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ROČNÍK III. - č. 39/2019 

 

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
29. 09. – 06. 10. 2019  

 

DOSTAL SI DOBRÉ A LAZÁR ZLÉ;  

TERAZ SA TU TEŠÍ A TY SA TRÁPIŠ 
 

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň 
čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. 

Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu 
vredy. 

Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč 
a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára 
v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí 
aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘ 

No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života 
a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami 

veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ 
prekročiť k nám.‘ 

Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; 
nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ 

Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘ 

Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť 
pokánie.‘ 

Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto 
z mŕtvych vstal.‘“ 

 Lk 16, 19-31 
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   ARCHBISHOP’S   HOUSE, 

WESTMINSTER, LONDON, SW1P 1QJ 

 

 
 

Pastiersky list na 26. nedeľu v cezročnom období  

29. september 2019 

 

 
Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, 

  

O dva týždne bude blahoslavený John Henry Newman vyhlásený za svätého Cirkvi. Je to 

skutočne radostný okamih. Život tejto veľkej anglickej osobnosti cirkevného života z 19. storočia 

je pred nami ako vzor, ktorý máme nasledovať. Je dobré si zapamätať, že žil v Ealingu, a preto je 

rodákom našej diecézy a bol prvýkrát vzatý na omšu ako malý chlapec do kostola Nanebovzatia 

Panny Márie vo Warwick Street. Pokúste sa sledovať udalosti, ktoré sa budú konať v Ríme 13. 

októbra a oslavy, ktoré sa budú konať nasledujúci víkend v našej diecéze. 

  

Jedným z najdôležitejších aspektov jeho života je dlhá a ťažká cesta k plnosti viery v katolíckej 

cirkvi. To ho draho stálo. Je to však nevyhnutná súčasť jeho svedectva. Jeho hľadanie pravdy ho 

viedlo k podrobnému skúmaniu základov katolíckej viery v dejinách Cirkvi. Tiež ho to viedlo k 

tomu, aby pozorne sledoval svoje vlastné skúsenosti a pocity, cítil v nich Božie volanie a 

podnecovanie. Bol úplne presvedčený, že vo všetkých našich skúsenostiach na tomto svete 

existuje znamenie, tieň, dojem, ako odtlačok prsta, prítomnosť Boha. Toto presvedčenie ho 

urobilo nádherným svedectvom o povahe, dôležitosti a skúsenosti katolíckej viery. 

 

V prozreteľnosti,  pápež František  ustanovil tento nadchádzajúci mesiac október  za „mimoriadny 

misijný mesiac “. Preto je kardinál Newman dobrým patrónom. Pápež František nás vyzýva, aby 

sme obnovili náš zmysel pre poslanie, našu úlohu prinášať evanjelium do života, aby ho ostatní 

videli a zdieľali jeho radosť. Často nám pripomína, že sme „misionárski učeníci“. Krstom sa 

delíme o úlohu, ktorú Boh Otec dal svojmu Synovi, Ježišovi, priniesť Jeho pravdu, lásku, súcit a 

odpustenie do tohto sveta. 

 

Existuje pekné príslovie: „Nie je to tak, že Cirkev Božia má poslanie, ale že Božie poslanie má 

Cirkev!“ Sme tá Cirkev a Boh nám dáva naše poslanie. 

 

Čo to znamená? 

 

Jedna odpoveď je v čítaní, ktoré sme práve počuli z prvého listu sv. Pavla jeho spoločníkovi 

Timotejovi: skúste žiť život plný viery, lásky, trpezlivosti a nežnosti; bojovať dobrý boj; hovorte 

za pravdu pred ostatnými. Svätý Pavol ďalej hovorí, že pri plnení tejto povinnosti vzdávame česť 
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Bohu, „požehnanému a jedinému vládcovi všetkých“ (1 Timotejovi 6: 11-16). Toto je cesta 

misijného učeníka. 

 

Ďalšou reakciou na výzvu pápeža Františka je, že si viac uvedomíme potenciál, ktorý máme na 

to, aby sme upútali pozornosť na krásu našej viery a jej radosť a útechu. Osobné rozhovory, 

individuálne skutky milosrdenstva, súcit s ostatnými v ich skúškach, modlitba za tých, ktorí to 

potrebujú, bez ohľadu na to, kto sú: to všetko sú kroky v našej misijnej činnosti. 

  

Súčasťou tejto misijnej činnosti je pripravenosť podporovať formálnejšie alebo organizovanejšie 

diela šírenia evanjelia doma alebo v iných krajinách. Svätý otec to tiež podporuje. 

  

Pripravenosť podať úmyselné, ale merateľné svedectvo o našej viere si vyžaduje, aby sme boli 

hlboko zakorenení vo viere. Robíme to rytmami modlitby a reflexie v našich životoch, tak ako to 

robil aj kardinál Newman. 

  

Aby v tomto pomohli, biskupi Anglicka a Walesu začínajú s osobitným zameraním na úlohu 

Svätého písma v našich životoch. Táto iniciatíva má názov „Boh, ktorý hovorí“. Trvá to odteraz 

až do konca roku 2020. Aby sme mohli zdieľať dobrú správu Ježiša s ostatnými, musíme byť 

ponorení do Jeho Slova, Jeho Múdrosti a Jeho pokoja. Robíme to prostredníctvom modlitby a 

premýšľania nad slovami Biblie. V nasledujúcich mesiacoch sa táto iniciatíva objaví vo vašich 

farnostiach a, viem, že ponúkne skutočnú pomoc. 

  

Kardinál Newman čelil ťažkým časom a okolnostiam. My tiež. V tejto chvíli je v našej 

spoločnosti veľa nepokojov. Zdá sa, že sme stratili zmysel pre spoločnú nádej a víziu, okolo ktorej 

sa môžeme zhromažďiť. Naša súčasná kultúra neponúka žiadny dôvod ani povzbudenie, aby sa 

ponúklo odpustenie tým, ktorí sa dopustili urážky. Tvrdosť reči a rýchlosť odsúdenia sa zdajú byť  

všade. Toto je spoločnosť, v ktorej máme vydávať svedectvo a za ktorú sme ochotní ponúknuť 

modlitby. Pritom nikdy nestratíme srdce! 

  

Vo svetle dnešného evanjelia je dobré si pripomenúť ďalšiu stálu črtu v živote nášho nového 

svätca. Od svojich prvých rokov, keď bol mladým kňazom anglickej cirkvi, a po celú dobu svojho 

pôsobenia ako katolícky kňaz, až do svojej smrti v 89 rokoch sa neúnavne staral o chudobných. 

Z tohto dôvodu tisíce lemovali ulice Birminghamu, aby mu vyjadrili svoju lásku a úctu, keď 

prechádzal pohrebný voz. Táto starostlivosť o tých, ktorí čelia chudobe, musí byť tiež 

charakteristickým znakom nášho života. Je to určite jeden z najreprezentatívnejších a 

najúčinnejších spôsobov svedectva o našej viere, ktorý dnes môžeme dať v našej spoločnosti! 

 

Nech je tento mimoriadny mesiac október 2019 požehnaný čas viery a pokoja pre vás všetkých. 

 

S pozdravom, 

 
 Cardinal Vincent Nichols 

Archbishop of Westminster 
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OZNAMY NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac október: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia a liturg. farba 

pondelok sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka 

utorok 
sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), 
panny a učiteľky Cirkvi 

spomienka 

streda svätých anjelov strážcov spomienka 

štvrtok féria  

piatok sv. Františka Assiského spomienka 

sobota sv. Faustíny Kowalskej, panny ľub. spomienka  

nedeľa  27. nedeľa v cezročnom období   

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
29.09. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
17.30 – 19.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 
International Mass – Westminster Cathedral 

pondelok   

utorok   

streda 
15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 

19.30 – 20.00 

administratívne hodiny - stránky 
spovedanie 

sv. omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
moderovaná adorácia 

sobota   

nedeľa 
06.10. 

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

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

Evanjelizačný 
Aby vanutie Ducha Svätého vzbudilo novú misionársku 
jar v Cirkvi. 

Úmysel KBS 

Aby sme sa v našich rodinách radi, často a spoločne 
modlievali posvätný ruženec, a tak vyprosovali pokoj pre 
našu vlasť. 
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MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 22/09/2019 boli v sume 225,11 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 

       

ZMENA SVÄTÝCH OMŠÍ V TÝŽDNI 
 

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

               

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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INTERNATIONAL MASS VO WESTMINSTRI 
 
International Mass je dnes vo Westminsterskej katedrále 29. septembra 2019 
(nedeľa) o 17.30 hod. Všetkých vás srdečne pozývame na túto svätú omšu. 
 

 
 

OKTÓBER MESIAC MODLITBY POSVÄTNÉHO RUŽENCA 
Poznámky k modlitbovej spiritualite 
 
Ruženec je evanjeliová modlitba a tak ju nazývajú dnes viac ako 
v minulosti duchovní pastieri a vedeckí pracovníci. 

Okrem toho sa lepšie pochopilo, ako ruženec usporiadane 
postupne rozvíja a dáva najavo, akým spôsobom sa Božie Slovo 
z milosrdného Božieho rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov 
a uskutočnilo dielo vykúpenia, veď v ruženci sa príhodne po 

poriadku  základných spasiteľných udalostiach, ktoré sa 
uskutočnili v Kristovi, od panenského počatia Božieho Slova a 
tajomstiev Ježišovho detstva až po vrcholné veľkonočné 
udalosti, to jest požehnané umučenie a slávne vzkriesenie, a ich 

účinky v rodiacej sa Cirkvi na Turíce i v samej Panne Márii, keď 
po tomto pozemskom vyhnanstve bola s telom I dušou vzatá do 
nebeskej vlasti.  
 

Pochopilo sa i to, že zadanie ružencových tajomstiev do troch 
skupín úplne zodpovedá časovému postupu udalostí, a najmä 

predkladá spôsob, akým sa pôvodne viera ohlasovala. Okrem toho Kristovo tajomstvo sa 
predkladá tým istým spôsobom, ako ho chápe svätý Pavol v slávnom hymne v Liste 

Filipanom, v ktorom ohlasuje poníženie, smrť a povýšenie Ježiša Krista. 
 
Ruženec sa teda opiera o evanjelium a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského 
vykúpenia. Preto je to vonkoncom kristologická modlitba. Veď najvlastnejšia zložka 
ruženca- Litániové opakovanie anjelského pozdravenia Zdravas‘, Mária - premieňa sa na 

neprestajnú Kristovu chválu.  
 

Na Krista ako na najvyššiu métu sa vzťahuje anjelovo posolstvo a pozdrav Krstiteľovej 
matky: Požehnaný plod tvojho života. Ba opakovanie Zdravas‘, Mária je akoby osnova, na 
ktorej sa rozvíja kontemplácia tajomstiev. Lebo Ježiš, ktorý sa spomína v každom 
Zdravase, je ten istý, ktorého po poriadku pripomínajú jednotlivé tajomstvá ako Syna 



 

 

7 

 
 

Božieho a Syna Panny Márie, ktorý sa narodil v betlehemskej jaskyni, ktorého matka 
v chráme obetovala, predkladajú ho ako chlapca, ktorému záleží na tom, čo patrí jeho 

Otcovi, predkladajú ho ako Vykupiteľa ľudí v smrteľných úzkostiach v Getsemanskej 
záhrade, bičovaného a korunovaného tŕním, krížom obťaženého a zomierajúceho na 
Kalvárii, ako vzkrieseného z mŕtvych, vystupujúceho do nebeskej slávy, aby zoslal dary 
Ducha Svätého. Je všeobecne známe, že podľa dávnej obyčaje sa v každom Zdravase 

k menu Ježiš pridáva doložka, pripomínajúca predkladané tajomstvo, aby sa tak 
napomáhala kontemplácia a myseľ sa zhodovala s hlasom. Táto obyčaj sa v niektorých 
krajinách podnes zachováva (Pavol CI., apoštolská exhortácia O mariánskom kulte.) 

Ak prejdeme do Ježišovho 
detstva, skrytého života 
v Nazarete k jeho verejnému 
životu, naše rozjímanie nás 

privedie k tajomstvám, ktoré 
môžeme nazvať tajomstvami 
svetla. Vskutku najväčším 
tajomstvom Krista je to, že je 
svetlom. On je „svetlo sveta“ (Jn 
8,12). No táto pravda sa 

objavuje najmä počas rokov jeho 

verejného účinkovania, keď ohlasuje evanjelium Božieho kráľovstva. Keď mám 
kresťanskému spoločenstvu naznačiť päť významných okamihov – žiarivých tajomstiev 
z tohto obdobia Ježišovho života, myslím si, že môžu byť príhodne odhalené v týchto 
udalostiach:  

1. pri jeho krste v Jordáne 
2. keď zjavil sám seba na svadbe v Káne 
3. keď ohlasoval Bože kráľovstvo a vyzýval na obrátenie 
4. pri jeho premenení 

5. pri ustanovení Eucharistie, sviatostného vyjadrenia veľkonočného tajomstva (Ján Pavol 
II. , apoštolský list Rosarium Virginis Mariae, š.21). 

 
 

ÚPLNÉ ODPUSTKY 
 

- môžu získať iba tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom 
spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 

1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov 
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách 
3. pri  verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku (Enchiridion 
indulgentiarum, conc. 17). 

 

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 4. októbra 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. 
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MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC OKTÓBER 2019 

 

    

 

POKRSTENÍ A POSLANÍ 
 

Logo predstavuje misijný kríž, ktorého päť tradičných 
farieb predstavuje päť kontinentov. Kríž víta svet a 
spája ľudí.  
V komunikácii v Cirkvi sme spojení s celým svetom  
so všetkými národmi. Kríž je znamením spoločenstva  
s Bohom a s ľuďmi. Je svetlý a plný farieb, pretože je  
znakom víťazstva a vzkriesenia 

 

Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri 

rozmery: 
1. osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom 

Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; 
2. svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných 

mučeníkov; 
3. biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie; 

4. misijná láska ako spoločné úsilie všetkých podporovať ohlasovanie 
evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších 
cirkvách. 
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Pokrstení a poslaní 
 

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených 
kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, 

aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. 
 

Viera je posilnená, keď je daná iným. 

Každý pokrstený je zároveň poslaný  

oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. 
 

Október 2019 je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. 

Niekoľko podnetov Október 2019 

 Modlitba pápeža Františka 

 Myšlienky do kázní (heslo: nedela) 

 Príhovory na každý deň (.pdf)  (.docx) 

 Logo (.pdf) (.jpg)  

 Vysvetlenie LOGA 

 Zdieľajte #MyMission 

 EMAUZY – konferencia pre kňazov o evanjelizácii 

 Pieseň – noty a nahrávka 

 Motivačné video 

 Oficiálna stránka Vatikánu k MMM Október 2019 

 Video pápež František o Pápežských misijných dielach 

 Beseda v TV LUX 

 Tváre v tvojom mobile 

 Radosť evanjelia 

 MISSION MANIFEST – kniha bude vydaná v novembri 

 Krížová cesta mučeníkov misií a svedkov viery – pošleme do 
farností 

 Dokumentárny film o Rwande – pošleme do farností 

 Misijná nedeľa – 20. októbra 2019 

___________________________________ 
Ivan Kňaze 

národný riaditeľ Pápežských misijných diel 
www.misijnediela.sk  

 
UŽITOČNÉ ODKAZY 

 

HTTP://MISIJNEDIELA.SK/MIMORIADNY-MISIJNY-MESIAC-OKTOBER-2019/ 
 
 

http://misijnediela.sk/2019/09/modlitba-mimoriadneho-misijneho-mesiaca-oktober-2019/
http://misijnediela.sk/misijna-nedela-myslienky-do-kazni-2019/
http://misijnediela.sk/wp-content/uploads/2019/08/Medit%C3%A1cie_misijn%C3%BD_mesiac_CZ.pdf
http://misijnediela.sk/wp-content/uploads/2019/08/Medit%C3%A1cie_misijn%C3%BD_mesiac_CZ.docx
http://misijnediela.sk/wp-content/uploads/2019/09/Pokrsten%C3%AD-a-poslan%C3%AD-LOGO-2019.pdf
http://misijnediela.sk/wp-content/uploads/2019/05/Logo_krivky-1.pdf
https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2019-01/predstavili-logo-mimoriadneho-misijneho-mesiaca-pokrsteni-a-po.html
http://misijnediela.sk/2019/08/zdielajte-mymission/
http://misijnediela.sk/emauzy/
http://misijnediela.sk/2019/01/piesen-k-mimoriadnemu-misijnemu-mesiacu-oktober-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=x-MS1eEhK4I
http://www.october2019.va/en.html
https://www.youtube.com/watch?v=6r9xP38c58A&t=77s
https://www.tvlux.sk/archiv/play/21138?fbclid=IwAR2ao-mec1URElFCXYaQps9hOzTpbOjATS4bjHFtRZO9tiYThVddiHAGY5c
http://misijnediela.sk/2019/09/tvare-v-tvojom-mobile/
https://www.kbs.sk/pdf/FR01/FR01EG2013.pdf
https://www.missionmanifest.online/#unterzeichnen
http://misijnediela.sk/misijna-nedela-20-oktobra-2019/
http://www.misijnediela.sk/
http://misijnediela.sk/MIMORIADNY-MISIJNY-MESIAC-OKTOBER-2019/
http://misijnediela.sk/mimoriadny-misijny-mesiac-oktober-2019/
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NOVÉNA KU KANONIZÁCII J.H.NEWMANA 
 

Ľudia po celom svete sa pripravujú sláviť kanonizáciu blahoslaveného Johna 
Henryho Newmana v nedeľu, 13. októbra 2019. 
Toto je čas zvláštnych milostí pre nás. Pokiaľ chcete robiť novénu v rámci 
príprav na túto výnimočnú udalosť, novéna začne  v piatok 4. októbra 2019.  
Booklet je k dispozícii vzadu na stolíku.  
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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
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AKO MÔŽETE DAŤ ÚMYSEL SVÄTEJ OMŠE 
 

Prosím, vyplňte obálku určenú na úmysel svätej omše, ktorú nájdete buď vzadu 
v kostole na stolíku alebo si môžete obálku vyžiadať od kostolníka v sakristii. 
Po jej vyplnení, vložení milodaru a zalepení obálky môžete urobiť nasledovné: 

- ak chcete úmysel sv .omše odslúžiť na konkrétny  dátum, kedy je v SCM 

svätá omša (počet sv.omší v slovenskom jazyku je obmedzený – nie každý 
deň v týždni máme sv.omšu) odovzdajte obálku KOSTOLNÍKOVI 
V SAKRISTII KOSTOLA, ktorý vám hneď dá vedieť, či na uvedený dátum 
môže byť slúžený úmysel sv.omše.  

- Ak nie je podstatné, či bude v konkrétny deň slúžený úmysel sv.omše, potom 
stačí odovzdať obálku buď kostolníkovi alebo ju vhodiť cez poštovú schránku 

na dverách do kancelárie SCM. Ak bude obálka riadne vyplnená, kňaz sa 
vám bude snažiť avizovať dátum odslúženia sv.omše emailom. 

 

Je dôležité, aby ste použili predtlačenú obálku na omšové úmysly, aby sme 
vedeli, kto si dal úmysel. 
 
Pri úmysle za žijúcich ľudí sa môže pri svätej omši uviesť iba krstné meno 
žijúcej osoby môže byť vytlačené. (GDPR zákon ).  
Bližšie informácie, čšo je sv.omša a aký význam má dať slúžiť sv.omšu na 
konkrétny úmysel sa  dozviete v letáku, ktorý je vzadu v kostole na stolíku. 

 
 

PRIHLASOVANIE K SVIATOSTIAM 

 
Všetko o spôsobe prihlásenia novonarodených detí ku sviatosti 
krstu nájdete na webstránke SCM alebo v letáku vzadu v kostole na 
stolíku.  
 
Všetko o spôsobe prihlásenia sa na prípravu k sviatosti manželstva 
nájdete na webstránke SCM alebo v letáku vzadu v kostole na stolíku. 

Prihlásenie sa k sviatosti manželstva sa žiada minimálne 6 
mesiacov pred dátumom plánovanej svadby. 
 
Všetko o spôsobe prihlásenia sa na prípravu k ostatným 
sviatostiam nájdete na webstránke SCM alebo v letáku vzadu v 
kostole na stolíku. 
 

 
Z bezpečnostných dôvodov 

MUSIA BYŤ VŠETKY DETI 

sprevádzané na toaletu rodičom alebo dospelou osobou. 
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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. 
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 – 19:20         Streda  –  19:30 (SVK)   

 Piatok –  18:30 – 19:20         Piatok –  19:30 (SVK) 
  Nedeľa –  12:30 – 12:50          Nedeľa –  13:00 (SVK-CZE)  
 –  14:45 – 15:30    
   –  19:00 – 19:20 *           –  19:30 (SVK)* 
 

* 
SCM si vyhradzuje právo meniť a upravovať program podľa aktuálnej situácie a potrieb. Aktuálne oznamy nájdete 
vždy na webstránke SCM a v písomných oznamoch každú nedeľu a na webstránke SCM (www.scmlondon.org). 

 

 

 
KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 
ADRESA: Slovak Catholic Mission in London, 14 Melior Street, London SE1 3QP 
 
DUCHOVNÝ SPRÁVCA SCM:      SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU: 
Rev. Tibor Borovský         Daniela Brachová  
Mobil: (+44) 07597 637 411       Mobil: (+44)  
Email: info@scmlondon.org       Email: secretary@scmlondon.org  
 

STRÁNKOVÉ HODINY: 
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. 

 



 

 

20 

 
 

Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 

kňazom, susedom, kolegom. 
 

29.09. – Michal, Michaela

30.09. – Jarolím 

01.10. – Arnold 

02.10. – Levoslav 

03.10. – Stela 

04.10. – František 
05.10. – Viera 

06.10. – Natália

 

Created and printed by SCM London  © 2019 
 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  

http://www.scmlondon.org/

