ROČNÍK IV. - č. 11/2020

3. PÔSTNA NEDEĽA
15. – 22. 03. 2020

PRAMEŇ VODY PRÚDIACEJ DO VEČNÉHO ŽIVOTA
Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý
dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený
z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.
Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho
učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si
môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi
nestýkajú.
Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí:
‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“
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Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš
teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu
a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“
Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa
napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám,
stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“
Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná
a nemusela sem chodiť čerpať!“
Povedal jej: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“
Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“
Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: ‚Nemám muža,‘ lebo si mala päť mužov
a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“
Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na
tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“
Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať
Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte;
my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina,
ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo
sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa
mu klaňať v Duchu a pravde.“
Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje
nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Vtom prišli
jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej
pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“
Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť
na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“
Vyšli teda z mesta a šli k nemu.
Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi, jedz!“
On im povedal: „Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte.“
Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“
Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal,
a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: ‚Ešte štyri mesiace a bude žatva?‘ Hľa,
hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu! Žnec
už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj
rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja
som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do
ich práce.“
Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá
svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila.“
Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva
dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme
nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ
sveta.“
Jn 4, 5-42
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Jedno číslo českých katolíckych novín (KT 11/2017) prináša na prvej strane správu o literárnej
cene pre najlepšiu katolícku knihu za uplynulý rok. Tentoraz získala ocenenie kniha rozhovorov
so starším kňazom, jezuitom Janom Rybářom. Rozhovor viedol Josef Beránek, knihu
nazval: Deník venkovského faráře. Knihu chvália zvlášť pre úprimnú reč starého kňaza
o kresťanskej viere a jeho otvorený kritický pohľad na situáciu cirkvi. Kresťanská viera začína
tam, kde človek uverí, že Boh je dobrý, hovorí Jan Rybář, a dodáva: Nie je možné hlásať, že Božie
milosrdenstvo je nekonečné, a súčasne hovoriť, že Kristus musel Bohu zaplatiť za naše hriechy
vlastnou krvou, aby nám Boh odpustil.
Na začiatku pôstneho obdobia som spomenul, že toto obdobie najlepšie prežijeme vtedy, keď si
budeme všímať biblické texty, ktoré čítame pri nedeľných bohoslužbách. Ony poukazujú na
podstatu kresťanskej viery. Na 3. pôstnu nedeľu je osobitne výrazné čítanie z Jánovho evanjelia.
Je to vlastne rozhovor, ktorý však neviedol nejaký skúsený novinár so zaujímavým človekom,
ale Ježiš s jednou obyčajnou ženou. Na konci rozhovoru žena odíde do mesta a hovorí: Poďte
pozrieť človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Či to nie je Mesiáš? (Jn 4,28-30)
Úmyslom autora evanjelia bolo doviesť rozhovor až k tomuto bodu, k vyznaniu viery, že Ježiš je
Mesiáš. Samotný priebeh rozhovoru je potom svedectvom o tom, ako k takej viere možno prísť.
Naši ľudia sa občas pýtajú, prečo sa im často nedarí ani vlastné deti priviesť k viere. Pozrime
sa, ako sa to podľa dnešného evanjelia podarilo Ježišovi. Podmienky mal dosť nevýhodné. Nám
Samária veľa nehovorí. U Židov sa však Samária spájala s bludmi, hriechmi a pohanstvom.
Ježiš prišiel do samarijského mesta unavený, na pravé poludnie. Pre bežného Žida nebol ani
smäd dôvodom, aby sa dal do reči so Samaritánom, už vôbec nie so ženou. Ježiš sa však do tej
reči pustil a nezostalo len pri vode. Ježiš začal hovoriť o živote, presnejšie, z čoho sa žije život,
kedy nás baví život alebo kedy zažijeme, že je vydarený. Keď žena prejavila záujem, Ježiš ju
vyzval, aby priviedla aj svojho muža. Vtedy vyšlo najavo, že žena mala piatich mužov a teraz
s niekým žije vo voľnom zväzku. Tu to začalo byť zaujímavé. Ako náhle sa Ježiš dotkol citlivého
miesta v jej živote, dalo sa hovoriť o Bohu. Žena sa najprv vyjadrí: No, vy Židia máte svoje sväté
miesta a my máme svoje... Ale Ježiš ju poučí, že nejde o náboženstvá, ani sväté miesta, ale
o uctenie si Boha v duchu a pravde. Ide o vieru v Boha vo vlastnom zmýšľaní, vo vlastnej túžbe
po vydarenom živote, v poznaní, že Bohu záleží aj na mne.
Tá žena zhodnotila napokon rozhovor s Ježišom slovami, že jej povedal všetko, čo porobila.
Normálne by sme nečakali, že to bude práve ten dôvod, aby sa uverilo, že niekto je Mesiáš.
V skutočnosti to však práve takto funguje. Skutočná viera pomáha, aby som pravdivo videl svoj
život. Ale nie tak, že sa budem cítiť obvinený. Naopak, napriek tomu, čo som porobil, porobila,
viem, že som pochopený, prijatý, že som dotknutý vo svojej najhlbšej túžbe po domove a láske.
A to omnoho mocnejšie, ako je možná nejaká láska aj toho najbližšieho muža či tej najbližšej
ženy.
Ježišovi sa podarilo priviesť k viere ženu, ktorá bola temer pohanka, ženu bez hlbších
náboženských vedomostí i bez nejakej záväznejšej morálky. Podarilo sa mu to, lebo sa
nezaujímal najprv o jej morálku, ale o ňu samu. Každého muža, každú ženu chcel najprv
priviesť k viere, až potom k morálke. Inak to nejde. Viera je totiž zjavenie sa toho, čo mi je
úžasné, krásne a sväté. Viera nemoralizuje, neponižuje, nenapomína, ale motivuje. Morálka je
potom ovocím viery. Evanjelium už nespomína, ako sa vyvíjal vzťah tej ženy k mužom. Ale keďže
zjavne rada hovorila o tom, čo porobila, predpokladám, že muselo ísť o nejaké radostné poznanie
o sebe – napríklad, že sa prestala báť, že zostane sama, a uverila, že možné je zažiť aj lásku,
ktorá ju nezradí. Viera začína tam, kde človek uverí, že Boh je dobrý, hovorí ten starý český kňaz.
Keď sa ho pýtali, v čom vidí dôvody, že ocenili práve jeho knihu, povedal: Ľudia si cenia
otvorenosť, na ktorú nie sú v cirkvi zvyknutí. Že vravím veci, o ktorých sa nehovorí, ani nepíše –
napríklad ako uľahčiť život nespravodlivo opusteným manželom.
V roku 2017 po ťažkej chorobe zomrel kardinál Miloslav Vlk. Česi v ňom mali osobnosť, ktorú
si vážil celý svet. Čím bol starší, tým bol otvorenejší a ľuďom bližší. Mnohí ľudia na Slovensku
mi hovoria, ako im je ľúto, že tá vzdelanosť, otvorenosť a ľudskosť, ktoré možno zažiť v českej
katolíckej cirkvi, sú na Slovensku zriedkavé. Čo sa dá na to povedať? Každý s tým nemusí
súhlasiť. Mali by sme však súhlasiť s evanjeliom a otvoriť sa viere, ktorá prináša radosť
a dôveru, a to najmä vtedy, keď náš život nie je ani ľahký, ani svätý.
Autor: Karol Moravčík
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OZNAMY NA 3. PÔSTNU NEDEĽU
1. Liturgický kalendár:
Deň týždňa

Liturgický stupeň
slávenia a liturg. farba

Liturgický sviatok

pondelok

féria v pôstnom období

utorok

sv. Patrika, biskupa

spomienka

streda

sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa

spomienka

štvrtok

sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

slávnosť

piatok

féria v pôstnom období

sobota

féria v pôstnom období

nedeľa

4.pôstna - Laetare

2. Program, spovedanie a sväté omše:
deň
týždňa

nedeľa
15.03.

čas

program

12.30 – 12.50
13.00 – 14.00
14.15 – 14.45
14.45 – 15.30
19.00 – 19.20
19.30 – 20.15

spovedanie
sv. omša – slovensko-česky
pobožnosť krížovej cesty
spovedanie
spovedanie
sv. omša – slovensko-česky

18.30 – 19.20

SPOVEDANIE V STREDY ZRUŠENÉ
AŽ DO ODVOLANIA
SV.OMŠA V STREDY ZRUŠENÁ
AŽ DO ODVOLANIA

pondelok
utorok

streda

19.30 – 20.00

štvrtok
piatok

18.30 – 19.00
19.00 – 19.25
19.30 – 20.00

spovedanie
pobožnosť krížovej cesty
sv. omša – slovensky

12.30
13.00
14.15
14.45
19.00

spovedanie
sv. omša – slovensko-česky
pobožnosť krížovej cesty
spovedanie

sobota

nedeľa
22.03.

–
–
–
–
–

12.50
14.00
14.45
15.30
19.20

19.30 – 20.15

SPOVEDANIE V NEDELE VEČER ZRUŠENÉ
AŽ DO ODVOLANIA
SV.OMŠE V NEDELE VEČER ZRUŠENÉ
AŽ DO ODVOLANIA
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac marec:
Evanjelizačný

Za cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu
a rástla v jednote.

Úmysel KBS

Aby rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a s láskou
obklopovali chorých i starých.

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.

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.

!!! 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.

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.
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Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši,

Zachovajte, prosíme,
posvätné ticho v kostole!
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

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.

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.

MODLITBY CHVÁL, BIBLICKÉ STRETNUTIA,
OBČERSTVENIE V CHURCH HALL,
TICHÁ ADORÁCIA PRED SVIATOSŤOU OLTÁRNOU,
SV.OMŠE V STREDY A V NEDEĽU VEČER

SÚ ZRUŠENÉ
AŽ DO ODVOLANIA KOMPETENTNOU AUTORITOU.
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The Most Reverend Peter Smith RIP
Emeritus Archbishop of Southwark

Archbishop John writes:
It is with great sadness that I write to inform you that Archbishop Peter Smith,
our beloved Archbishop Emeritus, died peacefully just before midnight
yesterday, Friday 6 March 2020, at the Royal Marsden Hospital, Chelsea.
Archbishop Peter had received the sacraments and prayers of the Church, and
his former secretary, Fr Philip Glandfield, was with him when he died. I was
able to visit him earlier that evening, together with the Vicar General, Mgr
Matthew Dickens, and the Hospital Chaplain, Fr Joseph McCullough. Mr John
Toryusen, the Director of the Archdiocese of Southwark Youth Service,
7

accompanied Archbishop Peter during his illness and his time in hospital.
Archbishop Peter was visited in hospital by family and friends, and by Cardinal
Vincent Nichols, the Archbishop of Westminster.
Archbishop Peter’s illness progressed very quickly following his diagnosis of
cancer just a few weeks ago. He was a much loved brother, uncle, and friend; a
priest of the Archdiocese of Southwark, Rector of St John’s Seminary, Wonersh,
Bishop of East Anglia, Archbishop of Cardiff and Archbishop of Southwark until
his retirement in July 2019. While Archbishop of Southwark, he also served
from 2014-2015 as Apostolic Administrator of the Diocese of Arundel and
Brighton. So many good wishes have been passed to him in the past few weeks,
and prayers and Masses offered. Thank you for all of these.
Our gift to Archbishop Peter now is to pray for the repose of his soul, and to
remember prayerfully his family, friends and loved ones at their time of loss.
Please pray for Archbishop Peter in your parish intercessions at the Masses this
weekend and also offer Mass for him as soon as possible. I would be grateful if
you could let any religious in your parish know of Archbishop Peter’s death, and
also ask the prayers of your parish and school communities.
In a ministry that spanned almost fifty years, Archbishop Peter made an
outstanding contribution to the Catholic Church across three dioceses, and
nationally through his service on the Catholic Bishops’ Conference of England
and Wales. Most importantly, he was a disciple who witnessed to Christ with
straightforward, splendid faith and radiant joy. Together with the other dioceses
in which Archbishop Peter served, we mourn him with enormous affection and
deep gratitude for all he gave so willingly and selflessly to so many people.
We are grateful for the care Archbishop Peter received from the staff at the Royal
Marsden Hospital.
We now entrust our friend and brother to the Lord whom he served with such
faithfulness, generosity and gentleness. May Archbishop Peter rest in peace and
rise in glory.
More information about the funeral arrangements for Archbishop Peter will be
forthcoming, along with more comprehensive appreciations of Archbishop
Peter’s life of service.
May the saints and angels welcome him to paradise.
Yours devotedly in Christ
+ John
Most Rev John Wilson
Archbishop of Southwark

8

INŠTRUKCIE KU KORONAVÍRUSU
Konferencia biskupov Anglicka a Walesu vydala nasledovné pokyny pre
farnosti a náboženské spoločnosti a komunity nasledovné pokyny k
situácii ohľadom KORONAVÍRUSU:
- JE
DÔLEŽITÉ
DODRŽIAVAŤ
OSOBNÚ
HYGIENU,
HLAVNE
DÔKLADNÉ
UMÝVANIE
RÚK
MYDLOM A VODOU, NAPRÍKLAD PO
NÁVRATE DOMOV PO CESTOVANÍ
VEREJNOU DOPRAVOU, ROVNAKO
CHRÁNIŤ OSTATNÝCH PRED NAŠÍM
KAŠLANÍM A KÝCHANÍM
- PRI VCHODE DO CHRÁMU SA
ODPORÚČA ODSTRÁNIŤ SVÄTENÚ
VODU ZO SVÄTENIČIEK, ABY SA
PREDIŠLO
PRENÁŠANIU
PRÍPADNÉHO VÍRUSU
-

TIEŽ SA ODPORÚČA VYNECHAŤ VO SVÄTEJ OMŠI „ZNAK
POKOJA“, ABY SA ZABRÁNILO KONTAKTU A MOŽNÉMU
PRENOSU VÍRUSU

-

JE DÔLEŽITÉ, ABY AJ KŇAZI A ASISTENCIA PRI OLTÁRI SI
DÔKLADNE UMYLI RUKY PRED A PO ROZDÁVANÍ SVÄTÉHO
PRIJÍMANIA

-

ODPORÚČA SA PRIJÍMANIE EUCHARISTIE
DO RÚK AŽ DO ODVOLANIA, ABY SA
PREDIŠLO ROZŠÍRENIU NÁKAZY PRI
KONTAKTE SO SLINOU

-

ZDÔRAZŇUJE SA TIEŽ, ABY VERIACI, KTORÍ SA NECÍTIA
ZDRAVÍ,
PRÍPADNE
MOHLI
BYŤ
INFIKOVANÍ
KORONAVÍRUSOM, NEZÚČASTŇOVALI BOHOSLUŽIEB.
UČENIE
CIRKVI
ICH
V TAKÝCHTO
PRÍPADOCH
OSPRAVEDLŇUJE Z NEÚČASTI NA BOHOSLUŽBE
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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
08/03/2020 boli v sume £ 162,88.
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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Z NARIADENIA DIECÉZY WESTMINSTER A SOUTHWARK
A Z DÔVODU ZABRÁNENIA ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU
CHURCH HALL A PODÁVANIE OBČERSTVENIA PO SV. OMŠI
NIE JE DOČASNE DOVOLENÉ AŽ DO ODVOLANIA
KOMPETENTNOU AUTORITOU.

Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom,
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým,
kňazom, susedom, kolegom.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.

–
–
–
–
–
–
–
–

Svetlana
Boleslav
Ľubica
Eduard
Jozef
Víťazoslav, Klaudius
Blahoslav
Beňadik
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Slovak Catholic Mission in London in London
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