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ROČNÍK III. - č. 45/2019 

 

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
10. – 17. 11. 2019  

 

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ 
KRESŤANSKEJ INICIÁCIE 

 

Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých 
K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa 
ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale 
bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi 
potomka. 

Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, 
potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon 
zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď 
ju mali siedmi za manželku.“ 

Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú 
uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani 
nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, 
pretože sú synmi vzkriesenia. 

A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána 
Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, 
ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“ 

 Lk 19, 1-10 
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    Ešte sme stále myšlienkami orientovaní k cintorínu a k hrobom našich 
zosnulých. Preto nám vychádza sv. Cirkev v ústrety a v liturgii slova nám 
umožňuje naďalej uvažovať o tajomstve života, smrti a vzkriesenia.  
 Ježiš v rozhovore so Saducejmi hovorí: “Len na tomto svete sa ľudia ženia a 
vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho sveta a vzkriesenia 
z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť ani vydávať; viac už ani umrieť nebudú môcť, 
lebo budú ako anjeli”.  
    Ježiš definitívne završuje postupný vývoj v otázke posmrtného života. Vieme, 

že v dávnej minulosti sa v náboženstvách prírodných a primitívnych posmrtný 
život chápal ako pokračovanie pozemského života. Preto sa v pohrebných 
obradoch týchto náboženstiev stretávame s takými praktikami ako je dávanie 
do hrobov rozličné náradia, šaty, zvieratá, dokonca aj otrokov a manželky, ktoré 
mali počas života. V tejto línii neskoršie pokračovali mohamedáni, ktorí veria 
v sedem druhov neba. Každý vyšší druh spôsobuje viac a viac telesných radostí.  
V židovskom náboženstve je v otázke posmrtného života tak isto progres. Židia 

najprv verili v ríšu mŕtvych, v ktorej prebývajú všetci bez rozdielu, akýmsi 
zomdletým životom, ďaleko od Boha, odkiaľ sa nikto už nevráti. Postupne sa 
však začalo presadzovať učenie o večnej odmene vo svetle učenia o 
zmŕtvychvstaní. Napríklad prorok Daniel píše: “A mnohí z tých, čo spia v prachu 
zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu” (Dan 
12, 2). Táto náuka potom vrcholí v dobe Makabejskej. Práve z tejto doby bolo 
prvé čítanie o mučeníckej smrti matky a jej siedmich synov. Jeden zo synov pred 
smrťou hovorí: “Ľahko je prijať smrť z rúk ľudí, keď môžeme očakávať, že Boh 
nás znova vzkriesi”. Náuka o vzkriesení sa tak stáva spoločným majetkom Židov, 
okrem saducejskej sekty, ktorá neverila zmŕtvychvstanie.  
A práve oni chceli v rozhovore s Ježišom zosmiešniť zmŕtvychvstanie. Podľa 
židovského práva, ak zomrel bezdetný muž a mal brata, tak bolo povinnosťou 
vdovy zobrať si ho za manžela. Zmyslom tohto Mojžišovho zákona bolo zachovať 
kontinuitu rodu a majetku. Ježiš využíva tento rozhovor na to, aby vyhlásil, že 
vo večnosti to bude úplne ináč. Po zmŕtvychvstaní nebude už viacej smrti. 
Nebude už potrebné sa vydávať a zachovať tak rod. Zmŕtvychvstalí budú mať 
svoje telá, ale vo večnosti bude už dominovať stránka duchovná a nie telesná. 
Život sa bude viacej podobať na život anjelov, ako na pozemský život.  
    Niekedy sa starší ľudia pýtajú: často sa v mysli rozprávam zo svojím nebohým 
mužom alebo ženou. Modlím sa za neho. Dáva mi to veľa útechy. Ale počuje ma? 

Alebo je to len môj monológ? Naše učenie o spoločenstve svätých nás 
povzbudzuje k modlitbám za zomrelých.. Je to naša povinnosť a prejav neustálej 
lásky. Iní manželia zasa rozmýšľajú, či aj vo večnosti budú spolu, či sa budú 
mať môcť aj naďalej radi. Ježiš, keď vstal zmŕtvych, zjavoval sa učeníkom a 
prejavoval im svoju lásku a starostlivosť. Môžeme teda veriť, že aj my sa budeme 
môcť správať podobne ako on. Milovať v nebi tých, ktorých sme milovali na zemi.  

 Viera v zmŕtvychvstanie dáva svetlo aj našim pozemským starostiam a 
bolestiam. Matka a siedmi synovia dokázali byť preto verní pravému Bohu a 
dokázali prijať slobodne a dobrovoľne mučenícku smrť, lebo verili, že ich 
umučené a zohavené telá rukou kata, raz Boh obnoví do nepredstaviteľnej 
krásy. Preto nesmúťme, keď trpíme. Keď vidíme, ako naše telo chradne a starne. 
Aj ono raz zažiari v celej svojej kráse. Dokážme na cintoríne nielen smútiť a 

plakať, ale sa aj radovať. Naša viera nám to umožňuje.  - prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. – 
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OZNAMY NA 32. 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. Martina z Tours, biskupa spomienka 

utorok sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka spomienka 

streda féria  

štvrtok féria  

piatok féria  

sobota féria  

nedeľa  33. nedeľa v cezročnom období   

deň 
týždňa 

    čas program 

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 

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   

nedeľa 
17.11. 

10.50 – 12.30 
12.30 – 12.50  

13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 

19.30 – 20.15 

príprava k 1. sv. prijímaniu 
spovedanie 

sv. omša – slovensko-česky  
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 03/10/2019 boli v sume 277,39 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 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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17. NOVEMBRA OSLÁVIME  

30.VÝROČIE NEŽNEJ REVOLÚCIE 

Nežná revolúcia (čes. sametová revoluce; 16. november – 29. december 1989) 
je názov pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie 
komunistického režimu v Česko-Slovensku. Iniciátormi boli študenti, ku 

ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny 
obyvateľstva. Na Slovensku bola vytvorená Verejnosť proti násiliu a v Česku 
Občianske fórum. Po brutálnom zásahu polície proti študentom na pražskej 
Národnej triede študenti na všetkých vysokých školách od 21. novembra 
štrajkovali. 27. novembra sa uskutočnil dvojhodinový generálny štrajk. 
7.decembra 1989 po rezignácii komunistickej federálnej vlády bola 10.decembra 
vymenovaná nová vláda a prezident Gustáv Husák podal demisiu. 28.decembra 

1989 Federálne zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Alexandra Dubčeka a 
29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel. Prvé slobodné 
parlamentné voľby sa uskutočnili v júni 1990.  

Politická situácia v Česko-Slovensku 

Komunistická strana získala moc v krajine prevratom vo februári 1948. Žiadne 
oficiálne opozičné politické strany počas „vlády jednej strany“ neboli povolené. 
Odlišne zmýšľajúci občania a najmä aktívni odporcovia – disidenti boli 
prenasledovaní tajnou políciou (Štátna bezpečnosť - ŠtB). Široká verejnosť sa 
tak bála otvorene podporovať disidentov zo strachu z prepustenia z práce alebo 

vyhodenia zo školy alebo inej perzekúcie. Cenzúra označovala niektoré diela 
(spisovateľov, filmy alebo iné formy umenia) ako majúce „negatívny postoj k 
socializmu“ a tým pádom boli zakázané. Na „čiernu listinu“ sa však mohli dostať 
nielen diela ale aj osoby a to pre svoje názory a postoje (podpora politiky 
Alexandra Dubčeka v priebehu Pražskej jari, nesúhlas s vojenskou okupáciou z 
roku 1968 a následnou normalizáciou, náboženské presvedčenie, neúčasť na 
voľbách, podpis Charty 77) ale aj pre svoj pôvod (dieťa bývalého podnikateľa, 
kulaka, nekomunistického politika) alebo preto, že rodinní príslušníci 
emigrovali na „Západ“. Tieto pravidlá bolo možné presadzovať a kontrolovať, 
pretože všetky školy, médiá a podniky patrili štátu a boli riadené politickými 
nominantmi Komunistickej strany (tzv. nomenklatúra).  

Okrem politických boli obmedzované aj iné slobody. Obyčajní ľudia nemohli 

slobodne vycestovať do väčšiny krajín. Museli mať tzv. „devízový prísľub“ 
(prísľub, že banka žiadateľovi predá valuty cudzej meny v stanovenom limite) a 
„cestovnú doložku“ (potvrdenie získané v podstate od Štátnej bezpečnosti na 
základe vyjadrení nadriadených, zamestnávateľa, orgánov komunistickej strany 
a pod.), ktoré mali zaručiť, že sú „dôveryhodní“ a neutečú na „Západ“. 
Takzvaným nespoľahlivým sa zákaz vycestovania odôvodňoval, tým že ich 
vycestovanie „nie je v súlade so štátnymi záujmami ČSSR“. Pre zabránenie 
odlivu takzvanej „tvrdej meny“ existovala sieť predajní TUZEX so 170 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://sk.wikipedia.org/wiki/16._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/29._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/1989
https://sk.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Verejnos%C5%A5_proti_n%C3%A1siliu
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dianske_f%C3%B3rum
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_t%C5%99%C3%ADda_(Praha)
https://sk.wikipedia.org/wiki/21._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trajk
https://sk.wikipedia.org/wiki/27._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1lny_%C5%A1trajk
https://sk.wikipedia.org/wiki/7._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/1989
https://sk.wikipedia.org/wiki/10._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_n%C3%A1rodn%C3%A9ho_porozumenia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gust%C3%A1v_Hus%C3%A1k
https://sk.wikipedia.org/wiki/28._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/1989
https://sk.wikipedia.org/wiki/Feder%C3%A1lne_zhroma%C5%BEdenie_(%C4%8Cesko-Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dub%C4%8Dek
https://sk.wikipedia.org/wiki/29._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/1989
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEby_do_Slovenskej_n%C3%A1rodnej_rady_v_roku_1990
https://sk.wikipedia.org/wiki/1990
https://sk.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1rov%C3%BD_prevrat
https://sk.wikipedia.org/wiki/Disident
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1tna_bezpe%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Perzek%C3%BAcia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cenz%C3%BAra_(kontrola_inform%C3%A1ci%C3%AD)
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cierna_listina&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dub%C4%8Dek
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_jar
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vp%C3%A1d_vojsk_Var%C5%A1avskej_zmluvy_do_%C4%8Cesko-Slovenska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vp%C3%A1d_vojsk_Var%C5%A1avskej_zmluvy_do_%C4%8Cesko-Slovenska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Normaliz%C3%A1cia_(%C4%8CSSR)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Charta_77
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%BD_svet
https://sk.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADzov%C3%BD_pr%C3%ADs%C4%BEub
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cestovn%C3%A1_dolo%C5%BEka
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1tna_bezpe%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/TUZEX
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pobočkami, v ktorej sa dalo nakupovať len za valuty alebo za „bony“, nie však 
za koruny.  

Nesloboda, strnulosť a všeobecný nedostatok, spolu s pocitom, že ľudia žijú vo 
vnútri "koncentračného tábora" (ostnaté drôty, psy, vojaci so samopalmi na 
hraniciach) viedli mnohých buď k rezignácii alebo emigrácii alebo protestom 
najprv slabo organizovaných jednotlivcov a skupín, neskôr ku vzniku 
opozičných organizácií ako napríklad Charta 77.  

Aj vplyvom studenej vojny a ostatných globálnych okolností sa extenzívny 
ekonomický rast v 80. rokoch 20. storočia zastavil. Nový (od roku 1985) 
generálny tajomník ÚV KSSZ  Michail Gorbačov v narastajúcej systémovej krízy 
sovietskeho impéria proklamoval demokratizačnú reformu systému.[1]  

V Sovietskom zväze presadzoval „prestavbu“ (perestrojka) a zásadu „otvorenosti“ 
(glasnosť), čo vytváralo tlak aj na komunistické strany v iných socialistických 
krajinách. KSČ sa oficiálne k svojmu sovietskemu vzoru hlásila, ale prakticky 
sa vedenie strany tieto procesy snažilo brzdiť. Perestrojka v komunistickom 
Česko-Slovensku v podstate neexistovala, pretože žiadne zásadné zmeny sa 
neuskutočnili. Reformný potenciál KSČ bol zásadným spôsobom oslabený 
opakovanými čistkami „normalizácia“ prebiehajúcej po roku 1968. Vedenie KSČ 
sa pohybovalo v bludnom kruhu, keď na jednej strane stereotypne po 
sovietskom vzore hovorilo o nutnosti perestrojkových reforiem a na strane 
druhej svojou mentalitou nebolo schopné prekročiť vlastný tieň. Hoci od 
decembra 1987 sa na špičke mocenskej pyramídy začali diať personálne zmeny, 
nakoniec pre bežného občana nepredstavovali žiadnu výraznejšiu zmenu k 
lepšiemu. Naopak, v podobe Jakešovho presláveného prejavu[2] (kůl v plotě) na 
Červenom Hrádku v júli 1987 symbolizovali skôr pokračujúci úpadok.[1]  

Prejavy nespokojnosti rástli od spontánnych prejavov do organizovaných 
manifestácií. Od decembra 1987 sa v českých mestách odohral viacero 
pouličných demonštrácií. Veľký ohlas mala sviečková manifestácia v Bratislave, 
ktorú 25. marca 1988 Štátna bezpečnosť brutálne rozohnala.  

Gorbačov 8. decembra 1988 ohlásil na pôde OSN jednostranné početné zníženie 
stavu sovietskych vojsk vo východnej Európe o pol milióna vojakov. Zároveň 
oznámil zámer stiahnuť z územia ČSSR, NDR a Maďarska do roku 1991 šesť 
tankových divízií. Spojené štáty vzápätí prijali balík hospodárskej pomoci pre 
Poľsko a Maďarsko, vrátane reštrukturalizácie ich zahraničného dlhu, pôžičiek 
na podporu súkromného podnikania a opatrení na oživenie obchodu s USA.[3]  

Nasledovala pražská demonštrácia z 21. augusta 1988 (20. výročie okupácie) a 

séria nepokojov v centre Prahy  v januári 1989 k pripomenutiu 20. výročia 

upálenia sa Jana Palacha (tzv. Palachov týždeň začal 15. januára[4]).  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Odbern%C3%BD_poukaz_Tuzexu,_podniku_zahrani%C4%8Dn%C3%A9ho_obchodu
https://sk.wikipedia.org/wiki/Charta_77
https://sk.wikipedia.org/wiki/Studen%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/80._roky_20._storo%C4%8Dia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_Sovietskeho_zv%C3%A4zu
https://sk.wikipedia.org/wiki/Michail_Sergejevi%C4%8D_Gorba%C4%8Dov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia#cite_note-:8-1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Perestrojka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Glasnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Glasnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Normaliz%C3%A1cia_(%C4%8CSSR)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia#cite_note-2
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia#cite_note-:8-1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1987
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svie%C4%8Dkov%C3%A1_manifest%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/25._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1tna_bezpe%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Organiz%C3%A1cia_Spojen%C3%BDch_n%C3%A1rodov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia#cite_note-:10-3
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vp%C3%A1d_vojsk_Var%C5%A1avskej_zmluvy_do_%C4%8Cesko-Slovenska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia#cite_note-:2-4
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V júni 1989 zverejnila Charta 77 petíciu Niekoľko viet (Několik vět), ktorá okrem 
iného požadovala prepustenie politických väzňov, slobodnú diskusiu o roku 
1968 alebo rešpektovanie požiadaviek veriacich. Podpisovú petíciu inicioval 
Václav Havel po svojom prepustení z väzenia. Od júna do novembra 1989 
„Niekoľko viet“ podpísalo okolo 40 tisíc osôb. Havel predpokladali, že 
rozhodujúce udalosti sa odohrajú v decembri 1989, pretože Deň ľudských práv 

sa oslavuje 10. decembra na počesť prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských 
práv.  

Predstavitelia nezávislých iniciatív, ako sa samy označovali opozične 
orientované disidentské skupiny, navrhovali založenie „koordinačného výboru“, 
ktorý mal následne začať rokovania so zástupcami vládnuceho režimu o ďalšom 
vývoji. Tento variant presadzovali najmä aktivisti Demokratickej iniciatívy a 
zástupcovia Obrody. Proti boli zástupcovia Hnutia za občiansku slobodu, 
ktorého zakladajúci program (zverejnený v októbri 1988 pod názvom 

„Demokracia pre všetkých!“) obsahoval už výrazne politické požiadavky, vrátane 

zrušenia vedúcej úlohy komunistickej strany, usporiadanie slobodných volieb a 

povolenie súkromného vlastníctva. Havel a jeho spolupracovníci  v atmosfére 

po páde Berlínskeho múru (9. novembra 1989) pripravovali na december veľkú 
demonštráciu, kde sa mali zísť signatári petície „Niekoľko viet“. Ich cieľom bolo 
donútiť komunistické vedenie k rokovaniu za okrúhlym stolom.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Charta_77
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nieko%C4%BEko_viet
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=De%C5%88_%C4%BEudsk%C3%BDch_pr%C3%A1v&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_deklar%C3%A1cia_%C4%BEudsk%C3%BDch_pr%C3%A1v
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_deklar%C3%A1cia_%C4%BEudsk%C3%BDch_pr%C3%A1v
https://sk.wikipedia.org/wiki/Disident
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Demokratick%C3%A1_iniciat%C3%ADva&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Obroda&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hnutie_za_ob%C4%8Diansku_slobodu&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADnsky_m%C3%BAr
https://sk.wikipedia.org/wiki/9._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/1989
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SETTLEMENT STATUS – UPDATE 

 

 
EU Settlement Scheme – update 

 
As you may know, the EU Settlement Scheme has been fully open since 30 
March 2019 and there have been over 2.2 million applications. EU citizens and 
their family members have until at least 31 December 2020 to apply. 
If you’re an EU, EEA or Swiss citizen, you and your family members can apply 
to the EU Settlement Scheme free of charge. Applicants only need to prove their 
identity, demonstrate their UK residence, and declare any criminal convictions.  

The iOS version of EU Exit: ID Document Check App is now available from the 
Apple app store and can be used on iPhone models 7 and above. The iOS app 
works in the same way as the Android app and can be used to verify your 
identity. For more information visit GOV.UK. 
You can find full guidance and start your application at: www.gov.uk/brexit-

eucitizens 
 

Support 

There is a wide range of support available online, over the phone or in person 
to help you apply. 

https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app
http://www.gov.uk/brexit-eucitizens
http://www.gov.uk/brexit-eucitizens
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 If you have any questions about your application, you can contact 
our EU Settlement Resolution Centrefor help on 0300 123 7379. If you 
are calling from outside the UK, you can call on 0044 (0) 203 080 0010.  

 Translated GOV.UK guidance and materials are available. 

 For anyone who needs additional support completing the online 
application, an Assisted Digital service is available. 

 A network of voluntary and community sector organisations across the 
UK is also ready  

 
 
Kind regards, 

 
Home Office Communications 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations
http://www.smartcdn.co.uk/HomeOfficeR4/mailresponse.asp?tid=1&em=54991&turl=https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/id-scan-eu-settlement-scheme
https://www.gov.uk/id-scan-eu-settlement-scheme
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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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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. 
 

10.11. – Tibor

11.11. – Martin, Maroš 

12.11. – Svätopluk 

13.11. – Stanislav 
14.11. – Irma 

15.11. – Leopold 

16.11. – Agnesa 

17.11. – Klaudia

 
Created and printed by SCM London  © 2019 

 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  

CHURCH HALL JE DNES K DISPOZÍCII 

BIRMOVANCOM,  

ICH RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM  

A PRIATEĽOM.  

 

 

http://www.scmlondon.org/

