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ČÍTANIA a ŽALMY 
 

PRVÉ ČÍTANIE 

Kniha proroka Amosa   −   Am 7, 12-15 

 

Choď, prorokuj môjmu ľudu 

 

Lektor :  Čítanie z Knihy Amosa 
 
Amaziáš, kňaz v Beteli, povedal Amosovi: „Choď, jasnovidec, bež do judejskej 

krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj! V Beteli už neprorokuj, lebo tu je 
kráľova svätyňa a chrám kráľovstva.“ 
 

Amos odpovedal Amaziášovi: „Nie som prorok ani žiak proroka; ja som pastier 
a pestovateľ poľných fíg. No Pán ma vzal od stáda a povedal mi: ‚Choď, prorokuj 

môjmu ľudu, Izraelu!‘“ 
 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud :    Bohu vďaka. 

 
 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Kniha žalmov   −   Ž 117, 1. 2 

 

Kantor :  R./  Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. 

 
Ľud :    R./  Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. 

 
Kantor :  Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; * 

on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. 
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, * 
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. – R./ 

 
Ľud :    R./  Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. 
 
Kantor :  Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, * 

spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. 
Vernosť vyrastie zo zeme, * 
spravodlivosť zhliadne z neba. – R./ 

 
Ľud :    R./  Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. 
 
Kantor :  Veď Pán dá požehnanie * 

a svoje plody vydá naša zem. 
Pred ním bude kráčať spravodlivosť * 

a po stopách jeho krokov spása. – R./ 

 
Ľud :    R./  Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. 
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DRUHÉ ČÍTANIE 

List Efezanom   −   Ef 1, 3-14 

 

V ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil 

 

Lektor :  Čítanie z Listu svätého Pavla apoštola Efezanom 
 
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi 
požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. 
 
Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou 
svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle 
predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na 
chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. 
 

V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva 
jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď 
nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo 

si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave 
všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. 
 
V ňom, veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, 
ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy my, 
čo sme už prv dúfali v Krista. V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, 
evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou 
prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na 
vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy. 
 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud :    Bohu vďaka. 

 

 

 

 

 

 

 

VERŠ PRED EVANJELIOM 
 

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

Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca,  
aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania. 
 

Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
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EVANJELIUM 

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 28, 16-20 

 

Začal ich posielať 

 

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

Kňaz (diakon) :    Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša 

Ľud :              Sláva tebe, Pane. 
 

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými 
duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani 
kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje 
šiat. 

 
A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ 
nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, 
odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ 
 
Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali 

olejom veľa chorých a uzdravovali. 
 
Kňaz (diakon) :    Počuli sme slovo Pánovo. 
Ľud :              Chvála, tebe, Kriste. 
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Evanjelium podľa Marka ukazuje svojim čitateľom veľmi priamu cestu ohľadom Ježišovho 
povolania učeníkov a poslania, ktoré im Ježiš zveril. Ježiš povoláva jednotlivých ľudí 

predovšetkým suverénne a slobodne, v plnej poslušnosti Otcovi (porov. Mk 1,16-20; 2,13-
14): „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Jn 15,16). Učeníci zo svojej strany 

prijímajú Boží dar, ktorý k nim neočakávane prichádza skrze onoho Proroka a Majstra z 
Galilei... 

Z týchto jednotlivcov potom Ježiš vytvára komunitu: „Potom vystúpil na vrch, povolal 
k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich“ počet 

pripomínajúci kmene Izraela na Sinaji, s ktorými Boh uzavrel zmluvu (porov. Ex 24,4) 
–  „aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov“ (Mk 3,13-15). 

„Aby boli s ním“ – týmito niekoľkými slovami je vyjadrené „jediné nevyhnutné“ (Lk 

10,42) Ježišových učeníkov: žiadne intelektuálne priľnutie k učeniu majstra, ale 
spoločenstvo života s Ježišom, osobný vzťah k nemu (porov. Sk 1,21; 1Jn 1,1-4), 

ktorý je na prvom mieste pred všetkým ostatným... Učeníci sú svedkami Ježiša Krista 
a majú účasť na jeho existencii prežívanej zvláštnym spôsobom, nie sú to propagátori 
nejakého učenia ani militantní stúpenci ideológie! 

Z toho všetkého vychádza poslanie, spomenuté vo chvíli ustanovenia dvanástich, ktoré 

opisuje dnešný úryvok evanjelia. Tí, ktorých Ježiš vyvolil a pretvoril na spoločenstvo 
života, teraz urobí apoštolmi, teda poslanými: „Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po 
dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi“ (Mk 6,7). Je to poslanie, ktoré nie je určené len 

„strateným ovciam Izraela“ (Mt 10,6; 15,24), ale je aj predobrazom toho, čo apoštolov čaká 

po Veľkej noci, kedy budú poslaní ku všetkým národom až na koniec sveta (porov. Mk 
16,15). Ježiš ich posiela „po dvoch“, inšpiruje sa tak bežnou praxou v okruhu Jána 
Krstiteľa (porov. Lk 7,18), ktorú neskôr prevzala prvotná cirkev (porov. Sk 11,30; 13,2 

atď.). Apoštoli chodia vo dvojiciach, aby sa navzájom podporovali, aby neupadli do 
extravagancií potulných kazateľov, aby mohli viditeľným spôsobom žiť bratskú 
lásku a predovšetkým, aby ukázali na dimenziu spoločenstva Kráľovstva: hlásanie 
kráľovstva nemôže byť individualistickou záležitosťou z vlastnej súkromnej 
iniciatívy, ale je to vždy skutok spoločenstva cirkvi, pretože tam, „kde sú dvaja 
alebo traja zhromaždení a poslaní v Ježišovom mene, tam je on uprostred“ (porov. 

Mt 18,20). 

„Dal im moc nad nečistými duchmi.“ To je moc vlastná Ježišovi Kristovi (porov. Mk 1,23-

28.32-34.39; atď.) A ako takú ju zveruje svojim. Jediný skutočný cieľ kresťanského 
poslania teda spočíva v odobratí priestoru pre satanovu činnosť vo svete skrze slová a 
skutky, ktoré majú účinnosť z Pánovej moci: „Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 
Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali“ (Mk 6,12-13). 

Čo sa týka spôsobu poslania, Ježiš dáva niekoľko všeobecných požiadaviek, ktoré sa dajú 
zhrnúť do radikálnosti nutnej k hlásaniu evanjelia. Vonkajší vzhľad poslaného má byť 
znamením, že to, čo hlása, aj osobne prežíva, znamením pevného priľnutia k Bohu, ktorý 

„vie, čo potrebujeme, skôr než ho o to prosíme“ (porov. Mt 6,8). Všetko má smerovať k 
viditeľnému znameniu chudoby. Štýl toho, kto ohlasuje evanjelium, s ohlasovaním aj 
súvisí, je pre nich dokonca podstatný! 

Ježišovo vyslanie sa netýka iba apoštolov – znamená veľmi konkrétnu výzvu aj pre 

každého čitateľa evanjelia. Všetkým kresťanom je totiž zverená úloha ohlasovať, že 
sa „priblížilo Božie kráľovstvo“ (Mk 1,15), a stavať sa na odpor zlému. Každý kresťan 
je povolaný svedčiť o tom v ľudskom spoločenstve a byť si vedomý, že jeho poslanie 
bude natoľko účinné, nakoľko bude žiť s Kristom ako učeník, ktorý má podiel na 

moci svojho Pána, až bude žiť ako Kristus, pretože Kristus sám už žije v ňom (porov. 
Gal 2,20)... 

(Spracované podľa: Enzo Bianchi, Hlásej slovo) 
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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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OZNAMY NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 

 

 

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: 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia  
a liturg. farba 

pondelok féria  

utorok féria  

streda féria  

štvrtok féria  

piatok féria  

sobota sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov spomienka 

nedeľa  16. v Cezročnom období   

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
11.07. 

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   

streda 
19.00 – 19.20 

19.30 – 20.00 

spovedanie 

sv. omša – slovensky   

štvrtok   

piatok 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky   

sobota    

nedeľa 

18.07. 

12.30 – 12.50 

13.00 – 14.00 
14.00 – 16.00 

spovedanie  

sv. omša – slovensko – česky   
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.  
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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


 

11 

 

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  

 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  
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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). 
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 

 

 
 

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. 
 

V nedeľu 11.7.2021 (čiže dnes) po 
svätej omši sa bude konať aj druhá 
zbierka na tento účel. 
 
Je možné prispieť na tento účel aj 

platbou na účet SCM s poznámkou 
MORAVA (aby sme vedeli identifikovať 

úmysel darcu) do 11.7.2021. 
 

Foto: Jakub Plíhal 

 

 

 
 

https://www.amway.sk/fbsk
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KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 
 

... pokračovanie ... 

 

PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY  

PRVÝ ODDIEL „VERÍM“ – „VERÍME“  

PRVÁ KAPITOLA ČLOVEK JE „SCHOPNÝ“ BOHA  

DRUHÁ KAPITOLA BOH IDE V ÚSTRETY ČLOVEKOVI  

TRETIA KAPITOLA ODPOVEĎ ČLOVEKA BOHU  

 

1. článok VERÍM  

 

       I. Poslušnosť viery  

II. „Viem, komu som uveril“ (2Tim 1,12)  

III. Vlastnosti viery  

 

VIERA JE MILOSŤ  

 

153 Keď svätý Peter vyznáva, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha, Ježiš mu 
hovorí, že toto zjavenie mu neprišlo z tela a krvi,(552) ale od jeho Otca, „ktorý je 
na nebesiach“ (Mt 16,17). (1814) Viera je Boží dar, nadprirodzená čnosť, ktorú 
vlieva Boh. „Aby sa takáto viera mohla vzbudiť, je potrebná predchádzajúca a 
pomáhajúca Božia milosť a vnútorná pomoc Ducha Svätého,(1996) ktorý by 
pohol srdce a obrátil ho k Bohu,(2606) otvoril oči mysle a dal ,všetkým pocit 
šťastia zo súhlasu s pravdou a z viery v pravdu‘.“ 

 
 

VIERA JE ĽUDSKÝ ÚKON  

 

154 Veriť možno iba vďaka milosti a vnútornej pomoci Ducha Svätého. Je však 
takisto pravda, že veriť je pravý ľudský úkon.(1749) Dôverovať Bohu a súhlasiť 
s pravdami, ktoré zjavil, neodporuje ani slobode, ani rozumu človeka. Ani v 
ľudských vzťahoch neodporuje našej dôstojnosti, keď veríme, čo iní hovoria o 
sebe a o svojich úmysloch, alebo keď veríme ich sľubom (napríklad keď muž a 
žena uzatvárajú manželstvo), aby sme tak vstúpili do vzájomného spoločenstva. 

Preto ešte menej odporuje našej dôstojnosti, ak máme „vierou prejaviť úplnú 
poslušnosť rozumu a vôle Bohu,(2126) ktorý zjavuje“, a tak vstúpiť do 
dôverného spoločenstva s ním.  
 
155 V úkone viery ľudský rozum a ľudská vôľa(2088) spolupracujú s Božou 
milosťou: „Veriť je úkon rozumu, ktorý súhlasí s Božou pravdou na príkaz vôle, 
ktorú pohol Boh milosťou.“ 

 

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=69
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=98
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=228
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=232
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=232
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=233
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=233
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=233
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=242
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=2%20Tim%201,%2012
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=233
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=233
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=250
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=250
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=552
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Mt%2016,%2017
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1814
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1996
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2606
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=252
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1749
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2126
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2088
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=228
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=233
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=252
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VIERA A ROZUM  

 

156 Dôvodom viery nie je to, že sa zjavené pravdy javia ako pravdivé a 

pochopiteľné svetlu nášho prirodzeného rozumu. Veríme „pre autoritu samého 
Boha,(1063) ktorý zjavuje a ktorý sa nemôže mýliť ani nemôže klamať“. „Aby 
však poslušnosť našej viery bola primeraná rozumu,(2465) Boh chcel, aby sa k 
vnútornej pomoci Ducha Svätého pripojili vonkajšie dôkazy jeho Zjavenia.“ A 
tak zázraky Krista a svätých, (548) proroctvá, šírenie Cirkvi a jej svätosť, jej 
plodnosť a stabilnosť sú „úplne spoľahlivé znaky Božieho zjavenia,(812) 
primerané chápavosti všetkých“, sú dôvody vierohodnosti, z ktorých vidno, že 
„súhlas viery vôbec nie je slepým hnutím ducha“.  
 
157 Viera je istá, istejšia než akékoľvek ľudské poznanie, lebo sa zakladá na 
samom slove Boha, ktorý nemôže klamať: Isteže, zjavené pravdy sa môžu zdať 
ľudskému rozumu a ľudskej skúsenosti nejasné, ale „istota, ktorá pochádza z 

Božieho svetla, je väčšia ako tá, ktorá pochádza zo svetla prirodzeného rozumu“. 
„Desaťtisíc ťažkostí nevytvorí ani len jednu pochybnosť.“ (2088)  
 
158 „Viera sa snaží pochopiť [des quaerens intellectum]“: patrí k viere, že veriaci 
túži lepšie poznať toho, komu uveril, a lepšie pochopiť to, čo zjavil.(2705) Hlbšie 
poznanie zasa vzbudí väčšiu vieru, čoraz väčšmi zapálenú láskou. Milosť viery 
otvára „oči srdca“ (Ef 1,18), aby sme živo chápali obsah Zjavenia,(1827) čiže 
celok Božieho plánu a tajomstiev viery, ich spojitosť medzi sebou a s Kristom, 
ktorý je stredobodom zjaveného tajomstva.(90) „Aby sa však chápanie Zjavenia 
čoraz väčšmi prehlbovalo… Duch Svätý ustavične zdokonaľuje vieru svojimi 
darmi.“ (2518) A tak podľa výroku svätého Augustína: „Cháp, aby si veril: ver, 
aby si chápal.“  
 
159 Viera a veda. „Hoci viera presahuje rozum, medzi vierou a rozumom nikdy 
nemôže byť skutočný rozpor:(283) lebo ten istý Boh, ktorý zjavuje tajomstvá a 

vlieva vieru, vložil do ľudského ducha svetlo rozumu. A Boh nemôže poprieť seba 
samého ani pravda nikdy nemôže protirečiť pravde.“ „Preto ak metodický 
výskum(2293) v akomkoľvek vednom odbore postupuje naozaj vedecky a v 
súlade s morálnymi normami, nikdy nebude v skutočnom rozpore s vierou, lebo 
svetské skutočnosti i skutočnosti viery majú svoj pôvod v tom istom Bohu. Ba 
toho, kto sa pokorne a vytrvalo snaží preskúmať tajomstvá sveta, vedie akoby 
Božia ruka, hoci si to neuvedomuje. Boh totiž udržiava všetky veci a spôsobuje, 
že sú tým, čím sú.“ 

 

SLOBODA VIERY  

NEVYHNUTNOSŤ VIERY  

VYTRVALOSŤ VO VIERE  

VIERA – ZAČIATOK VEČNÉHO ŽIVOTA  
 

2. článok VERÍME  

Zhrnutie  

http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=255
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1063
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2465
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=548
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=812
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2088
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2705
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Ef%201,%2018
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1827
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=90
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2518
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=283
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2293
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=260
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=262
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=264
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=266
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=255
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=260
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=262
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=264
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=266
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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 04/07/2021 
zbierka - £ 208.48 
GA obálky - £ 25.00 

zbierka na pomoc farnosti Moravská Nová 
Ves ktorá bola postihnutá ničivým tornádom 
– £ 469.80 

 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu 
v mesiaci je obetovaná za všetkých pravidelných a stálych dobrodincov 
a podporovateľov SCM.  
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Dnes po svätej omši Vás pozývame na kávu a čaj do Church Hall. 

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 
 

11.07. – Milota 

12.07. – Nina 
13.07. – Margita 
14.07. – Kamil 
15.07. – Henrich 

16.07. – Drahomír, Rút 
17.07. – Bohuslav 
18.07. – Kamila 
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