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MILUJTE SVOJICH NEPRIATEĽOV 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub 
za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom 
líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj 
aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním 
dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo 
požičať. 

Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť 
svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa 

za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na 
nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na 
spravodlivých i nespravodlivých. 

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to 

nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? 
Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský 
Otec.“ 

 Mt 5, 38-48   
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  Myslím, že každý z nás sa už ocitol v situácii, keď mu zovrela v žilách krv, svaly sa 
napli a ústa plné hnevu vyriekli rozsudok nad iným človekom. Niekedy strašný rozsudok: 

Tak to ti nezabudnem! Rozsudok spojený s nenávisťou, s odsúdením, s prekliatím… Koľkí 
z nás sa nevedia oslobodiť od nenávisti, koľkí z nás ňou napáchali už toľko zla! 
     Ježiš v dnešnom evanjeliu nás však zahanbil. Hovorí: Milujte svojich nepriateľov, robte 
dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás 

potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri 
ani šaty. 
     Ako asi reagovali Ježišovi poslucháči? Možno si povedali: Je to tvrdá reč! A ako 
zareagujeme my? Možno takto: Pane, to predsa nemyslíš vážne? Mám milovať tých, čo ma 

nenávidia? Mám sa modliť za tých, čo ma ohovárajú? Je to vôbec možné? Myslím, že tu 
sa každému normálne zmýšľajúcemu človekovi vynorí otázka: Prečo to Boh žiada? 
     Odpoveď je jasná: Boh stojí na strane každého človeka, aj hriešneho, aj zločinca. Pre 
nás, ktorí sa snažíme žiť mravne a zbožne, je to ťažko pochopiteľné. Ale kto pozoruje 

Ježišovo správanie a uvažuje o jeho podobenstvách, príde k záveru, že Boh nestráca 
dôveru v človeka a trpezlivo čaká na jeho obrátenie a jeho návrat do otcovského domu. 
Spomeňme Máriu Magdalénu, ktorú Ježiš miloval už vtedy, keď bola v osídlach 
nemravných vášní. Spomeňme Zacheja, ktorého Ježiš miloval už vtedy, keď bol klamár a 

vydierač. Boh miluje človeka, lebo verí, že raz v ňom nájde dobro, keď sa obráti pod 
vplyvom jeho lásky. Takto koná Boh, a ako koná človek? Človek miluje iného človeka kvôli 
dobru, ktoré v ňom nachádza a zasa nenávidí iného kvôli zlu, ktoré u neho objavil, alebo 
predpokladá objaviť. A pokiaľ sa zblúdilému človekovi ešte nikto nepriblížil láskou, tento 

nikdy nevybŕdne z kruhu zla. Denne sa presviedčame, že zlo a nenávisť v ľudskom srdci 
sa začína topiť len vtedy, keď naň dopadne teplo lásky. Tak to robil aj Ježiš.  
Poobzerajme sa okolo seba. Asi nikdy sa tak otvorene a nástojčivo nehlásala nenávisť a 
násilie ako dnes. Snáď nikdy nebolo toľko zloby a závisti medzi niektorými ľuďmi, 

národmi, národnostnými menšinami a štátmi, ako dnes. Ale viete, čo je v tomto zmätku a 
chaose úžasné? Boh nám verí! Stojí na našej strane! Čaká naše obrátenie a miluje nás, 
lebo dúfa, že raz sa pod vplyvom jeho lásky obrátime! 
     To je obrovská výzva pre nás, ktorý sa nazývame veriacimi a my nesmieme Božiu 

dôveru sklamať. Spýtate sa, čo robiť? Už asi prešli časy, kedy sa myslelo, že evanjelium 
stačí ohlasovať iba slovom. Ľudia majú pekných slov a sľubov už vyše hlavy. A ak by 
niekto zostal iba pri slovách, veľmi rýchlo ho odhalia. Jednu vec sú ale všetci bez rozdielu 
ochotní prijať a chápať: Je to dôsledná a nezištná láska! Cez ňu sa dosiahnu aj tie 

najnečakanejšie obrátenia. Ježiš aj dnes prízvukuje: Celý svet s jeho obyvateľmi 
nezachráni nič iné len láska, milosrdenstvo a odpúšťanie.  
     Roku 1941 v Chicagu miestny katolícky biskup bez ohlásenia vstúpil do mestskej haly, 
kde veľké množstvo ľudí demonštrovalo proti Židom, černochom a prisťahovalcom, 

ktorých považovali za nižšie rasy. Najskôr počúval prejavy, ktoré sa niesli v duchu 
nenávisti a rasovej neznášanlivosti. Potom sa prihlásil o slovo aj on. Pokojne a 
zrozumiteľnými argumentmi poukázal na neoprávnenosť a nemravnosť rasovej 
diskriminácie a nenávisti človeka k človeku. Masa si ho vypočula s nevôľou, ale v tichosti. 

Keď dohovoril a prostriedkom plnej haly odchádzal, istá žena sa na neho oborila: Vy 
prekliaty priateľ černochov a Židov! Vy ste biskup? Vy ste skôr rabín! a napľula mu do 
tváre. Jej výstup všetkým dodal odvahy a začali kričať. Ticho ale nastalo vtedy, keď biskup 
pristúpil k žene a nastavil jej aj druhé líce, aby naň napľula. Žena zostala stáť ako 

skamenelá a začala sa triasť na celom tele. V hale nastalo hrobové ticho. V tichu boli 
počuť len biskupove slová: Rabbi? Tak predsa volali aj môjho Pána… 
     Vidíte, čo dokáže láska a odpustenie?! Vidíte, akú veľkú silu majú Ježišove slová, ktoré 

sme dnes počuli?! Usilujme sa v duchu týchto slov odpúšťať každému pri pohľade na kríž, 
pred ktorým sme veľmi malí, a pred ktorým je každý človek hodný našej lásky, pretože bol 
hodný Božej lásky.  
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OZNAMY NA 7. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia a liturg. farba 

pondelok féria  

utorok féria  

streda Popolcová streda (prísny pôst)  

štvrtok féria v pôstnom období  

piatok féria v pôstnom období  

sobota féria v pôstnom období  

nedeľa  1. pôstna   

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
23.02. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

 

spovedanie 
sv. omša –  česko – slovensky (sv.omšu 
celebruje novokňaz Jan Faltýnek) 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša –  česko – slovensky (sv.omšu 

celebruje novokňaz Jan Faltýnek) 

pondelok   

utorok   

Popolcová 
streda 

Prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. 

Je deň pokánia v celej Cirkvi. 
15.00 – 18.00  
18.30 – 19.20 
19.30 – 20.00 

 

administratívne hodiny  
spovedanie 
svätá omša – anglicko-slovensky so 

značením popola na čelo kajúcnika 

štvrtok   

piatok 
18.30 – 19.00 
19.00 – 19.25 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
01.03. 

10.50 – 12.15 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
13.00 – 14.00 

 
14.15 – 14.45 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  

19.30 – 20.15 

zasadnutie Farskej rady 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
úmysel sv. omše za všetkých dobrodincov 
a podporovateľov SCM 
pobožnosť krížovej cesty 
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 február: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Evanjelizačný 
Aby bol vypočutý a uznaný hlas našich bratov migrantov, 
ktorí padli do rúk obchodníkov s ľuďmi. 

Úmysel KBS 

Aby nezamestnaní, bezdomovci a chudobní našli 
pochopenie, ako aj konkrétnu pomoc pri prekonávaní 
svojich ťažkostí. 

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 veľkonočné 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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ÚVODNÍ SLOVO NOVOKNĚZE JANA FALTÝNKA 
 

Srdečně Vás, milé rodáky, i vás, kteří jste zavítali z jiných 

bližších či vzdálenějších míst, vítám nejen za sebe, ale i za 
celou komunitu Slovenské katolické misie v Londýně 
v londýnském kostele Our Lady of La Salette and St Joseph.  
Rád bych úvodem srdečně poděkoval za Vaše modlitby v 

přípravném období mého kněžského povolání.  
Dovolte mi krátce se představit. Jmenuji se Jan Faltýnek a 
narodil jsem se na Silvestra roku 1979. Pocházím z 
křesťanské rodiny a díky Bohu (a taky rodičům) z pěti 

sourozenců. Narodil jsem se třetí v pořadí, mám dvě starší a 
tři mladší sestry. Takže mám pět sester a žádného bratra.  
Jakmile jsem dokončil základní školu v Lipníku nad Bečvou, 
vyučil jsem se truhlářem ve Valašském Meziříčí a maturitu 

jsem složil v roce 2000 na nástavbovém studiu na 
Nábytkářské průmyslovce v Bystřici pod Hostýnem. Po 
absolvovaní oboru dřevařského inženýrství na Mendelově 

univerzitě v Brně v roce 2005 jsem nastoupil do pracovního procesu. Vystřídal jsem 
několik zaměstnaní. V roce 2012 jsem nastoupil na přípravný rok do Teologického 
konviktu v Olomouci a pokračoval jsem následuji ́cích pět let ve formaci v Arcibiskupském 

kněžském semináři tamtéž.  
 

Jaká byla moje cesta k rozhodnuti ́ ke kněžství?  
 
Od dětského věku jsem ministroval, ale nikdy v mládí jsem nezatoužil být knězem. Od 

mala jsem si hrál s pilkami, dláty a hoblíky. Chtěl jsem být truhlářem. A také jsem se jím 
stal. V pubertě jsem hledal něco více, než je tradiční víra, pátral jsem i v životě Matky 
Terezy, Jana Pavla II., tehdy ještě žijícich světcích, o nichž jsem se domníval, že jejich 

vztah s Bohem je živější a intimnější, než jsem viděl kolem.  
Na víru v Boha, její zrání, měli v mém životě velký vliv laici. Byli to moji vrstevníci na 
vysoké škole, u kterých jsem viděl, že žiji ́ svoji víru nejen v neděli v kostele, ale i ve 

všedních dnech v různých každodenních situacích.  

K mému rozhodnutí pro kněžství, došlo při mém pobytu v Anglii, kde jsem také 
navštěvoval a byl součástí Slovenské katolické misie. Když jsem žil v Londýne, začal jsem 
Boha hledat nějak intenzivněji. Jednou jsem poslouchal přednášku o Duchu Svatém. 
Přednášející říkal: „Jestliže chcete prohloubit vztah s Duchem Svatým, nesmíte mu klást 

překážky. Musíte mu podepsat bianco šek (prázdný papír) a on si tam dopíše, co uzná za 
vhodné.“ Já jsem v té chvíli řekl: „Dobra ́, podepisuji, cokoli chceš, ti dám.“ Ozvalo se tehdy, 

jestli bych dal i kněžství. Já jsem nikdy před tím a nikdy potom nic tak zřetelně od Boha 
neslyšel. Chvíli jsem se s nastalou situaci ́ pral a asi za rok a půl pote ́ jsem odešel do 

teologického konviktu (nultého ročníku semináře).  
Před pátým ročníkem mě otec arcibiskup Jan v červnu 2017 vysvětil na jáhna. Následující 
rok jsem působil jako seminární jáhen a dokončil magisterské studium teologie na 
Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. V druhém roce mé jáhenské služby byla 
mým pastoračním působištěm farnost Valašské Klobouky, za což jsem Bohu velmi vděčny ́. 

Dne 29. června 2019 jsem přijal kněžské svěcení z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana 
Graubnera v olomoucké katedrále sv. Václava. Od června 2019 působím jako kaplan ve 
farnosti Holešov. 

Přeji Vám, ať dnešní slavnost prožijete jako upřímné a hluboké setkání s Bohem, ať jste 
naplněni Duchem svatým, k němuž se dnešní liturgie zvláště obrací. Ze srdce Vám i vašim 
blízkým žehnám a prosím o modlitbu. 
 

Čo Ti dal pobyt v UK po ľudskej, intelektuálnej a spirituálnej stránke? 
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Pobyt v UK mi dal po lidské stránce asi to, že jsem si vyzkoušel, jaké je to žít a spoléhat 
se na sebe v cizí zemi. I předtím jsem žil a bydlel samostatně v jiném městě než moje 

rodina, ale nebylo to v cizině. 
Po intelektuální stránce jsem možná moc nerostl i jazykově jsem to dotáhl jen na to, že 
přiměřeně anglicky rozumím a mluvím.  
Po duchovní stránce jsem se v UK asi konečně nadechl, potkal jsem lidi, co se snažili žít 

s Ježíšem. 
 
Nadobudol si systematické teologické vzdelanie štúdiom na fakulte a prehĺbil svoj 
duchovný život pobytom v kňazskom seminári v Olomouci. Čo by si odporučil 

migrantom a veriacim, ktorí žijú za hranicami svojej vlasti? 
 
To nevím, asi to samé, co lidem žijícím ve vlasti, aby pracovní aktivita a snaha si vydělat, 
je neodvedla od věcí podstatných v životě.  

Těm, co žijí v Anglii krátce přeji, aby si hlídali a měli na zřeteli, pro co do Londýna přišli, 
a i když se možná motivace proměnila, aby tu neuvízli a čas od času se nad tím zamysleli. 
Těm, co žijí v Anglii již dlouho bych přál, aby nežili v provizoriu, protože tu možná nechali 
čtvrt svého života, ale aby žili, jako by se už do vlasti neměli natrvalo vrátit.  

 
Hrala nejakú úlohu v Tvojom rozhodovaní aj existencia (činnosť) SCM? 
 
V době, kdy jsem pocítil povolání pro kněžství, tak jsem chodil pravidelně každou neděli 

a často i ve všední den na mši svatou na London Bridge.  
 
Chceš niečo odkázať členom slovenskej a českej komunity SCM v Londýne? 
 

Není to samozřejmé, že máte komunitu krajanů, kde se můžete scházet a sdílet radosti a 
starosti. Děkuji za čas, který jsem mohl strávit v komunitě SCM. Život v Londýně jsem 
vnímal dlouhou dobu, jako nejlepší čas mého života. Teď ale vidím, že Bůh má ještě pro 
mě nějaké dobré období v zásobě.  

 
Máš nejaké povzbudenie pre tých, ktorí hľadajú skutočnú vieru v Boha a prípadne 
uvažujú o duchovnom povolaní (zasvätenom živote)? 
 

Kdo uvažují o duchovním povolání nebo zasvěceném životě, ty bych chtěl povzbudit, aby 
to probrali s knězem, kterému důvěřují, a až to volání dozraje do určitého bodu, nehledali 
stále další a další potvrzení, ale udělali konkrétní krok, podali přihlášku nebo navštívili 
danou řeholi. Lidé mají, totiž mylnou představu, že napřed si to musí definitivně 

rozhodnout, pak vstoupí do semináře nebo řádu, dveře se zavřou a je to na doživotí. Ale 
právě podstatná část semináře a nějaký rok v řeholi je na to, aby se žadatelé rozhodovali, 
zda je to opravdu Boží cesta pro ně. V dnešní době už není alespoň v Čechách žádné 
stigma, že někdo byl v semináři a pak odešel. Z našeho ročníků odešla asi polovina z těch, 

co nastoupili do nultého ročníku.  
Pro ty, kdo hledají skutečnou víru v Boha, bych asi doporučil, aby šli za hranici toho, co 
je obvyklé. Jestliže obvyklé je pro někoho chodit do kostela jen v neděli, tak trávit s Bohem 
i každý všední den. Jestliže obvyklé je modlit se jen 

naučené modlitby, tak kromě nich si vyhradit pravidelný 
čas na důvěrný rozhovor s Bohem. Když je možnost na 
tichou adoraci, tak ji využít.  

P. Jan Faltýnek, novokněz  

 

P R I M Í C I E   P. Jana  Faltýnka 
sa konali 30. júna 2019  

v kostole sv. Jakuba staršieho v Lipníku nad Bečvou 
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PÔSTNE OBDOBIE 
 

MANIFEST  
alebo  

CHARTA PÔSTNEHO OBDOBIA 

 

A nie toto je pôst, aký som si vyvolil? 
 

Toto hovorí Pán, Boh: „Krič mocne, neutíchaj! 
Rozozvuč svoj hlas ako poľnica a oznám môjmu 
ľudu jeho zločiny a Jakubovmu domu jeho 
hriechy. 
Áno, deň čo deň ma hľadajú, chcú poznať moje 
cesty ako ľud, čo koná spravodlivo a práva svojho 
Boha sa nespúšťa. 

Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy, túžia po Božej blízkosti. ‚Prečo sa postíme, 
keď to nevidíš, ponižujeme sa, a ty si nevšímaš?‘ A hľa, v deň vášho pôstu 
obchodujete a utláčate všetkých svojich robotníkov! 
Postíte sa, no pritom sa škriepite a hádate a bijete päsťou zločinne. 

Nepostite sa už ako dnes, a váš hlas bude počuť na výsostiach. Azda som si 
takýto pôst vyvolil, deň, v ktorý sa človek uponižuje? Vykrúcať si hlavu ako sítie, 
vrecovinou a popolom si ustieľať? 
Toto voláš pôstom a dňom milým Bohu? A nie toto je pôst, aký som si vyvolil: 
rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na 
slobodu a rozlámať všetky okovy? Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez 
prístrešia zaviesť do svojho domu? Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím 
blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo 
zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy 
budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: ‚Tu som.‘“  

                         Iz 58, 1-9b 
 

 

POPOLCOVÁ STREDA 
 

Tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. 
 
V stredu 6. marca 2019 začína Cirkev na celom svete sláviť pôstne obdobie. Je 
to čas pokánia a obrátenia. V tento deň budeme sláviť sv. omšu o 19.30 hod. 
spoločne s anglickou farnosťou. Požehnanie popola a značenie popolom na čelo 
kajúcnika sa vkladá do omše po evanjeliu a homílii. Úkon kajúcnosti sa 

vynecháva, lebo ho nahrádza obrad značenia popolom.  
 
Cirkev nás vyzýva na pokánie slovami Ježiša Krista: „Kajajte sa 
a verte evanjeliu!“ V evanjeliu sv. Matúša je táto výzva spojená 
s myšlienkou priblíženia sa nebeského kráľovstva. Uveriť 
evanjeliu znamená vlastne prijať božie kráľovstvo. Pokánie je 
podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí 
to k podstate kresťanstva.  
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Základnými atribútmi tohto obdobia sú pôst, modlitba a almužna. 

 

 

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 

Pozývame všetkých návštevníkov 
SCM, aby sa aktívne zapojili do 
pôstneho obdobia. Pravidelné 
krížové cesty sú starobylým alebo 
mimoriadne osvedčeným spôsobom 
uvažovať nad utrpením Ježiš Krista, 
nášho Pána. Je to forma, ktorú 
Cirkev ponúka ako nástroj na 
dosiahnutie intenzívnejšieho 
a hlbšieho prežívania pôstu 
a pokánia pre svoje prehĺbenie viery 
a nasledovanie Božieho Syna. 

V sakristii kostola je možné zapísať sa do zoznamu na vedenie krížovej cesty 
počas celého pôstneho obdobia na jednotlivé piatky a nedele. Hľadáme 
dobrovoľníka, ktorý by mal na starosť zápis a organizáciu krížových ciest 
v pôstnom období. 
 

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období sa bude konať vždy: 
- v piatok pred sv. omšou od 19.00  
- v nedeľu po sv. omši od 14.15 hod. 
 

 

 

UPRATOVANIE KOSTOLA  
 

V piatok 28. februára 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. 
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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. v kaplnke 

Božského Srdca Ježišovho 

 
c/ 1.PIATOK V MESIACI – Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

 20:00 – 20:30 hod. 
o Moderovaná adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

a požehnanie na záver so sviatosťou Oltárnou 
 

d/ KAŽDÝ 3. PIATOK V MESIACI 
 18:30 – 19:20 hod. 

o  Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
a požehnanie na záver so sviatosťou Oltárnou 

 20:15 – 21:00 hod. 
o Modlitby chvál 

 

c/ V PÔSTNOM OBDOBÍ POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 KAŽDÝ PIATOK – ½ hodinu pred začiatkom svätej omše  
 KAŽDÁ NEDEĽA – od 14.15 hod. po poludňajšej svätej omši 

 

  SPOVEDANIE           PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE  
 

 Pondelok    –  18:30 – 19:20     Pondelok  –  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: 
Pondelok 15.00 – 18.00 hod.     (potreba dohodnúť stretnutie cez secretary@scmlondon.org ) 
 

Počas mesiacov júl a august 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 

16/02/2020 boli v sume £ 158,37. 
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. 
 

 
23.02. – Roman, Romana  
24.02. – Matej 

25.02. – Frederik, Frederika 

26.02. – Viktor 

27.02. – Alexander 

28.02. – Zlatica 
29.02. – Radomír  

01.03. – Albín 

 
Created and printed by SCM London  © 2020 

Náklad / Number of prints : 70 
 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London   

http://www.scmlondon.org/

