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ROČNÍK III. - č. 42/2019 

 

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
20. – 27. 10. 2019  

 

 
 

BOH OBRÁNI SVOJICH VYVOLENÝCH,  

ČO K NEMU VOLAJÚ 

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť 
a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. 
Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred 
mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel. 

No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú 
vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.‘“ 

 

A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni 
svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? 

Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď 
príde?“ 

 Lk 18, 1-8 
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Tento rok nás na Slovensku hlboko zasiahli dve smutné udalosti spojené s misiami 
a Afrikou. V marci pri leteckom nešťastí v Etiópii zahynula projektová manažérka 

Dobrej noviny Danica Olexová, v auguste zas pri autonehode v Tanzánii etnologička 
a misijná dobrovoľníčka Emília Bihariová. Obidve žili pre Afriku a svoje nadšenie 
dokázali pretaviť do konkrétnej služby ľuďom. Práve to je cieľom Mimoriadneho 
misijného mesiaca, ktorý sprevádza motto Pokrstení a poslaní. 
 
Vieme, že Slovensko je krajinou so silnou misionárskou tradíciou. Po druhej svetovej 
vojne odišli od nás na misie mnohé veľké osobnosti, akými boli napríklad saleziáni 

Ján Šutka a Štefan Foltin či verbisti František Sirovič, Michal Slivka a Juraj 
Vojenčiak. Bola to výrazná generácia rehoľných kňazov, ktorí na misie odchádzali na 
celý život, pretože túžili ľuďom ohlasovať evanjelium a prinášať Krista. Túžili po nebi 
a o tejto túžbe sa chceli podeliť aj s inými. Mimoriadnu túžbu po nebi vyjadrila aj sv. 
Terézia z Lisieux, ktorá sa stala patrónkou misií napriek tomu, že nikdy neopustila 
klauzúrny kláštor, v ktorom žila. Keď táto obľúbená svätica vo veku 24 rokov 
zomierala, jedna staršia spolusestra jej povedala: „Aké je to smutné, že si po vás, 

takú mladú, príde smrť.“ Terézia jej na to odvetila: „Po mňa si nepríde smrť, ale Pán 
Ježiš – a to je obrovský rozdiel.“ 
Po Druhom vatikánskom koncile sme akoby zabudli na to, že medzi priority 
ohlasovania patrí putovanie do Božieho kráľovstva, pretože dôraz sa začal klásť na 
vydávanie svedectva. Pri ohlasovaní evanjelia však musí vydávanie svedectva kráčať 
ruka v ruke s tým, čo je prvoradým cieľom nášho putovania na zemi – a to je konečný 

domov v nebi. 
 
Pápež František nás v tomto Mimoriadnom misijnom mesiaci október osobitne 
vyzýva, aby sme prežívali radosť z misie a svedčili o evanjeliu v prostredí, kde žijeme 
a pracujeme, ale aj aby sme láskou, konkrétnou pomocou a modlitbou podporovali 
misionárov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista. Pomôcť nám v tom majú aj 
svedectvá mučeníkov či svedkov misií. 

Mnohí ľudia sú presvedčení, že byť misionárom je úlohou vybraných mužov a žien, 
ktorí odchádzajú do ďalekých krajín. Ako to však zdôrazňuje pápež František, 
misionárom má byť každý pokrstený človek – študentka, ktorá sa ako dobrovoľníčka 
venuje deťom; mladý muž, ktorý nemá problém odviezť babku k lekárovi; starý otec, 
ktorý ochotne vodí vnučku na krúžky; vnímavá matka, ktorá sa o čerstvo upečený 
koláč podelí s kamarátkou, ktorej pečenie nejde; uznávaný manažér, ktorý si na 
diaľku adoptoval niekoľko študentov v Indii; nevládna stará žena, ktorá sa oddane 

každý deň modlí za kňazov. Láska je vynaliezavá a spôsobov, ako môžeme napĺňať 
Ježišovu výzvu, aby sme ohlasovali evanjelium všetkým, je nespočetné množstvo. 
Zozbierať mnohé z nich si dala za cieľ iniciatíva Misijný manifest, pod ktorý sa 
podpísalo jedenásť autorov z Rakúska, Nemecka a zo Švajčiarska a ktorý je už 
dostupný aj v slovenčine. Svoje krajiny v ňom nazývajú misijným územím 
a prostredníctvom desiatich téz pozývajú, aby každý z nás konkrétnym spôsobom 
prevzal zodpovednosť za hlásanie evanjelia na mieste, kde žije, tým, že sa na obdobie 

jedného roka dobrovoľne zaviaže k nejakému záväzku v rámci farnosti či cirkevného 
spoločenstva. Pretože ako hovorí svätá Matka Tereza, „nemusíme robiť veľké veci, 
iba malé s veľkou láskou“. 
 
Povzbudenie, aby sme mali odvahu byť tvoriví a vybrali si nejakú činnosť za svoju, 
nájdeme aj v čítaniach dnešnej nedele. V prvom čítaní sme počuli, ako Boh podržal 

Mojžiša v jeho poslaní priviesť izraelský národ do zasľúbenej zeme. Boh vypočul jeho 
modlitby a zázračným spôsobom mu pomohol. Jednou našou službou môže byť teda 
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každodenná modlitba na konkrétny úmysel. Ale pozor, ako hovorí český evanjelický 
teológ a kazateľ Alexandr Flek, „modlitba je vec nebezpečná, pretože Boh môže splniť 

to, o čo ho prosíme“, tak ako to spravil v prípade Mojžiša. 
V Druhom liste Timotejovi sme čítali slová, ktoré jednoznačne hovoria o celoživotnom 
poslaní kresťana: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a 
povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.“ Niekto to dokáže krásnymi 
textami, iný obrazom, ďalší hudbou – aj umenie a kultúra nám ponúkajú množstvo 
príležitostí na ohlasovanie radostnej zvesti. A napokon dnešné evanjelium nás 
pozýva, aby sme boli nielen vytrvalí a neochvejní, ale aby sme stáli na strane 

najslabších. 
 
Vo východoafrickej Rwande pôsobí už šiesty rok slovenský misionár Vlastimil 
Chovanec z rehole rogacionistov, rodák z Abrahámoviec neďaleko Bardejova. Úlohou 
tohto rádu je modlitba za duchovné povolania, ale jednou z jeho chariziem je aj 
starostlivosť o siroty a chudobných. V duchu tejto charizmy spravujú rogacionisti 
Centrum sv. Antona v meste Nyanza, ktoré bolo kedysi sídlom rwandského kráľa. 

Misionári sa tam každý deň stretávajú s ťažkými ľudskými osudmi. Poznajú príbeh 
každého jedného dieťaťa z centra. Páter Vlasťo, ako ho zvyčajne volajú, každý večer 
prechádza po jednotlivých domoch, kde deti bývajú, pýta sa ich, ako sa im cez deň 
darilo, a zaželá im dobrú noc. V jazyku kinyarwanda (čítaj kiňarvanda) sa to dá 
viacerými spôsobmi a jedným z nich je nádherný pozdrav Urote imana (čítaj uroti 
imana) – Nech sa ti sníva o Bohu! Deti sa naučili na oplátku tento pozdrav 

v slovenčine a každý večer sa ním takto lúčia. Urote imana by mohlo byť reklamným 
sloganom pokrstených a poslaných – teda nás. Pozýva nás robiť všetko preto, aby sa 
iným snívalo o Bohu, aby po ňom túžili a tešili sa na nebo. 
 
V takomto duchu sa konala aj posledná rozlúčka s Danicou Olexovou a Emíliou 
Bihariovou. I keď obidve odišli z tohto sveta nečakane a náhle, zanechali na zemi 

i v srdciach mnohých ľudí hlbokú stopu. Danica od skončenia vysokej školy 
pravidelne navštevovala Misiu sv. Jána v Barbertone, kde sa jej teta Františka 
Olexová spoločne s ďalšími františkánkami stará o deti choré na aids. Napriek 
počiatočným rasovým predsudkom miestnych ľudí si ich nakoniec získala 
a dokázala byť ich oporou. „Keby nebolo Danice, nikdy by som nebola učiteľkou v 
materskej škole. Ona ma stále podporovala, aby som sa nevzdávala a hľadala cestu, 
ako naplniť svoj sen. Bola mojou najlepšou kamarátkou a dnes učím to, čo ona 

naučila mňa, svoje dve malé deti a deti v škôlke, kde pracujem,“ povedala o nej mladá 
žena Julia Sambo. 
A podobne bola na tom Emília, ktorá sa po skončení vysokej školy vybrala do 
Tanzánie. Borila sa s mnohými prekážkami, no podarilo sa jej v meste Shelui 
vybudovať materskú i základnú školu a ako etnologička sa pustila aj do výskumu 
pastierskeho kmeňa Datoga. 
Obidve mali okrem vášne pre Afriku spoločné to, že mali živý záujem o ľudí – 

o každého jedného človeka, boli tvorivé, nápadité a vytrvalé. Práve to by mohlo byť 
pre nás povzbudením i odkazom, ktorý nám tieto výnimočné ženy zanechali. 
 
Želám vám, milí veriaci, aby ste s odvahou vykročili na vlastnú misionársku cestu. 
Nech sú vám na nej – najmä vo chvíľach pochybností – majákom slová svätého 
Oscara Romera, salvádorského arcibiskupa, ktorý vo svojom živote prežil osobné 

obrátenie a rozhodol sa stáť na strane najchudobnejších z chudobných až po obetu 
vlastného života: „Keď nás opúšťa nádej, keď sa nám zdá, že už nemáme kam ísť, 
kresťan hovorí: Veď sme len začali. Božia milosť je predsa stále s nami.“ 

Ivan Šulík, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha 
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OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia a liturg. farba 

pondelok féria  

utorok sv. Jána Pavla II., pápeža ľub. spomienka 

streda féria  

štvrtok féria  

piatok féria  

sobota féria  

nedeľa  30. nedeľa v cezročnom období   

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
20.10. 

10.50 – 12.15 
12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
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 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
27.10. 

10.50 – 12.15 
12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

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

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac október: 
 

 
 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 13/10/2019 boli v sume 216,20 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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. 

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.  
ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE. 

 

 

 

mailto:slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk
http://www.catholicsafeguarding.org.uk/
http://www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding
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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 

 
 
 

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. 

 

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši, 

Zachovajte, prosíme, 
 

 

posvätné ticho v kostole! 
 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE 

https://www.amway.sk/fbsk


 

 

7 

 
 

 
MISIJNÁ ZBIERKA 

 
Dnes po svätých omšiach je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude 
zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou 
a  chudobou.           Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.  

 

Dnes po svätých omšiach sa koná zbierka na misie pod názvom  

MISIJNÝ KOLÁČ. 
 

Táto zbierka sa koná PO SVÄTEJ OMŠI pri východe z kostola alebo 
v Church Hall, kde si môžete „zakúpiť“ koláčiky alebo sa ponúknuť 
gulášom. Ich kúpou prispejete na účely humanitárnych projektov 
realizovaných Slovenskou katolíckou charitou. 

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.  

 

 

 

 

 

 

 

ZMENA ČASU 
 

V nedeľu v noci 27. októbra 2019 sa mení čas. 
O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny  

na 02.00 hod. 
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DOKUMENTÁRNY FILM DOTKNÚŤ SA RÁN - RWANDA 
 
Emanuel žil na trhovisku ako prašivý pes. Občas mu ľudia hodili zvyšky jedla, ale len z 
diaľky. Na nohách mal totiž hnisajúce rany, z ktorých sa šíril odporný zápach. Roky sa ho 
nikto ani nedotkol… Dnes už vie Emanuel čítať aj písať, má 19 rokov a 
chodí do 3. triedy základnej školy. V rwandskom mestečku Nyanza 

spravujú bratia rogacionisti Centrum sv. Antona, kde žije 40 
niekdajších detí ulice. 
 
Rogacionista Vlastimil Chovanec si na rwandských 

cestách púšťa slovenský folklór, keď sa chce odreagovať, 
zahrá si na saxofóne. V mestečku Nyanza v africkej 
Rwande sa snaží poskytnúť teplo domova štyridsiatim 
deťom ulice. Príbehy týchto  

detí sú ťažké až neuveriteľné a otca  
Vlastimila pravidelne dojímajú k slzám. 

 

 
FILM PRÍSTUPNÝ NA STIAHNUTIE  

 

V rámci Mimoriadneho misijného mesiaca Vám 
umožníme film DOTKNÚŤ SA RÁN stiahnuť na 
účely šírenia misijnej osvety. Môžete 
zorganizovať vo svojej farnosti, spoločenstve či 

doma s priateľmi alebo susedmi pozeranie tohto 
filmu a pri tej príležitosti sa napr. pomodliť 
ruženec za misijné diela. 

 
 

 

Pokiaľ Vám nefunguje odkaz na stiahnutie filmu, zadajte do prehliadača túto webovú 
adresu: https://drive.google.com/file/d/10DYqkGb6gYmIKUS4HKLfMVF86tnUkTyR/vie
w?usp=sharing 

 

 
UPRATOVANIE KOSTOLA  

 

V piatok 25. októbra 2019 sa bude upratovať 
kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený 
na 20.00 hod.  
Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť 
Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme sa 
mohli stretávať v jemu dôstojnom a nám 
príjemne čistom prostredí. 

 

Film „DOTKNÚŤ SA RÁN“.  

Link nájdete aj na webstránke SCM 

https://drive.google.com/file/d/10DYqkGb6gYmIKUS4HKLfMVF86tnUkTyR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10DYqkGb6gYmIKUS4HKLfMVF86tnUkTyR/view?usp=sharing
https://misijnediela.us3.list-manage.com/track/click?u=fe661ad5c717ef184c7553185&id=6132130abc&e=eb14a3b272
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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         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 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. 
 

20.10. – Vendelín

21.10. – Uršuľa 

22.10. – Sergej 

23.10. – Alojzia 

24.10. – Kvetoslava 

25.10. – Aurel 
26.10. – Demeter 

27.10. – Sabína

 

Created and printed by SCM London  © 2019 
 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  

http://www.scmlondon.org/

