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ROČNÍK III. - č. 49/2019 

 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 
08. – 15. 12. 2019  

 

Rok Božieho slova 

 

ROBTE POKÁNIE,  

LEBO SA PRIBLÍŽILO NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO 

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, 
lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ 

To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu 
Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier 
kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu 
Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali 
sa mu krstiť v rieke Jordán. 

Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal 
im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte 

teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším otcom 
je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto 
kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý 
neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, 
ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu 
obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí 
si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ 

 Mt 3, 1-12 
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Človek sa vnútorne teší, keď počuje od druhého slová: „Verím ti!" Preto 

určite každý z nás vie, čo je to nedôvera. Pocit, ktorý nás robí tak 

smutnými, tak nepokojnými. Samotná myšlienka, že nám niekto neverí, 

v nás budí nepríjemný pocit. Nikto z nás dozaista nechce, aby mu ľudia 
nedôverovali, všetci sa snažíme, aby sme mali dôveru.  

V evanjeliu sme počuli slová dôvery, keď stotník povedal Ježišovi: „Pane, 

nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a 

môj sluha ozdravie" (Mt 8,8).  

Stotník bol vznešený človek, hrdý Riman. Z písomností tých čias 
vieme, že Rimania nemali Židov v láske, ba dokonca nimi opovrhovali. 

Stotník zaiste vedel, s akým opovrhnutím, s akou nenávisťou a 

posmechom pozerali Rimania na Židov. Vedel a videl však aj to, aká 

strašná bola nenávisť Židov voči pohanom. On bol úradne povolaný do 

tejto pôvodne židovskej krajiny na hraniciach, krajiny ľudských 
vyvrheľov, potupy ľudského pokolenia, a predsa prichádza k Ježišovi a 

prosí ho o milosť. Stotník odbúral v sebe všetky tieto predsudky, tak 

vlastné, ako aj spoločenské, len aby mohol prísť za Kristom a pomôcť 

svojmu sluhovi. 

 

A čo my? Správame sa tak ako stotník? Nasledujeme Krista, ako zdroj 
nášho života a jediný liek, ktorý nás môže uzdraviť? Či len naoko pre 

pokoj nášho svedomia v nedeľu navštevujeme kostol, ale ináč, aby sme 

nevytŕčali z radu, prispôsobujeme sa dnešnému svetu a z obavy pred 

výsmechom, aby azda nik zo spolupracovníkov alebo kamarátov 

nepovedal, že sme staromódni, neohlasujeme a nenasledujeme Ježiša. 
 

Sme kresťania a už samotné toto slovo znamená, že tak ako stotník, 

ani my sa nehanbíme prísť za Kristom a vyjadriť mu svoju dôveru. 

Pripustiť to, že jedine On nám môže pomôcť, pretože bez neho naša duša 

nemá šancu prežiť. Len On náš Pán Ježiš Kristus, nám môže cez kňaza 

vo sviatosti zmierenia povedať: „Choď, tvoja viera - dôvera vo mňa ťa 
uzdravila. Buď šťastný a netráp sa, ty si nezaprel mňa, preto ja 

nezapriem teba a pomôžem ti." 

Verme v Krista, majme v neho dôveru, aby nám mohol podobne, 

ako stotníkovi povedať: „Veru hovorím vám: Takúto vieru som nenašiel 
u nikoho  v Izraeli" (Mt 8,10).  
Amen. 
 

 

 

 

http://www.evanjelizacia.eu/?name=laska-srdce&page=9&content=24&frame=2
http://www.evanjelizacia.eu/?name=zivot&page=9&content=42&frame=2
http://www.evanjelizacia.eu/?name=viera&page=9&content=41&frame=2
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OZNAMY NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU 
 

 

1. Liturgický kalendár: 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia a liturg. farba 

pondelok 
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie – 
prikázaný sviatok 

slávnosť 

utorok Preblahoslavenej Panny Márie z Loreta ľub. spomienka 

streda sv. Damaza I., pápeža ľub. spomienka 

štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej ľub. spomienka 

piatok sv. Lucie, panny a mučenice spomienka 

sobota sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka 

nedeľa  3.adventná  

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
08.12. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.00 – 14.30 

 
14.15 – 15.30 
15.00 – 15.45 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
podujatie Dar dať a dar prijať – sv. Mikuláš 

deťom 
Adventný bazár 
spovedanie 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

pondelok   

utorok   

streda 
15.00 – 17.00 
17.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

administratívne hodiny 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 
17.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
15.12. 

10.50 – 12.15 
12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.00 – 15.00 
14.15 – 15.30 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

príprava k 1.sv.prijímaniu 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
zdobenie vianočného stromčeka 
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.  
 

UPOZORNENIE 
 

Nenechávajte svoje mobily, peňaženky, kabelky, ruksaky, 

manželov, manželky, priateľov a priateľky bez dozoru –  

iní si môžu myslieť, že je to odpoveď na ich modlitby.  

 

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. 

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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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. 

 
 

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 
 

 

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. 

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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ADVENTNÝ BAZÁR 
 

 

 
 
 

PRIKÁZANÝ SVIATOK  

NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE 
 

V pondelok 8. decembra je prikázaný sviatok Nepoškvrneného 
Počatia panny Márie. Svätá omša v tento deň v kostole SCM 
NEBUDE !!! 
Prosím, keby ste v tento sviatok si našli sväté omše vo vašom 
okolí v anglických kostoloch. 

 
 

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).  
 

 

 

 

 

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 A BOHOSLUŽBY V ADVENTE  
A CEZ VIANOČNÉ SVIATKY  

 

 

spovedanie 11.
streda 

(Wednesday)
5.00 - 7.20 pm

spovedanie 13.
piatok 

(Friday)
5.00 - 7.20 pm

spovedanie 15.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm                  

2.45 - 4.45 pm

spovedanie 18.
streda 

(Wednesday)
5.00 - 7.20 pm

spovedanie 20.
piatok 

(Friday)
5.00 - 7.20 pm

spovedanie 21.
sobota 

(Saturday)
10.30 am - 12.00 pm

4. adventná              

spovedanie
22.

nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm                  

2.45 - 4.45 pm                   

7.00 - 7.20 pm

4. adventná                              

sv. omša
22.

nedeľa 

(Sunday)

1.00 - 2.00 pm                  

7.30 - 8.15 pm

spovedanie 24.
utorok   

(Tuesday)
0=0=0=0=0

BOŽIE NARODENIE     

Omša v noci 

("polnočná")

24.
utorok   

(Tuesday)
8.30 pm

spovedanie 25.
streda 

(Wednesday)
0=0=0=0=0

BOŽIE NARODENIE                

1. sviatok vianočný                   

sv. omša

25.
streda 

(Wednesday)
1.00 pm

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby v SCM v Londýne                   

počas vianočných sviatkov 2019                      

kostol Our Lady of La Salette and St Joseph

14 Melior Street, Bermondsey, London, SE1 3QP

DECEMBER 2019
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sv. Štefana                                            

prvého mučeníka

Boxing Day                             

Bank holiday

sv. Jána                                  

apoštola a evanjelistu
27.

piatok 

(Friday)
0=0=0=0=0

Svätých neviniatok, 

mučeníkov
28.

sobota 

(Saturday)
0=0=0=0=0

Svätej Božej Rodiny 

Ježiša, Márie a Jozefa a 

pobožnosť na záver 

kalendárneho roka

29.
nedeľa 

(Sunday)
!!!  3.00 pm  !!!

Šiesty deň v oktáve 

Narodenia Pána
30.

pondelok 

(Monday)
0=0=0=0=0

spovedanie 31.
utorok   

(Tuesday)
0=0=0=0=0

Siedmy deň v oktáve 

Narodenia Pána 

sv.omša a pobožnosť   na 

záver kalendárneho roka

31.
utorok   

(Tuesday)
!!!  3.00 pm  !!!

26.
štvrtok 

(Thursday)
0=0=0=0=0
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SPOVEDANIE A BOHOSLUŽBY CEZ NOVOROČNÉ   

SKOMUNITA SVÄTÉHO EUGÍDIA POZÝVA: TIME TO GIVE 
JOY 

 
PONNUKA NA AKTÍVNE DUCHOVNÉ I PRAKTICKÉ PREŽITIE ADVENTU 

 

Time to give joy je heslo týchto Vianoc pre komunitu Svätého Eugídia tu 
v Londýne, ku ktorej dobrovoľníkom už takmer 2 roky patrím aj ja.  
Vlani sme privítali a urobili Vianoce okolo 200 ľuďom, ktorí by inak boli na ulici 
alebo sami.  
Neide iba o jedlo, snažíme sa im vytvoriť skutočnú atmosféru Vianoc a naozaj si 
dávame záležať, aby každý z nich odišiel s úsmevom a darčekom. 
Mnohí z nich nepočujú svoje meno niekedy aj mesiac. Ja som bola minulé 
Vianoce neskutočne dojatá, keď som videla ako boli mnohí prekvapení, keď 
uvideli darček s ich menom. 
Pomôžeš nám, aby sme aj tento rok mohli rozdávať radosť na Vianoce?  

 
Ako môžeš pomôcť? 

 Časom  - Dobrovoľníčením, je potrebné prihlásiť sa cez tento link: 

https://www.santegidio.org.uk/volunteer-at-christmas 
 

 Darom alebo peniazmi – Máme zoznam vecí, ktoré potrebujeme na 

darčeky, jedlo, svetlá, dekorácie, úschovňu (všetci sme dobrovoľníci 

a nemáme vlastné priestory na uloženie veci)… 

https://www.santegidio.org.uk/christmas-giving 
 

 Zdieľaním - ak nás chceš podporiť a nemáš ani čas ani peniaze, ale 

máš priateľov sú rôzne spôsoby ako o nás možeš dať vedieť svojim 

známym 

https://www.santegidio.org.uk/christmas-sharing 
 

 Sponzorstvom – komunita Svätého Eugídia v Londýne každú sobotu 

rozdáva tašky s jedlom bezdomovcom v centre Londýna a raz za 

mesiac organizuje Our cup of tea -spoločnú večeru nie len pre ľudí bez 

domova, ale aj pre osamelých a starých ľudí  

https://www.santegidio.org.uk/volunteer-at-christmas
https://www.santegidio.org.uk/christmas-giving
https://www.santegidio.org.uk/christmas-sharing
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https://www.santegidio.org.uk/christmas-partners 
 

 Modlitbou – tá je potrebná najviac, aby sme radosť a lásku mali v 

srdciach a radosť a lásku rozdávali ďalej 

Vopred vďaka za akúkoľvek pomoc! 
S láskou,  
Marcelka 
 

PS: Túto nedeľu, 8. decembra bude o 16:00  Koledy /Carol Service / 
v kostole St Cuthbert neďaleko stanice metra Earl‘s Court.  
http://www.saintcuthbert.org/news-events  
 
Zbierka z tohto koncertu pôjde komunite Svätého Eugídia. 
Ste srdečne pozvaní! 

RUŽENCOVÉ SPOLOČENSTVO POZÝVA 
 

Poď s nami vydať svedectvo Životu v sobotu 14 decembra 2019 
 
Viac informácii v priloženom letáku, ale začíname svätou omšou o 9 ráno v Our 
Lady of Rosary Church na Brixtone, potom je procesia s obrazom Guadalupskej 
Panny Márie pred potratovú kliniku, kde sa pomodlíme 15 tajomstiev ruženca 
a procesia naspäť do kostola.  
Modlitby sú v angličtine a vedú ich Franciscan Friars of Renewal. 
Upozorňujem, že toto nie je protest, ale modlitebná akcia, aby sme premodlili 
miesto, kde sa uskutočňujú vraždy nenarodených detí. Pred potratovou 
klinikou 2 určení vytrénovaní poradcovia rozdávajú letáky na linku pomoci 
ženám v núdzi. 

https://www.santegidio.org.uk/christmas-partners
http://www.saintcuthbert.org/news-events


 

 

11 

 
 

 
POĎAKOVANIE ZA MISIJNÚ ZBIERKU 

 

„S radosťou pôjdeme do domu Pánovho."   (Ž 122) 
 
Veľadôstojný duchovný otec Tibor Borovský a milí veriaci, 

 
v mene pápeža Františka Vám ďakujem za dar 661.47 €, ktorým ste pomohli 
misijným dielam vo svete. 
 
V utorok 7. januára 2020 budem sláviť svätú omšu v kaplnke SVETLA v dome 
PMD na Lazaretskej ulici č. 32 v Bratislave. Svätá omša sa začne o 17.00 hodine 
a môžete sa jej zúčastniť, obetujem ju za všetkých členov a darcov PMD, a teda 
aj za Vás. Ak nemôžete prísť, môžete sa so mnou v tento utorok duchovne spojiť. 

‘ A great prayer for life is urgently needed…prayer and fasting are the first and most effective weapons against 

the forces of evil.’ Pope John Paul II,  The Gospel of Life, p.100      

We are an international pro-life group founded by Msgr. Philip Reilly on the 

Feast of Our Lady of the Rosary, 1989.  Our main apostolate is prayer vigils at 
abortion facilities and our Spiritual Directors are Msgr. Reilly and the Franciscan 
Friars of the Renewal.  Our Lady of Guadalupe is our Patroness and is also the 

Protectress of Life. 
 
Our trained pavement counsellors are available to speak with those who are 
considering abortion or to offer healing  to those who have had abortions, to 
evangelise and most importantly are supported by prayer groups at the sites. 
 

Seven Cardinals and over 100 Bishops participate world-wide, including: Bishops  
Thomas McMahon, Emeritus Brentwood,  John Hine  Southwark,   Arthur Roche  
Leeds and Alan Hopes, East Anglia. 
 

The spirituality of the Helpers is one of solidarity with Jesus in the person of the unborn child: 
“Whatever you do for the least  of these my brethren, you do for Me.” 

                                                                                                                                                                                                                                                  Matt.25:40 

 

PROCESSIONAL PRAYER VIGIL  
 
The next vigil at Marie Stopes Brixton Centre, Raleigh Gardens, Brixton SW2 1AB  will 
be held 

 

ON SATURDAY 14 DECEMBER 2019  
 

FROM OUR LADY OF THE ROSARY CHURCH, 6 KNOWLE CLOSE, BRIXTON 
ROAD, BRIXTON, SW9  0TQ 

 
 

09.00 AM HOLY SACRIFICE OF THE MASS AT OUR LADY OF THE ROSARY CHURCH 

09.50 AM PRAYERFUL AND PEACEFUL PROCESSION TO MARIE STOPES BRIXTON CENTRE,   
 PROCESSING WITH IMAGE OF OUR LADY OF GUADALUPE, HOLY ROSARY AND HYMNS 

11.30 AM RETURN PROCESSION WITH PRAYERS AND HYMNS 

12.00 PM BREAK FOR TEA AND GET TOGETHER. PLEASE BRING PACKED LUNCH 

  

Directions:  Brixton Station – British Rail and Victoria Line Tube.  

Turn out of Brixton Station, cross over Brixton Road and the 

Church is just past Stockwell Park Walk.  Buses – 133 and 109. 
 

PLEASE JOIN US – YOU REALLY DO  MAKE ALL THE 
DIFFERENCE. 
AND DON’T FORGET, PLEASE TRY TO BRING SOMEONE WITH YOU. 
 
FOR THOSE OF YOU WHO ARE UNABLE TO JOIN THE 

PROCESSION, PLEASE BE WITH US SPIRITUALLY. 
 
 

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: 

HELPERS OF GOD’S PRECIOUS INFANTS 

SUITE 13, 17  HOLYWELL HILL 
ST ALBANS   AL1 1DT 
TELE: 01727 763832 

e-mail:  marg@helpersuk.org 

Web: www.helpersuk.org  

 

MARIE 

STOPES 

BRIXTON 

STATION 

OUR LADY OF THE 

ROSARY CHURCH 



 

 

12 

 
 

Paulína Jaricotová je zakladateľka najväčšieho hnutia, ktoré pomáha misiám. 
Ponúkala dva dôležité nástroje na zmenu sveta: modlitbu a konkrétnu pomoc. 
Jej dielo narástlo do takých rozmerov, že ho pápež Pius XI. v roku 1922 povýšil 
na pápežské. V súčasnosti pôsobia Pápežské misijné diela v 140 krajinách sveta, 
ktoré si navzájom vymieňajú dary. 
 
Ona a arský farár Ján Mária Vianney zohrali dôležitú úlohu vo vtedajšej kríze 
Cirkvi. Obaja sa stali veľkými hlásateľmi evanjelia. Svätý Jan Mária Vianney 

medzi dedinským ľudom a Paulína Jaricotová v robotníckom prostredí, kde 
kreatívnym spôsobom začala iniciovať podporu misií. 
 
Misia nie je poslaním pre 
špecialistov. Pápež František vo 
svojom dokumente Radosť 
evanjelia píše: „Sila prijatého 

krstu urobila z každého člena 
Božieho ľudu misionára." 
Angažovanosť mnohých mužov a 
žien v misijných krajinách Afriky 
a Ázie nám ukazuje, že toto 
svedectvo nie je otázkou 
teologického vzdelania, ale 
vzdelania srdca a viery plnej 
nádeje. 
 
V mene Pápežských misijných diel 
na Slovensku Vám zo srdca 
ďakujem a počas polnočnej svätej 
omše budem myslieť na Vás ako 
aj na všetkých dobrodincov 
misijných diel. Želám Vám veľa požehnania, vnútorného pokoja a radosti. 
 
S úctou a modlitbou    

o. Ivan Kňaze 

Pápežské misijné diela 
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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.  

 

BUĎ VEĽKORYSÝ A ŠTEDRÝ K NEJ I HRDÝ NA SEBA SAMÉHO. 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
01/12/2019 boli v sume 426,63 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.  
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 

kňazom, susedom, kolegom. 
 

08.12. – Marína

09.12. – Izabela 

10.12. – Radúz 
11.12. – Hilda 

12.12. – Otília 

13.12. – Lucia 

14.12. – Branislava, Bronislava 

15.12. – Ivica

 
Created and printed by SCM London  © 2019 

 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  
 

http://www.scmlondon.org/
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Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne,  
pokoj, radosť, dobrú voľu a nielen v túto svätú chvíľu,  

ale každučký deň v roku… 
To Vám zo srdca želajú a vyprosujú 

 
Fr Tibor Borovský, duchovný správca SCM a Farská rada SCM 


