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ROČNÍK IV. - č. 03/2020 

 

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
19. – 26. 01. 2020  

 

 

 
 

HĽA, BOŽÍ BARÁNOK, KTORÝ SNÍMA HRIECH SVETA 

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý 
sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, 

ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som 
prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“ 

Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba 
a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, 
mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo 
krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží 
Syn.“ 

 

 Jn 1, 29-34 
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Možno sa vám už stalo, že ste cestovali či už autom, alebo vlakom, alebo iným 
dopravným prostriedkom, a spolucestujúci vás upozornil na niečo, čo by iste 
uniklo vašej pozornosti a on to považoval za dôležité́ a chcel, aby ste si to všimli. 
I ja sám mám podobnú skúsenosť z takejto situácie. Keď som cestoval autom, 
môj spolujazdec ma upozornil na novy ́ reklamný bilboard pri ceste, ktorý by 
som si určite nebol všimol, lebo sme boli zarozprávaní. Na veľkej ploche 
bilboardu obchodné firmy upozorňovali, čo je pre náš život dobré a presviedčali 
nás o tom, ako myslia a starajú sa o svojich zákazníkov. Častokrát ideme v 

živote za svojím cieľom a nevnímame prostredie okolo seba a ani ľudí, s ktorými 
sa stretávame, teda ideme ako s klapkami na očiach. A preto je dôležité počúvať 
ľudí okolo nás, čo nám hovoria, čo nám chcú pripomenúť alebo zdôrazniť, aby to 
podstatné neuniklo našej pozornosti.  

Podobnú situáciu sme počuli aj v dnešnom evanjeliu, keď Ján poukázal a svedčil 
o Kristovi: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1,29).  

To, čo povedal Ján o Pánu Ježišovi, nám nie je až také zrejmé. Ale v židovskom 
prostredí to bolo jasné. U Židov bol Mesiáš často predstavovaný ako baránok. V 
Starom zákone si Židia každý rok pripomínali tú veľkú noc, keď krvou baránka 
boli zachránení pred záhubou, a keď ich egyptský panovník prepustil z otroctva. 
Potom kňaz pristúpil k baránkovi a modlil sa, aby všetky hriechy a priestupky 
ľudí Boh prijal v obeti tohto baránka a bol potrestaný za nich. A jeho krvou 
potom kňaz pokropil ľudí na znak toho, že boli zachránení v obeti tohto 
veľkonočného baránka. 

Preto keď Ján svedčí o Kristovi a hovorí: Hľa, Boží baránok, Židia vedeli, čo to 
znamená, vedeli, že práve on ponesie naše chyby, naše viny, naše malé i veľké 
hriechy, ťažkosti a ponesie ich dobrovoľne a ochotne, aby každý človek, ktorý 
sa ho dovoláva, získal odpustenie. Teda obeta zvierat v skutočnosti neočisťovala 
od hriechu, ale len čiastočne zadosťučinila za hriech človeka. Iba krv Božieho 
baránka vyliata na kríži, zmýva úplne vinu človeka. Jánovo svedectvo o Kristovi 
je odovzdané nám, aby sme si ho vážili, prijímali ho a z neho aj žili.  

Ísť cestou k svätosti, znamená prijímať aj kríž, ktorý nám prináša život a táto 
cesta je cestou k Bohu. Je to cesta za Kristom. Je iste plná nebezpečenstiev a 
nástrah. Keby sme boli odkázaní sami na seba, nemali by sme príležitosť dôjsť 
k cieľu. Ale niet situácie, v ktorej by nám nebol nablízku, doslova na dosah ruky, 
sám Kristus. Ten istý, ktorý nás vykúpil a na ktorého poukázal aj Ján Krstiteľ. 
Len musíme byť naozaj vnútorne rozhodnutí ísť za ním. Vtedy ho budeme hľadať 

v každej situácii. Akúkoľvek inú možnosť vylúčime. Tak ako nechávame bez 
povšimnutia prejsť autobusy, ktoré nejdú našim smerom. 

Pozrime sa na život v našich rodinách. Môžeme sa opýtať, ako prispieva otec k 

tomu, aby prekonal prekážky, ktoré ho stretnú a akými utrpeniami prispieva k 
vzrastu svojej rodiny? Tým, že sa zrieka sám seba a dáva svoje sily do služby v 
rodine, v zamestnaní, že dáva svoje sily, aj keď príde zo zamestnania a je tu pre 
svoje deti, pre manželku. A to si vyžaduje sebazaprenie, po šichte prísť unavený 
a byť pozorný, neofrflať uvarenú večeru. Aj v práci sú všelijaké napätia- udržím 
si tú prácu? Zarobím dosť peňazí na uživenie rodiny? To všetko sú dôvody, pre 
ktoré otec rodiny pomaly plešivie a sivejú mu vlasy. Ale to všetko robí s láskou, 
s radosťou, ak má rád svoju rodinu. Tým rastie jeho rodina, tým seba samého 
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dáva pre vzrast svojej rodiny a tým sa rozvíja on sám k svätosti. A podobne aj 
matka. Ale niekedy sú prípady, že otec vidí len tú ťažkosť, len to zamestnanie, 
alebo tú stálu otázku syna alebo dcéry: „ A prečo a prečo“ a už̌ mu to ide na 
nervy a chce si v pokoji prečítať noviny. Vtedy, keď zabúdame, čo je za rohom, 
čo nás čaká za krížom a utrpením, vtedy strácame radosť.  

Dnešné evanjelium nás pozýva k tomu, aby sme boli pozorní a objavili znova 
radosť, aby sme sa dokázali pozrieť za roh, a to je pohľad „viery“, pohľad na 
Krista Božieho baránka, ktorý nám ponúka svoju pomoc, aby sme nevideli len 

tú tvrdú a drsnú stenu nepríjemností, sebazaprení a kríža v našom živote, ale 
aby sme pozerali za roh a vierou videli, kvôli čomu to robíme. My nie sme 
kresťania, ktorí by mali byť zamilovaní do utrpenia pre samo utrpenie, to by 
sme boli skutočne švihnutí. My máme radi kríž a utrpenie práve preto, že cez 
neho prichádzame k svetlu. Svetlo je zdroj radosti, v ktorom sa stretávame, 
načerpávame od toho, na ktorého ukázal aj Ján. 

My častokrát vidíme pri nejakom kríži, pri nejakom utrpení len to, čo je pred 
nami. Zabúdame pozerať za roh. Vidíme tú ťažkosť, tú stenu, možno niekedy 
veľmi drsnú a neprekonateľnú. Ale keby sme videli, čo je za tým, tak by sme sa 
tešili, ako tú stenu prejdeme, ako ju prekonáme. Bolo by to pre nás hnacím 
motorom, motívom, pretože viem, že za tou stenou ma čaká niečo krásne. A tú 
prekážku môžeme prekonať nie vlastnými silami, ale jedine s pomocou Krista.  

Pri táborákoch sa často spieva. Raz som počul jednu pieseň, v ktorej spevák 
spieval o svojom návrate domov. V texte sa okrem iného hovorí: „ v nohách mám 
už ̌ tisíc mil, kousek dál a ja to vím v dáli vidím stoupat dým“. Hrdina z tej piesne 
sa teší na stretnutie so svojou domovinou, na dom, kde ho čaká otec a matka. 
Predsa už má toho veľa za sebou, ale ešte veľa pred sebou a raduje sa, aj keď 
vie, že ho čaká bolesť, aj keď už má otlaky na nohách, predsa sa z toho teší. A 
to je dôvod našej radosti.  

My sa neradujeme z utrpenia, ale z toho, čo je za utrpením. A máme nádej, že 
sa stretneme s Kristom práve tak ako Ján. Nebojme sa, bratia a sestry, 
prekonávať prekážky, ktoré sa vyskytnú na ceste nášho života. Buďme 
odhodlaní prekonávať všetko, čo nám bráni na ceste k cieľu, ktorým je naše 
stretnutie s Kristom. A keby sme aj na tejto ceste zblúdili a padli, je tu Kristus, 
ktorý sníma hriech sveta, teda hriechy všetkých nás. On otvára svoju milosrdnú 
náruč a čaká nás kedykoľvek k nemu prídeme, aby nás objal. Neváhajme teda 
a vykročme! S novou kresťanskou radosťou, so zápalom za veci Božie a 

dosahujme cieľ, ku ktorému sme povolaní. Zhoďme klapky z očí a vnímajme veci 
okolo seba a určite stretneme Krista a tých, ktorí na neho ukazujú.  

Prosme v modlitbe o to, aby sme mali otvorené oči, a vedeli prijať prekážky na 

ceste nášho života a spolu s Božím baránkom ich prekonávať. Pane Ježišu, 
chceme ťa dôkladnejšie poznávať. Buď s nami a pomáhaj nám. Nech sa náš 
život stane žiarivým svedectvom o tom, že si Boží Syn, Kráľ a Mesiáš pre tých, 
ktorí sú okolo nás. Chceme kráčať v tvojom svetle. Otče, naplň nás dnes svojou 
radosťou a láskou. Prinášame ti všetky naše obavy, lebo ty vieš, čo je za rohom. 
Vkladáme do teba a do tvojho dokonalého plánu pre náš život všetku našu vieru 
a nádej. Amen.  
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OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia a liturg. farba 

pondelok 
sv. Fabiána, pápeža a mučeníka 
sv. Šebastiána, mučeníka 

ľub. spomienka 

utorok sv. Agnesy, panny a mučenice ľub. spomienka 

streda sv. Vincenta, diakona a mučeníka ľub. spomienka 

štvrtok féria  

piatok 
sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa 
Cirkvi 

spomienka 

sobota obrátenie sv. Pavla, apoštola sviatok 

nedeľa  3.nedeľa v cezročnom období   

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

pondelok   

utorok   

streda 
15.00 – 18.00 
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

administratívne hodiny 
spovedanie  
sv. omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 
18.30 – 19.20 

19.30 – 20.00 

spovedanie 

sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
26.01. 

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
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PRIHLASOVANIE K SVIATOSTIAM 
 

Všetko o spôsobe prihlásenia novonarodených detí ku sviatosti krstu nájdete 
na webstránke SCM alebo v letáku vzadu v kostole na stolíku.  
 
Všetko o spôsobe prihlásenia sa na prípravu k sviatosti manželstva nájdete na 
webstránke SCM alebo v letáku vzadu v kostole na stolíku. 
Prihlásenie sa k sviatosti manželstva sa žiada minimálne 6 mesiacov pred 

dátumom plánovanej svadby. 
 
Všetko o spôsobe prihlásenia sa na prípravu k ostatným sviatostiam nájdete 
na webstránke SCM alebo v letáku vzadu v kostole na stolíku. 

 
 

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 sv. 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 svätým otcom Františkom vyhlásený za Rok 
Božieho Slova. Cirkev nás pozýva budovať si vzťah 
s Bohom a poznávať Ho viac cez Božieho slovo.  
Fr Mark Powell, anglický kňaz a správca farnosti 
a kostola Our Lady of La Salette and St Joseph, 
v ktorom sa aj my - Slováci a Česi - stretávame 
a slávime bohoslužby, bude v rámci roka Božieho 
Slova mávať pravidelne každú utorok o 7pm, 

počnúc od  14. januára 2020 prednášky o Evanjeliu 
podľa svätého 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.  
 
 

WORK IN SLOVAKIA 
 
Vážení partneri, spolupracovníci, milí priatelia, 
  
dovoľte mi zaslať pozvanie na akciu zameranú na ponuku pracovaných miest 
ľuďom, ktorí zvažujú návrat na Slovensko. Toto podujatie tematicky nadväzuje 
na pilotné podujatie Work in Slovakia – Good Idea, uskutočnené v januári 2019 
na našom veľvyslanectve.   
Ústredným cieľom WORK IN SLOVAKIA – LONDON 2020 je teda 
sprostredkovať príležitosti pre zamestnanie v SR, vychádzajúc z prieskumov 
podľa ktorých sú Slováci v UK vo všeobecnosti naklonení návratu do vlasti, 
pričom najviac motivujúcim faktorom (okrem rodinných dôvodov) je konkrétna 
pracovná ponuka. Našou ambíciou je tiež ponúknuť priestor slovenským 

profesionálom a profesionálkam – ktorí o návrate možno len uvažujú – dozvedieť 
sa o možnostiach ako udržiavať vzťah s dianím v našej krajine, resp. odovzdať 
svoje skúsenosti alebo podporovať mladé talenty na Slovensku. 

Podujatie WORK IN SLOVAKIA 2020 sa uskutoční 30.JANUÁRA 
2020 v priestoroch Veľvyslanectva SR v Londýne. 
Na podujatie sa zaregistrujete cez portál Eventbrite (https://work-
slovakia.eventbrite.com). 
Budem rád, ak pomôžete pri šírení pozvánky na túto akciu medzi Vašimi 
známymi, kamarátkami alebo rodinou. Môžete na to využiť plagátik priložený 
k tomuto e-mailu, alebo informáciu o podujatí zdieľať na sociálnych 
sieťach (Facebook alebo LinkedIn). 

https://work-slovakia.eventbrite.com/
https://work-slovakia.eventbrite.com/
https://www.facebook.com/events/3507278345963796/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6610900626249527296
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Ľudia, ktorí majú záujem pomôcť ešte viac, môžu zaslať 
svoj kontakt s informáciou kedy ako budú zastihnuteľní – privítal by som 
osobne prejsť možnosti ako rozvinúť komunikáciu medzi našimi občanmi v UK 
a zamestnávateľmi na Slovensku a čo najlepšie prepojiť Vaše záujmy a priority. 
Takisto, prosím, zašlite kontakty na ďalšie osoby, ktorí by mali záujem 
zúčastniť sa alebo pomáhať pri príprave tejto akcie. 
  
Prajem príjemný deň a teším sa na spoluprácu. 

  

Michal Horvat 

ekonomický diplomat 
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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 

12/01/2020 boli v sume £ 218,20. 
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. 
 

19.01. – Drahomíra, Mário

20.01. – Dalibor 

21.01. – Vincent 
22.01. – Zora 

23.01. – Miloš 

24.01. – Timotej 

25.01. – Gejza  

26.01. – Tamara

 
Created and printed by SCM London  © 2020 
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