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ROČNÍK IV. - č. 01/2020 

 

OZNAMY NA NEDEĽU ZJAVENIA PÁNA 
05. – 12. 01. 2020  

 

PRIŠLI SME Z VÝCHODU POKLONIŤ SA KRÁĽOVI 
 

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema 
mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho 
hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ 

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých 
veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. 

Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, 
v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba 

vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať 
mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do 
Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte 
mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ 

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až 
sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 

Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. 
Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne 
dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. 

 Mt 2, 1-12 
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Kto z nás nikdy nečítal horoskop? Mnohí ich čítajú denne a často podľa nich riadia 
svoj život. Myslia si, že ich táto interpretácia postavenia hviezd privedie k šťastiu. No 

znamenia na oblohe môže dať aj samotný Boh, aby nás priviedol k sebe.  
Pred 2000 rokmi sa na cestu za šťastím, za znamením hviezdy, vybrali aj traja 

mudrci z blízkeho východu. Prišli do Jeruzalema pokloniť sa novonarodenému 
Kráľovi, lebo videli jeho hviezdu na východe. (Porov. Mt 2,2). Vo viere v Božie 
znamenie sa vybrali na dlhú a nebezpečnú cestu.  

Mudrci, ktorí prichádzajú k jasliam malého Ježiša a ktorých tradícia označuje ako 
troch kráľov – Gašpara, Melichara a Baltazára – sú pravdepodobne perzskými 

kňazmi, ktorí skúmali hviezdy a vykladali sny, boli teda vlastne astrológovia. 
Odvolávajúc sa pravdepodobne na nejaké staré proroctvo, pri skúmaní postavenia 
hviezd a planét, dospeli k záveru, že v Izraeli sa má narodiť 'veľký kráľ' a aj napriek 
veľkej vzdialenosti a náročnej ceste sa rozhodli ísť sa mu pokloniť a doniesť mu svoje 
dary. Museli iste prekonať mnohé nástrahy na tejto dlhej, ťažkej a nebezpečnej ceste 
až konečne dorazili do Izraelskej krajiny, kde v tom čase vládol kráľ Herodes. Tak 
ako každý, kto by hľadal novonarodeného kráľa, začali svoje hľadanie v kráľovskom 

paláci. Určite boli aj oni prekvapení, že kráľ Herodes o novom kráľovi nič nevie, ale 
ešte väčšie prekvapenie bolo u Herodesa, ktorý sa začal obávať o svoj trón a preto 
kázal trom mudrcom oznámiť mu, kde našli dieťa pod zámienkou, že aj on sa mu 
chce ísť pokloniť. Herodes si nechal zavolať veľkňazov a zákonníkov, ktorí poznali 
Sväté písmo a vykladali jeho zmysel, a pýtal sa ich, či existujú nejaké proroctvá o 
tom, kde sa má narodiť 'veľký izraelský kráľ'. Ich odpoveď znela, že sa má narodiť v 
Dávidovom meste – Betleheme. Traja mudrci teda smerovali do Betlehema a 

nasledovali hviezdu, ktorá ich viedla až k maštaľke, kde bol v jasličkách uložený 
malý Ježiš. Traja mudrci si nového kráľa určite predstavovali inak, no napriek tomu 
sa pokorne skláňajú pred malým dieťaťom, ktoré teraz ešte bezmocné, má byť 
'kráľom celej zeme'. Odovzdávajú mu svoje dary: zlato-symbol lásky, kadidlo-symbol 
modlitby, myrhu-symbol utrpenia. Tak naznačili, aká bude životná cesta tohto 
nezvyčajného kráľa. Na spiatočnej ceste ich Boh, poznajúc Herodesovu zlobu, posiela 
inou cestou do svojej vlasti. Aj nás iste udivuje viera týchto troch vznešených mužov, 

ktorí vynaložili mnoho námahy na to, aby sa poklonili kráľovi ďalekej zeme a doniesli 
mu vzácne dary. My nevidíme na oblohe hviezdu, ktorá by nás viedla do chrámu, k 
bohostánku, kde je ten istý kráľ – Ježiš, rovnako bezmocný, ako keď ležal v 
jasličkách. Aj my sme dnes prejavili svoju vieru rovnako ako traja mudrci, keď sme 
sa prišli pokloniť nášmu Pánovi. Ako sa kedysi skrze hviezdu zjavil mudrcom, tak sa 
aj dnes zjavuje nám cez Božie slovo, Cirkev a sviatosti. Aj toto svedectvo pohanských 
kňazov posilňuje našu vieru, ktorá nemusí prekonávať toľko nástrah ako oni na 

svojej dlhej ceste. Je však otázne, či by sme boli schopní prejaviť svoju vieru tak ako 
oni, keď často nie sme schopní pre vieru priniesť ani oveľa menšie obete. 

Dnes s odstupom mnohých storočí máme okrem proroctiev a Svätého písma aj 
príklad mnohých mučeníkov a svätých, ktorí nás utvrdzujú v tom, že naša viera má 
opodstatnenie, že máme čomu veriť. Mnohí ľudia ľahko veria nepotvrdeným správam 
- fámam, bez toho, že by si žiadali aspoň nejaké dôkazy, ale keď sa jedná o vieru v 

Boha, tak žiadajú nevyvrátiteľné dôkazy všetkého, čo hovorí Sväté písmo a Cirkev. 
Viera, to nie je prijímanie len toho, čo sa nám  z náboženstva páči, čo nás nadchýňa, 
či napĺňa radosťou. Veriť znamená: prijať na seba aj tie nepríjemné skutočnosti. 
Ježiš sám hovorí: „Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom“ 
(Lk 14,27). Nemôžeme sa teda nazývať kresťanmi, ak sa vyhýbame svojim 
povinnostiam, či ťažším stránkam svojho života a hľadáme ľahšiu a príjemnejšiu 
cestu. Mudrci neváhali zanechať všetko a vydať sa na dlhú a náročnú cestu za 

kráľom, za ktorého považovali Krista, a to len na základe postavenia hviezd. My 
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máme Písmo a Cirkev, no ani to nám často nestačí a nechceme sa dať presvedčiť, 
aby sme zanechali starý spôsob života a žili po novom – ako Božie deti. Na rozdiel od 

mudrcov, máme dokonca prisľúbenú veľkú odmenu v nebi. Mnohokrát by sme chceli 
mať všetko isté a bojíme sa vykročiť len v dôvere v Božiu prozreteľnosť a lásku. Aký 
ťažký je niekedy krok viery, o ktorom hovoria mnohí svätí. Krok, pri ktorom sa 
bezpodmienečne spoliehame len na Boha a celý svoj život vkladáme do jeho rúk. 
Skúsme si sami seba predstaviť na mieste mudrcov – vzdelaných a vážených ľudí 
svojej doby. Boli by sme aj my schopní takejto obety a dôvery v Boha? Boh nás volá, 
podáva nám svoju dlaň a čaká, či ju prijmeme, aby sme spolu s ním kráčali životom. 

Ak ideme na túru, odporúča sa, aby vždy išli aspoň dvaja, aby si v prípade potreby 
mohli vzájomne pomôcť. Ak sa lezie na skalnú stenu, jeden istí toho druhého. Aj Boh 
chce byť našim spoločníkom, ktorý nás bude vždy istiť, a ak padneme, pomôže nám 
vstať. Stačí len málo – prijať jeho ponuku, úplne a bezpodmienečne mu dôverovať. 
Len tak nás môže viesť bezpečne po ceste nášho života, ako náš horský vodca. Ak sa 
nebojíme často zveriť náš život slabému a nedokonalému človeku, prečo sa bojíme 
zveriť ho všemohúcemu Bohu? Veď on nám povedal: „Nepredáva sa päť vrabcov za 

dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy 
na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“ (Lk 12,6–7) Boh 
sa o nás stará, o každý náš vlas, preto sa nebojme svoj život vložiť do jeho láskavých 
rúk pri tomto putovaní za Kristom, veď nič sa nemôže stať bez jeho vôle. 
Nespoliehame sa my na vlastné sily a Boha voláme na pomoc, až keď sme už v 
úzkych? Svätopisec píše, že „lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na 
človeka“ (Ž 118,8). No je to tak aj v našom živote? Ako sme na tom s našou vierou, o 

ktorej Ježiš hovorí: „Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: 
„Prejdi odtiaľto ta!“, prejde. A nič vám nebude nemožné“ (Mt 17,20).Vieru si 
nemôžeme nijako zaslúžiť, sami získať nejakou činnosťou, či cvičením. Je to božská 
čnosť, ktorú dáva do našich sŕdc sám Boh. Jeho musíme prosiť, aby naša viera rástla 
a silnela, aby sme každý deň vedeli aj v maličkostiach skladať svoj život do Božích 
rúk. 

Poučení máme mnoho i vo vlastnom živote. Vypočujme si na poučenie a 

povzbudenie jeden príklad. V domčeku na periférii žila šťastná rodinka. V kuchyni 
raz v noci vypukol hrozný požiar. Plamene šľahali a rodičia i deti v zmätku utekali 
von. V tej chvíli si s hrôzou všimli, že im chýba najmenší päťročný chlapček. Keď 
vychádzali von, obrátil sa prestrašený syčaním plameňov a ostrým dymom späť a 
vybehol do svojej izby na poschodí. Čo robiť? Otec a matka sa na seba zúfalo pozerali 
a dve staršie dievčatá začali od strachu kričať. Vrhnúť sa do tejto žeravej pece sa už 
nedalo a požiarnici stále neprichádzali. A zrazu, tam hore na poschodí sa otvorilo 

okno, v ňom sa objavil chlapček a zúfalo volal: „Ocko, ocko!“ Otec pribehol pod okno 
a zakričal: „ Skoč dole!“ Dieťa pod sebou videlo len oheň a čierny dym. Počulo však 
hlas a tak zavolalo: „Ocko, ja ťa nevidím...“ „Ale ja ťa vidím a to stačí. Skoč dole!“ 
kričal otec. Dieťa vyskočilo a zdravé padlo do pevného náručia svojho otca, ktorý ho 
za letu chytil. Skúsme aj my takto dôverovať nášmu nebeskému Otcovi, ktorý nám 
ponúka svoje milujúce náručie. My často nevidíme veci také, aké naozaj sú. Vidíme 

ich len zo svojho pohľadu. No Boh vie, čo je pre nás naozaj dobré a čo naozaj 
potrebujeme, aby sme boli šťastní. Prekonajme strach a rozhodnime sa plní dôvery 
skočiť do náručia Boha, ktorý na nás čaká, aby nám pomohol, aby nás zachránil z 
hriechu a daroval nám večný život. Veriť - to nie je spoliehať sa na to, čo si môžeme 
overiť vlastnými zmyslami. Často sa hovorí o takzvanom 'kroku viery' – nemôžeme si 
byť na 100% istí, že sa máme s niekým oženiť či vydať sa za niekoho, alebo aj tým, 
že sa máme stať kňazom. Vždy je tu priestor na pochybnosti, ktoré nikdy úplne 

neumlčíme. Prekonať sa dajú len pevnou vierou, ktorá je Božím darom, Božou 
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milosťou. Boh od nás chce len to, aby sme mu dôverovali a nebáli sa vykročiť, aj keď 
nevieme presne, čo nás na konci nášho putovania čaká – tak ako traja mudrci 

nenašli nového kráľa v prepychu, ale chudobné dieťa v jasličkách v maštaľke. Ak sa 
spoľahneme na Božie vedenie, nikdy nebudeme sklamaní, nikdy naozaj neprehráme. 
No naša viera nie je rovnako silná, každý sme na inom úseku svojej cesty za Kristom 
a Boh od nás očakáva, že si budeme aj navzájom pomáhať a tí silnejší budú 
povzbudzovať i napomínať slabších – podporia ich, keď už nebudú vládať. Lebo do 
neba sa nikto nedostane sám, dostaneme sa tam len spolu, ako jedno spoločenstvo.  

Vždy,keď sa pozrieme na betlehem, ktorý leží pod naším vianočným stromčekom, 

zamyslime sa nad vierou troch mudrcov a rozhodnime sa v dôvere v Božiu dobrotu 
a lásku vykročiť na cestu za Kristom, aj keby nás to stálo veľké obety, veď naša 
odmena v nebi bude omnoho väčšia ako čokoľvek, čo nám môže dať tento svet. 

Amen. 

 

OZNAMY NA NEDEĽU ZJAVENIA PÁNA 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok féria po Zjavení Pána  

utorok sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza ľub.spomienka 

streda féria po Zjavení Pána  

štvrtok féria po Zjavení Pána  

piatok féria po Zjavení Pána  

sobota féria po Zjavení Pána   

nedeľa  Krst Krista Pána  sviatok 

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
05.01. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  

pondelok   

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok   

sobota   

nedeľa 
12.01. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
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 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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POŽEHNANIE VODY NA ZJAVENIE PÁNA 

A PRÍBYTKU V TOMTO OBDOBÍ 
 

V našej náboženskej 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 

tzv. Trojkráľovú vodu. Môžete si priniesť 

vhodné nádoby na jej prenesenie a následné 

posvätenie svojich príbytkov.  
Rovnako je zvykom požehnávať príbytky 

kňazom v tomto období. 

 

Záujemcovia sa môžu 

prihlásiť osobne alebo 
prostredníctvom emailu 

(info@scmlondon.org) 
kňazovi a dohodnúť si 
s ním termín návštevy 
a posvätenia príbytku.  

 
 

POZDRAV KRAJANOM ŽIJÚCIM V ZAHRANIČÍ 

KU SVIATKU TROCH KRÁĽOV 
  
Drahí Slováci mimo hraníc Slovenska, milí krajania, bratia a sestry! 
  

Srdečne vás pozdravujem na sviatok Troch kráľov, ktorí prinášajú 
Ježišovi tri dary. My sme tiež prinášali dary Ježišovi celý rok aj cez 
Vianoce. Jedným z darov od Boha je samotný váš kňaz, ktorý sa  o vás stará 
a ktorého úlohou je viesť vás, veriacich, k tomu, aby ste Ježišovi prinášali ako 
dar seba samých. 
 

Ďakujem vášmu kňazovi za jeho prácu v uplynulom roku a vyprosujem 
jemu aj celej vašej komunite v mene svojom aj v mene Konferencie biskupov 
Slovenska do nového roku všetky potrebné dary a milosti, posilnenie vo viere 
a uskutočňovanie lásky v každodennom živote. 

 

Na Slovensku myslíme na vás. Teším sa na našu ďalšiu komunikáciu v 

roku 2020.  
 

Žehnám Vás na príhovor Panny Márie,  
 

+ Jozef Haľko, 
bratislavský pomocný biskup, 
predseda Rady KBS pre Slovákov v zahraničí  

 

mailto:info@scmlondon.org
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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 ako aj pre súčasných dobrovoľníkov o 
poslaní a úlohách dobrovoľníkov bude v piatok 17. januára 2020 o 20.00 hod. 

v Church Hall. 
Srdečne vás všetkých pozývame na toto stretnutie . 
 
 

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.  
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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

12. január 2020 nedeľa emailom do 15.00

prihlásenie sa              

k februárovému 

termínu

14. január 2020 utorok Church Hall 16.00 - 17.00

pohovor s rodičmi 

žiadajúcimi o sviatosť 

krstu ich dieťaťa

14. február 2020 piatok Church Hall 15.30 - 17.30 príprava

16. február 2020 nedeľa kostol SCM 13.00 - 14.00 krst

29. marec 2020 nedeľa emailom do 15.00
prihlásenie sa              

k aprílovému termínu

31. marec 2020 utorok Church Hall 16.00 - 17.00

pohovor s rodičmi 

žiadajúcimi o sviatosť 

krstu ich dieťaťa

17. apríl 2020 piatok Church Hall 15.30 - 17.30 príprava

19. apríl 2020 nedeľa kostol SCM 13.00 - 14.00 krst

07. jún 2020 nedeľa emailom do 15.00
prihlásenie sa              

k júnovému termínu

 09. jún 2020 utorok Church Hall 16.00 - 17.00

pohovor s rodičmi 

žiadajúcimi o sviatosť 

krstu ich dieťaťa

26. jún 2020 piatok Church Hall 15.30 - 17.30 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

15. január 2020 streda emailom do 12.00 pm
prihlásenie sa                 

k februárovému termínu

16. január 2020 štvrtok Church Hall 19.00 - 20.30

pohovor so snúbencami 

žiadajúcimi o prípravu   

k sviatosti manželstva

26. januára 2020 nedeľa osobne/poštou do 15.00
dodanie dokladov a 

úhrada na účet SCM

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

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

1. apríl 2020 streda emailom do 12.00 pm
prihlásenie sa                 

k májovému termínu

2. apríl 2020 štvrtok Church Hall 19.00 - 20.30

pohovor so snúbencami 

žiadajúcimi o prípravu   

k sviatosti manželstva

12. apríla 2020 nedeľa osobne/poštou do 15.00
dodanie dokladov a 

úhrada na účet SCM

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

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)
10.50 am - 12.00 pm

Krst Krista Pána               

sviatok
ZASADNUTIE FARSKEJ RADY

office SCM                                                                     

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)
4.00 - 5.00 pm féria

POHOVOR S RODIČMI 

ŽIADAJÚCIMI O SVIATOSŤ KRSTU 

ICH DIEŤAŤA

Church Hall 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

kancelária (office) SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St Joseph,                                                                            

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre všetkých                                                    

(for all)

15.
streda 

(Wednesday)
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)
7.00 - 8.30 pm féria

POHOVOR SO SNÚBENCAMI 

ŽIADAJÚCIMI O PRÍPRAVU                      

KU SVIATOSTI MANŽELSTVA

Church Hall SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St Joseph,                                                                                

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre prihlásených                            

(for registered)

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 SCM                                                           

Our Lady of La Salette and St Joseph,                                                                                

14 Melior Street, Bermondsey,                                  

London, SE1 3QP

pre dobrovoľníkov                        

(for volunteers)

18.-25.

sobota     

(Saturday) - 

sobota    

(Saturday)

týždeň Modlitieb za 

jednotu kresťanov

pre všetkých                                                   

(for all)

18.
sobota 

(Saturday)
3.00 - 4.00 pm

2. nedeľa                                

v období cez rok
SVÄTÁ OMŠA V PETERBOROUGH

kostol (church) St Luke                                                                           

26 Benyon Grove                                                                                                                    

Peterborough, PE2 5SX

pre všetkých                                                    

(for all)

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 - 10.00 pm

sv. Františka Saleského, 

biskupa a učiteľa Cirkvi - 

spomienka

PREMIETANIE FILMU

Church Hall 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

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 2020 
 

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 29/12/2019 boli v sume £ 150,72. 

Milodary poskytnuté na vigíliu slávnosti Panny Márie Bohorodičky v utorok 

31/12/2019 boli v sume £ 25,22. 
Milodary poskytnuté na slávnosť Panny Márie Bohorodičky v stredu 

01/01/2020 boli v sume £ 139,83.  
Všetkým pravidelným a stálym dobrodincom ďakujeme za podporu.  

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. 
 

05.01. – Andrea

06.01. – Antónia 

07.01. – Bohuslava 
08.01. – Severín 

09.01. – Alexej 

10.01. – Dáša 

11.01. – Malvína  

12.01. – Ernest

 
Created and printed by SCM London  © 2020 

 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  

 

http://www.scmlondon.org/

