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ROČNÍK IV. - č. 02/2020 

 

OZNAMY NA NEDEĽU  

KRSTU KRISTA PÁNA 
12. – 19. 01. 2020 

 
 

KEĎ BOL JEŽIŠ POKRSTENÝ, VIDEL BOŽIEHO DUCHA,  

AKO PRICHÁDZAL NAD NEHO 

Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu 

odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku 
mne?“ 

Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, 
čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. 

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on 
videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 
A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ 

 Mt 3, 13-17 
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Žiť v prítomnosti Krista 

Často sme svedkami toho, že dnešný človek nechce pripustiť prítomnosť Boha vo svojom 
živote. Nielen jeho vonkajšie pôsobenie vo svete, ale dokonca ani jeho pôsobenie v srdci 

človeka. Mnohí hovoria, že vo svete je málo lásky. Či to nie je spôsobené práve tým, že 
odmietame žiť život s Bohom?  

Pri počúvaní evanjelia o Ježišovom krste, nás mohli zaujať slová, v ktorých Boh Otec 
vyjadruje svoju lásku ku Kristovi: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ 

(Mt 3,17).  

Prítomnosť Krista v našom živote je naším obohatením.  

Nebeský Otec tu zvýrazňuje a verejne prehlasuje úzke puto k svojmu Synovi. Touto 
udalosťou sa začína verejné účinkovanie Krista, a tým aj ohlasovanie Božieho kráľovstva. 

Potvrdením tohto poslania je, že ho zahŕňa nesmiernou láskou Ducha Svätého v podobe 
holubice. Boh Otec dáva všetkým najavo, že má zaľúbenie v Kristovi, ktorý má plniť jeho 
vôľu. Syn opätuje túto lásku slovami: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal“ 
(Jn 4,34).  

Samotné Božie bytie je láska. Keď Boh v plnosti času posiela svojho jednorodeného Syna 
a Ducha lásky, zjavuje svoje najvnútornejšie tajomstvo: On  

sám je večná výmena lásky: Otec, Syn a Duch Svätý. A nás určil na to, aby sme mali na 
nej účasť. Keď Boh hovorí: „Toto je môj milovaný Syn,“ dáva nám spoznávať, akou je 

dobrou a milujúcou bytosťou. Pre neho žiť znamená milovať. Boh žije ustavičnou láskou. 
Láska je jeho jestvovaním.  

Ako my odpovedáme na jeho lásku? Pri krste Pána Ježiša sa dozvedáme, že Boh má tri 
božské osoby a dáva nám nahliadnuť aj do vnútorného života medzi nimi.  

Spoločenstvo Najsvätejšej Trojice v láske má byť pre nás príkladom. Má nás upozorniť, že 

krstom sa včleňujeme do spoločenstva veriacich, ktorí majú žiť bratský život v láske. K 
tomuto ideálu spoločného života nám napomáha fakt, že všetci, čo sme pokrstení, sme 
bratmi a sestrami Ježiša Krista a milovanými deťmi Nebeského Otca. Krstom začíname 

život s Najsvätejšou Trojicou, lebo sme boli v jej mene pokrstení. Preto si máme uvedomiť, 
že hoci ešte nemôžeme žiť v jej plnom spoločenstve, ktoré je pre nás pripravene ́ v nebi, 

máme ako kresťania vytvárať obraz Trojice na zemi. Tento obraz sa v našom živote buď 
rozmazáva hriechom a neláskou, alebo sa zachováva a zvýrazňuje životom v Božom 

priateľstve. K tomu nás nabáda aj matka Tereza, keď hovorí: „Všade, kam prídete, šírte 
lásku, predovšetkým vo vlastnom dome. Dajte lásku svojim deťom, manželovi alebo 
manželke, svojmu susedovi... Nech každý, s kým sa stretnete, odchádza od vás lepší a 
šťastnejší. Buďte živým vyjadrením božej láskavosti; noste ju vo svojej tvári, v očiach, v 

úsmeve, vo svojom vrelom pozdrave.“
 
 

Obraz Božej lásky v nás nám má pomôcť vo vzťahu k iným, v našom každodennom živote. 
Dôkazom toho bude ozdravovanie a rozvíjanie našich medziľudských vzťahov. Ak chceme 
vniesť svetlo do nášho života, skúsme sa inšpirovať hmatateľným príkladom Božej 

milujúcej lásky, ktorým je život Ježiša Krista.  

Každý deň si máme uvedomovať to blízke puto medzi nami a Bohom. Snažme sa, aby sme 
to puto nikdy nepretrhli, ale aby sme ho stále viac posilňovali. Dotvárajme ho a 

zdokonaľujme.  

Autor knihy s názvom Nestrácať nádej, Dávid Torkington, rozpráva skúsenosť zo školy, 
kde im každoročne na slávnosť výročia školy premietali nejaký film. Tento rok mali pozerať 
Jacka Rozparovača, ale nemohli ho zohnať, a tak pozerali iný film s názvom Posledná 
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dovolenka. Autor hovorí: „Film sa odohrával v predvojnovej Británii a pojednával o mladom 
obchodníkovi, ktorý sa špecializoval na predaj poľnohospodárskych strojov. Na začiatku 

filmu sa ten mladý muž od svojho lekára dozvedel, že trpí zvláštnou chorobou sleziny a 
zostáva mu len šesť týždňov života. Po počiatočnom šoku sa rozhodol, že si to obdobie 
poriadne užije. A tak zhromaždil všetky svoje peniaze a odišiel na poslednú dovolenku do 

päťhviezdičkového hotela. Keď prišiel do hotela a prezliekol sa na večeru, zistil, že nie je 

schopný opustiť svoju izbu. Veľkoleposť hotela a jeho „skvelých a úspešných“ 
návštevníkov ho úplne ochromila. Potom si náhle uvedomil, že pre tento snobský svet, 
ktorý ho tak vyľakal, je prakticky mŕtvy, čo ho oslobodzuje od jeho moci. Už nemusí hrať 

divadlo, aby bol pre všetkých prijateľný. Môže byť jednoducho sám sebou, robiť to, čo 
chce, a hovoriť, čo si myslí, či je to prijateľné alebo nie. Keď pri bare narazil na jedného 
ministra, povedal mu svoj názor na politiku, ktorá ničí poľnohospodárov. Na ministra 
spravila jeho otvorenosť taký dojem, že mu ponúkol prestížne miesto na ministerstve, ale 
mladý muž to miesto odmietol. Neskôr sa pri večeri stretol s výrobcom kombajnov a 

podrobne mu popísal nedostatky jeho posledného stroja. Výrobca mu okamžite ponúkol 
prácu v poradnom výbore, ktorú však neprijal a v podobnom tóne pokračoval film až do 
dosť bizarného konca.  

Otec Wiliams, ktorý nám robil premietača, použil film ako tému svojho nedeľného kázania. 

Povedal nám, že už pri krste sme zomreli svetu, ktorý vo filme toľko zastrašil hlavného 
hrdinu; len si toho nie sme dosť vedomí. Keď budeme pripravení túto duchovnú smrť 
prijať, stane sa pre nás bránou k dosiaľ nepoznanej slobode, v ktorej sa budeme môcť stať 

sami sebou - postaviť sa za pravdu a vydávať o nej svedectvo.  

„Mŕtvi neklamú,“ povedal nám,“ ani sa nedajú korumpovať mocou, postavením, či 
peniazmi“. A varoval nás, že ľudia, ktorí majú odvahu hovoriť pravdu, sa málokedy 
dočkajú pochvaly alebo odmeny. Pripomenul nám, čo sa stalo samému Kristovi a jeho 

učeníkom, ktorí ho nasledovali a snažili sa svedčiť o pravde ako on.  

Spojenie účinku filmu a kázania hlboko zapôsobilo na všetkých chlapcov; niekoľko z nich 

neskôr kvôli svojmu presvedčeniu trpelo. Bol by som trpel, keby som nevidel film Posledná 
dovolenka a nepočul o nej hovoriť otca Wiliamsa. Už roky mi to pomáha chápať význam 

môjho krstu, i keď som ešte úplne nezomrel svetu, ktorý ma ďalej podpláca a korumpuje“. 
Takéto myšlienky o svojom zážitku nám odovzdal autor Da ́vid Torkington.  

Tento príklad je výzvou pre nás, aby sme sa nebáli umierať svetu, ktorý nás toľko upláca. 
Tu a tam sa snažíme pozdvihnúť hlas ako druhí, ale je nám jasné, že nás nikto nebude 

počuť, pokiaľ skutočne nezomrieme a nebudeme pochovaní  s Kristom, aby sme mohli v 
plnosti žiť rovnakým životom ako on po svojom vzkriesení. Až potom budeme mať 

vnútornú silu vysmiať sa svetu, ktorý nás tak často posiela k zemi. Snáď potom budeme 
schopní vyhovieť požiadavkám, pre ktoré Kristus žil a zomrel, a už nebudeme žiť podľa 

požiadaviek sveta.  

Krst v sebe nesie dvojité hnutie ochudobnenia a obohatenia. Treba nám zomrieť a žiť v 
Kristovi ako to hovorí aj sv. Vincent de Paul: „Treba sa vám vyprázdniť z vás samých, aby 
ste si mohli obliecť Ježiša Krista“.

 
V tomto sa skrýva celý symbolizmus krstu a jeho 

duchovné dôsledky sú princípmi života: smrť hriechu a sloboda nového života. Táto 
sloboda vedie k znovuzrodeniu, a znovuzrodenie je Božím darom. Krst je Božia výzva. Je 
povolaním, z ktorého sa rodia všetky ostatne ́ výzvy. Prvou a základnou výzvou je povolanie 

k svätosti, aby sme mierou našej lásky mohli dosiahnuť spoločenstvo s Bohom. Každý 

pokrstený dostal pri krste semeno večného života do svojho srdca. Preto sa počas života 
máme snažiť zveľaďovať to semeno, aby raz dosiahlo zrelosť lásky, ktorá bude hodná 
večného života s Bohom. 

 Amen.  
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OZNAMY NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi  ľub. spomienka 

utorok féria  

streda féria  

štvrtok féria   

piatok sv. Antona, opáta spomienka 

sobota féria   

nedeľa  2.v cezročnom období sviatok 

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
12.01. 

10.50 – 12.15 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  

19.30 – 20.15 

zasadnutie Farskej rady 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 
spovedanie 

sv. omša – slovensky 

pondelok   

utorok 16.00 – 17.00 
pohovor s rodičmi žiadajúcimi o krst ich 
dieťaťa 

streda 

15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20  

19.30 – 20.00 
20.00 – 21.00 

administratívne hodiny 
spovedanie 

sv. omša – slovensky  
Modlitby chvál 

štvrtok 19.00 – 20.00 
pohovor so žiadateľmi o prípravu 
k sviatosti manželstva 

piatok 
18.30 – 19.20  
19.30 – 20.00 

20.00 – 21.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky  

školenie dobrovoľníkov 

sobota   

nedeľa 
19.01. 

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. 

 
 

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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ŠTÚDIUM BIBLIE 
Evanjelium podľa Matúša s Fr. Markom 

 
Dávame do pozornosti všetkým, ktorí majú záujem 
dozvedieť sa niečo viac o Matúšovom evanjeliu, 

z ktorého úryvky počúvame počas tohto 
liturgického roka A v nedeľných evanjeliách. Rok 
2020 je aj rokom Božieho Slova a cirkev nás pozýva 
budovať si vzťah s Bohom a poznávať Ho viac cez 
Božieho slovo.  
Fr Mark bude v rámci roka Božieho Slova mávať 
pravidelne v utorky o 7pm, od utorka 14. januára 
2020 lekcie o Evanjeliu podľa Matúša. Nie je 
potrebné vopred sa prihlásiť a ani chodiť 
pravidelne. Kto ako môže, raz za mesiac či aj každý 

týždeň. 
Tieto lekcie budú v angličtine na anglickej fare 
hneď vedľa kostola. Keď prídete, len zazvoňte na zvonček anglickej fary, ktorý 
je naľavo od anglickej nástenky pred kostolom, aby Fr Mark vedel, že niekto 
vonku čaká.  
 

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. 

 
 

TICHÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

 
Milí priatelia,  
 
pozývame vás k tichej adorácii pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
bude v stredu 15. januára 2020 od 18.30 hod. v kostole SCM Our 
Lady of La Salette and St Joseph na Melior Street (SE1 3QP). Poklona 

je zakončená požehnaním so sviatosťou Oltárnou o 19.20 hod.  
Príď sa stíšiť a dať priestor Ježišovi vo svojom živote.  
Počas poklony bude kňaz k dispozícii pre sviatosť zmierenia. 
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MODLITBY CHVÁL 
 
Drahí priatelia! 
 
V roku 2020 budú tiež zaznievať chvály nášmu Bohu v kostole SCM Our La dy 
of La Salette and St Joseph na 14 Melior Street. 
Stretávať sa budeme viac-menej pravidelne, každú tretiu stredu v mesiaci. 
Najbližšie to bude už budúci týždeň v stredu 15. januára o 19.30 na svätej 

omši a po nej pokračujeme Modlitbami chvál. 
Vyprosujeme vám veľa požehnania do celého roku a veríme, že sa v ňom budeme 
s vami naďalej pravidelne stretávať!             

SCM Worship Team 

 
 

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. 
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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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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 

05/01/2020 boli v sume £ 178,72. 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu v mesiaci je 
obetovaná za všetkých pravidelných a stálych 
dobrodincov a podporovateľov SCM.  

Všetkým pravidelným a stálym dobrodincom ďakujeme 
za podporu.  
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

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

kňazom, susedom, kolegom. 
 

12.01. – Ernest

13.01. – Rastislav 

14.01. – Radovan 
15.01. – Dobroslav 

16.01. – Kristína 

17.01. – Nataša 

18.01. – Bohdana  

19.01. – Drahomíra, Mário

 
Created and printed by SCM London  © 2020 

 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  
 

http://www.scmlondon.org/

