ROČNÍK III. - č. 48/2019

1. ADVENTNÁ NEDEĽA
01. – 08. 12. 2019

Rok Božieho slova

BDEJTE, ABY STE BOLI PRIPRAVENÍ
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri
príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa
a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla
potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú
na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne:
jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby
hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil
by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka
príde v hodinu, o ktorej neviete.“
Mt 24, 37-44
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PASTIERSKY LIST

Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2019

Rok Božieho slova
Drahí bratia a sestry,
dnešná nedeľa je začiatkom Adventu aj celého cirkevného čiže liturgického roka.
Kresťanský Advent je predovšetkým o večnom Božom Slove. O Slove, ktoré sa v lone
Panny Márie stalo telom a svojím narodením prišlo uskutočniť našu spásu.
Advent je teda o oslave Ježišovho fyzického narodenia a zároveň aj o našej
príprave na jeho druhý príchod.
Súčasný svet nás chce presvedčiť, že Advent je o obchodoch a kupovaní; o zhone
a zábavných akciách; o zaobstarávaní konzumu a darčekov na sviatky.
Pre nás kresťanov je však Advent vhodnou príležitosťou, aby sme si premysleli,
čo – presnejšie povedané kto – je pre nás v nasledujúcom období najdôležitejší. Komu
treba venovať prvoradú pozornosť, aby sme mohli dobre zvládnuť svoj život. Advent
nás teda učí ako treba žiť, aby sme mohli obstáť pred večným Sudcom, nech by
prišiel kedykoľvek?
Podobne ako na cestách radi a s úžitkom používame pomoc navigačných
systémov, aby sme ľahko a spoľahlivo prišli do cieľa, tak by sme mali mať záujem a
venovať sa aj tomu najspoľahlivejšiemu Navigátorovi, ktorým je milujúci a vševediaci
Boh. On hovoril od počiatku ľuďom rozličným spôsobom; v plnosti času prehovoril
k nám cez svojho Syna (porov. Hebr 1, 1-2). A tak sa v tomto období spájajú tri
podnety, ktoré nás pobádajú venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu.
Prvým je tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj
život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Svojím
prekladom chcel sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. Preto sa jeho preklad
nazýva Vulgáta – čiže „všeobecne rozšírený“.
Druhým podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je päťdesiate
výročie Katolíckej biblickej federácie. Biblická federácia vznikla z iniciatívy pápeža
Pavla VI. v roku 1969. V súčasnosti má viac ako 300 riadnych členov (a takmer 100
pridružených členov) zo 127 krajín celého sveta. Riadnym členom vo federácii je aj
Slovensko, a to cez Katolícke biblické dielo. Poslaním federácie je šírenie Svätého
písma. Prezident federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol,
aby sa od tejto Prvej adventnej nedele až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra.
2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova – a Konferencia biskupov
Slovenska tento návrh prijala.
Tretím a zároveň najsilnejším podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu
slovu je apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril im myseľ,
aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný
význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon
ustanovuje tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako „Nedeľu Božieho slova“ –
(najbližšia bude 26. januára budúceho roku).
Svätý Otec v apoštolskom liste pripomína, že Božie slovo sa najprv odovzdávalo
ústnym podaním a udržiavalo sa „živou vierou Cirkvi“. Až potom bolo napísané –
z čoho vyplýva, že biblická viera sa zakladá skôr na živom slove než na knihe. – Preto
sa úmyselne používa názov „Rok Božieho slova“ a „Nedeľa Božieho slova“.
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Pochopiteľne, kniha Svätého písma je naďalej nenahraditeľnou súčasťou Bohom
zjaveného slova, ktoré sa pôsobením Ducha Svätého stáva živým Božím slovom
v spoločenstve Cirkvi.
Chceme vás preto, milí bratia a sestry, – zvlášť v tomto Roku Božieho slova –
pozvať na časté stretnutie so živým Kristovým slovom v Cirkvi. Najväčšmi sa to
odporúča – a je to aj optimálne – v rámci každej svätej omše. Povzbudzujeme bratov
kňazov a diakonov, aby si s veľkou starostlivosťou – v modlitbe, rozjímaní a štúdiu
– pripravovali homílie na nedele a sviatky, ale aj na všedné dni. Aby cez ich
kazateľskú službu mohlo veriacim zaznievať živé Božie slovo a aby sa život hlásateľov
evanjelia stával účinným kazateľským príkladom.
Vás, milí členovia Božieho ľudu, prosíme, aby ste sa ochotne a so živou vierou
zúčastňovali na liturgii a so záujmom počúvali Božie slovo, ktoré zaznieva tak
z textov Svätého písma, ako aj z hlásania vysvätených služobníkov Cirkvi.
Všetci sa snažme o to, aby sme sa pri bohoslužbe slova dali osloviť Kristom
Pánom a boli sme ochotní podľa jeho slova meniť naše zmýšľanie i naše skutky.
V druhej časti svätej omše nás Kristus spája so sebou – i medzi nami navzájom
– a posilňuje nás svojím telom a krvou, sviatostnými spôsobmi, v ktorých je Kristus
prítomný po premenení.
Drahí bratia a sestry, na Rok Božieho slova nenavrhujeme nijaké mimoriadne
aktivity. Len vám naliehavo odporúčame to, čo by malo byť pre každého kresťana
samozrejmosťou: účasť na svätej omši v každú nedeľu a prikázaný sviatok a pritom
venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu. Disponujme seba aj naše deti, aby nás
Božie slovo osobne oslovilo. Aby sme sa rozhodli uskutočňovať ho vo všetkých
oblastiach nášho života. Aby sme budovu nášho osobného, rodinného
i spoločenského života stavali na tom najpevnejšom základe – Ježišovi Kristovi. Tak
určite odoláme akýmkoľvek ničivým životným náporom (porov. Mt 7, 24-25).
Rok Božieho slova je vítanou príležitosťou prehlbovať náš záujem o Sväté písmo.
Napríklad jeho čítaním v kruhu rodiny – v rámci osobnej modlitby – vzdelávaním sa
v chápaní obsahu Písma – jeho štúdiom, pochopiteľne formou takej odbornej
literatúry, ktorá má cirkevné schválenie –, vytváraním biblických krúžkov vo
farnostiach či na školách. Katolícke biblické dielo pripraví vzorové povzbudenie na
slávenie Nedele Božieho slova (26. januára 2020), ktoré rozpošleme do všetkých
farností.
Pekný príspevok k Roku Božieho slova pripravia aj naši biblisti a filológovia.
V spolupráci
so Slovenskou akadémiou vied prekladajú Jánovo evanjelium z gréckej pôvodiny
s použitím najnovších exegetických poznatkov. Tento chvályhodný počin má aj svoju
historickú súvislosť. Jánovo evanjelium bolo prvou časťou Svätého písma, ktorú
preložili do reči našich predkov pred vyše tisícimi rokmi naši vierozvestcovia svätí
Cyril a Metod! Naše kresťanské, národné i kultúrne dejiny začínajú teda prvou vetou
tohto evanjelia, pravda, v staroslovienčine: „Na počiatku bolo Slovo...“
Prosíme, prijmime a využime Rok Božieho slova tak, aby sa Kristus –, vtelené
Božie Slovo –, mohol stať novým počiatkom našej osobnej, cirkevnej i národnej
budúcnosti. Veľkodušne a radostne žime stále aktuálnu výzvu proroka Izaiáša: „Hor´
sa, ... kráčajme vo svetle Pánovho slova!“ (Porov. Iz 2, 5).
Požehnaný Advent vám vyprosujú vaši biskupi.
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OZNAMY NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU
1. Liturgický kalendár:
Deň týždňa

Liturgický stupeň
slávenia a liturg. farba

Liturgický sviatok

pondelok

adventná féria

utorok

sv. Františka Xaverského, kňaza

streda

sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učit. Cirkvi

štvrtok

adventná féria

piatok

sv. Mikuláša, biskupa

sobota

sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

nedeľa

2.adventná

spomienka
ľub. spomienka
ľub. spomienka
spomienka

2. Program, spovedanie a sväté omše:
deň
týždňa

čas

program

10.50 – 12.30
12.30 – 12.50
13.00 – 14.00
nedeľa
01.12.

14.00 – 15.00
14.15
15.00
19.00
19.30

–
–
–
–

16.15
15.45
19.20
20.15

príprava k 1.sv.prijímaniu
spovedanie
sv. omša – slovensko-česky
úmysel sv. omše za podporovateľov SCM
zasadnutie FR a stretnutie s predsedom a
zástupcami ÚSŽZ
prednáška o Hlaholike
spovedanie
spovedanie
sv. omša – slovensky

pondelok
utorok
streda

18.40 – 19.10
19.30 – 20.00

spovedanie
sv. omša – slovensky

18.30 – 19.20
19.30 – 20.00
20.00 – 20.30

spovedanie
sv. omša – slovensky
moderovaná adorácia pred vystavenou
sviatosťou Oltárnou s požehnaním na
záver

12.30 – 12.50
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30

spovedanie
sv. omša – slovensko-česky
podujatie Dar dať a dar prijať – sv. Mikuláš
deťom
Adventný bazár
spovedanie
spovedanie
sv. omša – slovensky

štvrtok

piatok
sobota

nedeľa
08.12.

14.15
15.00
19.00
19.30

–
–
–
–

15.30
15.45
19.20
20.15
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac december:
Evanjelizačný

Aby sa každý štát rozhodol urobiť všetko potrebné pre
lepšiu budúcnosť mladých, najmä trpiacich.

Úmysel KBS

Aby narodenie Spasiteľa, ktoré prinieslo radosť celému
svetu, zažiarilo v srdciach všetkých ľudí a šírilo lásku
a pokoj po celom svete.

MILODARY
Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu
nedeľu 24/11/2019 boli v sume 334,88 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.

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:

Z bezpečnostných dôvodov
MUSIA BYŤ VŠETKY DETI
sprevádzané na toaletu rodičom
alebo dospelou osobou.

SILVIA MARGOVA
slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk
Find out more:
www.catholicsafeguarding.org.uk
www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding

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.

!!! 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.
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UPOZORNENIE
Nenechávajte svoje mobily, peňaženky, kabelky a ruksaky,
manželov, manželky, priateľov, priateľky bez dozoru – iní si
môžu myslieť, že je to odpoveď na ich modlitby.

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši,

Zachovajte, prosíme,
posvätné ticho v kostole!
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

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.
Veríme,
že
každý
suvenír
bude
príjemnou, radostnou a trvalou pamiatkou
a spomienkou na návštevu, prítomnosť
a podporu SCM v Londýne.
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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

POZÝVAME RODIČOV I DETI
K VIANOČNÉMU ZDOBENIU CHRÁMU
Pozývame deti a ich rodičov, ale tiež všetkých, ktorým záleží na tomto chráme
a našom prostredí, kde budeme prežívať sviatky Narodenia Pána, k vianočnému
zdobeniu chrámu v nedeľu 15.12.2019 po poludňajšej sv. omši (13.00).
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KURZ HLAHOLIKY
Zoznámte sa s históriou Veľkej Moravy a našim prvým písmom,
ktoré bolo vytvorené sv. Konštantínoim-Cyrilom,
aby ako prvé nieslo slová Evanjelia zrozumitelné našim predkom.
Pozývame Vás na

Kurz Hlaholiky
po sv. omši 1.12.2019
od 14:30 do 16:30
v Church Hall,
Slovenská katolícka misia,
14 Melior Street, Londýn, SE1 3QP.
Lektor: Dr. Peter Imriš
Program:
(1) Historický úvod do Veľkej Moravy (50 min.)
(2) Písanie v Hlaholike (60 min.)
(3) Diskusia (10 min.)
Cieľom kurzu je poukazovať na kresťanské
korene Európy, povzbudzovať k pozitívnemu
vlastenectvu cez poznanie vlastnej histórie a
naučiť sa čítať a písať v Hlaholike.
Lektor Peter Imriš sa venoval hlaholike ako
samouk počas štúdii vo Fínsku, neskôr v
roku 2011 založil kurzy hlaholiky, s ktorými
precestoval nielen Slovensko, ale aj viacero
krajín vrátane USA. Na jeho kurzoch sa
naučilo písať hlaholiku niekoľko tisíc
účastníkov. Pridajte sa aj Vy.
V tomto roku si pripomíname okrúhle výročia:
1150 od úmrtia sv. Cyrila - autora hlaholiky
a tiež 150 rokov od úmrtia Štefana Moyzesa - zakladateľa Matice Slovenskej.

Záujemcom budú poskytnuté písacie potreby (pero, papier)
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MENOVANIE FARSKEJ RADY
Duchovný správca SCM dnes vymenuje Farskú radu (FR) na ďalšie funkčné
obdobie. Nakoľko sa nik neprihlásil za kandidáta do volieb, menuje a poverí
doterajších členov FR na základe ich slobodného súhlasu pokračovať v ich
mandáte. Funkčné obdobie Farskej rady je stanovené na 2 roky do prvej
adventnej nedele r.2021.
Členmi FR sú:
členovia Ekonomickej komisie FR SCM: Jarmila Antoničová – predseda FR,
Jozef Pavúk, Vladimír Marko, Alena Krištofová
členovia Pastoračnej komisie FR SCM: Silvia Margová, Michal Polák, Andrea
Poláková, Juraj Kozel, Daniela Brachová.
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POĎ SI S NAMI SPRAVIŤ 9 PRVÝCH PIATKOV
PREČO?
Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení prostredníctvom Svätej Margity Márie
Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť
mesiacov po sebe pôjdu na sväté prijímanie na prvý piatok v mesiaci.
Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz
v živote pobožnosť dobre vykoná. Ak prerušíš deväťmesačnú pobožnosť, je lepšie
začať ju odznova. Nakoľko sme slabí ľudia a nemáme istotu, či sme podmienky
naozaj verne zachovali, možno si túto pobožnosť vykonať v živote aj viackrát.
Dvanásť prisľúbení Božského Srdca pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
Vnesiem pokoj do ich rodín.
Poteším ich v trápeniach.
Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.
Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more
milosrdenstva.
7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho
Najsvätejšieho Srdca.
10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia.
11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a
nebudú z neho nikdy vytreté.
12. Všetkým, ktorí pristúpia k svätému prijímaniu na prvý piatok počas
deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri
zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude
bezpečným útočiskom v posledných chvíľach života.
Podmienky sú:
1.
2.
3.
4.
5.

Ísť na prvý piatok na sväté prijímanie a obetovať ho na odčinenie
hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.
Ísť na svätú spoveď v niektorý deň v prvopiatkovom týždni a obetovať
ju na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.
Pomodliť sa na prvý piatok na úmysel Svätého Otca.
Celý deň sa snažiť vyhnúť hriechu aj všednému (ľahkému).
Vo všetkom mať úmysel obetovať celý svoj deň na odčinenie hriechov, ktoré
zraňujú Božské srdce Ježišovo.
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"Videla som Božské Srdce v
oslňujúcom lesku, žiariace ako
slnko, priezračné ako krištáľ.
Bolo ovinuté tŕňovou korunou
a nad ním bol kríž.
Tŕnie okolo Srdca znamenajú
hriechy ľudstva, kríž znamená
trpkosti, ktoré jeho Srdce
muselo znášať od prvej chvíle
svojho pozemského života."

Božské Srdce Ježišovo
Ťa pozýva:

„Pozri, toto Srdce, ktoré tak

veľmi milovalo ľudí, ktoré nič
nešetrilo, ba aj samé seba
strávilo, len aby ukázalo svoju
lásku, “
povedal Ježiš, keď v roku
1675 zjavil sv. Margite Márii
Alacoque
svoje
Božské
Srdce.

Urob si
9 prvých piatkov

Príjmeš výzvu?
Možnože to bude Tvoja
vstupenka do neba…

Začíname už tento piatok, 6.decembra 2019.
18:30 - 19:30 spovedanie
19:30 - 20:15 svätá Omša
20:15 - 20:45 moderovaná adorácia k Božskému Srdcu Ježišovmu,
počas ktorej sa budeme zamýšľať aj nad tým, ako odstraňovať hriech pýchy a
ako pestovať čnosť viery.
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WORK IN SLOVAKIA
Vážení partneri,
v nadväznosti na uskutočnenú akciu Work in Slovakia v januári na podporu
zamestnania Sloveniek a Slovákov po návrate, dovoľte mi upriamiť Vašu
pozornosť že veľvyslanectvo Slovenska v Londýne pripravuje 30. januára
2020 obdobnú akciu. Bližšie informácie a samotnú pozvánku pošleme
v najbližších 2 týždňoch. Prosím, zašlite nám prípadne kontakty na ďalšie
osoby, ktorí by mali záujem o pozvanie na podujatia.
Naše veľvyslanectvo má záujem o budovanie komunity slovenských
profesionálov v UK a s tým cieľom podporuje rôzne aktivity. V prílohe nájdete
pozvánku na nadchádzajúce podujatie vedené organizáciou LEAF. Tzv. kick-off
event sa uskutoční 2. decembra 2019 (pondelok) v centre HubHub (20
Farringdon St, London EC4A 4AB). Program a lístky získate na stránkach
LEAF https://events.leaf.sk/podujatie/spap-komunita-v-londyne-kick-off.
Privítame, ak by ste aj túto informáciu posunuli medzi cieľovú skupinu našich
občanov.
Prajem príjemný deň a teším sa na Vašu účasť.
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SVIATOK SV. MIKULÁŠA - Dar dať a dar prijať
Milí rodičia maloletých detí,
ako viete, čoskoro sa začne obdobie adventu, ktoré nás
pripravuje na príchod Vianoc. V tomto období nás vždy
prichádza navštíviť sv. Mikuláš, aby nám pripomenul,
že máme byť všímaví a pozorní k potrebám druhých
tak, ako bol on pozorný a všímavý k ľuďom.
Keďže aj on obdarovával druhých, chceli by sme s
touto tradíciou pokračovať aj v našej misii pod
názvom: ‚Dar dať a dar prijať‘.
A preto by sme chceli poprosiť najmä deti, ale aj
všetkých, ktorí sú vo svojom srdci stále dieťaťom, aby
na poludňajšiu svätú omšu, v nedeľu 8. decembra
2018 o (13.00), priniesli malý zabalený darček pre
chudobného kamaráta, ktorý v nasledujúcom týždni
odovzdáme tým menej šťastným deťom.
Samozrejme, že k nám do misie príde aj sv. Mikuláš s balíčkami pre štedré deti,
ktoré sa zapojili do tohto projektu.
V prípade, že máte záujem zapojiť sa /prihlásiť svoje dieťa (deti), nahláste
meno a vek dieťaťa najneskôr do 30. novembra 2019 cez formulár na
webstránke SCM. Tešíme sa na Vás!

ADVENTNÝ BAZÁR

Príďte si užiť predvianočnú náladu po svätej omši. Na bazári
môžete ponúknuť svoje knihy, CD, DVD, hračky,
bižutériu, dekorácie, perníčky, domáce potreby,
elektroniku, príslušenstvo atď a ich predajom podporiť SCM .....
... bude aj kapustnica a mulled wine 😊
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SPOVEDANIE PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI
K sviatosti zmierenia pred vianočnými sviatkami bude možné
pristúpiť nasledovne:
v stredu 18.12.2019 a v piatok 20.12. 2019 už od 18.00 hod.
v nedeľu vo zvyčajnom čase
sobota 21.12.2019 od 10.30 – 12.00 v kostole SCM
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DEŇ TÝŽDŇA
(DAY
OF THE WEEK)

HODINA
(TIME)

LITURGICKÝ KALENDÁR
A LITURGICKÁ FARBA
(LITURGICAL CALENDAR
AND LITURGICAL COLOUR)

AKTIVITA, PODUJATIE, TIP, STRETNUTIE, POZVÁNKA
(ACTIVITY, EVENT, TIP, MEETING, INVITATION)

DECEMBER (DECEMBER)
1.

nedeľa
(Sunday)

10.50 - 12.00 pm

1. adventná nedeľa "A"

ZASADNUTIE FARSKEJ RADY

1.

nedeľa
(Sunday)

12.30 - 12.50 pm;
2.45 - 3.30 pm;
7.00 - 7.20 pm

1. adventná nedeľa "A"

SPOVEDANIE

1.

nedeľa
(Sunday)

1.00 - 2.00 pm
7.30 - 8.30 pm

1. adventná nedeľa "A"

SVÄTÉ OMŠE

1.

nedeľa
(Sunday)

1.00 - 2.00 pm

1. adventná nedeľa "A"

ÚMYSEL SVÄTEJ OMŠE ZA
VŠETKÝCH PODPOROVATEĽOV
SCM

2.

pondelok
(Monday)

adventná féria

3.

utorok
(Tuesday)

sv. Františka Xaverského,
kňaza - spomienka

4.

streda
(Wednesday)

3.00 - 6.00 pm

adventná féria

ADMINISTRATÍVNE HODINY

4.

streda
(Wednesday)

6.30 - 7.20 pm

adventná féria

SPOVEDANIE

4.

streda
(Wednesday)

7.30 - 8.00 pm

adventná féria

SVÄTÁ OMŠA

5.

štvrtok
(Thursday)

6.

piatok
(Friday)

6.30 - 7.20 pm

sv. Mikuláša - ľub.
spomienka

SPOVEDANIE

6.

piatok
(Friday)

7.30 - 8.00 pm

sv. Mikuláša - ľub.
spomienka

SVÄTÁ OMŠA

6.

piatok
(Friday)

8.00 - 8.30 pm

sv. Mikuláša - ľub.
spomienka

MODEROVANÁ ADORÁCIA NA
PRVÝ PIATOK V MESIACI PRED
VYLOŽENOU SVIATOSŤOU
OLTÁRNOU, LITÁNIE K BSJ S
POŽEHNANÍM NA ZÁVER

7.

sobota
(Saturday)

1.30 - 2.45 pm

2. adventná nedeľa "C" vigília

SPOVEDANIE PRED VIANOČNÝMI
SVIATKAMI

7.

sobota
(Saturday)

3.00 - 4.00 pm

2. adventná nedeľa "A" vigília

SVÄTÁ OMŠA

8.

nedeľa
(Sunday)

12.30 - 12.50 pm;
2.45 - 3.30 pm;
7.00 - 7.20 pm

2. adventná nedeľa "A"

SPOVEDANIE

8.

nedeľa
(Sunday)

1.00 - 2.00 pm
7.30 - 8.30 pm

2. adventná nedeľa "A"

SVÄTÉ OMŠE

8.

nedeľa
(Sunday)

2.00 - 2.30 pm

2. adventná nedeľa "A"

MIKULÁŠ - PROGRAM PRE DETI

8.

nedeľa
(Sunday)

2.00 - 4.00 pm

2. adventná nedeľa "A"

ADVENTNÝ BAZÁR

adventná féria
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9.

pondelok
(Monday)

6.30 - 7.20 pm

Nepoškvrnené Počatie
Panny Márie - slávnosť

SPOVEDANIE

9.

pondelok
(Monday)

7.30 - 8.00 pm

Nepoškvrnené Počatie
Panny Márie - slávnosť

SVÄTÁ OMŠA

10.

utorok
(Tuesday)

11.

streda
(Wednesday)

3.00 - 6.00 pm

adventná féria

ADMINISTRATÍVNE HODINY

11.

streda
(Wednesday)

6.30 - 7.20 pm

adventná féria

SPOVEDANIE

11.

streda
(Wednesday)

7.30 - 8.00 pm

adventná féria

SVÄTÁ OMŠA

12.

štvrtok
(Thursday)

13.

piatok
(Friday)

6.30 - 7.20 pm

sv. Lucie, panny a
mučenice - spomienka

SPOVEDANIE

13.

piatok
(Friday)

7.30 - 8.00 pm

sv. Lucie, panny a
mučenice - spomienka

SVÄTÁ OMŠA

14.

sobota
(Saturday)

15.

nedeľa
(Sunday)

12.30 - 12.50 pm;
2.45 - 3.30 pm;
7.00 - 7.20 pm

3. adventná nedeľa "A" SPOVEDANIE
vigília

15.

nedeľa
(Sunday)

1.00 - 2.00 pm
7.30 - 8.30 pm

3. adventná nedeľa "A" SVÄTÉ OMŠE
vigília

15.

nedeľa
(Sunday)

2.00 - 3.00 pm

3. adventná nedeľa "A" ZDOBENIE KOSTOLA
vigília

16.

pondelok
(Monday)

adventná féria

17.

utorok
(Tuesday)

adventná féria

adventná féria

adventná féria

adventná féria
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18.

streda
(Wednesday)

3.00 - 6.00 pm

adventná féria

ADMINISTRATÍVNE HODINY

18.

streda
(Wednesday)

6.00 - 7.20 pm

adventná féria

SPOVEDANIE

18.

streda
(Wednesday)

7.30 - 8.00 pm

adventná féria

SVÄTÁ OMŠA

19.

štvrtok
(Thursday)

20.

piatok
(Friday)

6.00 - 7.20 pm

adventná féria

TICHÁ ADORÁCIA PRED
VYLOŽENOU SVIATOSŤOU
OLTÁRNOU A POŽEHNANIE SO
SVIATOSŤOU OLTÁRNOU +
SPOVEDANIE

20.

piatok
(Friday)

7.30 - 8.00 pm

adventná féria

SVÄTÁ OMŠA

20.

piatok
(Friday)

8.15 - 9.15 pm

adventná féria

MODLITIBY CHVÁL

21.

sobota
(Saturday)

10.30 - 12.00 pm

adventná féria

SPOVEDANIE PRED VIANOČNÝMI
SVIATKAMI

22.

nedeľa
(Sunday)

12.30 - 12.50 pm;
2.45 - 3.30 pm;
7.00 - 7.20 pm

4. adventná nedeľa "A"

SPOVEDANIE

22.

nedeľa
(Sunday)

1.00 - 2.00 pm
7.30 - 8.30 pm

4. adventná nedeľa "A"

SVÄTÉ OMŠE

23.

pondelok
(Monday)

24.

utorok
(Tuesday)

8.30 - 9.30 pm

25.

streda
(Wednesday)

1.00 - 2.00 pm

26.

štvrtok
(Thursday)

sv. Štefana, prvého
mučeníka - sviatok

27.

piatok
(Friday)

sv. Jána, apoštola a
evanjelistu - sviatok

28.

sobota
(Saturday)

29.

nedeľa
(Sunday)

30.

pondelok
(Monday)

6. deň v oktáve Narodenia
Pána

31.

utorok
(Tuesday)

7. deň v oktáve Narodenia
Pána

adventná féria

adventná féria
vigília slávnosti BOŽIEHO
SVÄTÁ OMŠA V NOCI
NARODENIA

BOŽIE NARODENIE 1.sviatok vianočný

SVÄTÁ OMŠA

svätých betlehemských
Neviniatok, mučeníkov sviatok
1.00 - 2.00 pm

sv. Rodiny Ježiša, Márie a
SVÄTÁ OMŠA
Jozefa - sviatok
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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
Piatok – 18:30 – 19:20
Nedeľa – 12:30 – 12:50
– 14:45 – 15:30
– 19:00 – 19:20 *

Streda – 19:30 (SVK)
Piatok – 19:30 (SVK)
Nedeľa – 13:00 (SVK-CZE)
– 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:
Rev. Tibor Borovský
Mobil: (+44) 07597 637 411
Email: info@scmlondon.org

SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU:
Daniela Brachová
Mobil: (+44)
Email: secretary@scmlondon.org

STRÁNKOVÉ HODINY:
REGISTRÁCIA
ČLENA
SCM
Streda 15.00 – 18.00 hod.
(potreba dohodnúť
stretnutie
cez secretary@scmlondon.org )
OdPočas
1. adventnej
nedelejúl,
roku
2014 je až
spustená
registrácia
členov misie.
mesiacov
august
do polovice
septembra
kancelária SCM pre čerpanie

dovolenky nebude v prevádzke a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti.
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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.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.

–
–
–
–
–
–
–
–

Edmund
Bibiána
Oldrich
Barbora, Barbara
Oto
Mikuláš
Ambróz
Marína
Created and printed by SCM London © 2019
www.scmlondon.org

Slovak Catholic Mission in London
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