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ROČNÍK III. - č. 53/2019 

 

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 
29. 12. 2019 – 05. 01. 2020 

 

Rok Božieho slova 
 

 
 

 

VEZMI DIEŤA I JEHO MATKU A UJDI DO EGYPTA 
 
Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám 
vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ 
On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do 
Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta 
som povolal svojho syna.“ 

Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal 
mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, 
čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“ 

On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa 
dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta 
ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa 
v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú 
ho volať Nazaretský.“ 

 Mt 2, 13-15.19-23 
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Vezmi a choď 
Dôvera v Boha. 

 
V našich srdciach ešte stále pretrváva radosť znarodenia malého Ježiška. On je 
hlavným hrdinom týchto dní. Ale to malé Božie dieťa, ako každé malé dieťa, si 
ešte nevystačí samo. Potrebuje svoju mamu a aj svojho pozemského otca, 
potrebuje rodinu. A práve o rodine, o Svätej rodine je dnešná nedeľa.  
 
Dôležitými postavami v dnešnom evanjeliu sú anjel a Jozef. Anjel sa vo sne 
zjavuje Jozefovi aupozorňuje ho: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi 
do Egypta ...“, apotom následne „...choď do izraelskej krajiny“ (porov.: Mt 
2,13.21). 
 
Vstaň a vezmi! Ujdi a vráť sa! Evanjelista realisticky vykresľuje obraz životných 

udalostí Svätej rodiny. Životná situácia Svätej rodiny bola akoby opakovaním 
veľmi podobnej situácie v živote starozákonného Mojžiša. Ešte za čias, keď bol 
Izrael vo vyhnanstve v Egypte, faraón vydal rozkaz, aby každý izraelský chlapec 
bol hodený do Nílu, a tak usmrtený. Mojžišova matka nemohla zabiť svoje dieťa, 
tak ho položila v košíku na vodu. Našla ho faraónova dcéra a osvojila si ho 
(porov.: Ex 2,1–6n). To bol Mojžišov prvý exodus. Prechod z rúk hebrejskej ženy 
– matky, do rúk egyptskej. Aj druhá situácia z Nového zákona, keď sa mal Jozef 
aj s rodinou vrátiť späť, nám pripomína príbeh s Mojžišom. Mojžiš bol u svojho 
tesťa Jetra v Madiánsku a chcel odísť späť do Egypta, aby splnil poslanie, 
ktorým ho poveril Pán – vyviesť jeho ľud z egyptského otroctva. Tesne pred 
odchodom mu Pán povedal: „Choď, vráť sa do Egypta, veď všetci, čo ti číhali na 
život, sú mŕtvi“ (Ex 4,19). Nie je ťažké spoznať, čo chceli vyjadriť tí, ktorí 
rozprávali príbeh z Ježišovho detstva tak podobne ako príbeh Mojžiša. Chceli 
poukázať na rovnaký strach, ktorí mali vládcovia židovského národa pred 

narodením Mesiáša, a ktorý mal egyptský faraón pred správou, že Boh oslobodí 
svoj národ a on príde o svojich otrokov. Bol to strach z toho, že by Boh mohol v 
najbližšej dobe skutočne oslobodiť svoj národ skrze Mesiáša, kniežaťa a pastiera 
národa, čo urobilo z vodcov židovského národa nepriateľov, tohto Božieho plánu. 
Vyhnanstvo v Egypte malo byť Spasiteľovým údelom, ináč by miliónom 
utečencom z prenasledovaných krajín chýbal Boh, ktorý by mal pochopenie pre 
ich situáciu. Svojou prítomnosťou v Egypte Spasiteľ ako dieťa posvätil túto 
krajinu, ktorá bola dávnym nepriateľom jeho vlastného ľudu, a tak dodal nádej 
aj ostatným krajinám, ktoré ho neskôr zavrhnú. Exodus sa vrátil, keď si Božie 
dieťa urobilo z Egypta svoj dočasný domov.  
 
Domov. To je to, čo by malo byť úplne normálne pre každú rodinu. Dvaja ľudia 

sa majú radi, rozhodnú sa pre spoločný život, príde dieťa ... aj s bežnými 
životnými ťažkosťami je rodinný život obyčajne veľmi pekný. Aby taký mohol 
byť, vyžaduje si to navzájom otvorené srdcia celej rodiny. Vzorom nám môže a 
má byť práve Svätá rodina. Zo správania sv. Jozefa a Panny Márie možno 
vybadať úplnú a láskou presiaknutú dôveru v Boha. Svätý Jozef ani raz 
nezahundral: „Načo by sme sa mali sťahovať. Nám sa tu páči. Nikam sa nám 
nechce ísť.“ Ale uposlúchol prvú výzvu anjela a podriadil sa Božej vôli. Ani 
Panna Mária nebola neveriaca, nepochybovala o sv. Jozefovi: „No čo už len 
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mohol vidieť. Čosi sa mu len prisnilo, a preto musíme ísť z domova.“ Dôverovala 
mu a vedela, že to, čo robí, nie je jeho vôľa, ale Božia vôľa. Aj Jozef dôveroval 
Panne Márii – nepochyboval o jej vernosti a jej čistých úmysloch. A toto je 
vzorom aj pre naše rodiny. Dôverovať tomu druhému: manželovi, manželke, 
dieťaťu, to nie je len vecou toho druhého. Nech mi on dôveruje. Dôvera zaväzuje. 
Zaväzuje predovšetkým nás. Ja musím vytvoriť osobné prostredie dôvery, aby 
sa mi dalo veriť. My všetci potrebujeme nabrať nový elán, nevnímať sa tak 
samozrejme, ale usilovať sa o prehlbovanie vzťahov. Pravý rodinný život má byť 

presiaknutý opravdivou láskou jedného k druhému, vzájomnou dôverou a 
samozrejme nad tým všetkým musí byť ochota plniť Božiu vôľu. S týmito 
podmienkami bude život rodín požehnaný a naplnený. Ak bude takto 
zabezpečená rodina, nemusíme sa obávať ani budúcnosti ľudstva.  
 
Toto potvrdzuje aj kardinál Lopéz Trujillo – pápežský legát, ktorý vo svojom 
príhovore na Štvrtom svetovom stretnutí rodín v Manile povedal, že „jediná 

šanca, ako hodnotne prežiť ďalšie tisícročie, je cez rodinu, o ktorej sa žiaľ 
vyhlasuje, že je už prekonanou formou. Na ukážku toho, že dá sa vzájomne si 
dôverovať, brat kazateľ rozprával takýto príbeh: „Čítal som o mladej dvojici, 
ktorá skrachovala, a tak im na Vianoce zostalo len málo peňazí. Hneď po novom 
roku sa dokonca mali vysťahovať zo svojho domu. Nechceli si tým však kaziť 
vianočné sviatky, a preto sa rozhodli usporiadať večierok. Pozvaní hostia uvideli 
cédrový strom ozdobený jedným radom svetielok a malými zrolovanými kúskami 
papiera. „Vitajte pri našom „strome požehnania“!“ povedali žiariaci manželia. 
„Napriek ťažkému obdobiu sme prijali množstvo Božieho požehnania. Preto sme 
sa rozhodli zasvätiť náš strom jemu. Každý kúsok papiera obsahuje požehnanie, 
ktoré nám v tomto roku Boh dožičil.“ Odvtedy tento pár prešiel ešte mnohými 
skúškami, ale rozhodli sa zostať upriamení na Pána.“ Nestratili dôveru. 
nestratili dôveru v seba, v jeden druhého a čo je veľmi dôležité, nestratili dôveru 
v Boha. To je pre nás výzvou – dôverovať si v rodinách navzájom a isteže všetko 
robiť v tom, ktorý nás posilňuje – v Bohu. Že je to reálne, že sa to dá, nám 
dokazuje aj tento príbeh. Je pravdou, že život je niekedy nespravodlivý, že 
niektorí ľudia, niektoré rodiny majú na prvý pohľad viac výhod než ostatní. Ale 
Boh neuprednostňuje nikoho. On miluje každého rovnako a každému umožnil 
spasenie. A práve vtedy, keď nám je najťažšie, vtedy nám je Boh najbližšie.  
 

On anjelom svojim dá príkaz, aby sa nikomu nič zlého nestalo, presne tak ako 
to bolo v časoch Jozefa a Márie. Sv. Jozef aj Panna Mária boli ľudia, ktorí žili na 
tejto zemi, aj oni mali bežné ľudské starosti a trápenia. Ale zvládli to, prežili a 
pretrpeli všetky nástrahy sveta. Veľkou pomocou im bolo naviazanie na Boha a 
vzájomná dôvera. Toto je recept pre nás, aby aj naše rodiny boli tými 
najpevnejšími bunkami celej spoločnosti. Usilujme sa preto viac dôverovať sebe 

a Bohu. 
Amen. 
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OZNAMY NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY 
 

 

1. Liturgický kalendár: 

 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia a liturg. farba 

pondelok 6. deň v oktáve Narodenia Pána  

utorok vigília Panny Márie Bohorodičky slávnosť 

streda Panny Márie Bohorodičky slávnosť 

štvrtok 
sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, 
biskupov a učiteľov Cirkvi 

spomienka 

piatok Najsvätejšieho mena Ježiš ľub.spomienka 

sobota vianočná féria  

nedeľa  Zjavenie Pána – Troch kráľov slávnosť 

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
29.12.2019 

15.00 – 16.00 sv. omša – slovensko-česky 

pondelok   

utorok 

15.00 – 15.45 
 

15.45 – 16.00 
 

sv. omša – slovensko-česky  
(s platnosťou za prikázaný sviatok) 
pobožnosť na konci kalendárneho 
roka 

streda 

13.00 – 13.45 
 

13.45 – 14.00 
 

sv. omša – slovensko-česky  
(prikázaný sviatok) 
pobožnosť na začiatku kalendárneho 
roka 

štvrtok   

piatok 

18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

20.00 – 20.30 
 
 

spovedanie 
svätá omša – slovensky 

moderovaná adorácia k úcte BSJ  
pred vystavenou sviatosťou Oltárnou  
s požehnaním na záver 

sobota   

nedeľa 
05.01.2020 

13.00 – 14.00 
sv. omša – slovensko-česky 
a požehnanie Trojkráľovej vody 
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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 január: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evanjelizačný 
Aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev a všetci ľudia 
dobrej vôle zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete. 

Úmysel KBS 
Aby si každý z nás uvedomoval, že jednota medzi kresťanmi je 
podmienkou účinnejšieho svedectva o Božej láske. 

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


 

 

6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 CEZ NOVOROČNÉ SVIATKY  
 

 

   

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  !!!

Panny Márie 

Bohorodičky, slávnosť,     

pobožnosť na Nový rok

New Year's Day                 

Bank holiday

sv. Bazila Veľkého a 

Gregora Naziánzskeho, 

biskupov a uč. Cirkvi

2.
štvrtok 

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

spovedanie 3.
piatok   

(Friday)
6.00 - 7.20 pm

Najsvätejšieho mena 

Ježiš
3.

piatok   

(Friday)
7. 30 pm

féria                                         

vo vianočnom období
4.

sobota 

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

Zjavenie Pána - Troch 

kráľov + požehnanie 

trojkráľovej vody

5.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 pm

Krst Krista Pána 12.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 pm a 7.30 pm

1.
streda 

(Wednesday)
1.00 pm

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby v SCM v Londýne                   

počas novoročných sviatkov 2020                           

kostol Our Lady of La Salette and St Joseph

14 Melior Street, Bermondsey, London, SE1 3QP

JANUÁR 2020



 

 

8 

 
 

MODEROVANÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

 

Srdečne všetkých pozývame na moderovanú prvopiatkovú 
poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve 
Božského Srdca Ježišovho. Poklona začína po skončení svätej 
omše na prvý piatok 3. januára 2020 o 20.00 hod. (sv. omša 
začína o 19.30 hod.)  

 
 

DO POZORNOSTI REGISTROVANÝM PRAVIDELNÝM 
FINANČNÝM PODPOROVATEĽOM (DONOROM) SCM 

 
SCM prosí všetkých registrovaných pravidelných podoprovateľov 

SCM (donorov), ktorí prispievajú formou Direct Debit alebo Gift 

Aid obálok a ešte nepodpísali nový Gift Aid formulár 
na ochranou osobných údajov, alebo zmenili svoju adresu, 
prípadne email, aby sa ohlásili u predsedníčky Farskej rady 
Jarmily Antoničovej a aktualizovali svoje údaje.  
Rovnako, prosíme všetkých donorov, ktorí sa nezúčastnili recepcie konanej pre 
nich, aby si prišli vyzdvihnúť kalendáre SCM a pohľadnice u sekretárky 
Daniely. 
 

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV 

 
- Vždy sú vítaní DOBROVOĽNÍCI, ktorí by pomohli pri: 

 

+  upratovaní kostola 
+  obsluhe v Church Hall počas nedeľných popoludňajších posedeniach  
+  obsluhe v Church Hall počas večerných posedení pri káve a čaji vo všedné dni 
+  príprave liturgického priestoru k bohoslužbám a pobožnostiam 
+ pri uvítaní prichádzajúcich na bohoslužby v nedeľu (uvítací tím) 
Ochotní záujemcovia sa môžu prihlásiť u duchovného správcu SCM alebo 
sekretárky Daniely Brachovej alebo kostolníka Jozefa Pavúka. 
Informačné školenie pre záujemcov o poslaní a úlohách dobrovoľníkov bude v piatok 
17.januára 2020 o 20.00 hod. v Church Hall. 

 
 

POŽEHNANIE VODY NA ZJAVENIE PÁNA 

A PRÍBYTKU V TOMTO OBDOBÍ 
 

V našej náboženskej a kultúrnej tradícii je zvykom na 
sviatok Zjavenia Pána požehnávať vodu, ktorú si veriaci 
berú so sebou do svojich príbytkov. Počas svätej omše 
budeme aj my požehnávať ľudovo nazývanú Trojkráľovú 
vodu. Môžete si priniesť vhodné nádoby na jej prenesenie 
a následné posvätenie svojich príbytkov.  
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SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA V LONDÝNE

SLÁVI, PONÚKA A PRIPRAVUJE
 

PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2020 
 

Na webovej stránke SCM od 24.12. 2019 
môžete nájsť aktualizovaný predbežný 

plán podujatí pre prvý polrok 2020, 

vrátane príprav ku krstu alebo manželstvu, 

vysluhovania sviatosti krstu; pravidelné 

duchovné i spoločenské podujatia konané 
v rámci SCM v Londýne. Jeho rozpis na nasledujúci mesiac január 

nájdete na nasledujúcich stranách týchto nedeľných oznamov.  

Tento predbežný plán podujatí nájdete na našej webovej stránke 

v hornej modrej lište pod názvom PODUJATIA.  

Podujatia a aktivity, ktoré sa idú skutočne realizovať, nájdete 

v kalendári na prvej stránke nášho webu. 
SCM SI VYHRADZUJE PRÁVO TENTO PLÁN MENIŤ A UPRAVOVAŤ 

PODĽA AKTUÁLNYCH POTRIEB, ÚLOH A SITUÁCIE. 

 

 
 

 

 
 

dátum deň kde kedy čo

14. február 2020 piatok Church Hall 16.00 -18.00 príprava

16. február 2020 nedeľa kostol SCM 13.00 - 14.00 krst

17. apríl 2020 piatok Church Hall 16.00 -18.00 príprava

19. apríl 2020 nedeľa kostol SCM 13.00 - 14.00 krst

26. jún 2020 piatok Church Hall 16.00 -18.00 príprava

28. jún 2020 nedeľa kostol SCM 13.00 - 14.00 krst

PRÍPRAVY KU SVIATOSTI KRSTU A VYSLUHOVANIE SVIATOSTI KRSTU V ROKU  2020

dátum deň kde kedy čo

28. február 2020 piatok Church Hall 15.00 -18.00 blok "A"

29. február 2020 sobota Church Hall 10.30 - 20.00 blok "B"

8. máj 2020 piatok Church Hall 15.00 -18.00 blok "A"

9. máj 2020 sobota Church Hall 10.30 - 20.00 blok "B"

PRÍPRAVY KU SVIATOSTI MANŽELSTVA V ROKU 2020
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DÁTUM 

(DATE)

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)

MIESTO                                                                    

(PLACE)

PRE KOHO                                                         

(for WHOM)

1.
streda 

(Wednesday)
1.00 pm

NOVÝ ROK - Panny Márie 

Bohorodičky - slávnosť 

SVÄTÁ OMŠA + POKLONA PRED 

VYLOŽENOU SVIATOSŤOU 

OLTÁRNOU A POBOŽNOSŤ NA 

ZAČIATOK NOVÉHO ROKA, 

POŽEHNANIE SO SVIATOSŤOU 

OLTÁRNOU

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                          

(for all)

1.
streda 

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

NOVÝ ROK - Panny Márie 

Bohorodičky - slávnosť 
BANK HOLIDAY 0=0=0=0=0 0=0=0=0=0

2.
štvrtok 

(Thursday)

sv. Bazila Veľkého, a 

Gregora Naziánzskeho, 

biskupov a učiteľov Cirkvi - 

spomienka

3.
piatok    

(Friday)
6.30 - 7.20 pm Najsvätejšieho mena Ježiš SPOVEDANIE

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                      

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

3.
piatok    

(Friday)
7.30 - 8.00 pm Najsvätejšieho mena Ježiš SVÄTÁ OMŠA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                      

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

3.
piatok    

(Friday)
8.00 - 8.30 pm Najsvätejšieho mena Ježiš

MODEROVANÁ ADORÁCIA NA 

PRVÝ PIATOK V MESIACI PRED 

VYLOŽENOU SVIATOSŤOU 

OLTÁRNOU, LITÁNIE K BSJ S 

POŽEHNANÍM NA ZÁVER

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                      

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                   

(for all)

4.
sobota 

(Saturday)
féria vo vianočnom období

4.
sobota 

(Saturday)
3.00 - 4.00 pm

Zjavenia Pána, slávnosť  - 

Troch kráľov 
SVÄTÁ OMŠA V PETERBOROUGH

kostol (church) St Luke                                                                           

26 Benyon Grove                                                                                                                    

Peterborough, PE2 5SX

pre všetkých                                                    

(for all)

5.
nedeľa 

(Sunday)
12.30 - 12.50 pm

Zjavenia Pána, slávnosť  - 

Troch kráľov 
SPOVEDANIE

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                           

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                          

(for all)

5.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 - 2.00 pm

Zjavenia Pána, slávnosť  - 

Troch kráľov 
SVÄTÁ OMŠA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                           

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                          

(for all)

5.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 - 2.00 pm

Zjavenia Pána, slávnosť  - 

Troch kráľov 

ÚMYSEL SVÄTEJ OMŠE ZA 

PRAVIDELNÝCH A STÁLYCH 

PODPOROVATEĽOV SCM

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                           

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6.
pondelok 

(Monday)
pondelok po Zjavení Pána

7.
utorok 

(Tuesday)
utorok po Zjavení Pána

8.
streda 

(Wednesday)
streda po Zjavení Pána

9.
štvrtok 

(Thursday)
štvrtok po Zjavení Pána

10.
piatok    

(Friday)
piatok po Zjavení Pána

11.
sobota 

(Saturday)
sobota po po Zjavení Pána

12.
nedeľa 

(Sunday)
10.45 am - 12.00 pm Krst Krista Pána  - sviatok ZASADNUTIE FARSKEJ RADY

office of SCM (kancelária)                                                          

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                               

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

členovia Farskej rady                                                      

(Members of Parish Council)

12.
nedeľa 

(Sunday)
10.50 am - 12.15 pm Krst Krista Pána  - sviatok

PRÍPRAVA K 1. SVÄTÉMU 

PRIJÍMANIU

Church Hall  SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                  

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre prihlásených                                                    

(only for registered persons)

12.
nedeľa 

(Sunday)
10.50 am - 12.15 pm Krst Krista Pána  - sviatok

PRÍPRAVA KU SVIATOSTIAM 

KRESŤANSKEJ INICIÁCIE

Church Hall  SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                  

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre prihlásených                        

(only for registered persons)

12.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm              

2.45 - 3.30 pm               

7.00 - 7.20 pm

Krst Krista Pána  - sviatok SPOVEDANIE

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                           

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                        

(for all)

12.
nedeľa 

(Sunday)

1.00 - 2.00 pm                                

7.30 - 8.15 pm
Krst Krista Pána  - sviatok SVÄTÁ OMŠA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                           

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                        

(for all)

13.
pondelok 

(Monday)

sv. Hilára, biskupa a 

učiteľa Cirkvi - ľubovoľná 

spomienka

14.
utorok 

(Tuesday)
5.00 - 6.00 pm féria

POHOVOR S RODIČMI 

ŽIADAJÚCIMI O SVIATOSŤ KRSTU 

ICH DIEŤAŤA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre prihlásených                          

(for registered)

15.
streda 

(Wednesday)
3.00 - 6.00 pm féria ADMINISTRATÍVNE HODINY

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

15.
piatok    

(Friday)
6.30 - 7.20 pm féria

TICHÁ ADORÁCIA PRE 

VYLOŽENOU SVIATOSŤOU 

OLTÁRNOU A POŽEHNANIE SO 

SVIATOSŤOU OLTÁRNOU + 

SPOVEDANIE

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

15.
streda 

(Wednesday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

15.
streda 

(Wednesday)
8.00 - 9.00 pm féria MODLITBY CHVÁL

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                      

(for all)

JANUÁR (JANUARY)
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16.
štvrtok 

(Thursday)
féria

17.
piatok    

(Friday)
6.30 - 7.20 pm

sv. Antona, opáta - 

spomienka
SPOVEDANIE

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

17.
piatok    

(Friday)
7.30 - 8.00 pm

sv. Antona, opáta - 

spomienka
SVÄTÁ OMŠA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

17.
piatok    

(Friday)
8.00 - 9.00 pm

sv. Antona, opáta - 

spomienka
ŠKOLENIE DOBROVOĽNÍKOV

Church Hall of SCM                                     

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,           14 Melior Street, 

Bermondsey,                             

London, SE1 3QP

pre dobrovoľníkov                      

(for volunteers)

17.
piatok    

(Friday)
8.00 - 10.00 pm

sv. Antona, opáta - 

spomienka

SPOLOČENSKÝ VEČER PRI 

SPOLOČENSKÝCH HRÁCH

Church Hall of SCM                                     

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,           14 Melior Street, 

Bermondsey,                             

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                   

(for all)

18.-25.

sobota 

(Saturday) - 

sobota 

(Saturday)

týždeň Modlitieb za 

jednotu kresťanov

pre všetkých                                                   

(for all)

18.
sobota 

(Saturday)

spomienka Panny Márie v 

sobotu

19.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm              

2.45 - 3.30 pm               

7.00 - 7.20 pm

2. nedeľa v období cez rok SPOVEDANIE

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                           

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                        

(for all)

19.
nedeľa 

(Sunday)

1.00 - 2.00 pm                                

7.30 - 8.15 pm
2. nedeľa v období cez rok SVÄTÁ OMŠA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                           

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                        

(for all)

20.
pondelok 

(Monday)

sv. Fabiána, pápeža a 

mučeníka - 

ľub.spomienka                                          

sv.Šebastiána, mučeníka - 

ľub.spomienka

21.
utorok 

(Tuesday)

sv. Agnesy, panny a 

mučenice - spomienka

22.
streda 

(Wednesday)
3.00 - 6.00 pm

sv.Vincenta, diakona a 

mučeníka - spomienka
ADMINISTRATÍVNE HODINY

kancelária (office) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                            

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

22.
streda 

(Wednesday)
6.30 - 7.20 pm

sv.Vincenta, diakona a 

mučeníka - spomienka
SPOVEDANIE

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                      

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

22.
streda 

(Wednesday)
7.30 - 8.00 pm

sv.Vincenta, diakona a 

mučeníka - spomienka
SVÄTÁ OMŠA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                      

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

23.
štvrtok 

(Thursday)
féria

24.
piatok    

(Friday)
6.30 - 7.20 pm

sv. Františka Saleského, 

biskupa a učiteľa Cirkvi - 

spomienka

SPOVEDANIE

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                      

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

24.
piatok    

(Friday)
7.30 - 8.00 pm

sv. Františka Saleského, 

biskupa a učiteľa Cirkvi - 

spomienka

SVÄTÁ OMŠA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                      

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

24.
piatok    

(Friday)
8.00 - 09.00 pm

sv. Františka Saleského, 

biskupa a učiteľa Cirkvi - 

spomienka

POHOVOR S KANDIDÁTMI NA 

PRÍPRAVU KU SVIATOSTI 

MANŽELSTVA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                      

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre prihlásených                         

(for registered)

24.
piatok    

(Friday)
8.00 - 10.00 pm

sv. Františka Saleského, 

biskupa a učiteľa Cirkvi - 

spomienka

PREMIETANIE FILMU

Church Hall of SCM                                     

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,           14 Melior Street, 

Bermondsey,                             

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                   

(for all)

25.
sobota 

(Saturday)

Obrátenie sv. Pavla, 

apoštola - sviatok

25.
sobota 

(Saturday)
3.00 - 4.00 pm 3. nedeľa v období cez rok SVÄTÁ OMŠA V PETERBOROUGH

kostol (church) St Luke                                                                           

26 Benyon Grove                                                                                                                    

Peterborough, PE2 5SX

pre všetkých                                                    

(for all)

26.
nedeľa 

(Sunday)
10.50 am - 12.15 pm 3. nedeľa v období cez rok

PRÍPRAVA K 1. SVÄTÉMU 

PRIJÍMANIU

Church Hall  SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                  

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre prihlásených                        

(only for registered persons)

26.
nedeľa 

(Sunday)
10.50 am - 12.15 pm 3. nedeľa v období cez rok

PRÍPRAVA KU SVIATOSTIAM 

KRESŤANSKEJ INICIÁCIE

Church Hall  SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                  

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre prihlásených                        

(only for registered persons)

26.
nedeľa 

(Sunday)

12.30 - 12.50 pm              

2.45 - 3.30 pm               

7.00 - 7.20 pm

3. nedeľa v období cez rok SPOVEDANIE

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                           

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                        

(for all)

26.
nedeľa 

(Sunday)

1.00 - 2.00 pm                                

7.30 - 8.15 pm
3. nedeľa v období cez rok SVÄTÁ OMŠA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                           

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                        

(for all)

27.
pondelok 

(Monday)

sv. Angely Merici, panny - 

ľub.spomienka

28.
utorok 

(Tuesday)

sv. Tomáša Akvinského, 

kňaza a učiteľa Cirkvi - 

spomienka

29.
streda 

(Wednesday)
3.00 - 6.00 pm féria ADMINISTRATÍVNE HODINY

kancelária (office) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                            

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

29.
streda 

(Wednesday)
6.30 - 7.20 pm féria SPOVEDANIE

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                      

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

29.
streda 

(Wednesday)
7.30 - 8.00 pm féria SVÄTÁ OMŠA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                      

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

30.
štvrtok 

(Thursday)
féria

31.
piatok    

(Friday)
6.30 - 7.20 pm

sv. Jána Bosca,  kňaza - 

spomienka
SPOVEDANIE

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                      

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

31.
piatok    

(Friday)
7.30 - 8.00 pm

sv. Jána Bosca,  kňaza - 

spomienka
SVÄTÁ OMŠA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                      

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

31.
piatok    

(Friday)
8.00 - 9.00 pm

sv. Jána Bosca,  kňaza - 

spomienka
UPRATOVANIE KOSTOLA

kostol (church) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St 

Joseph,                                                                                      

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                       

(for all)
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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. 

 

 
 

STÁLY LITURGICKÝ, DUCHOVNÝ  
A SVIATOSTNÝ PROGRAM 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AKTIVITY A PODUJATIA SCM 
 
 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZODPOVEDNOSŤ  
JE NA NÁS 

 

Tvoj pravidelný príspevok 

pre Slovenskú katolícku misiu v Londýne 
 

 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

STAŇ SA ČLENOM 

A PRIATEĽOM  
Slovenskej katolíckej misie v Londýne 

 

 

 

 
 

 

‘Misia musí byť 

záležitosťou srdca‘. 
                             sv. Jozef Freinademetz 

 

 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ A 
EUCHARISTICKÉ SLÁVENIE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIATOSŤ 
KRSTU

 
 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIATOSŤ 
BIRMOVANIA

 
 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVÉ SVÄTÉ 
PRIJÍMANIE

 
 

 

             
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIATOSŤ 
MANŽELSTVA

 
 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIATOSŤ 
POMAZANIA CHORÝCH 

 
 

 

 

            
www.scmlondon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
http://www.scmlondon.org/
http://www.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.  

 

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

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
22/12/2019 boli v sume 173,02 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. 
 

29.12. – Milada

30.12. – Dávid 

31.12. – Silvester 
01.01. – Deň vzniku SR (1993) 

02.01. – Alexandra, Karina 

03.01. – Daniela 

04.01. – Drahoslav 

05.01. – Andrea

 
Created and printed by SCM London  © 2019 

 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  

http://www.scmlondon.org/

