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ČÍTANIA a ŽALMY 
 

PRVÉ ČÍTANIE 

Kniha Múdrosti   −   Múd 1, 13-15; 2, 23-24 

 
Smrť prišla na svet zo závisti diabla 

 

Lektor :  Čítanie z Knihy Múdrosti  

 
Boh nestvoril smrť, ani sa nekochá v zániku žijúcich. Veď on všetko stvoril pre bytie; tvory 
sveta sú pre život, nie je v nich jed smrti; ani podsvetie nevládne na zemi, lebo 
spravodlivosť je nesmrteľná. 
Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť; utvoril ho ako obraz svojej podstaty. Smrť 
prišla na svet zo závisti diabla: preto ju okúsia všetci, čo mu patria. 
 

Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 

Ľud :    Bohu vďaka. 
 
 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Kniha žalmov   −   Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b 

 
R./  Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. 
 
Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil * 
a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. 
Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, * 

navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu. - R./ 
 

Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí, * 
vzdávajte vďaky jeho menu svätému. 
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, * 
ale celý život jeho láskavosť. 
Podvečer je nám hosťom plač * 

a radosť nad ránom. - R./ 
 

Čuj, Pane a zmiluj sa nado mnou; * 
Pane, buď mi na pomoci. 
Môj nárek si obrátil na tanec; * 

Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť. - R./ 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 

Druhý list Korinťanom   −   2 Kor 8, 7. 9. 13-15 

 

Váš prebytok pomôže chudobným bratom v nedostatku 

 

Lektor :  Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom  
 

Bratia, ako vynikáte vo všetkom: vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti 
a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. 
Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás 
chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. 
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Veď nejde o to, aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie. Teraz váš 
prebytok im pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám; 
a tak sa to vyrovná, ako je napísané: „Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal 
nedostatok.“ 
 

Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 

Ľud :    Bohu vďaka. 

 

 

VERŠ PRED EVANJELIOM 
 

Kantor :  Aleluja, aleluja, aleluja.  
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  

 
Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život. 
 

Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
 
EVANJELIUM 

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 5, 21-24. 35b-43 

 
Kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú? 

 

Kňaz (diakon) :  Pán s vami. 

Ľud :             I s duchom tvojím. 

Kňaz (diakon) :    Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka 

Ľud :              Sláva tebe, Pane. 
 
Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri 
mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol 
mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela 
a žila.“ 
Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. 
Tu prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte 
unúvaš učiteľa?“ 
Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“ 
A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. 
Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel 
dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho 
vysmiali. 
Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil 
ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade 
znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť 
rokov. 
I stŕpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, 
aby dievčaťu dali jesť. 
 

Kňaz (diakon) :    Počuli sme slovo Pánovo. 

Ľud :              Chvála, tebe, Kriste. 

NICEJSKO-CARIHRADSKÉ VYZNANIE VIERY 
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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. 
 
 
 

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

 
 

Modlitba na úmysel sv. Otca 
 
C:   Pomodlime sa na úmysel svätého Otca: 
   Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, 
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   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. 

 

OZNAMY NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia  
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2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

 

POČNÚC NEDEĽOU 30.MÁJA 2021 SA RUŠIA 
NEDEĽNÉ VEČERNÉ SVÄTÉ OMŠE AŽ DO KONCA SEPTEMBRA 2021. 

 
 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac júl: 

 

 

 

 

 

a liturg. farba 

pondelok sv. Ireneja, biskupa a mučeníka spomienka 

utorok sv. Petra a Pavla, apoštolov – prikázaný sviatok slávnosť 

streda féria  

štvrtok féria  

piatok Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie sviatok 

sobota sv. Tomáša, apoštola sviatok 

nedeľa  sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov  slávnosť 

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
27.06. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.00 – 16.00 

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

pondelok    

utorok  prikázaný sviatok - sv.omša v SCM SA  NESLÁVI 

streda  pohreb v Plymouth - sv.omša v SCM  SA  NESLÁVI 

štvrtok   

piatok 

17.00 – 19.00 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

 
20.00 – 22.00 

sledovanie zápasu ME vo futbale - štvrťfinálový  zápas (v Church Hall) 

spovedanie 
sv. omša – slovensky   
moderovaná adorácia pred vystavenou 
sviatosťou Oltárnou s požehnaním na záver 
sledovanie zápasu ME vo futbale - štvrťfinálový  zápas (v Church Hall) 

sobota    

nedeľa 
04.07. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

 
14.00 – 16.00 

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

posedenie v Church Hall pri občerstvení 

Evanjelizačný 
Aby sme sa odvážne a s nadšením usilovali nadväzovať dialóg 
a budovať priateľstvo, keď nastanú konfliktné situácie v sociálnej, 
ekonomickej, či politickej oblasti.   

Úmysel KBS 
Aby živá úcta k svätým Cyrilovi a Metodovi bola podnetom novej 
evanjelizácie celej našej spoločnosti.  

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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ZMENY K OBMEDZENIAM V ČASE PANDÉMIE 

KORONAVÍRUSU COVID-19: 
 

NAĎALEJ PLATÍ A SME POVINNÍ DODRŽIAVAŤ: 

 

• BEZVÝHRADNE A BEZODKLADNE REŠPEKTOVAŤ POKYNY OZNAČENÉHO 
USPORIADATEĽA NA TO POVERENÉHO DUCHOVNÝM SPRÁVCOM SCM  

!!!  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 
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• V PRIESTOROCH, KDE SA VYKONÁVAJÚ OBRADY, ODSTRÁNIŤ NÁDOBY S VODOU 
(NAPR. SVÄTENIČKY)  

• Z OBRADOV ÚPLNE VYLÚČIŤ OSOBY, KTORÉ MAJÚ NARIADENÚ KARANTÉNU, 
ALEBO AKÉKOĽVEK PRÍZNAKY RESPIRAČNÉHO INFEKČNÉHO OCHORENIA 

• ŽE PRI VSTUPE A POBYTE MUSIA MAŤ ÚČASTNÍCI MASKU (POVINNÉ) NA TVÁRI 
A ŇOU PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY (ÚSTA I NOS) POČAS PRÍTOMNOSTI 
V CHRÁME  

• KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI MUSÍ APLIKOVAŤ DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK NA RUKY K 
TOMU URČENÝ A PRIPRAVENÝ V KOSTOLE PRI VSTUPE AKO AJ PRI ODCHODE 
Z KOSTOLA 

• ŽE SA NEDÁVA ZNAK POKOJA (ZNAK POKOJA SA NAHRADÍ ÚKLONOM ALEBO 
GESTOM ÚSMEVU SMEROM K OSOBÁM OKOLO SEBA) 

• PRED ROZDÁVANÍM SVÄTÉHO PRIJÍMANIA SI MUSÍ ROZDÁVATEĽ DEZINFIKOVAŤ 
RUKY 

• ZACHOVANIE ROZOSTUPOV V RADE PRI PRIJÍMANÍ EUCHARISTIE  

• EUCHARISTIA SA PODÁVA VÝLUČNE NA RUKU (A PRIJÍMATEĽ JE POVINNÝ JU 
PRIJAŤ PRED KŇAZOM) 

• DODRŽIAVAŤ RESPIRAČNÚ ETIKETU, NEPODÁVAŤ SI RUKY, KAŠĽAŤ, KÝCHAŤ DO 
VRECKOVKY, RESP. LAKŤOVÉHO OHYBU 

• PO SKONČENÍ KAŽDEJ SVÄTEJ OMŠE MUSIA BYŤ LAVICE, KĽUČKY A PRIESTORY 
KOSTOLA DEZINFIKOVANÉ (UVÍTAME POMOC DOBROVOĽNÍKOV PRI SANITOVANÍ 
KOSTOLA) 

• PO SKONČENÍ KAŽDEJ SVÄTEJ OMŠE DEZINFIKOVAŤ POUŽITÉ BOHOSLUŽOBNÉ 
A INÉ PREDMETY 

 
 

 

ZMENY V PLATNOSTI : 

• KAPACITA KOSTOLA, KTORÁ BOLA STANOVENÁ NA 35 OSÔB NA JEDNU 
BOHOSLUŽBU, SA ROZŠIRUJE PODĽA MOŽNOSTÍ CHRÁMU PRI ZACHOVANÍ 
MINIMÁLNEHO ROZOSTUPU 1METER  

• PRED SV.OMŠOU ALEBO PO SV.OMŠI JE MOŽNÉ MAŤ POBOŽNOSŤ 

• JE MOŽNÝ SPEV MALÉHO SPEVOKOLU (DO 6 OSÔB)  

• PRI VSTUPE DO KOSTOLA IBA V NEDELE KAŽDÝ ÚČASTNÍK BOHOSLUŽBY MUSÍ SA 
ZAPÍSAŤ A UVIESŤ SVOJE CELÉ MENO A TELEFÓNNE ČÍSLO NA ZOZNAM K TOMU 
URČENÝ, VO VŠEDNÉ DNI SA TÁTO POVINNOSŤ NEVYŽADUJE 

• JE MOŽNÉ POUŽÍVANIE TOALIET VVÝLUČNE V CHURCH HALL 

• JE MOŽNÉ VYUŽITIE CHURCH HALL NA OBČERSTVENIE PRI ZACHOVANÍ 
NARIADENÍ O BEZPEČNOSTI A LIMITOVANÍ PRENOSU NÁKAZY (NUTNÁ OBSLUHA 
DOBROVOĽNÍKA PRI ZARIADENIACH POSKYTUJÚCICH OBČERSTVENIE) 

 
 

  
     Londýn, revidované 17. mája 2021 
                              Rev. Tibor Borovský   
                    duchovný správca SCM v Londýne  

BIBLICKÉ STRETNUTIA 
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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). 
Počet účastníkov je obmedzený na 15 ľudí a musia mať nasadené na tvári rúška  

(ak sa stretnutie koná v kostole na chóruse). 
 

Otvorené biblické stretko na London Bridge 

 
 
 

UPRATOVANIE KOSTOLA  
 
V piatok 2. júla 2021 sa bude upratovať kostol. Začiatok je 
stanovený na 20.30 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. 

 
 
 

ZRUŠENÉ SVÄTÉ OMŠE IBA V TOMTO TÝŽDNI  
 
Sväté omše iba v tomto týždni sú zmenené. 
Svätá omša v utorok 29. júna 2021 na 

prikázaný sviatok svätých Petra a Pavla SA 
NEBUDE SLÁVIŤ V KOSTOLE SCM. 

Rovnako SA NEBUDE SLÁVIŤ V KOSTOLE 
SCM svätá omša v stredu 30. júna 2021. 
Duchovný správca bude pochovávať v meste 
Plymouth a nie je mu možné stihnúť v tento deň 
večernú svätú omšu. 
 
 
 
 

MODEROVANÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

 

Srdečne pozývame všetkých na obnovenú moderovanú prvopiatkovú 
poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve Božského 
Srdca Ježišovho. Poklona začína hneď po skončení svätej omše na prvý 
piatok 4. júna 2021 o 20.00 hod.  
(sv. omša začína o 19.30 hod.)  

ZRUŠENIE VÝLETU A FOLKLÓRNEHO 

FESTIVALU 

https://www.amway.sk/fbsk
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V SANDWICH 
 
Milí priatelia, 
 
z dôvodu celkovej pandemickej situácie a predĺžených vládnych opatrení 
sa výlet do Sandwich dňa 3.júla 2021 neuskutoční. 
Taktiež festival Folk & Ale sa v tomto termíne nekoná, bol zrušený. 
 
Ďakujem(e) za pochopenie. 

Slavomír Švec, organizátor podujatia 

 
 

POMOC FARNOSTIAM NA JUŽNEJ MORAVE  
POSTIHNUTÝM NIČIVÝM TORNÁDOM 

 
Milí priatelia, isto ste zaregistrovali 
tragédiu, ktorá postihla niektoré obce na 
južnej Morave vplyvom ničivého tornáda. 
Farská rada Slovenskej katolíckej misie 
rozhodla, že sa poskytne pomoc 
farnostiam a ich objektom, ktoré boli 
rovnako postihnuté touto ničivou 
živelnou silou. 
V jednej farnosti na kostole odnieslo 
strechu a v druhej farnosti Hrušky 
tornádo strhlo strechu kostola a zrútila 
sa veža. 
Z doteraz venovaných príspevkov 
Slovenskej katolíckej misii v Londýne 
poskytneme týmto farnostiam 5% z doteraz vyzbieraných prostriedkov v tomto roku 
a uložených na účte SCM. 
Tieto prostriedky budú v pomere 50:50 venované týmto dvom farnostiam. 
Budúcu nedeľu na slávnosť sv. Cyrila a Metoda po svätej omši sa bude konať aj druhá 
zbierka na tento účel. 
 

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 
 

http://www.katechizmus.sk/index.php
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... pokračovanie ... 

 

PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY  

PRVÝ ODDIEL „VERÍM“ – „VERÍME“  

PRVÁ KAPITOLA ČLOVEK JE „SCHOPNÝ“ BOHA  

DRUHÁ KAPITOLA BOH IDE V ÚSTRETY ČLOVEKOVI  

1. článok BOŽIE ZJAVENIE  

2. článok ODOVZDÁVANIE BOŽIEHO ZJAVENIA  

3. článok SVÄTÉ PÍSMO  

I. Ježiš Kristus – jediné Slovo Svätého písma  

II. Inšpirácia a pravdivosť Svätého písma  

III. Duch Svätý vykladá Písmo  

IV. KÁNON SVÄTÉHO PÍSMA  

V. Sväté písmo v živote Cirkvi  

 

131 „V Božom slove je taká sila a účinnosť, že ono je pre Cirkev oporou a 
životnou silou a pre deti Cirkvi posilou vo viere, pokrmom duše, čistým a 
nevysychajúcim prameňom duchovného života.“ „Veriacim v Krista má byť 
naširoko otvorený prístup k Svätému písmu.“  
 
132 „Štúdium Svätého písma nech je akoby dušou posvätnej teológie. Ale to isté 
slovo Písma(94) je zdravým pokrmom a svätou posilou aj pre službu slova – čiže 
pre pastoračnú kazateľskú činnosť, katechézu a pre každé kresťanské 
poučovanie –, v ktorej má mať liturgická homília prvoradé miesto.“  
 
133 Cirkev „veľmi naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva…(2653) všetkých 
veriacich v Krista, aby častým čítaním Svätého písma nadobudli ,vznešenosť 
poznania Krista Ježiša‘ (Flp 3,8). ,Lebo nepoznať Písmo znamená nepoznať 
Krista – Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christi est.‘“ (1792) 

 

Zhrnutie  

 

134 Celé Božie písmo je iba jedna kniha a tou jednou knihou je Kristus, „lebo 
celé Božie písmo hovorí o Kristovi a celé Božie písmo sa spĺňa v Kristovi“.  
 
135 „Sväté písma… obsahujú Božie slovo, a pretože sú inšpirované, sú naozaj 
Božím slovom.“  
136 Boh je autorom Svätého písma tak, že inšpiruje jeho ľudských autorov; 
pôsobí v nich a cez nich. Tak zaručuje, že ich spisy učia bez omylu spasiteľnú 
pravdu.  

http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=69
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=98
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=177
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=182
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=187
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=200
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=215
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=94
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2653
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Flp%203,%208
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1792
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=219
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=69
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=98
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=100
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=134
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=176
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=177
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=182
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=187
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=200
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=215
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=219
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137 Výklad inšpirovaných Písem má predovšetkým venovať pozornosť tomu, čo 
chcel Boh prostredníctvom posvätných autorov zjaviť pre našu spásu. Čo 
pochádza od Ducha, možno plne pochopiť iba pôsobením Ducha.  
 
138 46 kníh Starého zákona a 27 kníh Nového zákona Cirkev prijíma a má v 
úcte ako inšpirované.  
 
139 Štyri evanjeliá majú ústredné miesto, lebo ich stredobodom je Ježiš Kristus.  
 
140 Jednota Starého a Nového zákona vyplýva z jednoty Božieho plánu a 
Božieho zjavenia. Starý zákon pripravuje Nový a ten je splnením Starého; obidva 
sa navzájom objasňujú; obidva sú pravým Božím slovom.  
 
141 Cirkev mala vždy v úcte Božie Písma tak ako samo Pánovo telo“; obidve 
živia a usmerňujú celý kresťanský život. „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a 
pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž119,105). 
 
 

TRETIA KAPITOLA ODPOVEĎ ČLOVEKA BOHU  

 

142 Svojím Zjavením „sa neviditeľný Boh vo svojej nesmiernej láske prihovára 
ľuďom ako priateľom a stýka sa s nimi, aby ich pozval a prijal do spoločenstva 
so sebou.“ Správna odpoveď na toto pozvanie je viera.(1102)  
 
143 Vierou človek úplne podriaďuje Bohu svoj rozum a svoju vôľu. Celou svojou 
bytosťou dáva súhlas Bohu, ktorý zjavuje. Túto odpoveď človeka Bohu, ktorý 
zjavuje, nazýva Sväté písmo „poslušnosťou viery“. (2087)  

 

1. článok VERÍM  

2. článok VERÍME  

Zhrnutie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRÁCIA ČLENA SCM 

http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=%8E%20119,%20105
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=228
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1102
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2087
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=232
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=271
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=271
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=271
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=286
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=286
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=286
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=228
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=232
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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 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 20/06/2021 
zbierka - £ 93.90 
GA obálky - £ 50.00 

 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu 
v mesiaci je obetovaná za všetkých pravidelných 
a stálych dobrodincov a podporovateľov SCM.  

 
 
 

Dnes po svätej omši Vás pozývame na kávu a čaj do Church Hall. 
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Church Hall je otvorená do 16.00 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 

- tí, ktorí budú SEDIEŤ ZA STOLOM, NEMUSIA MAŤ NASADENÉ RÚŠKA NA TVÁRI 

- tí, ktorí sa budú ROZPRÁVAŤ V STOJI, SÚ POVINNÍ MAŤ NASADENÉ RÚŠKA NA TVÁRI 

- OBČERSTVENIE PRIPRAVUJE A VYDÁVA IBA POVERENÁ OSOBA  

(nie je dovolená samoobsluha) 

- 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 
 

27.06. – Ladislav, Ladislava 
28.06. – Beáta 
29.06. – Peter, Pavol, Petra 
30.06. – Melánia 
01.07. – Diana 
02.07. – Berta 
03.07. – Miloslav 
04.07. – Prokop 

 
Created and printed by SCM London 
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