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ROČNÍK III. - č. 51/2019 

 

4. ADVENTNÁ NEDEĽA 
22. – 29. 12. 2019  

 

Rok Božieho slova 
 

 
 

JEŽIŠ SA NARODÍ Z MÁRIE,  

ZASNÚBENEJ S JOZEFOM, DÁVIDOVÝM SYNOM 

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená 
s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala 
z Ducha Svätého. 

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto 
ju zamýšľal potajomky prepustiť. 

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn 
Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je 

z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud 
z hriechov.“ 

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, 
panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: 
Boh s nami. 

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju 
manželku. 

 Mt 1, 18-24 
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Tešíte sa na Vianoce? Možno si niektorí poviete, čo je to za otázka? Ako deti sme sa určite nemohli 

dočkať, kedy prídu Vianoce. Počítali sme na prstoch, koľkokrát sa ešte vyspíme a pôjdeme rozbaľovať 

darčeky, ktoré si nájdeme pod stromčekom. Tešili sme sa na sneh a sánkovačku, na to, že budú 

prázdniny. Blížiace sa vianočné sviatky nám však ponúkajú omnoho viac. Prinášajú nám samotného 

Ježiša, ktorý je našou radosťou a nádejou. Ako sme sa pripravili na jeho prijatie? Tešíme sa naň? 

Blíži sa radostný a očakávaný príchod Spasiteľa, o ktorom nám evanjelista Matúš dnes hovorí „Hľa, 

panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: „Boh s nami“ (Mt 1,24). 

Prisľúbenie nie je dané len nám, alebo súčasníkom Panny Márie, ale odznelo oveľa skôr a to z úst 

proroka Izaiáša, ako sme počuli v prvom čítaní, ktorý svojím prorockým duchom, už okolo r.735 pred 

Kristom, videl pannu ktorá porodí dieťa a napriek tomu ostáva naďalej pannou. Toto proroctvo bolo 

veľmi významné a dôležité, preto si ho židia často pripomínali. Proroctvo malo posilniť vieru Izraelitov, 

že Boh ich neopustil a je stále s nimi. Jahve bol vždy so svojím ľudom. Ostal verný svojmu národu a 

úžasne zázračným spôsobom naplnil tento prísľub v Panne Márii. Ona je tou, ktorá v pokore svojho 

srdca privolila a stala sa tak matkou Emanuela. Hľa panna počne..., aké veľké a zároveň tajomné je to 

slovo, v ktorom Cirkev už od svojho zrodu vidí splnenie Božieho prisľúbenia. Veď koľko dcér Izraela 

chcelo a túžilo stať sa matkou prisľúbeného Mesiáša...! Hľa, to je tá panna, ktorá sa svojím „áno“, stane 

matkou nás všetkých. Akú radosť cítiť v tomto sľube. Židia žili v nádeji a radostnom očakávaní, kedy 

príde ten deň, v ktorom sa narodí sľúbený Emanuel. Táto radosť a nádej ich živili a pomáhali 

prekonávať útrapy a ťažkosti, ktoré každodenne zažívali. Pomáhala im prekonať a vydržať babylonské 

zajatie. Nádej sa stala ich silou a vzpruhou, keď sa zdalo, že je všetko stratené, že ich Boh - Jahve mlčí, 

že zabudol na nich, že sa skryl. No nebeský Otec nezabudol a dáva svetu Emanuela, ktorého meno 

značí: Boh s nami.  

Izraelsky národ mal určite ťažkosť ako si vysvetliť, že panna počne a pritom naďalej ostáva pannou. K 

tomuto prísľubu mohol pristupovať len s vierou. Svätý Augustín vyznáva: „Mária zostala pannou pri 

počatí, keď ho nosila, pannou keď ho porodila, pannou vždy." Veď Bohu nič nie je nemožné. On sám 

si najprv vyvolil židovský národ a na ňom ukázal svoju moc a potom si z tohto národa vyvolil devu, 

ktorá sa stala matkou Boha. Je to privilégium, ktoré určite napĺňalo radosťou a odvahou, hoci sa zdalo, 

že sa tento prísľub dlho nevypĺňa. Preto proroci povzbudzovali svojich krajanov, vracali sa k tomuto 

zasľúbeniu, aby neochabovala ich viera a nádej v Boha.  

V tomto Emanueli bude Boh človeku bližší než kedykoľvek predtým. Veď týmto Emanuelom nie je 

nik iný ako Ježiš Kristus - Boh s nami. Aj dnes v ňom spočíva celá naša nádej. Boh je s nami 

predovšetkým vo sviatostiach a najmä v Eucharistii. Aj tu je Ježiš v bohostánku stále prítomný, ostáva 

s nami, ba čo viac - pri slávení a prijímaní Eucharistie sa nám dáva a v našom srdci si robí príbytok. 

Táto Božia prítomnosť v Eucharistii je zárukou neprestajného a láskyplného prebývania Boha medzi 

nami. Narodil sa kvôli nám ľuďom a priniesol zemi vykúpenie a spásu. Je to najväčší dar, aký môžeme 

dostať a tento dar je dôvodom našej radosti. Emanuel prišiel na svet, aby mu zjavil svoju lásku, aby 

ukázal ľuďom, akú veľkosť a cenu má pre neho každý človek. Boh prišiel na tento svet a ostáva stále s 

nami. On nie je kdesi ďaleko či vysoko, je pri nás, ba čo viac - je v nás. A to je veľké tajomstvo, ktoré 

nás napĺňa radosťou a plesaním. Emanuel je Boh s nami, je to Boh v nás. 

Aj my si za chvíľu pripomenieme túto veľkú udalosť, radostné posolstvo, ktoré nám bolo zvestované 

už v Starom zákone. Bratia a sestry, nechajme sa aj my naplniť nádejou a radostne očakávajme 

narodenie Emanuela - Ježiša Krista. V tom je nám vzorom Panna Mária. Ona bola celá preniknutá 

bázňou a radosťou, že sa stane matkou toho, ktorého jej národ toľko očakával. Mária bola pripravená a 

odhodlaná splniť to, čo Boh Izraela sľúbil ústami proroka Izaiáša... Tu si môžeme položiť otázku: Ako 

sme my pripravení na príchod Boha na stretnutie sa s Ježišom? Naša príprava by nemala spočívať len 
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v obklopení sa pozlátkom, ktoré je nám ponúkané v reklamách, či v horúčkovitom upratovaní a 

nakupovaní. Áno aj to je potrebné, ale nie najdôležitejšie. Preto sa nechajme inšpirovať príkladom 

Panny Márie, jej úprimným a radostným prijatím Božieho posolstva. Je to výzva aj pre nás, aby sme si 

pripravili svoje vnútro na príchod a stretnutie sa s dieťaťom Ježišom. Otvorme svoje srdcia, očisťme si 

ich, aby sme ich mali pripravené na prijatie Ježiša. Veď on je 'Boh s nami', ktorý nás neopustí, kráča s 

nami každý deň naším životom a posilňuje nás. Neprepasme túto šancu, chopme sa jej a využime túto 

ponuku Boha a príležitosť, aby sme ho spoznali ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Môže nás 

pritom povzbudiť aj výzva, ktorú predniesol Boží sluha Ján Pavol II., hneď po svojom zvolení za 

pápeža. „Nebojte sa a otvorte dokorán dvere Kristovi.“  

Áno, otvorme svoje srdcia nášmu Spasiteľovi, aby sme tak nanovo a hlbšie prežili radosť z jeho 

príchodu k nám. Nebojme sa a prijmime ho aj napriek starostiam a ťažkostiam, ktoré sa na nás valia. 

Čo očakávame tento rok od Vianoc? Nostalgické spomienky na detstvo? Darčeky? Rodinnú pohodu? 

Alebo očakávame aj niečo nové, hlbšie? Boh sám nám dáva znamenie, aby sme videli, čo robí, čo nám 

chce dať a predovšetkým to, ako sa o nás stará a miluje nás. Chce, aby sme znamenie vyzerali, videli 

ho a prijali.  

Preto je v našom živote veľmi dôležité, aby sme očakávali s otvoreným srdcom a s nádejou príchod 

nášho Spasiteľa - Emanuela. Pekne o tom hovorí aj nasledujúci príbeh.  

Na adventnom venci horeli štyri sviece. Bolo celkom ticho. Také ticho, že bolo počuť, ako sa sviečky 

začali rozprávať. Prvá vzdychla a povedala: „Volám sa 'Pokoj'. Svietim, ale ľudia nezachovávajú pokoj, 

nechcú ma.“ Jej svetlo bolo čoraz slabšie až nakoniec zhaslo. Druhá sviečka sa mihotala a vravela: 

„Volám sa 'Viera'. Ale som zbytočná. Ľudia nechcú počuť nič o Bohu. Nemá význam, aby som horela.“ 

Miestnosťou zavanul prúd vzduchu a aj druhá sviečka zhasla. Tichučko a smutne sa prihlásila k slovu 

aj tretia svieca. Volám sa 'Láska'. Už nemám síl horieť. Ľudia ma odsúvajú nabok. Vidia len seba 

samých, a nie druhých, ktorých by mali milovať.“ Aj jej svetlo sa naposledy zamihotalo a zhaslo. Tu 

vošlo do izby dieťa. Pozrelo sa na sviečky a povedalo: „Nože, nože, vy predsa máte horieť, a nie byť 

zhasnuté!“ A bolo mu do plaču. Vtom sa ozvala štvrtá svieca. Povedala: „Neboj sa! Dokiaľ horím, 

môžeme zapáliť aj ostatné sviečky. Volám sa 'Nádej'!“ A dieťa zapálilo od tejto sviečky všetky ostatné 

zhasnuté sviece.  

Svojím narodením Ježiš priniesol nádej. Dovoľme mu nech on sám zapáli naše srdcia, lebo len s ním 

dokážeme prekonať všetky prekážky a ťažkosti. Ak chceme, aby tento rok boli Vianoce aspoň trocha 

iné, krajšie, otvorme mu dvere svojho srdca, pozvime ho do nášho života, aby sa tak Ježiš mohol narodiť 

aj v našom srdci. Emanuel, ktorého prijmeme v Eucharistii, naplní celé naše vnútro svojou 

prítomnosťou, bude prebývať v nás, zaplaví nás svojou láskou. Prežívajme spoločenstvo s Bohom 

počas týchto Vianoc, nechajme sa naplniť a preniknúť jeho svätou prítomnosťou a môžeme si byť istí, 

že nám v našom živote na adventnom venci budú horieť vždy všetky sviece. 

Príchod Emanuela na tento svet je pre nás veľkým Božím darom. To je ten pravý dôvod, pre ktorý sa 

každý rok tešíme a máme tešiť na Vianoce. Blížiace sa narodenie Ježiša Krista je pre nás príležitosťou, 

ako sa s ním osobne stretnúť. Preto sa teraz spolu modlime: Ježišu, ďakujeme ti za tvoj príchod na tento 

svet, medzi nás. Otvárame ti teraz dvere svojho srdca, aby si sa mohol narodiť aj vnašom srdci. 

Prijímame ťa za svojho Pána aSpasiteľa a odovzdávame ti celý svoj život. Napĺňaj nás aj počas 

tohoročných sviatkov tvojho narodenia svojou láskou, milosťou a pokojom. Amen.  
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OZNAMY NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU 
 

 

1. Liturgický kalendár: 

 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

 

 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia a liturg. farba 

pondelok adventná féria  

utorok vigília Narodenia Pána slávnosť 

streda Narodenie Pána slávnosť 

štvrtok sv. Štefana, prvého mučeníka sviatok 

piatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu sviatok 

sobota sv. betlehemských Neviniatok, mučeníkov sviatok 

nedeľa  Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa sviatok 

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
22.12. 

12.30 – 12.50  
13.00 – 14.00 
14.15 – 15.30 
19.00 – 19.20 

19.30 – 20.15 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 
spovedanie 

sv. omša – slovensky 

pondelok   

utorok 20.30 – 21.30 sv. omša – slovensko-česky 

streda 13.00 – 14.00 sv. omša – slovensko-česky  

štvrtok   

piatok   

sobota   

nedeľa 
29.12. 

15.00 – 16.00 sv. omša – slovensko-česky 
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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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SPOVEDANIE A BOHOSLUŽBY V ADVENTE  

A CEZ VIANOČNÉ SVIATKY  
 

 

spovedanie 24.
utorok   

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

BOŽ I E NARODENI E     

Omša v noci 

("polnočná")

24.
utorok   

(Tuesday)
8 .30  pm

spovedanie 25.
streda 

(W ednesday)
0 =0 =0 =0 =0

BOŽ I E NARODENI E                

1. sviatok vianočný                   

sv. omša

25.
streda 

(W ednesday)
1.0 0  pm

sv. Štefana                                            

prvého mučen íka

Boxing Day                             

Bank holiday

sv. Jána                                  

apoštola a evanjelistu
27.

piatok 

(Fr iday)
0 =0 =0 =0 =0

Svätých neviniatok, 

mučen íkov
28 .

sobota 

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

Svätej Božej Rodiny 

Ježiša, M ár ie a Jozefa 
29.

nedeľa 

(Sunday)
!!!  3.0 0  pm  !!!

Šiesty deň  v oktáve 

Narodenia Pána
30 .

pondelok 

(M onday)
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)
!!!  3.0 0  pm  !!!

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby v SCM  v Londýne                   

počas vianočných sviatkov 20 19                      

kostol Our Lady of La Salette and St Joseph

14 M elior  Street, Bermondsey, London, SE1 3QP

DECEMBER 2019

26.
štvrtok 

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

 

   

Panny M ár ie 

Bohorodičky, slávnosť 

pobožnosť na Nový rok

New Year 's Day H oliday 

- Bank holiday

sv. Bazila Veľkého a 

Gregora Naziánzskeho, 

biskupov a uč. Cirkvi

2.
štvrtok 

(Thursday)
0 =0 =0 =0 =0

spovedanie 3.
piatok   

(Fr iday)
6.0 0  - 7.20  pm

Najsvätejšieho mena 

Ježiš
3.

piatok   

(Fr iday)
7. 30  pm

fér ia vo vianočnom 

období
4.

sobota 

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

Zjavenie Pána - Troch 

kráľov + požehnanie 

trojkráľovej vody

5.
nedeľa 

(Sunday)
1.0 0  pm

Krst Krista Pána 12.
nedeľa 

(Sunday)
1.0 0  pm a 7.30  pm

1.
streda 

(W ednesday)
1.0 0  pm

14 M elior  Street, Bermondsey, London, SE1 3QP

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby v SCM  v Londýne                   

počas novoročných sviatkov 20 20                            

kostol Our Lady of La Salette and St Joseph

JANUÁR 2020
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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 
15/12/2019 boli v sume 226,08 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. 
 

22.12. – Adela

23.12. – Nadežda  

24.12. – Adam, Eva (Štedrý deň) 
25.12. – 1.sviatok vianočný 

26.12. – Štefan (2.sviatok vianočný) 

27.12. – Filoména 

28.12. – Ivana, Ivona 

29.12. – Milada

 
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 vôľu 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 


