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ROČNÍK III. - č. 35/2019 
 
22. a 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

01. – 15. 09. 2019  
 

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
01. – 08. 09. 2019  

 

 
KTO SA POVYŠUJE, BUDE PONÍŽENÝ,  

A KTO SA PONIŽUJE, BUDE POVÝŠENÝ 
V sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho 
pozorovali. 

Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto 
podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo 
mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba 
i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať 
posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom 
príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane 
pocty pred všetkými spolustolujúcimi. 

Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude 
povýšený.“ 

A tomu, čo ho pozval, povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich 
priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby 
nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi 
chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa 
ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“ 

 Lk 14, 1.7-14 
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   Veľké štáty a svetové organizácie posielajú do iných štátov svojich politických 
alebo vojenských pozorovateľov. Ich činnosť spočíva v tom, že svojim vládam 
a nadriadeným orgánom poskytujú informácie, o ktoré majú záujem. Avšak 
neexistujú len profesionálni pozorovatelia. Každý človek už tým faktom, že žije, stáva 
sa aj pozorovateľom sveta, v ktorom žije. Hodnota pozorovania záleží od celkovej 
úrovne človeka, od jeho skúseností, vzdelania, veku. Schopnosť vedieť pozorovať 
jednotlivé udalosti okolo nás, správne ich zhodnotiť a vedieť sa na niektorých aj 
poučiť, patrí medzi hlavné zdroje ľudského poznania. 
 
   Aj Ježiš bol pozorovateľom života okolo seba. Z týchto pozorovaní neraz ponúkol 
ľuďom dôležité ponaučenia. Dnes Ježiš pozoruje, ako sa pozvaní svadobní hostia 
tlačia na prvé miesta.  
 
   To využil na to, aby nám dal hodnotné ponaučenie o pokore. Upozornil nás, že sme 
často náchylní uprednostňovať svoje ja pred všetkým a každým – pred Bohom aj pred 
ľuďmi. Že si namýšľame, akí sme dôležití a veľkí. To sa potom negatívne prejavuje 
v spoločenskom života, ale aj v živote jednotlivých cirkevných obcí. Ježiš nás preto 
vážne varoval: „Každý, kto sa povyšuje bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude 
povýšený“.  
 
   Vážme si aj my dar alebo schopnosť pozorovať vecí a ľudí okolo nás. Je to veľká 
kniha, z ktorej sa môžeme denne učiť. 
     Môžeme sa napríklad učiť na spomínaných pyšných a sebavedomých ľuďoch. 
Akí sú niekedy títo ľudia smiešni. Ako si namýšľajú, že im patrí svet. Ako neraz na 
svoju pýchu doplatia. Ak ich človek pozorne sleduje, môže sa na nich poučiť, aký 
nemá byť.  
     Môžeme sa učiť, keď pozorujeme ľudí, ktorí prežívajú svoj život v hádkach 
a nepriateľstvách. Človek vidí, aký je smutný osud týchto ľudí a to by ho malo 
povzbudiť k tomu, že nebude žiť tak ako oni. Že krajšie a zdravšie je odpúšťať, ako 
nenávidieť.  
     Môžeme sa učiť na ľuďoch, ktorí sa klaňajú peniazom. Môžeme vidieť, ako často 
stratia svoju ľudskosť a dobrotu. Sú poučným príkladom, čo dokáže urobiť z človeka 
bohatstvo.  
     Mladí ľudia sa môžu učiť na svojich vrstovníkoch, ktorí prepadli drogám alebo 
alkoholu. Keď ich vidia, nepotrebujú žiadne odborné a varovné prednášky, lebo oni 
sú silným mementom, čo dokáže s človekom droga a alkohol.     
 
   Naše pozorovanie má byť formované evanjeliom. Na udalosti sa pozeráme 
Ježišovými očami a zisťujeme, v čom nám môžu napomôcť v našom osobnom 
posväcovaní a napredovaní. Ak by to tak nebolo, tak by sa naše pozorovanie zmenilo 
na obyčajnú zvedavosť, ktorá nemá veľkú hodnotu. Ak pozorujeme udalosti a ľudí 
okolo nás, tak sa máme vyvarovať aj toho, čo dnes kritizoval Ježiš. Pozorovateľ môže 
ľahko skĺznuť do pyšného postoja. Môže si veľmi rýchlo povedať: ja som lepší ako 
ostatní. Ak nám Boh dáva možnosť pozorovať komplikované ľudské osudy, tak je to 
aj preto, aby sme mu boli vďační za to, že sa nachádzame v lepšej situácii. A netreba 
si pritom namýšľať, že je to len naša zásluha.   
   Napokon nezabudnime, že aj nás ľudia pozorujú. Čo môžu vidieť dobré a čo zlé na 
našom živote? V čom ich môžeme povzbudiť a v čom pohoršiť? Môžu na nás vidieť, 
že sme formovaní evanjeliom a Ježišovým Duchom? Aj s týmito otázkami 
odchádzajme z nášho kostola, aby sme si doma na ne dali pravdivé odpovede.     

- prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. - 
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OZNAMY NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 
3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac september: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok féria  
utorok sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka 
streda féria  
štvrtok féria  
piatok féria  

sobota sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého 
a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov spomienka 

nedeľa  23. nedeľa v cezročnom období   

deň 
týždňa     čas program 

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 

pondelok   
utorok   

streda 18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 

18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 21.00 
 

 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
moderovaná adorácia k Božskému Srdcu 

Ježišovmu pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou s požehnaním na záver 

sobota   

nedeľa 
08.09.  

SVÄTÉ OMŠE V KOSTOLE SCM 
SA NESLÁVIA 

POZÝVAME VÁS NA PÚŤ DO WALSINGHAMU 

Evanjelizačný 
Za všetkých, ktorí sa zaoberajú spravodlivosťou, aby 
pracovali čestne a aby nespravodlivosť, prítomná vo 
svete, nikdy nemala posledné slovo.  

Úmysel KBS 
Aby sa na príhovor Sedembolestnej Panny Márie 
uchovávala a rozmnožovala viera v našej krajine aj vďaka 
kresťanskej výchove našich detí v rodinách a školách. 
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ROČNÍK III. - č. 36/2019 
 
 

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
08. – 15. 09. 2019  

 
 

 
 

KTO SA NEZRIEKNE VŠETKÉHO, ČO MÁ,  
NEMÔŽE BYŤ MOJÍM UČENÍKOM 

 
S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza 
ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj 
svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, 
nemôže byť mojím učeníkom. 

Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, 
či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť 
dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, 
a nemohol dokončiť.‘ 

Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne 
a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide 
proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte 
ďaleko, a prosí o podmienky mieru. 

Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím 
učeníkom.“ 

Lk 14, 25-33 
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PASTIERSKY LIST 
Konferencie biskupov Slovenska 

 
III. národný pochod za život 

 
Drahí bratia a sestry, 
 
v tomto roku uplynie 40 rokov od historického momentu, keď svätá Matka 
Tereza z Kalkaty prevzala – dňa 10. decembra 1979 – Nobelovu cenu za mier. 
Matka Tereza vtedy poukázala na najhlbšiu podstatu pravého mieru – na 
vzájomnú obetavú lásku a úctu medzi ľuďmi, akú nám ukázal Ježiš, keď za nás 
obetoval život (porov. Jn 15, 13). Matka Tereza hovorila o opustených rodičoch, 
ktorých zraňuje nezáujem ich vlastných detí. Vyzdvihla ochotu deliť sa aj s tým, 
čoho niet  nazvyš. Pripomenula utrpenie vyhladovaných rodín. Poukázala na 
nemožnosť milovať Boha a nemilovať blížneho, ktorý trpí hladom po láske. 
Matka Tereza sa viackrát vrátila k téme detí – trpiacich, hladujúcich, 
odvrhnutých či zanedbaných. Najdôležitejšou myšlienkou jej príhovoru je však 
tá, keď svetový mier postavila do priamej súvislosti s vojnou proti nenarodeným 
deťom. Povedala: „Dnes mier najviac ničí potrat, pretože to je frontálna vojna, 
priame zabitie, vražda spáchaná samotnou matkou... Ak matka môže zabiť 
vlastné dieťa, čo mne zabráni zabiť teba  a tebe zabiť mňa? Nič.“ Tieto slová sa 
dotýkajú aj nás na Slovensku: od roku 1957, keď bol u nás legalizovaný umelý 
potrat, prišlo v dôsledku umelých potratov o život takmer jeden a pol milióna 
detí. 
Z uvedených slov vyplýva, že Matka Tereza vidí priamu súvislosť medzi násilím 
voči najmenším spomedzi nás a ktorýmkoľvek iným násilím páchaným na 
človeku v priebehu jeho života. Korupcia, rasizmus, zneužívanie, násilie, fyzická 
likvidácia za názor či pravdu, nevymožiteľnosť práva, experimenty na deťoch,  
arogancia v rozhovoroch či diskusiách – to všetko sú rôzne prejavy tej istej 
neúcty voči ľudskej osobe, voči jej posvätnosti a nedotknuteľnosti. Úctu k 
ľudskej osobe však možno najlepšie pochopiť a prijať len vtedy, keď za pôvodcu 
všetkého a každého uznáme Boha – Stvoriteľa. On stvoril svet a stále ho tvorí 
podľa svojho nemenného zákona lásky. Bez Boha sa všetko rozpadá do 
neprehľadného chaosu vzťahov. Spomeňme si na slávnu vetu  
z románu Fiodora Michajloviča Dostojevského Bratia Karamazovovci: „Ak niet 
Boha, všetko je dovolené!“ 
My kresťania vyznávame, že Boh existuje. V tisícoch katolíckych kostolov na 
celom svete znie Krédo Cirkvi začínajúce slovami „Verím v jedného Boha“. V 
Boha Stvoriteľa. Hlava Katolíckej cirkvi, Svätý Otec František, neúnavne 
pripomína, ako hlboko je táto viera prepojená s úctou k tým najslabším z nás. 
Koncom mája tohto roku Svätý Otec účastníkom konferencie Áno životu potvrdil 
učenie Cirkvi v tomto bode: „Ľudský život je posvätný a nedotknuteľný. Od 
používania prenatálnej diagnózy – na selektívne účely – je potrebné dôrazne 
odrádzať, pretože je vyjadrením nehumánnej eugenickej mentality oberajúcej 
rodiny o možnosť prijať, objať  a milovať svoje najslabšie deti.“ Pri tej istej 
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príležitosti Svätý Otec označil likvidáciu počatého dieťaťa za najhoršiu formu 
korupcie, pričom potrat nazval „nájomnou vraždou“. 
Najhoršia forma korupcie je zaplatiť likvidáciu ľudskej osoby –  dať peniaze 
človeku, aby zabil iného človeka. Ak niet Boha, všetko je dovolené: aj siahnuť 
na bezbranného a nedovoliť mu narodiť sa. „Stačia dve vety, dve otázky, aby 
sme to dobre pochopili“ – povedal pápež a pokračoval: „Je dovolené vyhasiť 
ľudský život na vyriešenie nejakého problému? Druhá otázka: či je dovolené 
najať vraha na vyriešenie problému...  Nie je to dovolené. Nikdy, nikdy 
neslobodno vyhasiť ľudský život ani najať vraha, aby sa vyriešil určitý problém. 
Potrat nikdy nie je odpoveďou, ktorú ženy a rodiny hľadajú.“ 
O tom, ako bytostne je človek a jeho vzťahy závislý od Boha, hovoria aj čítania 
tejto nedele. „Vráťte sa synovia človeka“, volá Boh prostredníctvom autora 
žalmu. V žalme prosí Boha „aby sme našli múdrosť srdca“.  Aby sám Boh 
„upevňoval dielo našich rúk“ (Ž 90, 3.12.17).  
Diela našich rúk sú ako dom na piesku, ak sa do nich púšťame bez tej „múdrosti 
srdca“ napojenej na Boha – Boha jedinečného a živého; Boha prítomného a 
účinného. Pán Ježiš to ilustruje obrazom staviteľa či bojovníka, ktorý sa zastaví, 
aby si svoj projekt najprv premyslel a prepočítal (porov. Lk 14, 25 – 33). A keď 
zistí, aký je pomer síl, požiada o „podmienky mieru“. Základnou Božou 
„podmienkou mieru“ je zastavenie akéhokoľvek násilia na človeku. Zopakujme 
si to ešte raz: úcta k najmenšiemu a najbezbrannejšiemu človeku  
v sebe zahŕňa úctu ku každému človeku v každom veku. Obrana najmenších 
z nás je zároveň aj obranou každého človeka bez výnimky. 
Preto ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú matkám v núdzi;  ktorí realizujú 
programy na podporu manželstiev a rodín. Všetkým, ktorí formujú svedomie 
spoločnosti na hodnotu dôstojnosti každého ľudského života. Tiež pozývame  
každého z vás – angažovať sa v hnutí za život podľa svojich možností,  a to zvlášť 
v prípadoch záchrany detí, ktoré sú už počaté.  
„Za najmenších z nás“ – tak znie heslo tohoročného Národného pochodu za 
život. Veď nenarodené deti sú najmenšími v tom najhlbšom význame slova – sú 
fyzicky najmenší, sú tiež najbezbrannejší, najnevinnejší, úplne závislí od 
druhých. Kto iný má chrániť najslabších, ak nie my kresťania? Preto vás 
srdečne pozývame na Pochod za život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 
22.septembra opäť v Bratislave – o pol tretej popoludní na Námestí slobody. Iste 
sa pamätáte na jedinečnú atmosféru pochodov za život v Košiciach v roku 2013  
a v Bratislave v roku 2015, na tie chceme nadviazať. Chceme vykročiť v Božej 
prítomnosti s múdrosťou srdca, s rozvahou a neúnavnosťou staviteľa novej 
civilizácie lásky, s  dôverou bojovníka za Božiu vec pre dobro každého človeka. 
Vytvoríme solidárne spoločenstvo ľudí dobrej vôle, pripravených vydať svedectvo 
o zmysle ľudského života.  
Vykročme teda do ulíc Bratislavy  – ako ľudia vďační za život  – svoj i tých 
druhých. Poďme spolu – ako ľudia dotknutí Ježišom, ktorého svetlo je ponukou 
pre všetkých, vrátane ľudí znechutených, unavených, vzdialených. 
Dovidenia na Národnom pochode za život v Bratislave! 
 

Všetkým vám žehnajú biskupi Slovenska. 
 
 

(List treba prečítať v nedeľu 8. septembra 2019, pri svätých omšiach namiesto homílie.) 
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OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 
 
3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac september: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň 
slávenia 

pondelok féria  
utorok féria  
streda féria  
štvrtok Najsvätejšieho mena Panny Márie ľub. spomienka 
piatok sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka 
sobota Povýšenie Svätého kríža sviatok 

nedeľa  Sedembolestnej Panny Márie, patrónky 
Slovenska slávnosť 

deň 
týždňa     čas program 

nedeľa 
08.09.  

SVÄTÉ OMŠE V KOSTOLE SCM 
SA NESLÁVIA 

POZÝVAME VÁS NA PÚŤ DO WALSINGHAMU 
pondelok   
utorok   

streda 18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
15.09. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 

 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
po sv. omši sa nebude spovedať 

Evanjelizačný 
Za všetkých, ktorí sa zaoberajú spravodlivosťou, aby 
pracovali čestne a aby nespravodlivosť, prítomná vo 
svete, nikdy nemala posledné slovo.  

Úmysel KBS 
Aby sa na príhovor Sedembolestnej Panny Márie 
uchovávala a rozmnožovala viera v našej krajine aj vďaka 
kresťanskej výchove našich detí v rodinách a školách. 
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MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 25/08/2019 boli v sume 104,02 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  
 

MODEROVANÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

 
Srdečne pozývame všetkých na moderovanú 
prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho. 
Poklona začína hneď po skončení svätej omše na prvý 
piatok 6. septembra 2019 o 20.00 hod. (sv. omša 
začína o 19.30 hod.) Príď, vzkriesený a oslávený Pán 
čaká aj na Teba, aby Ti daroval svojho Ducha. 

UPOZORNENIE 
 

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



 

17 

 

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 zaškolíme každého, kto má záujem o dobrovoľnícku činnosť v SCM, chce využiť svoje dary 
a talenty, podporiť toto spoločenstvo a poslúžiť pre dobro ľudí a Božiu slávu. Aj toto je jedna z ciest, ktorú 
možno využiť na vzájomné spoznávanie a obohacovanie iných. Zároveň je to aj spôsob zdravej i prospešnej 
sebarealizácie a zmysluplného naplnenia stráveného času a služby v Božom chráme. 
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STÁLY PROGRAM 
v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph 

 
a/ MODLITBA RUŽENCA 

v ½ hodinu pred začiatkom každej svätej omše 
 

b/ KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
v Každú prvú nedeľu v mesiaci po sv. omši o 14.15 hod.  

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

v 19:30 – 20:15 hod. 
o Moderovaná poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 
 

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

o Tichá poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 

v 20:15 – 21:00 hod. 
o Modlitby chvál 

 
c/ KAŽDÝ PIATOK A NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 

v ½ hodinu pred začiatkom svätej omše pobožnosť krížovej cesty 
 

SPOVEDANIE          PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE  
 

 Streda  –  18:30 – 19:15         Streda  –  19:30 (SVK)   
 Piatok –  18:30 – 18:50         Piatok –  19:00 (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: 
Streda 15.00 – 18.00 hod.     (potreba dohodnúť stretnutie cez secretary@scmlondon.org ) 
 
 

Počas mesiacov júl, august až do polovice septembra kancelária SCM pre čerpanie dovolenky 
a zastupovanie nebude v prevádzke a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti. 
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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. 
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 
kňazom, susedom, kolegom. 
 
01.09. – Drahoslava 
02.09. – Linda 
03.09. – Belo 
04.09. – Rozália 
05.09. – Regina 
06.09. – Alica 
07.09. – Marianna 
08.09. – Miriama 

08.09. – Miriama 
09.09. – Martina 
10.09. – Oleg 
11.09. – Bystrík 
12.09. – Mária 
13.09. – Ctibor 
14.09. – Ľudomil 
15.09. – Jolana
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