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Dnes po svätej omši  
príde sv. Mikuláš 

do Slovenskej katolíckej misie  

v Londýne. 
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Svätý Mikuláš z Myry, biskup 

Sviatok: 6. december 

* okolo 280/286 Patara (?), dnes ruiny pri Kalkane, Turecko 
† medzi 345 a 351 Myra, dnes Demre, Turecko 

 

Atribúty: odev biskupa, tri mešce peňazí, tri chleby, tri jablká, tri kamene, loď, kormidlo, kotva 
Patrón detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, rybárov 

 

Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí 

požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly 
a oltáre, postavené na jeho česť. Narodil sa pravdepodobne 
v Patare v Lýcii (Malá Ázia). V meste Myra, ktoré ležalo 
neďaleko mora, sa stal biskupom. Bol známy vďaka svojej 

mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Zomrel v 
Myre. Pochovali ho v biskupskej katedrále.  
 
Doma dostal dobrú výchovu. Zachovával pôst. Hovorí sa, že 

v stredu a piatok jedol iba raz, aj to až večer. Rodičia zomreli, 
keď bol ešte mladým mužom. Po sebe však zanechali taký 
majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o svoje živobytie. On sa 
však rozhodol všetko venovať chudobným. A tu sa spomína 

azda najznámejšia príhoda z jeho života. 
 

Jeden občan Patary prišiel o všetky svoje peniaze. Mal tri 
dcéry. No nemohol ich vydať, pretože nemal pre ne veno. A 
tak sa rozhodol pre zúfalý čin. Chcel ich dať na prostitúciu. 
Mikuláš sa to dozvedel, a tak zobral mešec zlata a v noci pod  

Aleksa Petrov: sv. Mikuláš, ruská ikona, 1294 

 
rúškom tmy ho dal mužovi do okna. Malo to byť na veno najstaršej dcéry. To sa opakovalo 
druhý aj tretí raz, zakaždým pre ďalšiu dcéru. Muž ho na tretí raz spozoroval a bol mu 
veľmi vďačný. 

Za čias prenasledovania kresťanov, začiatkom 4. storočia bol Mikuláš ustanovený za 
biskupa v Myre. Pretože bol veľmi horlivý, aj jeho chytili, mučili a hodili do väzenia. Potom 
však prišiel cisár Konštantín a jeho slávny Milánsky edikt, vďaka ktorému boli kresťanskí 
väzni – teda aj sv. Mikuláš – prepustení na slobodu. Vrátil sa do Myry a pokračoval vo 

svojej práci. Neúnavne bojoval proti bludu tej doby – arianizmu. Zdá sa, že bol prítomný 
aj na koncile v Nicei r. 325, ale to nie je isté. 

Zomrel v pokročilom veku a životopisy jednomyseľne tvrdia, že bol pochovaný vo svojom 
biskupskom sídle Myra. 11. storočí však Myru obsadili moslimovia, a tak roku 1087 boli 

pozostatky sv. Mikuláša prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari. Tam postavili 
chrám, zasvätený jemu. Za čias cisára Justiniána bol aj v Konštantínopole postavený 
chrám na počesť sv. Mikuláša. Jeho sviatok si uctievali v celom vtedajšom známom 
kresťanskom svete. Na byzantských pečatiach sa jeho obraz objavuje častejšie než obraz 

kohokoľvek iného. V neskoršom stredoveku mu bolo iba v Anglicku zasvätených skoro 
štyristo kostolov. 

Zvláštne je to, že najväčšiu popularitu má sv. Mikuláš v Rusku. Spolu so sv. Ondrejom 
apoštolom je patrónom národa. Ruská pravoslávna cirkev dokonca má sviatok jeho 

prenesenia. Sv. Mikuláš je tiež patrónom Grécky, Apúlie, Sicílie a Lotrinska. 

https://www.zivotopisysvatych.sk/mikulas-biskup/
http://www.zivotopisysvatych.sk/zoznam-podla-datumu/december/
http://www.zivotopisysvatych.sk/ondrej-andrej-apostol/
http://www.zivotopisysvatych.sk/ondrej-andrej-apostol/
http://www.zivotopisysvatych.sk/wp-content/uploads/mikulas-z-myry.jpg
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ČÍTANIA a ŽALMY 
 

PRVÉ ČÍTANIE 

Kniha proroka Barucha  −   Bar 5, 1-9 

 

Boh ukáže svoj lesk 

  

Lektor :   Čítanie z Knihy proroka Barucha 

 

Jeruzalem, odlož rúcho svojho smútku a súženia a obleč si ozdobu slávy, ktorú 

ti Boh dáva naveky. Zaodej sa plášťom Božej spravodlivosti a polož si na hlavu 

korunu slávy Večného. Boh ukáže tvoj lesk všetkému, čo je pod nebom. Boh ti 

dá navždy meno: Pokoj spravodlivosti a Sláva bohabojnosti. 

Povstaň, Jeruzalem, a postav sa na výšinu, hľaď na východ a podívaj sa na 
svojich synov, zhromaždených od východu slnka až po západ na slovo Svätého. 
Tešia sa, že Boh na nich pamätal. Vyšli z teba peši, odvlečení nepriateľmi, ale 
Boh ich privedie k tebe a ponesie ich so slávou ako na kráľovskom tróne. 

Boh totiž rozkázal znížiť každý vysoký vrch a odveké pahorky a vyplniť údolia 
na úroveň zeme, aby Izrael bezpečne kráčal pod Božou slávou. 

Na Boží rozkaz lesy a všetky voňavé stromy zatônia Izraela. A Boh povedie Izrael 
v radosti, vo svetle svojej veleby, v milosrdenstve a spravodlivosti, ktoré 
pochádzajú od neho. 

 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud :    Bohu vďaka. 

 
 
 

 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Kniha žalmov   −   Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6 

  

Kantor :  R./  Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 

 
Ľud :    R./  Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 

 
 
Kantor :  Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, * 

boli sme ako vo snách. 
Ústa sme mali plné radosti * 
a jazyk plný plesania. 

 
Ľud :    R./  Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 
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Kantor :  Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: * 
„Veľké veci urobil s nimi Pán.“ 
Veľké veci urobil s nami Pán * 
a máme z toho radosť.  

 
Ľud :    R./  Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 

 
 
Kantor :  Zmeň, Pane, naše zajatie * 

ako potoky na juhu krajiny. 
Tí, čo sejú v slzách, * 
s jasotom budú žať. R. 
 

Ľud :    R./  Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 

 
 

Kantor :  Keď odchádzali, idúcky plakali * 
a osivo niesli na siatie. 
No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom * 
a svoje snopy prinesú. R. 
 

Ľud :    R./  Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 
 
 
 
 

 
DRUHÉ ČÍTANIE 

List svätého apoštola Pavla Filipanom   −   Flp 1,4–6. 8-11 

 

Buďte čistí a bez hany pre Kristov deň 

 
Lektor :  Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 

 

Bratia, vždy, v každej svojej modlitbe s radosťou prosím za vás všetkých, za 
vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. A som si istý, že ten, čo 
začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. 

Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. A modlím 

sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom 
chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre 
Kristov deň, plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu 
slávu a chválu. 

 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud :    Bohu vďaka. 
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VERŠ PRED EVANJELIOM 
 

Kantor :  Aleluja, aleluja, aleluja.  
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
Kantor :  Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!  

A každé telo uvidí jeho spásu. 
 
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
 
 
EVANJELIUM 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 3, 1-6 

 

Každé telo uvidí Božiu spásu 

 
Kňaz (diakon) :  Pán s vami. 
Ľud :             I s duchom tvojím. 
 

Kňaz (diakon) :    Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 
Ľud :              Sláva tebe, Pane. 
 
Kňaz (diakon) :  

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu 
a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei 
a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša 
a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. 

Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, 
ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: 
‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý 
vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou 
hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.‘“ 
 
Kňaz (diakon) :    Počuli sme slovo Pánovo. 
Ľud :              Chvála, tebe, Kriste.  
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NICEJSKO-CARIHRADSKÉ VYZNANIE VIERY 
 

Nicejsko-carihradské vyznanie viery alebo Nicejsko-
konštantínopolské vyznanie viery je vyznanie viery, ktoré bolo 
formulované na všeobecnom ekumenickom koncile v Nicei roku 325 a 
v Carihrade (Konštantínopole) roku 381. Je súčasťou učenia 
Katolíckej aj Pravoslávnej cirkvi.  
 
Celebrant začne:  

 
Verím v jedného Boha,  

 
Ľud sa pripojí a spolu s celebrantom pokračujú:  

 
Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,  

sveta viditeľného i neviditeľného.  
 
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho,  
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;  
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého,  
splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom.  
Skrze neho bolo všetko stvorené.  
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.  
 
Pri nasledujúcej aklamácii sa predkloníme na znak úcty. 

 
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny  
a stal sa človekom.  

 
Znova sa vzpriamime. 

 
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta,  
bol umučený a pochovaný,  
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.  
A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.  
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych  
a jeho kráľovstvu nebude konca.  
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,  
ktorý vychádza z Otca i Syna.  
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.  
On hovoril ústami prorokov.  

 
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev.  
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.  
A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.  

Amen. 
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Modlitba po svätej omši 
(v cezročnom, adventnom, vianočnom a pôstnom období): 

 

ANJEL PÁNA  
 

C - CELEBRANT 

 
C:   Anjel Pána zvestoval Panne Márii. 
Ľud:  A ona počala z Ducha Svätého. 

 
C:  Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s Tebou,  

požehnaná si medzi ženami  
a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, 

Ľud:  svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,  

teraz, i v hodinu smrti našej. Amen. 

 
C:   Hľa, služobnica Pána.  
Ľud:  Nech sa mi stane podľa tvojho slova. 

 
C:   Zdravas΄, Mária, milosti plná, Pán s Tebou,  

požehnaná si medzi ženami  
a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, 

Ľud:  svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,  

teraz, i v hodinu smrti našej. Amen. 
 

C:   A Slovo sa Telom stalo.  
Ľud:  A prebývalo medzi nami.  

 
C:   Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s Tebou,  

požehnaná si medzi ženami  

a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, 
Ľud:  svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,  

teraz, i v hodinu smrti našej. Amen. 
 
C:   Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. 
Ľud:  Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 

C:   Modlime sa: 

   Bože, z anjelovho zvestovania vieme,  
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom;  

prosíme ťa,  
vlej nám do duše svoju milosť,  
aby nás jeho umučenie a kríž  
priviedli k slávnemu vzkrieseniu.  
Skrze Krista, nášho Pána. 

Ľud:  Amen. 
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Modlitba na úmysel sv. Otca 
 
C:   Pomodlime sa na úmysel svätého Otca: 

   Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, 
   príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. 
 
Ľud:  Chlieb náš každodenný daj nám dnes 

   a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, 
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. 

 
C:   Zdravas΄, Mária, 
   milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami 
   a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, 
 
Ľud:  svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, 

teraz, i v hodinu smrti našej. Amen. 
 
C:  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, 

 
Ľud: ako bolo na počiatku,  

tak nech je i teraz, i vždycky,  
i na veky vekov. Amen. 

 
C:   Modlime sa: 

Pane Ježišu Kriste,  
vypočuj svätého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, 
aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene nebeského Otca. 
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

Ľud:  Amen. 
 

 
Modlitba za zomrelých 

 
C:   Odpočinutie večné, daj zomrelým, ó, Pane, 
Ľud:  a svetlo večné nech im svieti. 

 
C:   Nech odpočívajú v pokoji. 
Ľud:  Amen. 

 
 

Modlitba k Božej Matke 
 
C:   Mária, uzdravenie chorých, -  Ľud :  oroduj za nás. 
C:   Mária, útočisko hriešnikov, -  Ľud :  oroduj za nás. 
C:   Mária, útecha zarmútených, -  Ľud :  oroduj za nás. 
C:   Mária, pomocnica kresťanov, - Ľud :  oroduj za nás. 
C:   Mária, brána do neba, -    Ľud :  oroduj za nás. 
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MODLITBA ZA SYNODU  
 

Adsumus Sancte Spiritus 
 
 
 
 

Stojíme tu pred tebou, Duchu Svätý,  
zhromaždení v tvojom mene. 

Ty sám nás povedieš, 

príď a prebývaj v našich srdciach.  
Nauč nás, po akej ceste máme kráčať  

a ako sa o to usilovať. 

Sme slabí a hriešni;  
nedopusť, aby sme roznecovali zmätok. 

Nech nás nevedomosť neprivedie na mylné chodníky, 
ani samoľúbosť neopantá naše skutky. 

Daj, nech v Tebe nájdeme jednotu, 

aby sme spoločne kráčali k večnému životu.  
Nech nezídeme z cesty pravdy 

a pridržiavame sa toho, čo je správne. 

O to ťa prosíme, 
lebo ty konáš svoje dielo  

na každom mieste a v každom čase,  

v spoločenstve s Otcom i Synom, 
po všetky veky vekov.  Amen. 
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OZNAMY NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

3.  Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac december: 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia  

a liturg. farba 

pondelok sv. Mikuláša, biskupa ľub. spomienka 

utorok sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi   spomienka 

streda 
Nepoškvrnené Počatie Preblahoslavenej 

Panny Márie – prikázaný sviatok 
slávnosť 

štvrtok adventná féria  

piatok adventná féria  

sobota adventná féria  

nedeľa  3. adventná - GAUDETE  

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
05.12. 

12.30 – 12.50 

13.00 – 14.00 
 

14.00 – 16.00 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

spovedanie  

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

posedenie v Church Hall pri občerstvení 
spovedanie  
sv. omša – slovensky 

pondelok   

utorok   

streda 
17.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie  
sv. omša – slovensky - prikázaný sviatok 

štvrtok   

piatok 
17.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 

12.12. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.00 – 16.00 

14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

spovedanie  
sv. omša – slovensko–česky  
posedenie v Church Hall pri občerstvení 

spovedanie  
spovedanie  
sv. omša – slovensky 

Evanjelizačný 

Za katechétov, ktorí sú povolaní ohlasovať Božie slovo, aby sa 

s odvahou a tvorivosťou v sile Ducha Svätého stali jeho 
svedkami. 

Úmysel KBS 
Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna 
a posilňovali vedomie dôstojnosti každého človeka od počatia až 

po prirodzenú smrť. 
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spovedanie 5.00 - 7.20 pm                                

 svätá omša 7.30 - 8.00 pm

spovedanie 5.00 - 7.20 pm                                

 svätá omša 7.30 - 8.00 pm

spovedanie

12.15 - 12.50 pm                  

2.45 - 3.30 pm                   

7.00 - 7.20 pm

 svätá omša
1.00 - 2.00 pm                  

7.30 - 8.15 pm

spovedanie 5.00 - 7.20 pm                                

 svätá omša 7.30 - 8.00 pm

spovedanie 5.00 - 7.20 pm                                

svätá omša 7.30 - 8.00 pm

 spovedanie

12.15 - 12.50 pm                  

2.45 - 3.30 pm                   

7.00 - 7.20 pm

sv. omša
1.00 - 2.00 pm                  

7.30 - 8.15 pm

spovedanie 5.00 - 7.20 pm                                

 svätá omša 7.30 - 8.00 pm

0=0=0=0=0

kostol Our Lady of La Salette and St Joseph

14 Melior Street, Bermondsey, London, SE1 3QP

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby v SCM v Londýne                                         

počas vianočných sviatkov 2021                 

streda 

(Wednesday)
15.

3. adventná nedeľa

DECEMBER 2021

nedeľa                              

(Sunday)
12.

streda po 3. adventnej nedeli

piatok po 3. adventnej nedeli

17.
piatok                         

(Friday)

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - prikázaný sviatok

streda 

(Wednesday)
8.

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej

piatok                   

(Friday)
10.

19.
nedeľa                

(Sunday)

4. adventná nedeľa

streda po 4. adventnej nedeli

streda 

(Wednesday)
22.

štvrtok po 4. adventnej nedeli

23.
štvrtok 

(Thursday)
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spovedanie 0=0=0=0=0

Omša v noci             

("polnočná")
8.00 - 9.00 pm

spovedanie 0=0=0=0=0

NARODENIE PÁNA               

1. sviatok vianočný                   

sv. omša

1.00 pm

spovedanie 0=0=0=0=0

Svätej Božej Rodiny 

Ježiša, Márie a Jozefa 
1.00 pm

0=0=0=0=0

sv. Betlehemských 

Neviniatok, mučeníkov
0=0=0=0=0

0=0=0=0=0

0=0=0=0=0

sv.omša a pobožnosť na 

záver kalendárneho roka
!!!  3.00 pm  !!!

piatok                   

(Friday)
24.

NARODENIE PÁNA - vigília

NARODENIE PÁNA - vigília

sobota 

(Saturday)
25.

Svätej Božej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

26.
nedeľa                         

(Sunday)

  Bank holiday

Christmas Day - Bank Holiday

sv. Jána, apoštola a evanjelistu

pondelok 

(Monday)
27.

Boxing Day - Bank holiday

sv. Betlehemských Neviniatok, mučeníkov

utorok   

(Tuesday)
28.

piaty deň v oktáve Narodenia Pána

streda 

(Wednesday)
29.

siedmy deň v oktáve Narodenia Pána

piatok                     

(Friday)
31.

štvrtok 

(Thursday)
30.

šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
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sv. omša + pobožnosť                  

na Nový rok
1.00 pm

spovedanie 12.15 - 12.50 pm

svätá omša 1.00 pm

0=0=0=0=0

0=0=0=0=0

0=0=0=0=0

sv. omša + požehnanie 

trojkráľovej vody
7. 30 pm

spovedanie 7.00 - 7.20 pm                                

 svätá omša 7.30 - 8.00 pm

0=0=0=0=0

spovedanie 12.15 - 12.50 pm

svätá omša 1.00 pm

kostol Our Lady of La Salette and St Joseph

14 Melior Street, Bermondsey, London, SE1 3QP

JANUÁR 2022

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby v SCM v Londýne                   

počas novoročných sviatkov 2022                         

New Year's Day - Bank holidaysobota 

(Saturday)
1.

2. nedeľa po Narodení Pána 

nedeľa 

(Sunday)
2.

Panny Márie Bohorodičky - prikázaný sviatok

6.

féria vo vianočnom obdobípondelok  

(Monday)
3.

féria vo vianočnom obdobíutorok   

(Tuesday)
4.

Krst Krista Pána

nedeľa 

(Sunday)
9.

piatok               

(Friday)
7.

piatok po Zjavení Pána

sobota po Zjavení Pána
sobota 

(Saturday)
8.

féria vo vianočnom obdobístreda   

(Wednesday)
5.

Zjavenie Pána - prikázaný sviatok

štvrtok      

(Thursday)
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

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. 
 

 

 

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši, 

Zachovajte, prosíme, 
 

 

posvätné ticho v kostole! 
 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE 

mailto:slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk
http://www.catholicsafeguarding.org.uk/
http://www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding


 

16 

 

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 

... pokračovanie ... 

PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY  

PRVÝ ODDIEL „VERÍM“ – „VERÍME“  

DRUHÝ ODDIEL – VYZNANIE KRESŤANSKEJ VIERY 

PRVÁ KAPITOLA VERÍM V BOHA OTCA  

DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA  

2. článok „I V JEŽIŠA KRISTA, JEHO JEDINÉHO SYNA, NÁŠHO PÁNA“  

3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“  

4. článok JEŽIŠ KRISTUS „TRPEL ZA VLÁDY PONCIA PILÁTA, BOL UKRIŽOVANÝ, 
UMREL A BOL POCHOVANÝ“  

1. odsek : JEŽIŠ A IZRAEL   

2.odsek : JEŽIŠ ZOMREL UKRIŽOVANÝ 

I. Ježišov process 

 

R O Z D E L E N I E  Ž I D O V S K Ý C H  P R E D S T A V I T E Ľ O V  V  P O S T O J I  K  J E Ž I Š O V I  
 

595 Medzi jeruzalemskými náboženskými predstaviteľmi nielenže bol farizej Nikodém a 

významný muž Jozef z Arimatey, ktorí boli Ježišovými tajnými učeníkmi, ale dlho medzi nimi 

vznikali pre Ježiša roztržky, takže krátko pred jeho umučením môže svätý Ján povedať, že „mnohí 

poprední muži uverili v neho“ (Jn 12,42) , hoci veľmi nedokonale. To vôbec neprekvapuje, ak sa 

vezme do úvahy, že hneď po Turícach „aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru“ (Sk 6,7) a že 

„uverili“ aj niektorí „zo sekty farizejov“ (Sk 15,5) , takže svätý Jakub mohol povedať svätému 

Pavlovi: „Vidíš, brat; koľko tisíc Židov uverilo a všetci horlia za Zákon“ (Sk 21,20) . 

 

596 Jeruzalemskí náboženskí predstavitelia neboli zajedno v tom, ako sa správať voči Ježišovi. 

Farizeji hrozili vylúčením zo synagógy tým, ktorí by ho nasledovali. Tým, čo sa báli, že všetci 

uveria v neho, že prídu Rimania a zničia ich sväté miesto a ich národ, veľkňaz Kajfáš prorocky 

navrhol: „Je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ“ (1753) (Jn 

11,49-50) . Veľrada vyhlásila, že Ježiš je ako bohorúhač „hoden… smrti“ (Mt 26,66) , ale pretože 

stratila právo odsúdiť niekoho na smrť, vydáva Ježiša Rimanom s obžalobou z politickej vzbury. 

To ho stavia na roveň Barabáša, ktorý bol obžalovaný zo „vzbury“ (Lk 23,19) . Veľkňazi na Piláta 

vyvíjajú nátlak aj politickými vyhrážkami, aby Ježiša odsúdil na smrť. 
 

 
Ž I D I A  N I E  S Ú  K O L E K T Í V N E  Z O D P O V E D N Í  Z A  J E Ž I Š O V U  S M R Ť  

 

597 Keď sa vezme do úvahy historická zložitosť Ježišovho procesu, ako to vysvitá z 

evanjeliových opisov, a nech by bola osobná vina hlavných účastníkov procesu (Judáša, veľrady, 

Piláta) akákoľvek, čo pozná iba Boh, nemožno zaň pripisovať zodpovednosť jeruzalemským 

Židom ako celku ani napriek vykrikovaniu zmanipulovaného davu alebo všeobecným výčitkám 

obsiahnutým vo výzvach na obrátenie po Turícach. Sám Ježiš, keď odpúšťal na kríži, a po ňom 

Peter uznali „nevedomosť“ (1735) jeruzalemských Židov, ako aj ich popredných mužov. Tým 

menej možno na základe zvolania ľudu: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ (Mt 27,25) , ktorý je 

http://www.katechizmus.sk/index.php
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=574
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=306
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=586
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=618
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=772
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=772
https://svatepismo.sk/hladat?term=Jn%2012,42
https://svatepismo.sk/hladat?term=Sk%206,7
https://svatepismo.sk/hladat?term=Sk%2015,5
https://svatepismo.sk/hladat?term=Sk%2021,20
https://katechizmus.sk/kkc-1753
https://svatepismo.sk/hladat?term=Jn%2011,49-50
https://svatepismo.sk/hladat?term=Jn%2011,49-50
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2026,66
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%2023,19
https://katechizmus.sk/kkc-1735
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2027,25
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=67
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=306
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
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schvaľovacou formulou, rozšíriť zodpovednosť na ostatných Židov všetkých krajín a všetkých 

čias:  

Takisto Cirkev na Druhom vatikánskom koncile vyhlásila: „To, čo sa spáchalo pri Kristovom 

umučení, nemožno bez rozdielu pripísať ani všetkým Židom, čo vtedy žili, ani dnešným Židom… 

(839) Židov neslobodno predstavovať ako Bohom zavrhnutých ani ako prekliatych, ako keby to 

vyplývalo zo Svätého písma.“ 

 

 
V Š E T C I  H R I E Š N I C I  B O L I  P Ô V O D C A M I  K R I S T O V H O  U M U Č E N I A  

 

598 Cirkev v autentickom učení (Magisterium) svojej viery a vo svedectve svojich svätých nikdy 

nezabudla, že „pôvodcami a vykonávateľmi všetkých múk, ktoré [Kristus] vytrpel, boli 

hriešnici“. Keď sa vezme do úvahy, že naše hriechy zasahujú samého Krista, Cirkev neváha 

najväčšiu zodpovednosť za Ježišovo umučenie pripísať kresťanom; zodpovednosti, ktorú oni 

príliš často zvaľovali iba na Židov:  

„Treba uznať že túto vinu majú všetci, (1851) ktorí opätovne upadajú do hriechov. Lebo ako je 

pravda, že naše hriechy pohli Krista Pána, aby podstúpil smrť na kríži, tak zaiste tí, čo sa utápajú 

v nemravnostiach a zločinoch, ,v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech‘ 

(Hebr 6,6) . A tento zločin sa môže javiť o to väčší u nás, ako bol u Židov, lebo oni podľa 

svedectva Apoštola ,keby… boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy‘ (1Kor 2,8) . My 

však vyznávame, že ho poznáme, a predsa v istom zmysle vzťahujeme na neho svoje násilné ruky, 

keď ho zapierame skutkami.“  

„A ani zlí duchovia ho neukrižovali, ale ty si ho ukrižoval spolu s nimi a križuješ ho znovu, keď 

nachádzaš rozkoš v nerestiach a hriechoch.“ 
 

II. Kristova vykupiteľská smrť v Božom pláne spásy 
 

J E Ž I Š  B O L  V Y D A N Ý  „ P O D Ľ A  P R E S N É H O  B O Ž I E H O  P L Á N U “  

 

599 Ježišova násilná smrť nebola ovocím náhody v súhre nešťastných okolností. Patrí do 

tajomstva Božieho plánu, (517) ako to svätý Peter vysvetľuje jeruzalemským Židom už vo svojom 

prvom príhovore na Turíce: Bol vydaný „podľa presného Božieho plánu a predvídania“ (Sk 2,23) 

. Tento biblický spôsob vyjadrenia však neznamená, že tí, čo vydali Ježiša, boli iba pasívnymi 

vykonávateľmi scenára, ktorý vopred napísal Boh. 

600 Bohu sú všetky okamihy času prítomné vo svojej aktuálnosti. On teda stanovil svoj večný 

plán „predurčenia“ tak, že do neho zahrnul slobodnú odpoveď každého človeka na svoju milosť: 

„V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti 

tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko, čo tvoja ruka a 

vôľa vopred určili, že sa má stať“ (312) (Sk 4,27-28) . Boh dopustil činy pochádzajúce z ich 

zaslepenosti, aby uskutočnil svoj plán spásy. 

 

 

„ Z O M R E L  Z A  N A Š E  H R I E C H Y  P O D Ľ A  P Í S E M “  

 

601 Tento Boží plán spásy skrze usmrtenie Spravodlivého Služobníka bol vopred zvestovaný v 

Písme ako tajomstvo všeobecného vykúpenia, čiže vykúpenia, ktoré vyslobodzuje ľudí z otroctva 

hriechu. Svätý Pavol tvrdí vo vyznaní viery, ktoré, ako sám hovorí, „prijal“, „že Kristus zomrel 

za naše hriechy podľa Písem“ (1Kor 15,3) . Ježišova vykupiteľská smrť (652) osobitne spĺňa 

proroctvo o trpiacom Služobníkovi. (713) Ježiš sám ukázal zmysel svojho života a svojej smrti 

https://katechizmus.sk/kkc-839
https://katechizmus.sk/kkc-1851
https://svatepismo.sk/hladat?term=Hebr%206,6
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Kor%202,8
https://katechizmus.sk/jezis-zomrel-ukrizovany#ii-kristova-vykupitelska-smrt-v-bozom-plane-spasy
https://katechizmus.sk/kkc-517
https://svatepismo.sk/hladat?term=Sk%202,23
https://katechizmus.sk/kkc-312
https://svatepismo.sk/hladat?term=Sk%204,27-28
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Kor%2015,3
https://katechizmus.sk/kkc-652
https://katechizmus.sk/kkc-713
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938


 

18 

 

vo svetle trpiaceho Služobníka. Po svojom zmŕtvychvstaní dal toto vysvetlenie Písem emauským 

učeníkom a potom aj samotným apoštolom. 

 

 

B O H  H O  „ Z A  N Á S  U R O B I L  H R I E C H O M “  

 

602 Preto svätý Peter môže takto formulovať apoštolskú vieru v Boží plán spásy: „Veď viete, že 

zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení… drahou krvou 

Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením 

sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám“ (1Pt 1,18-20) . Trestom za hriechy ľudí, 

ktoré sú následkom dedičného hriechu, je smrť. (400) Tým, že Boh poslal svojho vlastného Syna 

v postavení sluhu, totiž v postavení padlého ľudstva a pre hriech vydaného na smrť, „toho, ktorý 

nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ (519) 

(2Kor 5,21) . 

603 Ježiš nepoznal zavrhnutie, ako keby bol sám zhrešil. Ale vo vykupiteľskej láske, ktorá ho 

stále zjednocovala s Otcom, prijal nás v poblúdení nášho hriechu vo vzťahu k Bohu až natoľko, 

že na kríži mohol v našom mene povedať: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mk 15,34) 

. Keď ho takto Boh urobil solidárnym s nami hriešnikmi, „vlastného Syna neušetril, ale vydal ho 

za nás všetkých“ (2572) (Rim 8,32) , aby sme boli „zmierení s Bohom smrťou jeho Syna“ (Rim 

5,10) . 

 

 

B O H  M Á  I N I C I A T Í V U  V O  V Š E O B E C N E J  V Y K U P I T E Ľ S K E J  L Á S K E  

 

604 Tým, že Boh vydal svojho Syna za naše hriechy, (211) ukázal, že jeho plán s nami je plánom 

dobrotivej lásky, (2009) ktorá predchádza akúkoľvek zásluhu z našej strany: „Láska je v tom, že 

nie my sme milovali Boha, (1825) ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu 

za naše hriechy“ (1Jn 4,10) . „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, 

keď sme boli ešte hriešnici“ (Rim 5,8) . 

605 Táto láska nevylučuje nikoho, ako to pripomenul Ježiš v závere podobenstva o stratenej ovci: 

„Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých“ 

(Mt 18,14) . Uisťuje, že položí „svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mt 20,28) . Výraz „za 

mnohých“ nie je obmedzujúci: stavia ľudstvo ako celok proti jednej osobe Vykupiteľa, (402) 

ktorý sa vydáva, aby ho spasil. Cirkev, pridržiavajúc sa apoštolov, učí, že Kristus zomrel za 

všetkých ľudí (634, 2793) bez výnimky: „Nie je, nebol a ani nebude nijaký človek, za ktorého by 

nebol [Kristus] trpel.“ 
 

III. Kristus obetoval seba samého Otcovi za naše hriechy  

Zhrnutie 

5. článok JEŽIŠ KRISTUS „ZOSTÚPIL K ZOSNULÝM, TRETIEHO DŇA VSTAL Z MŔTVYCH“  

6. článok JEŽIŠ KRISTUS „VSTÚPIL NA NEBESIA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA OTCA 

VŠEMOHÚCEHO“  

7. článok „ODTIAĽ PRÍDE SÚDIŤ ŽIVÝCH I MŔTVYCH“  

TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO  

 

 

 

 
 

https://svatepismo.sk/hladat?term=1Pt%201,18-20
https://katechizmus.sk/kkc-400
https://katechizmus.sk/kkc-519
https://svatepismo.sk/hladat?term=2Kor%205,21
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mk%2015,34
https://katechizmus.sk/kkc-2572
https://svatepismo.sk/hladat?term=Rim%208,32
https://svatepismo.sk/hladat?term=Rim%205,10
https://svatepismo.sk/hladat?term=Rim%205,10
https://katechizmus.sk/kkc-211
https://katechizmus.sk/kkc-2009
https://katechizmus.sk/kkc-1825
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Jn%204,10
https://svatepismo.sk/hladat?term=Rim%205,8
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2018,14
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2020,28
https://katechizmus.sk/kkc-402
https://katechizmus.sk/jezis-zomrel-ukrizovany#zhrnutie
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=864
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=904
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=904
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=915
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
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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 
 

 
 

UPRATOVANIE A ZDOBENIE KOSTOLA  
PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI 

 
V piatok 17. decembra o 20.00 hod. (po 
večernej svätej omši) sa bude upratovať 
kostol a Church Hall. 
  

V nedeľu 19. decembra 2021 po skončení 
poludňajšej svätej omše sa bude zdobiť 
kostol na vianočné sviatky.  
 
Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané 
upraviť Boží stánok primerane Božej sláve, 
aby sme mohli Božie Dieťa privítať v jemu 
dôstojnom a nám príjemne čistom prostredí.  
Prosíme, keby ste dali vedieť sekretárke 
Daniele, kto bude môcť prísť. 
V tomto čase bude kňaz aj spovedať a tak 
„brigádnici“ budú mať možnosť pristúpiť 
taktiež ku sviatosti zmierenia prednostne  . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amway.sk/fbsk


 

20 

 

 



 

21 

 

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 (Daniela 
Brachová, Vladimír Marko). 
 

PODPORA SCM V ROKU 2021 
 

Existencia a 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 obmedzená.  
 
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. 
 

BUĎ VEĽKORYSÝ A ŠTEDRÝ K NEJ I HRDÝ NA SEBA SAMÉHO. 
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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 aj 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. 

 
 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM v nedeľu 28/11/2021  
Zbierka   :  £ 305.00 
GA obálky  :  £   75.00 
 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu 
v mesiaci je obetovaná za všetkých pravidelných 
a stálych dobrodincov a podporovateľov SCM.  

 
 

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 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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Foto: Marianna Mokryšová, Moje Kysuce 
Zdroj: https://www.mojekysuce.sk/spravodajstvo/z-fotografii-marianny-mokrysovej-citit-lasku-k-prirode 
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Dnes po svätej omši Vás pozývame na kávu a čaj do Church Hall. 

Church Hall je otvorená do 15.30 hod. 
 

Žiadame všetkých hostí a užívateľov Church Hall, aby rešpektovali všetky pokyny a nariadenia 
súvisiace s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19. 

 
Pokyny súvisiace s prítomnosťou v Church Hall a jej užívaním: 
- Za dodržiavanie nasledovných pokynov a poriadok v Church Hall je plne zodpovedná osoba 

(dobrovoľník) poverená duchovným správcom SCM  

- Všetci hostia a užívatelia Church Hall sú povinní dodržiavať a rešpektovať tieto pokyny 

a usmernenia poverenej osoby (dobrovoľníka) 

- hostia a užívatelia majú k dispozícii dezinfekčný prostriedok na dezinfikovanie rúk pri 

vchode do Church Hall, na toaletách a stole pri potravinách 

- KUCHYNKA JE PRÍSTUPNÁ IBA PRE POVERENÚ OSOBU.  

Nechajte sa poverenou osobou obslúžiť, ak niečo potrebujete z kuchynky 

- ZATVÁRAŤ ZA SEBOU DVERE DO CHURCH HALL  

(aby tí, ktorí sa chcú modliť v kostole, boli čo najmenej rušení) 

- POŽÍVANIE ALKOHOLU V CHURCH HALL NIE JE DOVOLENÉ !!! 

- zanechať po sebe čistý stôl – odpadky dať do koša 

- Za kávu a čaj uvítame príspevok 50 pence/pohár, aby sme mohli uhradiť náklady spojené 

s nákupom tovaru a skvalitňovať ponuku a sortiment poskytovaných nápojov so všetkými 

doplnkami 

 

ZABLAHOŽELAJ K MENINÁM 
 

Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, manželovi, 

manželke, priateľom, priateľkám, známym, chorým, kňazom, susedom, kolegom, ktorí 
v tomto týždni oslavujú svoje meniny 
 

05.12. – Oto 
06.12. – Mikuláš 
07.12. – Ambróz 

08.12. – Marína 
09.12. – Izabela 
10.12. – Radúz 
11.12. – Hilda 

12.12. – Otília 
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