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ROČNÍK III. - č. 40/2019 

 

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
06. – 13. 10. 2019  

 

KEBY STE MALI VIERU 

 
Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ 
 
Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto 
moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.  
 
Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: 
‚Hneď si poď sadnúť k stolu‘? 
 
Vari mu nepovie skôr: ‚Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa 
nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom‘? Je azda povinný ďakovať 
sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? 
 
Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční 
sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.‘“ 

 Lk 17, 5-10 
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 Sami najlepšie vieme, o čo všetko prosíme Boha. Prosili sme však 
niekedy aj o to, o čo prosili apoštoli?  
 

 “Posilni nám vieru”, prosili apoštoli Ježiša.  
 

 Apoštoli boli ľuďmi veriacimi. V blízkosti Ježiša však poznávali, že ich 
viera je veľmi malá a slabá. Vedeli, že viera je fundament, ktorý keď bude slabý, 
nebudú schopní plniť požiadavky Ježiša. V ich prosbe je dostatok múdrosti, lebo 
začali objavovať, čo všetko môže dať Boh, aby urobil človeka šťastným. Preto 
neprosili o zdravie, o predĺženie života, o peniaze, prosili o vieru.  
 

 Viete, že takmer všetky hudobné nástroje treba občas naladiť. 
Rozladené hudobné nástroje nedokážu produkovať príjemné tóny. Rozladené 
nástroje znehodnocujú skladbu. Neraz takýto “rozladení” prichádzame aj do 
kostola. Rozladený je náš život a naša viera. Často je náš život preto “rozladený”, 
že v ňom málo spolupracujeme vedome a dobrovoľne s Bohom. Všetko chceme 
robiť len vlastnými silami. Máme stále nejaké ciele, ku ktorým sa približujeme 
bez Boha a keď ich dosiahneme, sme unavení a nespokojní.  
 

Či by sme preto aj my nemali pri nedeľnej sv. omši predovšetkým prosiť: Ježišu, 
posilni našu vieru? “Nalaď” náš život a našu vieru, aby náš život bol hodnotný. 
Ježiš to určite chce urobiť, ale dokáže to len v spolupráci s nami. On nám 
hovorí: Nerob nič bezo mňa! Máš problémy v práci? Prečo sa každé ráno 
nepomodlíš a nezveríš mi pod ochranu všetky pracovné hodiny? Máš problémy 
so svojou povahou? Prečo nechceš so mnou trpezlivo spolupracovať na jej 
zveľaďovaní? Zažil si krivdu? Prečo sa nechceš povzbudiť mojou odpúšťajúcou 
láskou? Máš problémy v manželstve? Prečo sa úprimne nevyspovedáš? Si 
nervózny? Prečo sa pri modlitbe neupokojíš? Pri žiadnej činnosti by sme nemali 
“stratiť” z očí Boha. Ak s ním spolupracujeme, dokážeme zvládnuť aj také 
situácie, ktoré si možno nevieme ani predstaviť.  
 

 Spisovateľ Cronin spomína jednu udalosť, ktorú zažil počas modlitby 
v jednom viedenskom kostole. Počas najväčšej sústredenosti pri modlitbe, začul 
ťažké kroky na dlažbe kostola. Vstúpil doň muž a na rukách niesol nevládne, 
od narodenia choré dieťa. Spisovateľ prerušil modlitbu a sledoval muža 
s dieťaťom v náručí. On prišiel k soche Panny Márie, kde neustále horeli sviece. 
Položil dieťa pod sochu, vybral z kapsy malú sviecu a zapálil ju. Potom vzal dieťa 
do rúk a zdvihol ho do výšky sviec. Oči dieťaťa zažiarili pred plameňmi a ústa 
vyslovovali modlitbu. Potom znova vyšiel so svojim dieťaťom von a položil ho do 
starého a ošúchaného vozíka. Zvedavý spisovateľ pribehne k nemu a pýta sa 
ho, prečo tak robí. Muž odpovedá: Prichádzame tu každý deň, aby naša viera 
neustrnula v našich srdciach. A snáď o to ide aj v našom živote. Spájame sa 
často s Bohom, aby neustrnula naša viera.  
  
Boh niektoré naše prosby vyslyší, iné nie. Robí tak preto, lebo vie najlepšie, čo 
potrebujeme pre náš život. Vždy však vyslyší prosbu: Pane, posilni nám vieru. 
Vyslyší ju preto, lebo najlepšie vie, že so silnou vierou je aj náš život silný a 
statočný.  

- prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. -    

OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
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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 Ruženovej Panny Márie spomienka 

utorok féria  

streda féria  

štvrtok féria  

piatok féria  

sobota féria  

nedeľa  28. nedeľa v cezročnom období   

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
06.10. 

10.50 – 12.15 
10.50 – 12.15 
10.50 – 12.15 

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

19.30 – 20.15 

príprava k 1.sv.prijímaniu detí 
príprava ku SKI 
príprava k 1.sv.prijímaniu 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
príprava ku SKI 
spovedanie 
spovedanie 

sv. omša – slovensky 

pondelok   

utorok   

streda 

15.00 – 18.00 

18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

administratívne hodiny - stránky 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 

15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

príprava ku sviatosti manželstva „A“ 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
moderovaná adorácia 

sobota 10.30 – 20.00 príprava ku sviatosti manželstva „B“ 

nedeľa 
13.10. 

10.50 – 12.15 

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

zasadnutie Farskej rady 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
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MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 29/09/2019 boli v sume 211,90 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 

 
THE SUMMIT

 

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. 

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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All young people of the diocese are invited to 'The Summit' at Westminster Cathedral on 
Friday 18th October 2019, 6.30pm to 8pm, for an evening of inspiring reflections, 
contemporary worship music and exposition of the Blessed Sacrament.  
Cardinal Nichols and Brenden Thompson from Catholic Voices will be leading the 
reflections and the evening promises to be a wonderful opportunity to celebrate our faith 
together.  
Please come along and encourage your friends, families, classes, youth groups, 
confirmation groups and any other young people you know to join us.  
 

More information at https://dowym.com/events/the-summit-westminster-cathedral/  

MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC OKTÓBER 2019 

 

https://dowym.com/events/the-summit-westminster-cathedral/
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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. 

   

 
Pokrstení a poslaní 

 

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

PRIHLASOVANIE K SVIATOSTIAM 
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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. 
 

 

SAFEGUARDING 

 
Safeguarding Representative has special responsibility for promoting good and 
safe practices in all activities involving children, young people and adults in 
risk. 

Your Safeguarding Representative is: 

SILVIA MARGOVA 

slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk    

Find out more: www.catholicsafeguarding.org.uk 

www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding  

 

 
Z bezpečnostných dôvodov 
MUSIA BYŤ VŠETKY DETI 

sprevádzané na toaletu rodičom alebo dospelou osobou. 

 

 

!!!  FOTOGRAFOVANIE V KOSTOLE  !!! 
 

Fotografovanie v kostole nie je dovolené 

bez súhlasu kňaza alebo člena FR.  
Sme povinní zachovávať nariadenia diecézy Westminster a predpisy 
GDPR o ochrane najmä maloletých detí a zraniteľných osôb. 
Prosíme vás, aby ste svojím neuváženým a nedomysleným spôsobom 
nevystavovali tieto osoby ťažkostiam, rovnako ako SCM prípadným 
sankciám, či trestným oznámeniam. 

 

mailto:slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk
http://www.catholicsafeguarding.org.uk/
http://www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding
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Towards a Culture of Safeguarding. 

The Church has a responsibility to ensure all those who undertake work in the name of 

the Church are adequately trained in safeguarding matters. 

 

The Catholic Church is dependent on Clergy, Religious and Lay people using their 

skills and talents to nurture and support the Catholic community. Some will be paid 

employees, but the majority undertake their work on a voluntary basis. Whilst some will 

recognise their role as a volunteer, many rightly see their caring and support 

contribution as part of their Christian responsibility and ministry. 

 

But we all have a role to play in safeguarding the young or adults who may be at risk 

and it is forthis reason that we have worked with EduCare to bring you an e-learning 

package that will raise awareness throughout the Catholic Community in England and 

Wales. The e-learning package is part of the Church’s commitment to safeguarding, 

and is available to all members of the Catholic community free of charge. 

 
National Catholic Safeguarding Commission 

 

We have not always been alert to concerns, we have not always responded as we 
should, but we are listening, learning, changing.  

 

 

 
 

“The Catholic Church in England and Wales is striving towards a 
culture of safeguarding where all are safe from harm and abuse 
and where every person is encouraged and enabled to enjoy the 
fullness of life in Jesus Christ through the prayerful, caring, 
nurturing, supportive and protective endeavours of the Catholic 

community, both individually and collectively.” TaCoS 2012  
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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         Lucia Zambojová 
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 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. 
 

06.10. – Natália
07.10. – Eliška 
08.10. – Brigita 
09.10. – Dionýz 
10.10. – Slavomíra 
11.10. – Valentína 
12.10. – Maximilián 
13.10. – Koloman

 
Created and printed by SCM London  © 2019 

 
www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  

http://www.scmlondon.org/

	,
	Keby ste mali vieru
	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.
	podpora aktivít SCM v roku 2019

	Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši,
	Zachovajte, prosíme,
	posvätné ticho v kostole!

