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ROČNÍK III. - č. 37/2019 

 

SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE 
PATRÓNKY SLOVENSKA  

15. – 22. 09. 2019  

 

TVOJU VLASTNÚ DUŠU PRENIKNE MEČ 

 

Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal 
a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre 
mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú 
dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ 

 Lk 2, 33-35 
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Počet bolestí Panny Márie vznikol v tradícii, v stredoveku. Všetci vieme, že spočítať bolesti 
nejakého života sa nedá. Niekedy povieme, že už niečo nebolí, ale ono sa to po rokoch ozve, 
inokedy si nahovárame, že niečo nebolí, ale ono to bolí, o inom po čase povieme, že to nebolo 
také zlé. Jednoducho, presný počet bolestí sa v žiadnom živote nedá vyjadriť presným číslom.  
Aj pri Panne Márii si niektoré národy ponechali len pomenovanie Bolestná Matka, prípadne 
Prebolestná. 
 
Ak my hovoríme o Sedembolestnej Panne Márii, tak pri číslovke sedem máme na mysli to, čo 
tradícia najviac spomínala. Začalo to už predpoveďou, že toto dieťa prinesie meč bolesti do 
srdca svojej matky, pokračovalo to útekom celej rodiny do Egypta, potom hľadaním 
dvanásťročného Ježiša v chráme. Potom prichádzajú tie silnejšie – keď ho Mária vidí na 
krížovej ceste, keď ho vidí pribitého na kríž, keď do jej rúk, do jej lona skladajú mŕtve Ježišovo 
telo a napokon zatvorenie hrobu nad Ježišom, teda jeho pochovanie. Už samotné takéto 
vymenovanie by stačilo na to, aby sa z toho vytvorila naša meditácia a aby sme mohli vnímať 
hĺbku bolestných udalostí v Máriinom živote. Predsa však asi vnímame, že aj za týmito jasnými 
ranami v živote Panny Márie sa skrýva ešte niečo silnejšie. 
 
Všetko to začalo tým, keď Mária dala svoje „áno“, svoje „fiat – staň sa“ Bohu. Zdanlivo by to 
malo znamenať, že jej život sa premení na dobré a príjemné prežívanie. Ale vidíme opak – jej 
život je takmer neprestajne pretkaný bolesťou. „Áno“ Bohu neznamená, že život bude už len 
dobrý! Poznajú to manželia – tiež si dávajú svoje „áno“ aj do budúcnosti, ktorú nepoznajú. A 
dávajú si ho aj do ťažkých chvíľ. Ak v tom aj vydržia, sú krásnymi. Ale jednoduché to často nie 
je. 
 
Mária si snáď mohla zariadiť život inak. Možno mohla navrhnúť svojmu Synovi, keď bol na 
vrchole slávy, aby si urobil živnosť z uzdravovania, veď má na to schopnosti a určite by sa 
uplatnil! Ale ona s ním ide iným smerom. 
 
Sú ľudia, ktorí hovoria, že tá najsilnejšia otázka nad životom je, či to všetko malo zmysel. Či 
malo zmysel prijať ťažkosti, či malo, v Máriinom i našom prípade, zmysel povedať Bohu svoje 
„áno“, či malo zmysel vydržať. A toto sa mi javí ako hlavná, pod všetkým podpísaná bolesť v 
Máriinom živote. 
 
Ak premýšľam nad zmyslom, v pamäti sa mi vynára kniha od rakúskeho psychiatra 
židovského pôvodu Viktora Emila Frankla. Kniha nesie názov „A predsa povedať životu áno“. 
Frankl bol v koncentračnom tábore. Mal šťastie – prežil. Už v tábore pomáhal svojím kolegom 
v tom, aby objavili zmysel aj v ich situácii. To preto, že keď má človeka zmysel, unesie veľa 
vecí, aj ťažkých. Naopak, ak sa stratí dôvera v zmysel, neraz to znamená aj stratu síl k životu, 
a často aj samotného života. Frankl došiel k poznaniu, ktoré je vyjadrené už v samotnom názve 
knihy: a predsa áno! 
 
A toto vnímam aj ako posolstvo dnešnej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie. Jej odkaz 
akoby znel: Má zmysel povedať Bohu „áno“, aj keď to neznamená bezproblémový život. Má 
zmysel povedať svoje „áno“ životu, aj keď je ťažký. Možno až potom, neskôr spoznáme, v čom 
ten zmyslel bol, ale predsa môžeme dôverovať, že je. Život má zmysel i vtedy, keď práve 
netvoríme veľké veci, ktoré po nás zostanú, má zmysel i vtedy, keď práve neprežívame 
príjemné chvíle a určite si neužívame život. Jedna z možností, ako má život zmysel je: uniesli 
sme to, čomu sme nerozumeli, čo bolelo, čo bolo ťažké. V tomto je Sedembolestná Matka 
veľkým príkladom. A my vieme, že jej príklad mal zmysel. 
 

- Peter Cibira - 
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Najvýznamnejšie slávenie 
Šaštín 15. september 2014: zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej 

 

Sedem bolestí Panny Márie 

1. keď počula Simeonovo proroctvo o meči, ktorý aj jej prebodne srdce, 
2. keď utekala do Egypta, keď Herodes vraždil neviniatka, 
3. keď hľadala strateného Ježiša v Jeruzaleme, 
4. keď Ježiša zajali a odsúdili, 
5. keď Ježiš zomieral na kríži, 
6. keď Ježiša zložili z kríža, 
7. keď Ježišovo telo kládli do hrobu. 

 

Z dejín úcty k Sedembolestnej 
4. storočie začiatok teológie o bolestiach Panny Márie 
1221 v Schonau opátstve postavený prvý oltár k úcte Bolestnej Matky 

1230-1306 františkán Jacopone da Todi napísal hymnus Stabat Mater 

Dolorosa 
1413 synoda v Kolíne zaviedla provinčný sviatok Bolestnej Matky Márie 
1470 ostrihomský arcibiskup Ján Vité, pastiersky list: “Dejiny nás učia, že 

naši predkovia sa v ťažkých časoch obracali o pomoc k Bolestnej Panne Márii, ju 
prosili a ona ich vyslyšala. Ako arcibiskup sa obraciam na vás – zasväťme sa 
Bolestnej Panne Márii, aby sa stala našou ochrankyňou pred 
nebezpečenstvami” 
1564 Šaštín: grófka Angelika Bakičová dala 
zhotoviť sochu Sedembolestnej 
1727 Benedikt XIII.: súhlas s úctou 
Sedembolestnej ako patrónky Slovákov 
1814 Pius VII. rozšíril sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie pre celú Cirkev 
1913 Pius X. stanovil 15. september za 
sviatok Sedembolestnej Panny Márie 
1927 Pius XI. vyhlásil Sedembolestnú 
Pannu Máriu za patrónku Slovenska 
1964 Pavol VI. potvrdil Sedembolestnú ako 
patrónku Slovenska 
1995 Ján Pavol II. na púti v Šaštíne 

 
Aj keď sviatok Sedembolestnej Panny Márie nemá svoj pôvod na slovenskom 
území, predsa však má svoje mimoriadne miesto v dejinách Slovákov. Silná 

mariánska úcta, ktorá tvorila súčasť cyrilometodského dedičstva Slovákov v 
spojení so symbolickými siedmimi bolesťami Panny Márie, v ktorých nachádzali 
počas dlhých stáročí útechu v ich národnom, náboženskom a sociálnom útlaku 
vytvárali silné predpoklady, aby sa úcta k Sedembolestnej stala symbolom 
Slovákov, ktorí ju oddávna považovali za svoju hlavnú patrónku.  
 
Úcta k siedmim bolestiam Panny Márie (sedem je biblické číslo označujúce 
plnosť, čím sa chce vyjadriť, že Panna Mária bola nielen plná milosti ale aj plná 
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bolesti) má svoj pôvod na kresťanskom Východe u cirkevného otca sv. Efréma 
Sýrskeho (306-373), ktorý šíril úctu k bolestiam Panny Márie, na Západe mal 
svoj pôvod v úcte k piatim bolestiam ukrižovania Pána Ježiša. Najstarší kostol 
zasvätený Panne Márii Sedembolestnej je v Trstíne-Hájičku z roku 1245. 
Tradícia úcty k Sedembolestnej Panne Márie je však na Slovensku najviac 
zviazaná so Šaštínom, kde sa nachádza milostivá socha Sedembolestnej Panny 
Márie z roku 1564. Dala ju vyhotoviť nábožná grófka Angelika Coborová-
Bakičová, veľká ctiteľka Bolestnej Panny Márie. Uložila ju do kaplnky, ktorá 
dodnes stojí vedľa národnej baziliky. Spolu s obyvateľmi Šaštína a okolitých 
osád prichádzala prosiť, aby Sedembolestná ochránila tento kraj pred Turkami. 
 
V roku 1744 bol v Šaštíne dokončený chrám Sedembolestnej Panny Márie, ktorý 
je dnes národnou svätyňou a sa stal sa jedným z najvýznamnejších a najväčších 
mariánskych pútnych miest na Slovensku. Pápež Pius VII. rozšíril sviatok 

Sedembolestnej na celú Katolícku cirkev. Na žiadosť slovenských biskupov 

pápež Pius XI. dekrétom Celebre apud Slovachiae gentem z 22. apríla 1927 
dovolil používať invokáciu po litániách „Oroduj za nás Matka Sedembolestná“, 
čím potvrdil tradíciu Slovákov uctievať ako svoju patrónku Sedembolestnú 
Pannu Máriu. Slovenský katolícky exil potvrdil úctu k Sedembolestnej Panne 
Márii, patrónke Slovenska tým, že na jej sviatok 15. septembra 1963 sa konala 
prvá svätá omša a posviacka kaplnky Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme. 
 
Dňa 23. novembra 1964 pápež Pavol VI. apoštolským listom Quam pulchram 
potvrdil starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patrónky 
Slovenska a vyhlásil šaštínsky chrám Sedembolestnej za baziliku minor. Po 
Druhom vatikánskom koncile bola Sedembolestná Panna Mária potvrdená ako 
patrónka Slovenska pri schválení osobitného liturgického kalendára 
slovenských diecéz v roku 1975. Pápež Ján Pavol II. počas svojej prvej verejnej 
návštevy po zotavení sa z atentátu, keď navštívil Slovenský ústav sv. Cyrila a 
Metoda, vo svojej homílii povedal: „Vaši apoštoli svätí Cyril a Metod získali 
vzdelanie v Carihrade, kde mariánska úcta existovala už od prvých storočí 
kresťanstva. Či netreba tu hľadať aj najhlbšie korene mariánskej úcty Slovákov 
k Sedembolestnej?“.  
 
Počas svojej druhej apoštolskej cesty na Slovensku v roku 1995 navštívil aj 
národnú svätyňu v Šaštíne, kde korunoval zázračnú sochu Sedembolestnej 
Panny Márie, patrónky Slovenska. V homílii nám adresoval tieto slová: „Chcem 
v tejto svätyni poprosiť Pannu Máriu, aby aj naďalej poskytovala materskú 
pomoc pri premene sŕdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom 
Slovenska. Zvlášť jej odporúčam mladú generáciu, všetkých trpiacich a 

všetkých, čo hľadajú pravdu“. 
 
V roku 2014 v Šaštíne slávili 450. výročie prvého zázraku na príhovor 
Sedembolestnej Panny Márie a 50 rokov od jej titulu za Patrónku Slovenska. Z 
tohto dôvodu vyhlásili slovenskí biskupi rok 2014 za Rok Sedembolestnej Panny 
Márie.  
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OZNAMY NA 24. 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 
sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, 
mučeníkov 

spomienka 

utorok féria  

streda féria  

štvrtok féria  

piatok 
sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla 
Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 

spomienka 

sobota sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok 

nedeľa  25. nedeľa v cezročnom období   

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
15.09. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 

14.45 – 15.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  

spovedanie 

pondelok 
17.00 – 18.00 
19.00 – 20.00 

pohovor s rodičmi prvoprijímajúcich detí 
pohovor s kandidátmi na prijatie SKI 

utorok   

streda 

15.00 – 18.00 

18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 21.00 

administratívne hodiny - stránky 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
Modlitby chvál + agapé 

štvrtok   

piatok 
18.30 – 19.20 

 
19.30 – 20.00 

tichá adorácia s požehnaním na záver + 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
22.09. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 

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 01/09/2019 boli v sume 164,66 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 

https://www.amway.sk/fbsk
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ZMENA SVÄTÝCH OMŠÍ V TÝŽDNI 
 

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

TICHÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

  

Milí priatelia,  
 

pozývame vás k tichej adorácii pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou bude v piatok 20. septembra 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.  

 
 

MODLITBY CHVÁL 
 
Drahí priatelia! 
 
Po letnej dovolenkovej 
prestávke vás opäť chceme 
pozvať na Modlitby chvál, 

ktoré sa budú pravidelne konať 
v obnovenom termíne každú 
tretiu stredu v mesiaci. 
V septembri to bude už 
nasledujúcu stredu 18.9.2019 
v kostole SCM.  
Začíname sv. omšou o 19.30 

pm, pokračujeme chválami, a 
potom sa môžeme ešte 
porozprávať a bližšie spoznať 
pri občerstvení v priestoroch 
Church Hall SCM. 
 
Ste srdečne vítaní!   
 

               SCM Worship Team 
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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.priji ́maniu 
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  

mailto:info@scmlondon.org
mailto:info@scmlondon.org
mailto:info@scmlondon.org
mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
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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 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. 

mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:info@scmlondon.org
mailto:info@scmlondon.org
mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:info@scmlondon.org
mailto:info@scmlondon.org


 

12 

 

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. 

Letáky nájdete vzadu v kostole na stolíku. 

 
 

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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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.  

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

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

a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 
 

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

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

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

 

c/ KAŽDÝ PIATOK A NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 
 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. 

 

mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@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 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. 
 

15.09. – Jolana

16.09. – Ľudmila 

17.09. – Olympia 

18.09. – Eugénia 

19.09. – Konštantín 
20.09. – Ľuboslav, Ľuboslava 

21.09. – Matúš 

22.09. – Móric

 
Created and printed by SCM London  © 2019 

 
www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  

http://www.scmlondon.org/

