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ROČNÍK IV. - č. 04/2020 

 
 
 

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
26. 01. – 02. 02. 2019  

 
 

 

 

 

PRIŠIEL DO KAFARNAUMA, ABY SA SPLNILO, 

ČO POVEDAL IZAIÁŠ 

 

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret 
a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, 

aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na 
ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel 
veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ 

Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo.“ 

 Mt 4; 12-17 
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Zmeňte zmýšľanie 

Niektorí myslitelia veľmi výstižne hovoria o potrebe dynamiky v živote ľudí. Človek si 

vyžaduje pohyb, aby mu nezačalo tuhnúť svalstvo a pískať v kĺboch. A tiež potrebuje 

neustálu zmenu aj v oblasti psychickej či duchovnej.  

Pri dlhodobej pasivite na jednej úrovni svojho myslenia a správania si na tento spôsob 

žitia tak zvykne, že nebude cítiť žiadne tuhnutie, ani škrípanie kĺbov. Bude mu dobre a 

radšej ani nevyjadrí svoj názor, aby ho náhodou nemusel zmeniť. A práve v tom spočíva 

nebezpečenstvo všedných dní. Liturgicky sa neblíži žiaden väčší sviatok, 

nepotrebujeme sa pripravovať ani na Vianoce či Vzkriesenie. Nájdeme si svoje 

vyhovujúce koľaje a v tých si pôjdeme tam, kam nás zavedú.  

Keď Ježiš prišiel do Galiley, začal hlásať zväčša pohanskému ľudu, ktorý tam býval: 

„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“ (Mt 4,17).  

Je zaujímavé, že apoštol Matúš zachytil práve slová „Robte pokánie...“ a pokladal ich 

ako najdôležitejšie, ktoré bolo potrebné napísať. Ako možno chápať tieto slová, ktoré 

sú také dôležité a vyzývavé? Je potrebné pozerať na príchod Ježiša do Galiley vo vzťahu 

s uväznením Jána Krstiteľa. Pán pokračuje v línii kázania svojho predchodcu. „Robte 

pokánie...“ je síce okrídleným výrazom takmer vo všetkých moderných prekladoch, ale 

je to nepresné znenie z latinského prekladu. V pôvodnom texte znie: „Zmeňte 

zmýšľanie...“ Pokánie teda nie je len pocit ľútosti alebo vonkajšia zmena, ale úplný 

zvrat, totálna premena základnej motivácie a zamerania v živote. Ježiš teda pokladá za 

najpotrebnejšie obrátenie prirodzeného ľudského duševného života v nadprirodzení. 

Kto sa vydá na takúto cestu obrátenia mysle, tomu sa nebudú zdať Božie požiadavky 

neuskutočniteľnými, či neodpovedajúcimi ľudským túžbam. Výzva k pokániu 

predstavuje volanie k návratu a obnovenie zmluvnej závislosti stvorenie na svojom 

Stvoriteľovi. Termín „obrátenie“ či „zmena“ nám pomôže tiež vysvetliť, prečo Ján 

Krstiteľ vyžadoval krst ako vyjadrenie pokánia, a to nielen pre „zjavných hriešnikov“, 

ale aj pre „spravodlivých“ Židov. Ide totiž o rozhodujúci skutok odvrátenia sa od starého 

spôsobu života a plné spoľahnutie sa na milosť toho, kto prichádza.  

Drahí priatelia a aj tí, ktorí sa necítite byť až takými priateľmi. Každý z nás máme svoje 

vychodené koľaje života. Niektoré sú plytké a iné už tak hlboké, že len s ťažkosťami 

dokážeme z nich odbočiť a ísť iným smerom. Tešíme sa z toho, že sme si našli svoj 

štandard života, ktorý nám viac-menej vyhovuje, alebo sa nad ním ani hlbšie 

nezamýšľame, pretože by nás to nútilo ku krvopotnému tlačeniu kolies mimo hlbokej 

alebo plytšej koľaje. Načo to robiť a nútiť sa k takejto cestárskej práci? Nemáme naozaj 

dosť tých pozitívnych koľají? Veď sa zdá, že cesty nami vyjazdené sú cestami 

správnymi. A predsa k rovnakým ľuďom s podobným vedomím si správneho smeru 

života prichádza Ježiš a vyzýva k úplnej zmene zmýšľania. Ježišove slová sa zarezávali 

do nechápavých či tvrdých duší svojich rodákov. Zdá sa, že čas nezničil ostrie jeho slov. 
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Ani teraz nechceme vidieť potrebu jeho výzvy. Ježiš neprišiel nasilu nútiť ľuďom okolo 

seba a ich generáciám svoje učenie či filozofiu lásky. On chce aj nám medziiným ukázať 

len to, že k radosti a k pravde možno dôjsť len neustálymi vnútornými zmenami. Nechce 

nás nechávať stáť na jednom mieste, alebo kráčať len jednou cestou. Ruší napríklad 

zákony krvavých obiet uzákonené Mojžišom a ukazuje na nový spôsob budovania 

vzťahu s Bohom. Zdá sa, že veľmi dobre videl potrebu človeka neustále prehodnocovať 

svoj doterajší spôsob života, úroveň vzťahov a priateľstiev, spôsoby ich vytvárania. 

Našu vyjazdenú cestu žitia s rôzne profilovanými stopami kolies. Je dôležité ju meniť. 

Ako však nájsť efektívny spôsob, ktorý nám pomôže k správnej zmene a nespadnúť 

pritom naspäť do zabehanej „jazdy“? Hovorí sa, že koľko ľudí, toľko originálnych hláv, 

a koľko hláv, toľko pohľadov. Každý jeden je zaujímavý a viac alebo menej pravdivý. 

Preto môžu byť pre nás obohatením. Otvorením svojho srdca začneme zisťovať, ako sa 

nám horizont krásy začne rozširovať. Ako keď stúpame hore k vrcholu kopca a pred 

naším pohľadom sa otvára panoráma prírody, ktorú sme zdola neboli schopní vidieť.  

Milí priatelia a všetci ochotní zmeniť číslo cesty, nebáť sa hoc aj z diaľnice prejsť na 

nižšiu kvalitu povrchu cesty.  

K pochopeniu, že k zmene pohľadu a života stojí za to všimnúť si každého človeka 

spolu s jeho názorom, nám môže pomôcť jedna príhoda tiež z motoristického prostredia. 

V nízkom podjazde na frekventovanej ceste zasekol sa kamión naložený železnými 

nosníkmi. Naozaj chýbalo len pár centimetrov a bol by prešiel. Doprava zostala 

zablokovaná v dĺžke niekoľkých kilometrov a situácia sa stala vážnou. Šéf záchrannej 

skupiny už vyskúšal všetky prostriedky, vrátane nasadenia ťažkej techniky. Vo chvíli, 

keď bol rozhodnutý zavolať armádu so špeciálnymi žeriavmi schopnými trochu 

podvihnúť most, konečne si všimol malého chlapca, ktorý sa už dlhšie snažil upútať 

jeho pozornosť. „Ja by som vedel, ako to veľké auto vytiahnuť...“ Napriek napätej 

atmosfére sa šéf zasmial. „Všetci ticho! Tento malý špecialista na vyťahovanie veľkých 

áut nám chce všetkým poradiť!“ - „Áno, myslím si, že by stačilo vypustiť z pneumatík 

trochu vzduchu...“ Ako poriadne sa musel šéf prekvapiť a zahanbiť, keď počul 

jednoduchú chlapcovu odpoveď. Určite nepočítal s pomocou človeka, ktorého životné 

skúsenosti a intelekt boli kdesi na polovičnej úrovni oproti jeho. Preňho to bol asi veľký 

výkričník do života. V tej chvíli by dobre pochopil Ježišove slová: „Zmeňte 

zmýšľanie...“, alebo aj „Robte pokánie...“  

Dokážeme to prijať aj my? Možno sa budeme musieť tiež dostať do „úzkych“ niekde 

pod mostom diaľnice a spoznať malého chlapca. Ale určite takých ľudí máme okolo 

seba dosť. Len pamätajme na Ježišovu výzvu našej zmeny. A buďme ochotní potisnúť 

svoje kolesá myslenia aj mimo svojej dráhy. Kráľovstvo nebeské príde spolu s našou 

premenou. Aj cez nás. Amen.  
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OZNAMY NA 3. 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. Angely Merici, panny ľub. spomienka 

utorok 
sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa 
Cirkvi 

spomienka 

streda féria  

štvrtok féria  

piatok sv. Jána Boska, kňaza spomienka 

sobota féria  

nedeľa  Obetovanie Pána sviatok 

deň 
týždňa 

    čas program 

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 

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 
20.00 – 21.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky 
upratovanie kostola 

sobota   

nedeľa 
02.02. 

10.50 – 12.15 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
13.00 – 14.00 

 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

zasadnutie Farskej rady 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  
úmysel sv.omše za podporovateľov 
a donorov SCM 
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 

 

 

 

UPRATOVANIE KOSTOLA  
 
V piatok 31. januára 2020 sa bude upratovať 
kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený 
na 20.00 hod.  
Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť 
Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme sa 
mohli stretávať v jemu dôstojnom a nám 
príjemne čistom prostredí. 
 

 

VÝMENA VYKUROVACÍCH TELIES  
A OSVETLENIA V KOSTOLE  

 
Predpokladám, že ste si všimli, že anglická farnosť dala vymeniť vykurovacie 
telesá v kostole.  

V blízkej budúcnosti anglická farnosť plánuje vymeniť aj svietidlá v kostole.  
Veríme, že sa práve v zimnom období zlepší a spríjemní prostredie, v ktorom sa 
stretávame a slávime Eucharistiu, či iné podujatia a aktivity. 
Ďakujeme Fr Markovi Powellovi, že sa stará o jemu zverený boží chrám 
a prajeme jemu i tejto farnosti mnoho požehnania a milostí. 
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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 

19/01/2020 boli v sume £ 220,27. 
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. 
 

26.01. – Tamara

27.01. – Bohuš 

28.01. – Alfonz 
29.01. – Gašpar 

30.01. – Ema 

31.01. – Emil 

01.02. – Tatiana  

02.02. – Erik, Erika

 
Created and printed by SCM London  © 2020 

 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  
 
 

http://www.scmlondon.org/

