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ROČNÍK III. - č. 43/2019 

 

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
27. 10. – 03. 11. 2019  

 

 
 

MÝTNIK ODIŠIEL DOMOV OSPRAVEDLNENÝ, 

A NIE FARIZEJ 

 

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto 
podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý 
mýtnik. 

Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako 
ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. 
Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘ 

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa 
do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘ 

Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, 
kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ 

 Lk 18, 9-14 
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   Poznáte ľudovú múdrosť, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.  
   Aj v dnešnom evanjeliu dvaja ľudia robia to isté – modlia sa. Ježiš však ich 
modlitbu nehodnotí rovnako. Milou Bohu bola len modlitba mýtnika.  
   Farizej do centra modlitby postavil seba a svoje skutky. Predstavil Bohu 
katalóg všetkých svojich čností. Bol presvedčený o tom, že keď on sám ich vidí, 
musí ich vidieť aj Boh, musí ich obdivovať a oceniť. Opak bol ale pravdou. Pri 
takejto modlitbe objavil farizej seba, ale stratil Boha. Veď nikto nemôže nájsť 
Boha, pre ktorého je cieľom vlastná dokonalosť. Lebo takýto cieľ si podáva ruku 

a spolupracuje s pýchou, ktorá je najväčším nepriateľom Boha.   
    Mýtnik nenašiel v sebe nič okrem hriechu a preto prosí Boha: „buď 
milostivý mne hriešnemu“. Podľa neho Boh nemal čo obdivovať na jeho živote. 
A však práve preto, že si uvedomoval svoju hriešnosť, svoju prázdnotu, tak Boh 
mohol vstúpiť do jeho života a dať mu nový rozmer. Hriešnik si podal ruku 
s pokorou a ľútosťou, čo sú najkrajšie ľudské prejavy, ktoré Boh rád odmieňa.   
   Stredoveká legenda hovorí o mladej žene, ktorá po smrti klope na nebeskú 

bránu. Nikto ju však neotvára, lebo urobila počas života mnoho zlých skutkov. 
Objavila sa ale pre ňu nádej. Dostane sa do neba pod tou podmienkou, že sa 
vráti na zem a nájde tam taký dar, ktorý je Bohu najmilší. 
     Vrátila sa na zem a začala hľadať taký dar. Čo to môže byť? Jedného dňa 
prechádzala okolo mladého muža, ktorý položil život za vieru. Rýchlo zobrala 
kvapky jeho krvi, o ktorých bola presvedčená, že to je určite najmilší dar pre 
Boha, keď niekto položí život za vieru. Ale brána neba sa pre ňu neotvorila. 
Hľadala preto ďalej. Našla unaveného misionára, ktorému z čela tiekli kvapky 
potu. Povedal si, že to bude určite najmilší Boží dar, keď niekto obetuje svoj 
život službe evanjeliu. A tak zobrala z misionárovej tváre kvapky potu  
a priniesla ich  k nebeskej bráne. Ale brána sa opäť neotvorila. Vrátila sa na 
zem a hľadala ďalej. Už bola nešťastná a chcela to vzdať. Sadla si k jednej 
fontáne a rozmýšľala, čo ďalej. Pri fontáne sa hrali deti a ona videla ich pekné 
a nevinné tváre. Zrazu k fontáne prišiel nejaký muž. Zoskočil z koňa a chcel sa 
napiť vody. Pozrel sa však na deti a spomenul si na vlastné detstvo. Potom sa 
pozrel do fontány a videl v nej svoju zničenú tvár a spoznal, že ako veľmi sa 
vnútorne zmenil, ako sa vzdialil detskej nevinnosti, ako hriechmi zničil život, 
ktorý mu dal Boh. V jeho srdci sa zrodila veľká bolesť a po tvári mu začali tiecť 
slzy. Žena vzal rýchlo jednu zo sĺz a zaniesla ju pred nebeskú bránu, ktorá sa 
jej hneď otvorila, lebo slzy hriešnika sú najmilším darom pre Boha.       

   Aj my si vytvárajme svoj vzťah k Bohu na báze ľútosti a pokory. Veď aj 
v našom správaní je niekedy vidieť, ako by pyšný  farizej bol našim otcom, na 
ktorého sa podobáme.  
     Spomína jeden kňaz, ako kázal o pyšnom farizejovi a pokornom mýtnikovi. 
Kázal tak plamenne, že poslucháči boli dojatí, zvlášť jeden, nazvime ho napr. 
Ján. On tak isto v duchu odsúdil farizeja a jemu podobných. Po sv. omši prišiel 

Ján do sakristie poďakovať kňazovi za dobrú kázeň a dodal: „aj ja ďakujem 

Bohu, že sa nepodobám na toho farizeja“.    
    Lenže mýtnik takto Bohu neďakoval. On nikoho nespomínal, on len v pokore 
ľutoval. Len takýto postoj môže aj nás otvárať pre Božie milosti a dary.  
   Aj keď sa všetci modlime, predsa modlitba každého z nás je jedinečná 
a originálna. Spoločné pre všetkých nás by mala byť pokora a ľútosť.    

- prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. - 



 

 

3 

 
 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

BLAHOSLAVENÍ CHUDOBNÍ V DUCHU 

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili 
k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, 
lebo ich je nebeské kráľovstvo. 

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. 

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. 

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. 

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo. 

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko 
zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu 
v nebi.“ 

Mt 5, 1-12a 

 

Pred 2000 rokmi rozkázal cisár Augustus vybudovať v Ríme nádhernú budovu. 
Nazval ju Panteónom, čiže svätyňou ku cti všetkých božstiev Ríma a cisárstva. 
O šesťsto rokov neskôr pápež Bonifác VI. zasvätil Pantheón všetkým rímskym 
mučeníkom, ktorí obetovali svoje životy pre Krista v dobe prenasledovaní. 
Neskôr rímski kresťania i kresťania celého sveta, začali spoločne uctievať 
s neznámymi mučeníkmi aj neznámych svätých kresťanov. Tu má začiatok 
dnešný sviatok Všetkých svätých. Je to teda sviatok neznámych svätých.  
Tak ako každý národ má svojich neznámych hrdinov, tak aj Cirkev má svojich 
neznámych hrdinov a svätcov, na ktorých si nikto konkrétne nepamätá. 
V dnešnom prvom čítaní sme počuli, že je ich ťažko spočítať. Preto si v dnešný 
deň na nich spomíname, prosíme ich o orodovanie, pretože sú to naši bratia a 
sestry, naši priatelia a orodovníci u Boha.  
Aj zmyslom nášho pozemského života je raz po smrti doplniť zástup týchto 

neznámych svätých. Narodili sme sa preto, aby sme boli svätí. Aj keď nás Boh 
nepovolal k nezvyčajnej svätosti, ako známych svätcov, ktorých poznáme a 
uctievame, ale každý sme povolaní k svätosti podľa našich schopností. Na zemi 
sa nenarodil človek, ktorý by nemohol byť svätý. Narodili sa však miliardy ľudí, 
ktorí odmietli byť svätí.  

Zbožní a svätí ľudia nežijú len v nádeji na večný život. Oni sú požehnaním aj 
pre svet. Istý francúzsky mysliteľ napísal: “Celý oceán geniálnosti nie je hodný 
ani toľko, ako jedna kvapka svätosti” (Gounod). Čím bude viac svätých ľudí, tým 
bude viac radosti na tejto zemi. S nami je to ako so včelami. Nikdy by sme 
neokúsili med, keby každá včela chcela žiť len sama pre seba v nejakej 
vypukline stromu. To málo medu, ktoré by jedna včela zhromaždila, by možno 
nebolo možné zbadať voľným okom. Ale keď sa včely spoja a rozdelia si svoje 
služby, úľ je plný medu. A je dosť medu pre včelára aj pre včely. Aj Boh takto 
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naplánoval ľudský rod. Ľudia sa však rozdelili hranicami, jazykmi, zvykmi a 
zbraňami. Preto Boh poslal Ježiša, aby nás svojim krížom zjednotil. V tomto 
diele potom pokračujú všetci tí, ktorí sa nechajú viesť vo svojom živote Ježišom.  
Preto nemôže byť dnešná svätosť izolovaná od druhého človeka. Musíme čestne 
žiť v rodine a zaujímať sa jeden o druhého. Podobne v školách a na 
pracoviskách. Musíme žiť a obhajovať pravé hodnoty, ktoré svet posúvajú bližšie 
k Bohu. Musíme mať odvahu byť svedkami evanjelia. V konzumnom svete majú 
veľkú hodnotu pravé a značkové veci. Napodobneniny sú len pre chudobnejších. 

To nás však nemusí trápiť. Trápiť nás musí, keby sme boli “napodobneninami” 
kresťanstva. Takí “trhoví”, “lacní” kresťania, ktorí nemajú ani kvalitu, ani 
odolnosť, ani vytrvalosť.  
Ježiš nás pozýva na Horu Blahoslavenstiev, aby sme prijali jeho “recept” na 
svätosť. Ak budeme podľa neho žiť, raz budeme patriť aj my medzi všetkých 
svätých. 

- prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. - 
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VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH 

Ja som cesta, pravda a život 
 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce 
nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome 
môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo 
bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť 
miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa 
prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, 
kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ 
Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ 
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba 
cezo mňa.“ 

Jn 14,1-6 

Povesť rozpráva o tom, ako do starého Ríma prišiel jeden bohatý Peržan. Ukázali 
mu všetko bohatstvo Ríma. Potom ho priviedli k hrobom. Hroby boli také bohaté 
a krásne, že to bolo až neuveriteľné. Peržan sa na ne pozeral a na konci sa 
posmešne opýtal: Či azda aj vy zomriete? Keď sa mu priznali, že áno, tak im 
odpovedal, že sa hneď vráti domov. Lebo keď sa slávni Rimania nevedia 

oslobodiť od smrti, tak to potom nedokáže nikto.  
My, kresťania, keď stojíme dnes pri hroboch našich zosnulých, stojíme tam 
s vierou, že Ježiš našich blízkych od smrti oslobodil. Túto istotu nám zaručuje 
Boh. Krásne to vyjadril sv. Pavol: “Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda 
súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo 
alebo meč?... A som si istý, že ani smrť ani život... nás nebude môcť odlúčiť od 
Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi” (Rim 8, 35 - 39). Ak naši 
zosnulí milovali Boha, tak táto láska pokračuje aj vo večnosti. O to sa pričinil 
Ježiš svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním.  
Preto by sme sa mali pri hroboch našich blížnych úprimne pýtať seba samých:  
Vieme v smrti našich blížnych vidieť nádej kresťanského vzkriesenia?  
Veríme, že im môžeme pomôcť svojimi dobrými skutkami a zvlášť modlitbami?  
Usilujeme sa žiť v súlade s kresťanskou náukou, podľa ktorej smrť je prechod 
do Kristovej slávy?  
Usilujeme sa šíriť túto náuku aj tam, 
kde žijeme?  
Spomíname si často na Kristovu 
výzvu k bdelosti a pripravenosti na 
smrť? Lebo dnes sme a možno nás 

zajtra už nebude. Lebo smrť 
prichádza ako zlodej, v noci, keď to 
najmenej čakáme.  
Myslíme na deň a hodinu našej smrti 
s pevnou vierou, zverujúc sa ako 
synovia a dcéry Božie jeho vôli? 
Alebo smrť pokladáme za vec, na ktorú sa majú iní pýtať a nie my?  

- prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. - 
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OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia a liturg. farba 

pondelok sv. Šimona a Júdu, apoštolov sviatok 

utorok féria  

streda féria  

štvrtok féria  

piatok Všetkých svätých – prikázaný sviatok slávnosť 

sobota Všetkých verných zosnulých spomienka 

nedeľa  31. nedeľa v cezročnom období   

deň 
týždňa 

    čas program 

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 

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 – 20.15 
20.15 – 20.45 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
moderovaná adorácia k BSJ  

sobota 10.00 – 12.00 
návšteva hrobu o. Jana Langa, SJ 
a spomienka na všetkých verných 
zosnulých na cintoríne Merton - Sutton 

nedeľa 
03.11. 

10.50 – 12.15 
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 
Zasadnutie Farskej rady 
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 november: 
 

 

MILODARY 
 
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu 
nedeľu 20/10/2019 boli v sume 265,41 GBP. 
Zbierka na misie vyniesla 582,- GBP.  
Venovaný milodar bude preposlaný na účet 

Pápežských misijných diel na Slovensku. 

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 SCM.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Evanjelizačný 

Aby sa na Blízkom východe, kde spolu žijú rozličné 

náboženské tradície, zrodil duch dialógu, stretnutia a 
zmierenia 

Úmysel KBS 
Aby sme v našich modlitbách pamätali na všetkých 
zosnulých a vyprosovali im nebeskú blaženosť. 

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
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MODEROVANÁ ADORÁCIA PRED VYSTAVENOU 

SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 
  

Srdečne všetkých pozývame na moderovanú prvopiatkovú 
poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve 
Božského Srdca Ježišovho. Poklona začína po skončení 
svätej omše na prvý piatok 1. novembra 2019 o 20.15 hod. 
(sv. omša začína o 19.30 hod.)  
 

 

MODLITBA ZA ZOSNULÝCH NA CINTORÍNE A 
NÁVŠTEVA HROBU O. JANA LANGA, SJ 

 
Budúcu sobotu 2. novembra 2019 vás pozývame k modlitbe za zosnulých pri 

Spomienke na všetkých verných zosnulých. Stretneme sa na stanici Morden o 
10.00 hod. a pôjdeme na hrob o. Jana Langa, SJ.  
Po modlitbe na cintoríne sa môžeme stretnúť pri káve oproti stanici Morden. 
Prineste si so sebou sviečky na zapálenie. 

 
 

VOĽBY DO FARKSEJ RADY 
 
Dňa 3. novembra 2019 prebehnú voľby do 
Farskej rady. Nové funkčné obdobie je 
stanovené na 2 roky so začiatkom od 
1.adventnej nedele t.r. Toto rozhodnutie bolo 
odhlasované členmi FR na jednom z jej 
zasadnutí t.r.  

Do 27. októbra 2019 je možno podať prihlášky 
na kandidáta do Farskej rady emailom na 
secretary@scmlondon.org alebo vyplniť 
priamo prihlášku a odovzdať ju niektorému súčasnému členovi FR. 
Prihlášku nájdete na webovej stránke SCM a u členov FR. 

 
 

MODLITBA ZA ZOSNULÝCH NA CINTORÍNE  
A NÁVŠTEVA HROBU O.JANA LANGA, SJ  

 

Budúcu sobotu 2. novembra 2019 vás pozývame k modlitbe za 
zosnulých pri Spomienke na všetkých verných zosnulých. 
Stretneme sa na stanici Morden o 10.00 hod. a pôjdeme na hrob 
o. Jana Langa, SJ.  
Po modlitbe na cintoríne sa môžeme stretnúť pri káve oproti 
stanici Morden. 
Prineste si so sebou sviečky na zapálenie. 

 

mailto:secretary@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 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. 
 

27.10. – Sabína

28.10. – Dobromila 

29.10. – Klára 

30.10. – Šimon, Simona 

31.10. – Aurélia 

01.11. – Denis, Denisa 
02.11. – Pamiatka zosnulých 

03.11. – Hubert

 

Created and printed by SCM London  © 2019 
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