na 
oficiálnej stránke Slovenskej katolíckej charity www.charita.sk. 
Slovenská katolícka charita v tomto ročníku plánuje rozšíriť 
zoznam zberných miest aj o partnerské školy vzdelávacieho 
programu Teach for Slovakia.  
 
S prázdnou taškou sa do školy nechodí 

Zbierku školských pomôcok koordinuje Slovenská katolícka 
charita na Slovensku cez arcidiecézne a diecézne charity, ktoré 
poznajú konkrétne potreby v obciach či mestách rôznych regiónov 
Slovenska. Už 10 rokov sa touto celonárodnou zbierkou katolícka 
charita snaží pomáhať sociálne znevýhodneným deťom, aby opäť 
v septembri, na začiatku školského roka, mohli zasadnúť do 
školských lavíc pripravené a mali rovnakú šancu na vzdelanie ako 
ostatné deti. O zbierku majú Slováci záujem. Minulý rok napríklad 
Charita vyzbierala od štedrých darcov z celého Slovenska až 27 269 
školských pomôcok. „Ľudia prichádzajú, mnohokrát sa prídu aj sami 
opýtať, čo je potrebné pre deti, a potom sa aj opakovane vracajú 
a donášajú nám buď nové alebo použité školské pomôcky. Pomôcky 
nemusia byť nové, ale nech sú v takom stave, aby napríklad, tí, ktorí ich 
chcú darovať, si vedeli predstaviť, že ich budú používať ich deti, aby 
sme v charitách nemali veci, ktoré budeme vyhadzovať,“ dodáva zo 
skúseností Boris Hrdý z Bratislavskej arcidiecéznej charity.   

Zbierka vrcholí začiatkom školského roka, oficiálne sa končí 
15. septembra 2019. Školákov v núdzi môžete na Slovensku 
podporiť nielen materiálne, ale aj finančne na účte SK37 0900 0000 
0001 7687 5345, variabilný symbol 2211. 
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SAKRISTIA KOSTOLA OUR LADY OF LA SALETTE AND ST JOSEPH  

SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE V LONDÝNE 
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ZÁPIS A POHOVOR S RODIČMI DETÍ,  
KTORÍ CHCÚ PRIHLÁSIŤ SVOJE DETI  
K PRÍPRAVE NA 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE  

 
Slovenská katolícka misia v Londýne pozýva všetkých 
rodičov, ktorí chcú dať zapísať svoje deti na prípravu k 
1.sv.prijímaniu pre tento školský rok, aby prišli v pondelok 
16. septembra 2019 o 17.00 hod. do kostola SCM Our 
Lady of La Salette and St Joseph na 14 Melior Street, 
SE1 3QP, kde bude pohovor s rodičmi a zápis detí. 
Predbežne by mala byť slávnosť 1.sv.prijímania v máji 
budúceho roku. Zápis sa vzťahuje na deti, ktoré v tom čase 
musia mať dovŕšený vek 10 rokov. 
Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich 
detí k príprave na 1. sväté prijímanie, aby do 9.septembra 
2019 odovzdali prihlášky spolu s krstnými listami.  
Ak dieťa ešte nebolo ani pokrstené, odovzdáte iba prihlášku. 
Tlačivo prihlášky si môžete vyžiadať v sakristii kostola u kostolníka.  
Krstné listy si treba vyžiadať na Farskom úrade, kde ste boli pokrstení. 
Prihlášku spolu s krstným listom zašlite poštou na adresu Slovenskej katolíckej 
misie v Londýne. 
Po uvedených termínoch sa nebude brať ohľad na oneskorené žiadosti o 
prihlásenie. 
 

ZÁPIS A POHOVOR S DOSPIEVAJÚCIMI A DOSPELÝMI, 
KTORÍ SA CHCÚ PRIHLÁSIŤ K PRÍPRAVE 

KU SVIATOSTIAM KRESŤANSKEJ INICÁCIE (SKI) 
krst, birmovanie, prijímanie 

 
Slovenská katolícka misia v Londýne pozýva dospievajúcich (od 14. roku života) 

a dospelých, ktorí sa chcú dať zapísať k príprave 
ku SKI pre nasledujúce obdobie, aby prišli v 
pondelok 16. septembra 2019 o 19.00 hod. do 
kostola SCM Our Lady of La Salette and St 
Joseph na 14 Melior Street, SE1 3QP, kde bude 
uskutočnený spoločný pohovor s adeptmi na 
prípravu ku SKI. 

Žiadame adeptov na prijatie sviatostí kresťanskej iniciácie, ktorí majú záujem 
o prihlásenie sa k príprave, aby do 9.septembra 2019 odovzdali prihlášky 
spolu s krstnými listami.  
Ak adept ešte nebol ani pokrstený, odovzdá iba prihlášku. 
Tlačivo prihlášky si môžete vyžiadať v sakristii kostola u kostolníka.  
Krstné listy si treba vyžiadať na Farskom úrade, kde bol adept pokrstený. 
Prihlášku spolu s krstným listom zašlite poštou na adresu Slovenskej katolíckej 
misie v Londýne. 
Po uvedených termínoch sa nebude brať ohľad na oneskorené žiadosti o 
prihlásenie. 
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POTREBA DOBROVOĽNÍKOV PRE SCM 
 
Slovenská katolícka misia vie poskytnúť iba také duchovné, kultúrne, sociálne 
a iné služby, ktoré má pokryté personálne (profesionálmi alebo dobrovoľníkmi), 
priestorovo (dostatok spoločenských priestorov a sociálneho vybavenia) 
a finančne (prenájom priestorov, úhrada profesionálov, úhrada externých 
služieb, náležité technické vybavenie a prostriedky). 
 

Aj ty môžeš prispieť k atraktivite tejto komunity a k naplneniu duchovných, 
voľnočasových, kultúrnych a sociálnych potrieb, záujmov alebo aktivít tohto 
spoločenstva a hostí najmä svojou službou. 
 
KDE A AKO MÔŽEŠ POMÔCŤ A POSKYTNÚŤ SVOJ TALENT 

PRE SLUŽBU INÝM A NA SLÁVU VŠEMOHÚCEHO? 
 
ASISTENCIA PRI OLTÁRI 
o poskytnúť službu asistencie pri oltári počas sv. omší a pri slávnostiach  
o prihlásiť sa môžete u koordinátora pre asistenciu pri oltári   
info@scmlondon.org 
 
ANIMOVANIE PRÍPRAVY K 1.SV.PRIJÍMANIU 
o napomôcť s prípravou detí k 1.sv.prijímaniu 
o ak máš teologické vzdelanie, je to vítané, ak nie, doškolíme 
o prihlásiť sa môžete u koordinátora pre katechétov info@scmlondon.org 
 
ANIMOVANIE PRÍPRAVY K SVIATOSTIAM KRESŤANSKEJ 
INICIÁCIE PRE DOSPIEVAJÚCICH A DOSPELÝCH (SKI) 
o napomôcť s prípravou dospelých ku SKI  
o ak máš teologické vzdelanie, je to vítané, ak nie, doškolíme  
o prihlásiť sa môžete u koordinátora katechétov info@scmlondon.org 
 
ANIMOVANIE KATECHÉZ PRE MALOLETÉ DETI 
o Napomôcť pri katechéze maloletých detí počas nedeľných sv. omší a pri 
stretnutiach rodín 
o ak máš teologické vzdelanie, je to vítané, ak nie, doškolíme  
o prihlásiť sa môžete u koordinátora pre katechétov info@scmlondon.org  
 
TLMOČENIE 
o tlmočenie nedeľnej sv. omše do anglického jazyka. (resp. opačne) 
o prihlásiť sa môžete u koordinátora tlmočníkov secretary@scmlondon.org  
 
SPEV A HUDBA 
o inštrumentálne a spevácke sprevádzanie svätých omší a iných liturgických 
podujatí 
o nácvik každú nedeľu o 11.15 hod. v Church Hall SCM 
o prihlásiť sa môžete u koordinátora pre spevokol a hudobníkov p. Gabriela 
Guniša  
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ARANŽOVANIE 
o napomôcť pri príprave liturgického priestoru kvetinovou a inou dekoráciou 
o prihlásiť sa môžete u koordinátora pre aranžérov  secretary@scmlondon.org 
 
DOBROVOĽNÍK PRE RÔZNE PRÍLEŽITOSTI A PODUJATIA: 
o pri mnohých podujatiach je potrebné vypomôcť ako usporiadateľ alebo treba 
niesť zástavy v procesii alebo treba pomôcť s úpravou priestoru 
o predtým sa prihlásiť u koordinátora dobrovoľníkov secretary@scmlondon.org 
 
SPRÁVA SOCIÁLNYCH SIETÍ  (Twitter, FB, ... ) 
o venovať sa prezentácií a propagácii podujatí SCM, informovať o  
najnovších správach a duchovných aktivitách SCM; 
o prihlásiť sa môžete u koordinátora SSS a IT dobrovoľníkov 
info@scmlondon.org  
 
UVÍTACÍ TÍM 
o komunikačných a priateľských ľudí do „uvítacieho tímu“, ktorí by privítali 
návštevníkov pri vstupe do kostola, poskytli im oznamy a základné informácie 
a zoznámili ich so stálymi členmi SCM; 
o prihlásiť sa môžete u koordinátora pre uvítací tím info@scmlondon.org 
 
SPRÁVA KNIŽNICE 
o spravovať a viesť knižnicu SCM 
o predtým sa prihlásiť u koordinátora pre správu knižnice info@scmlondon.org 
 
OBSLUHA 
o pomocníkov ochotných venovať sa hosťom a členom SCM po svätej omši v 
nedeľu a zabezpečiť podávanie kávy, čaju, ohrev jedla pre mamičky s deťmi, 
upratanie miestnosti po skončení nedeľného popoludnia;  
o prihlásiť sa môžete u koordinátora dobrovoľníkov pre obsluhu 
secretary@scmlondon.org 
 
KREATÍVNA SKUPINA 
o pomoc pri vytváraní reprezentačných predmetov a bookletov, pohľadnice, 
kalendára SCM a podobne 
o prihlásiť sa môžete u koordinátora pre kreatívnu skupinu 
info@scmlondon.org 
 
SPRÁVA OBCHODNÝCH TRANSKACIÍ  (SOT) 
o dobrovoľníci, ktorí by sa radi venovali inzercii na stránke (predaj starých 
kníh, zbierka oblečenia, zdieľanie spoločnej cesty na Slovensko, hľadanie 
práce a ubytovania...)  
o prihlásiť sa môžete u koordinátora pre SOT info@scmlondon.org 
 
Radi privítame a uvedieme každého, 
kto má záujem o dobrovoľnícku činnosť v SCM, chce využiť svoje dary a talenty, 
podporiť toto spoločenstvo, poslúžiť pre dobro ľudí a Božiu slávu a využiť tak cestu 
spoznávania a obohacovania iných a svojej sebarealizácie a naplnenia.  
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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 Farskej rady (Jarmila Antoničová, Daniela Brachová, 
Vladimír Marko). 

 
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.  
Vo Veľkej Británii je odluka Cirkvi od štátu, a preto existencia a činnosť SCM je hradená výhradne 
z milodarov veriacich, donorov a sponzorov. Slovenská katolícka misia v Londýne existuje, poskytuje 
a vykonáva všetky svoje pastorálne, duchovné a sviatostné služby ako aj kultúrne a sociálne podujatia 
a pomoc na základe dobrovoľných finančných príspevkov svojich veriacich a členov SCM.  
SCM nie je dotovaná slovenskou Cirkvou (KBS) či anglickou Cirkvou (arcidiecéza Westminster) a ani 
Vatikánom. 
Rovnako pre jej plnohodnotné naplnenie poslania je potreba dobrovoľníkov, bez ktorých misijná 
činnosť je výrazne oklieštená.  
 
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. 
 

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. 
 



 

12 

 

 
Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 
kňazom, susedom, kolegom. 
 
25.08. – Ľudovít 
26.08. – Samuel 
27.08. – Silvia 
28.08. – Augustín 
29.08. – Nikola, Nikolaj 
30.08. – Ružena 
31.08. – Nora 
01.09. – Drahoslava 
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