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ROČNÍK III. - č. 44/2019 

 
 

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
03. – 10. 11. 2019  

 

 

 

 

Dnes prišla spása do tohoto domu 
 

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol 
hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre 
zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby 
ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. 

Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď 

rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho 
s radosťou. 

Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ 

Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám 
chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ 

Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je 
Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa 
stratilo.“ 

 Lk 19, 1-10 
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   Sú v živote situácie, ktoré nám ponúkajú viacero riešení. Niekedy ani dobre nevime, ako 
sa rozhodnúť, čo urobiť alebo povedať. Niekedy po čase zistíme, že naše rozhodnutie bolo 

dobre alebo zlé. Neraz na naše rozhodovania majú vplyv naše poznatky a skúsenosti.  
 
   Aj Ježiš mal viacej možností, ako sa zachovať voči Zachejovi na strome.  
 

   Skôr ako si ich spomenieme, opíšme si trocha postavu Zacheja. Žil v neľahkej dobe. 
Jeho vlasť bola obsadená Rimanmi. Spoločenská a duchovná klíma bola ťažká a nebolo 
ľahko sa v nej zorientovať, nájsť tu správnu stranu. Zacheus mal svoje životné plány 

a chcel ich uskutočniť. Vybral si povolanie colníka. Z jednej strany bol chránený Rímom, 
domáci ho však pokladali za kolaboranta. K tomu pristupuje ešte jeho osobná nevýhoda, 
že je malý. Má síce moc, možno aj vážnosť, ale vie, že to sa zakladá skôr na strachu, ako 
na pravej úcte a dôvere. Jeho priateľmi sú len tí, ktorí sa ho boja. Preto nemohol byť úplne 

spokojný a šťastný. Práve táto vnútorná rozpoltenosť a nedostatok pravých ľudských 
vzťahov ho donútila urobiť, na jeho postavenie, takmer detský skutok. Vyškriabal sa na 
strom, aby videl toho, o kom už veľa počul. Dúfal, že možno mu nejakým spôsobom tento 
potulný kazateľ mu  pomôže. Bolo mu už jedno, čo si budú myslieť o ňom ľudia.  

     Ježiš mal viac možností, ako sa voči nemu zachovať. Mohol si ho napríklad nevšimnúť. 
Alebo mu mohol začať robiť výčitky, napr.: „Zachej, zmeň svoj život, zachovávaj Desatoro 
a potom budeš môcť byť v spoločenstve so mnou“.  Alebo sa Ježiš mohol obrátiť k ľuďom 
a povedať: „Pozrite, tu na strome je váš nepriateľ. Lakomec, ktorý vás okráda. Teraz prišiel 

a pozerá na mňa. Taký sa však nedostane do Božieho kráľovstva. Vyhýbajte sa mu“! Alebo 
mu napokon Ježiš mohol povedať: „Budem sa za teba modliť, aby si sa zmenil, ty úbohý 
stroskotanec“.  
     Ani jednu takúto variantu Ježiš nepoužil. Zvládol situáciu so Zachejom nečakaným 

a bravúrnym spôsobom: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes sa chcem zastaviť 
v tvojom dome“.  Ježiš spôsobil šok. U prítomných a predovšetkým u Zacheja. To, po 
čom Zachej túžil, to od Ježiša dostáva: lásku, pozornosť, úctu a nádej.  
 

   Aj dnes žijú medzi nami mnohí Zachejovia. Sú to tí, ktorí sa presadili v tomto svete 
a niečo znamenajú. Riadia sa podľa troch pravidiel. Prvým je výkon – kto niečo dokáže, 
ten niečo znamená. Druhým je spotreba – kto niečo má, ten niečo znamená. Tretím je 
rozum – kto niečo vie, niečo znamená. Tieto tri pravidla sú znakom, že ľudia po čomsi 

túžia, čosi chcú znamenať. Zároveň však ani výkon, ani spotreba, ani rozum, ich nedokážu 
naplniť pravým šťastím a pokojom. Aj oni túžia, či to už povedia, alebo nepovedia, či to na 
nich vidieť alebo nevidieť, po niekom, kto ich naplní pravým hodnotami a dá ich životu 
hodnotnejší a trvalejší zmysel. Túžia po niekom, komu môžu dôverovať, kto si ich úprimne 

váži, kto im ukáže silu pravej lásky.    
 
   Možno sme aj my novodobí Zachejovia. Mali by sme však byť novodobí Ježišovia, ktorí 
prinášajú ľuďom evanjelium záchrany. Dnes od nás Ježiš očakáva, že ho nahradíme na 

mieste, kde on nemôže prísť. A ako nás dnes poučil, tak sa to dá urobiť len „šokom“ 
nezištnej lásky a odvahy. Lebo dnešní moderní ľudia majú voči nám kresťanom rozličné 
výhrady. Sú aj pravdivé aj nepravdivé. Pokladajú nás za falošných svätuškárov; za 
odtrhnutých od života; za uzavretých do svojich spoločenstiev; za namyslených a pyšných. 

My nemusíme míňať energiu, aby sme im dokazovali slovami, že nemajú pravdu. My 
radšej prekvapme, ako prekvapoval ľudí Ježiš. My nerozprávajme hneď o Bohu, my ho 
ukážme v pravdivom živote. A potom počúvajme ľudí; nesúďme ich; neposielajme ich do 
horúcich pekiel; nechcime ich hneď získať pre nejaké naše cirkevné spoločenstvo. Dajme 

ľuďom pocítiť, že sme tú a že sa môžu na nás vždy spoľahnúť.  
         
   Prosme často v našich modlitbách o pomoc, aby sme sa vedeli správne rozhodovať nie 
len, keď ide o naše záujmy, ale keď ide aj o záujmy Božie a o záchranu dnešných ľudí.  

- prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. - 
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OZNAMY NA 31. 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. Karola Boromejského, biskupa spomienka 

utorok féria  

streda féria  

štvrtok féria  

piatok féria  

sobota výročie posviacky Lateránskej baziliky spomienka 

nedeľa  
Omšový formulár z birmovania k Duchu 
Svätému  

 

deň 
týždňa 

    čas program 

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  
úmysel za donorov a podporovateľov SCM 
spovedanie 
spovedanie 

sv. omša – slovensky 

pondelok   

utorok   

streda 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

sobota 15.30 – 21.00 
sv. omša a recepcia pre donorov   
(pre pozvaných  hostí) 

nedeľa 
10.11. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 

 
 
 

19.30 – 20.15 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
SLÁVNOSŤ VYSLUHOVANIA SVIATOSTÍ 
KRESŤANSKEJ INICIÁCIE nitrianskym 
biskupom V. Judákom 
sv. omša – slovensky 



 

 

4 

 
 

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 27/10/2019 boli v sume 287,97 GBP. 
Prostriedky budú odovzdané Pápežským misijným 
dielam 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. 

 
 

SUVENÍRY SCM 
 
Suveníry s erbom Slovenskej katolíckej misie v Londýne (SCM) si môžete pozrieť 
v zadnej časti kostola vo vitríne. Ich zakúpením môžete získať milú pamiatku, 
resp. jedinečný suvenír pre svojich blízkych, a zároveň podporiť pastoračnú 
službu a činnosť SCM. 
K dispozícii sú už aj vianočné pohľadnice. Akýkoľvek suvenír si môžete vyžiadať 
u kostolníkov alebo dobrovoľníkov rozdávajúcich nedeľné oznamy pri dverách 
kostola. 

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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VOĽBY DO FARKSEJ RADY 

 
Dnes - 3. novembra 2019 (nedeľa) - boli 
naplánované voľby do Farskej rady. Je to 
nesmierne dôležitý orgán v živote miestnej 
cirkvi. Nové funkčné obdobie je stanovené 
na 2 roky so začiatkom od 1.adventnej 
nedele v roku 2019. Toto rozhodnutie bolo 
odhlasované členmi FR na jednom z jej 
zasadnutí. 

Do 27. októbra 2019 bolo možné podať 
prihlášky na kandidáta do Farskej rady emailom na secretary@scmlondon.org 
alebo vyplniť priamo prihlášku a odovzdať ju niektorému súčasnému členovi 
FR.  

Nakoľko neboli podané žiadne prihlášky na kandidátov pre voľby do FR, 
voľby sa dnes nekonajú a duchovný správca SCM vyberie a vymenuje 
členov Farskej rady riadne podľa noriem Kódexu cirkevného práva. 
 
 

PASTORAČNÁ NÁVŠTEVA  

NITRIANSKEHO BISKUPA VILIAM JUDÁKA V SCM 

 
Na pozvanie duchovného správcu Slovenskej katolíckej misie v Londýne 
reverenda Tibora Borovského navštívi slovenských a českých veriacich v 

Londýne v dňoch 8.-10. novembra 2019 
nitriansky sídelný biskup Mons. prof. ThDr. 
Viliam Judák, PhD. 
Jeho pastoračná návšteva pozostáva zo 
stretnutia s farníkmi, dobrovoľníkmi a 
podporovateľmi Slovenskej katolíckej misie v 
Londýne, ktorí tvoria jej živý obsah a jadro. 
Zásluhou otca biskupa Viliama Judáka má 
dnes SCM kňaza až do dnešných dní. 
Môžete sa s ním stretnúť 8. novembra 2019 
(piatok), kedy bude celebrovať svätú omšu v 
kostole SCM Our Lady of La Salette a St 
Joseph o 19.30 hod.  
Vrcholom jeho pastoračnej cesty je 

vysluhovanie sviatostí kresťanskej iniciácie 

(SKI) 7 kandidátom, z ktorých štyria (2 páry) 
zároveň prijmú aj sviatosť manželstva v tom 
istom obrade. 
Srdečne všetkých pozývame na slávnosť 
vysluhovania SKI, ktorá sa uskutoční v 

nedeľu 10. novembra 2019 o 13.00 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette 
a St Joseph (14 Melior Street, London, SE1 3QP). 

 

mailto:secretary@scmlondon.org
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4.
pondelok 

(Monday)

sv. Karola Boromejského, 

biskupa - spomienka

5.
utorok 

(Tuesday)
féria

6.
streda 

(Wednesday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

6.
streda 

(Wednesday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

7.
štvrtok 

(Thursday)
10.30 - 13.30 pm féria MEETING OF ETHNIC CHAPLAINS

8.
piatok           

(Friday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

8.
piatok           

(Friday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

9.
sobota 

(Saturday)
3.30 - 4.15 pm

výročie posviacky 

Lateránskej baziliky - 

sviatok

sv. omša pre podporovateľov SCM

9.
sobota 

(Saturday)
4.30 - 8.00 pm

výročie posviacky 

Lateránskej baziliky - 

sviatok

recepcia pre podporovateľov SCM

10.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 - 2.00 pm                

32. nedeľa v období                  

cez rok
SVÄTÁ OMŠA

10.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 - 2.00 pm

32. nedeľa v období                  

cez rok

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI 

BIRMOVANIA KATECHUMENOM

11.
pondelok 

(Monday)

sv. Martina z Tours, 

biskupa - spomienka

12.
utorok 

(Tuesday)

sv. Jozafáta, biskupa a 

mučeníka - spomienka

13.
streda 

(Wednesday)
3.00 - 6.00 pm féria ADMINISTRATÍVNE HODINY

13.
streda 

(Wednesday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

13.
streda 

(Wednesday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

14.
štvrtok 

(Thursday)
féria

15.
piatok                 

(Friday)
4.00 - 6.00 pm féria PRÍPRAVA KU SVIATOSTI KRSTU

15.
piatok           

(Friday)
6.30 - 7.20 pm féria

TICHÁ ADORÁCIA PRED 

VYLOŽENOU SVIATOSŤOU 

OLTÁRNOU A POŽEHNANIE SO 

SVIATOSŤOU OLTÁRNOU + 

SPOVEDANIE

15.
piatok           

(Friday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

15.
piatok           

(Friday)
8.00 - 9.00 pm féria MODLITIBY CHVÁL

16.
sobota 

(Saturday)
3.00 - 4.00 pm 

33. nedeľa v období                 

cez rok
SVÄTÁ OMŠA

17.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm;              

2.45 - 3.30 pm;                              

7.00 - 7.20 pm

33. nedeľa v období                 

cez rok
SPOVEDANIE

17.
nedeľa 

(Sunday)

1.00 - 2.00 pm                  

7.30 - 8.30 pm

33. nedeľa v období                 

cez rok
SVÄTÉ OMŠE

17.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 - 2.00 pm

33. nedeľa v období                 

cez rok
VYSLUHOVANIE SVIATOSTI KRSTU
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18.
pondelok 

(Monday)
féria

19.
utorok 

(Tuesday)
féria

20.
streda 

(Wednesday)
3.00 - 6.00 pm féria ADMINISTRATÍVNE HODINY

20.
streda 

(Wednesday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

20.
streda 

(Wednesday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

21.
štvrtok 

(Thursday)

Obetovanie Panny Márie - 

spomienka

22.
piatok           

(Friday)
6.30 - 7.20 pm

sv. Cecílie, panny a 

mučenice - spomienka
SPOVEDANIE

22.
piatok           

(Friday)
7.30 - 8.00 pm

sv. Cecílie, panny a 

mučenice - spomienka
SVÄTÁ OMŠA

22.
piatok            

(Friday)
8.00 - 9.00 pm

sv. Cecílie, panny a 

mučenice - spomienka
DUCHOVNÁ OBNOVA 

23.
sobota 

(Saturday)
10.30 am - 16.30 pm féria DUCHOVNÁ OBNOVA

23.
sobota 

(Saturday)
6.00 - 11.30 pm KATARÍNSKA ZÁBAVA

24.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 - 2.00 pm

34. nedeľa v období                               

cez rok                                   

(Krista Kráľa)

DUCHOVNÁ OBNOVA 

24.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm;              

2.45 - 3.30 pm;                              

7.00 - 7.20 pm

34. nedeľa v období                               

cez rok                                   

(Krista Kráľa)

SPOVEDANIE

24.
nedeľa 

(Sunday)

1.00 - 2.00 pm                

7.30 - 8.30 pm

34. nedeľa v období                               

cez rok                                   

(Krista Kráľa)

SVÄTÉ OMŠE

25.
pondelok 

(Monday)
féria

26.
utorok 

(Tuesday)
féria

27.
streda 

(Wednesday)
3.00 - 6.00 pm féria ADMINISTRATÍVNE HODINY

27.
streda 

(Wednesday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

27.
streda 

(Wednesday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

28.
štvrtok 

(Thursday)
féria

29.
piatok         

(Friday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

29.
piatok         

(Friday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

29.
piatok         

(Friday)
8.15 - 9.30 pm féria UPRATOVANIE KOSTOLA

30.
sobota 

(Saturday)

sv. Ondreja, apoštola - 

sviatok 



 

 

10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

03.11. – Hubert

04.11. – Karol 

05.11. – Imrich 

06.11. – Renáta 

07.11. – René 

08.11. – Bohumír 
09.11. – Teodor 

10.11. – Tibor

 

Created and printed by SCM London  © 2019 
 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  

http://www.scmlondon.org/

