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26. 09. – 03. 10. 2021
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OSLAVNÁ PIESEŇ
SLÁVA NA VÝSOSTIACH BOHU
Kňaz : Sláva Bohu na výsostiach
Ľud : a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti,
oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky,
lebo veľká je sláva tvoja,
Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci.
Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn,
Pán a Boh, Baránok Boží, syn Otca:
Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu.
Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.
Veď len ty si Svätý, len ty si Pán,
len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste,
s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen.

ČÍTANIA a ŽALMY
PRVÉ ČÍTANIE
Kniha Numeri

− Nm 11, 25-29

Čože, žiarliš za mňa? Kiež by všetok ľud prorokoval!
Lektor : Čítanie z Knihy Numeri
Pán zostúpil v oblaku a rozprával sa s Mojžišom. Vzal z ducha, ktorý bol na Mojžišovi,
a dal sedemdesiatim mužom – starším. Keď na nich duch spočinul, prorokovali, ale viac
to nerobili.
Dvaja muži však zostali v tábore; jeden z nich sa volal Eldad a druhý Medad. Aj na nich
spočinul duch, lebo aj oni boli v zozname, hoci nevyšli k stánku. Prorokovali v tábore.
I pribehol mladík a zvestoval Mojžišovi: „Eldad a Medad prorokujú v tábore.“
Tu Jozue, Nunov syn, Mojžišov služobník a vyvolenec od mladosti, povedal: „Môj pane,
Mojžiš, zakáž im to!“
Ale on povedal: „Čože, žiarliš za mňa? Kiež by všetok ľud prorokoval a kiež by im Pán dal
svojho ducha!“
Lektor :
Ľud :

Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
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RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
Kniha žalmov

−

Ž 145, 10-11. 15-16. 17-18

Kantor : R./ Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Ľud : R./ Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Kantor : Zákon Pánov je dokonalý, *
osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *
dáva múdrosť maličkým. – R./
Ľud : R./ Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Kantor : Bázeň pred Pánom je úprimná, *
trvá naveky.
Výroky Pánove sú pravdivé *
a všetky spravodlivé. – R./
Ľud : R./ Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Kantor : Tvoj služobník sa v nich vzdeláva; *
veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu.
Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach? *
Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem, – R./
Ľud : R./ Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Kantor : a svojho služobníka zachráň od pýchy, *
aby ma neovládala.
Tak budem bez škvrny *
a čistý od veľkého hriechu. – R./
Ľud : R./ Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

DRUHÉ ČÍTANIE
List Jakubov

−

Jak 5, 1-6

Mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov

Lektor : Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba
Boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo
a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť
proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch.
Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel
k sluchu Pána Zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň
zakáľačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje.

Lektor :
Ľud :

Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
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VERŠ PRED EVANJELIOM
Kantor : Aleluja, aleluja, aleluja.
Ľud : Aleluja, aleluja, aleluja.
Kantor : Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.
Ľud : Aleluja, aleluja, aleluja.

EVANJELIUM
Evanjelium podľa Marka

− Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Kto nie je proti nám, je za nás; ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju!
Kňaz (diakon) :
Ľud :

Pán s vami.
I s duchom tvojím.

Kňaz (diakon) : Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka
Ľud :
Sláva tebe, Pane.
Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov.
Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“
Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle
hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.
A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde
o svoju odmenu.
Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie,
keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.
Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života
zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.
Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý,
ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla.
A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho
kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich
červ neumiera a oheň nezhasína.“
Kňaz (diakon) : Počuli sme slovo Pánovo.
Ľud :
Chvála, tebe, Kriste.
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VYZNANIE VIERY
NICEJSKO-CARIHRADSKÉ VYZNANIE VIERY
Nicejsko-carihradské
vyznanie
viery
alebo
Nicejskokonštantínopolské 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:
Ľud:

Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
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:
Ľud:

Hľa, služobnica Pána.
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,
svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
teraz, i v hodinu smrti našej. Amen.

Ľud:
C:
Ľud:

A Slovo sa Telom stalo.
A prebývalo medzi nami.

C:

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,
svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
teraz, i v hodinu smrti našej. Amen.

Ľud:
C:
Ľud:

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
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.
Amen.

Ľud:
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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.
Amen.

Ľud:

Modlitba za zomrelých
C:
Ľud:

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

C:
Ľud:

Nech odpočívajú v pokoji.
Amen.

Modlitba k Božej Matke
C:
C:
C:
C:
C:

Mária,
Mária,
Mária,
Mária,
Mária,

uzdravenie chorých, - Ľud :
útočisko hriešnikov, - Ľud :
útecha zarmútených, - Ľud :
pomocnica kresťanov, - Ľud :
brána do neba, Ľud :
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oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.

OD 27. SEPTEMBRA 2021 SA
NAPLNO OBNOVUJE ČINNOSŤ A SLUŽBY
SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE V LONDÝNE
To znamená obnovenie všetkých bohoslužieb
-

každú stredu:

+ modlitba sv. ruženca pred sv. omšou od 19.00 hod.
+ svätá omša o 19.30 hod.

-

každý piatok

-

každú nedeľu:

-

každý prvý piatok:

-

každá 3. streda v mesiaci:

+ modlitba sv. ruženca pred sv. omšou od 19.00 hod.
+ svätá omša o 19.30 hod.

+ modlitba sv. ruženca pred sv. omšou od 12.30 a 19.00 hod.
+ sväté omše o 13.00 a 19.30 hod.

+ moderovaná adorácia o 20.00 hod. po svätej omši pred
vystavenou sviatosťou Oltárnou s požehnaním na záver

+ tichá adorácia pred svätou omšou od 18.00 hod. pred
vystavenou sviatosťou Oltárnou s požehnaním na záver

Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac október:

Evanjelizačný

Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia v prospech
jednoduchého životného štýlu, šetrnému voči životnému prostrediu,
a aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl.

Úmysel KBS

Aby sa posolstvo evanjelia stávalo viditeľným v praktických činoch
a živote našej spoločnosti

KONTAKTNÉ ÚDAJE
ADRESA: Slovak Catholic Mission in London, 14 Melior Street, London SE1 3QP
DUCHOVNÝ SPRÁVCA SCM:
Rev. Tibor Borovský
Mobil: (+44) 07597 637 411
Email: info@scmlondon.org
STRÁNKOVÉ HODINY:
Streda 15.00 – 18.00 hod.

SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU:
Daniela Brachová
Mobil: (+44)
Email: secretary@scmlondon.org

(potreba dohodnúť stretnutie cez secretary@scmlondon.org )

Počas mesiacov júl, august až do polovice septembra kancelária SCM pre čerpanie dovolenky
nebude v prevádzke a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti.
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OZNAMY NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
1. Liturgický kalendár:
Deň týždňa

Liturgický stupeň
slávenia
a liturg. farba

Liturgický sviatok

pondelok

sv. Vincenta de Paul, kňaza

utorok

sv. Václava, mučeníka

sviatok

streda

sv. Michala, Gabriel a Rafaela, archanjelov

sviatok

štvrtok

sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny
a učiteľky Cirkvi

spomienka

sobota

Svätých anjelov strážcov

spomienka

nedeľa

27 . v Cezročnom období

piatok

spomienka

spomienka

2. Program, spovedanie a sväté omše:
deň
týždňa

nedeľa
26.09.

čas

12.30
13.00
14.00
17.30

–
–
–
–

program

12.50
14.00
16.00
19.00

spovedanie
sv. omša – slovensko–česky
posedenie v Church Hall pri občerstvení
INTERNATIONAL MASS vo Westminsterskej
katedrále, Ambrosden Avenue, SW1P 1LT

sv.omša etnických skupín v londýnskych diecézach

pondelok
utorok
streda

19.00 – 19.20
19.30 – 20.00
20.00 – 21.00

spovedanie
sv. omša – slovensky
upratovanie kostola

štvrtok

piatok

19.00 – 19.20
19.30 – 20.00
20.00 – 20.30

spovedanie
sv. omša – slovensky
moderovaná adorácia pred vystavenou sviatosťou
Oltárnou k BSJ s požehnaním na záver

sobota

nedeľa
03.10.

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 svätej omše za podporovateľov SCM
posedenie v Church Hall pri občerstvení
spovedanie
sv. omša – slovensky
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OKTÓBER MESIAC MODLITBY POSVÄTNÉHO RUŽENCA
Poznámky k modlitbovej spiritualite
Ruženec je evanjeliová modlitba a tak ju
nazývajú dnes viac ako v minulosti duchovní
pastieri a vedeckí pracovníci.
Okrem toho sa lepšie pochopilo, ako ruženec
usporiadane postupne rozvíja a dáva najavo,
akým spôsobom sa Božie Slovo z milosrdného
Božieho rozhodnutia zapojilo do ľudských
osudov a uskutočnilo dielo vykúpenia, veď v
ruženci sa príhodne po poriadku základných
spasiteľných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v
Kristovi, od panenského počatia Božieho Slova a
tajomstiev Ježišovho detstva až po vrcholné
veľkonočné
udalosti,
to
jest požehnané
umučenie a slávne vzkriesenie, a ich účinky v
rodiacej sa Cirkvi na Turíce i v samej Panne
Márii, keď po tomto pozemskom vyhnanstve bola
s telom I dušou vzatá do nebeskej vlasti.
Pochopilo sa i to, že zadanie ružencových tajomstiev do troch skupín úplne
zodpovedá časovému postupu udalostí, a najmä predkladá spôsob, akým sa
pôvodne viera ohlasovala. Okrem toho Kristovo tajomstvo sa predkladá tým
istým spôsobom, ako ho chápe svätý Pavol v slávnom hymne v Liste Filipanom,
v ktorom ohlasuje poníženie, smrť a povýšenie Ježiša Krista.
Ruženec sa teda opiera o evanjelium a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia
a ľudského vykúpenia. Preto je to vonkoncom kristologická modlitba. Veď
najvlastnejšia zložka ruženca- Litániové opakovanie anjelského pozdravenia
Zdravas‘, Mária - premieňa sa na neprestajnú Kristovu chválu.
Na Krista ako na najvyššiu métu sa vzťahuje anjelovo posolstvo a pozdrav
Krstiteľovej matky: Požehnaný plod tvojho života. Ba opakovanie Zdravas‘,
Mária je akoby osnova, na ktorej sa rozvíja kontemplácia tajomstiev. Lebo Ježiš,
ktorý sa spomína v každom Zdravase, je ten istý, ktorého po poriadku
pripomínajú jednotlivé tajomstvá ako Syna Božieho a Syna Panny Márie, ktorý
sa narodil v betlehemskej jaskyni, ktorého matka v chráme obetovala,
predkladajú ho ako chlapca, ktorému záleží na tom, čo patrí jeho Otcovi,
predkladajú ho ako Vykupiteľa ľudí v smrteľných úzkostiach v Getsemanskej
záhrade,
bičovaného
a korunovaného
tŕním,
krížom
obťaženého
a zomierajúceho na Kalvárii, ako vzkrieseného z mŕtvych, vystupujúceho do
nebeskej slávy, aby zoslal dary Ducha Svätého. Je všeobecne známe, že podľa
dávnej obyčaje sa v každom Zdravase k menu Ježiš pridáva doložka,
pripomínajúca predkladané tajomstvo, aby sa tak napomáhala kontemplácia
a myseľ sa zhodovala s hlasom. Táto obyčaj sa v niektorých krajinách podnes
zachováva (Pavol CI., apoštolská exhortácia O mariánskom kulte.)
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Ak prejdeme do Ježišovho
detstva,
skrytého
života
v Nazarete k jeho verejnému
životu, naše rozjímanie nás
privedie k tajomstvám, ktoré
môžeme nazvať tajomstvami
svetla. Vskutku najväčším
tajomstvom Krista je to, že je
svetlom. On je „svetlo sveta“
(Jn 8,12). No táto pravda sa
objavuje najmä počas rokov jeho verejného účinkovania, keď ohlasuje
evanjelium Božieho kráľovstva. Keď mám kresťanskému spoločenstvu naznačiť
päť významných okamihov – žiarivých tajomstiev z tohto obdobia Ježišovho
života, myslím si, že môžu byť príhodne odhalené v týchto udalostiach:
1. pri jeho krste v Jordáne
2. keď zjavil sám seba na svadbe v Káne
3. keď ohlasoval Bože kráľovstvo a vyzýval na obrátenie
4. pri jeho premenení
5. pri ustanovení Eucharistie, sviatostného vyjadrenia veľkonočného tajomstva
(Ján Pavol II. , apoštolský list Rosarium Virginis Mariae, š.21).

ÚPLNÉ ODPUSTKY
- môžu získať iba tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine,
v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa
stanovuje:
1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku
(Enchiridion indulgentiarum, conc. 17).
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SAFEGUARDING
Safeguarding Representative has special
responsibility for promoting good and safe
practices in all activities involving
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Z bezpečnostných dôvodov
MUSIA BYŤ VŠETKY DETI
sprevádzané na toaletu
rodičom alebo dospelou
osobou.

Úctivo si Vás dovoľujeme požiadať, keby ste pri vstupe do kostola
vypli zvonenie na svojich mobilných zariadeniach
a zachovali tento status počas zdržovania sa v chráme.

!!! FOTOGRAFOVANIE V KOSTOLE !!!
Fotografovanie v kostole nie je dovolené bez súhlasu kňaza alebo člena FR.

Sme povinní zachovávať nariadenia diecézy Westminster a
predpisy GDPR o ochrane najmä maloletých detí a zraniteľných osôb.
Prosíme vás, aby ste svojím neuváženým a nedomysleným spôsobom
nevystavovali tieto osoby ťažkostiam, rovnako ako SCM prípadným
sankciám, či trestným oznámeniam.

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.

UPOZORNENIE
Nenechávajte svoje mobily, peňaženky, kabelky, ruksaky,
manželov, manželky, priateľov a priateľky bez dozoru –
iní si môžu myslieť, že je to odpoveď na ich modlitby.

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši,

Zachovajte, prosíme,
posvätné ticho v kostole!
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE
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PRÍHOVOR SVÄTÉHO OTCA
NA APOŠTOLSKEJ NUNCIATÚRE
PRED ČLENMI EKUMENICKEJ RADY CIRKVÍ
Bratislava 12. septembra (TK KBS)
Drahí členovia Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,
Srdečne vás pozdravujem a ďakujem vám, že ste prijali pozvanie a vyšli mi v ústrety: ja, pútnik
na Slovensku, vy, vítaní hostia na Nunciatúre! Som rád, že prvé stretnutie je s vami: je to znak,
že kresťanská viera je a chce byť v tejto krajine semienkom jednoty a kvasom bratstva. Ďakujem,
Vaša Blaženosť, brat Rastislav, za Vašu prítomnosť; ďakujem, drahý biskup Ivan, predseda
Ekumenickej rady, za slová, ktoré ste mi adresovali a ktoré svedčia o odhodlaní naďalej kráčať
spolu, aby sa prešlo od konfliktu k spoločenstvu.
Cesta vašich komunít začala nanovo po rokoch ateistického prenasledovania, keď bola
náboženská sloboda znemožnená alebo tvrdo skúšaná. Potom konečne nastala. Teraz vás spája
úsek cesty, na ktorom skusujete, aké je pekné, ale zároveň ťažké, žiť vieru v slobode. Existuje
totiž pokušenie znova sa stať otrokmi, iste, už nie režimu, ale ešte horšieho otroctva, toho
vnútorného.
Pred týmto vystríhal Dostojevskij v slávnom príbehu Legenda o Veľkom inkvizítorovi. Ježiš sa
vrátil na zem a uväznili ho. Inkvizítor mu adresuje ostré slová: vznáša proti nemu obžalobu, že
dal ľudskej slobode príliš veľkú dôležitosť. Hovorí mu: „Chceš ísť do sveta a ideš s prázdnymi
rukami, s akýmsi prísľubom slobody, ktorý oni vo svojej prostoduchosti a vrodenom
rozvratníctve nemôžu ani pochopiť, ktorého sa boja a ľakajú – lebo nikdy nebolo pre človeka a
ľudskú spoločnosť nič neznesiteľnejšie ako sloboda!“ (Bratia Karamazovovci I., Bratislava 1990,
s. 311). A ešte pritvrdzuje, keď dodáva, že ľudia sú pripravení vymeniť svoju slobodu za
pohodlnejšie otroctvo, podriadenie sa niekomu, kto za nich rozhodne, aby mali chlieb a istoty.
A tak Ježišovi vyčíta, že sa nechcel stať cisárom, aby zlomil svedomie ľudí a nastolil pokoj silou.
Namiesto toho naďalej uprednostnil ľudskú slobodu, kým ľudstvo žiada „chlieb a niečo k tomu“.
Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce
uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa
situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom
to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda,
ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia
ten „chlieb a niečo k tomu“.
5
Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť
ohlasovania a proroctvo svedectva? To, čo nás oslobodzuje, je pravda evanjelia, alebo sa cítime
slobodní, keď si zaobstaráme komfortné zóny, ktoré nám umožňujú riadiť svoj život a pokojne
napredovať bez negatívnych odoziev?
A ďalej, uspokojac sa s chlebom a istotami, nestratili sme snáď elán v hľadaní jednoty, za ktorú
prosil Ježiš, jednoty, ktorá vyžaduje zrelú slobodu silných rozhodnutí, zriekania a obety, ale je
predpokladom, aby svet uveril (porov. Jn 17, 21)? Nezaujímajme sa len o to, čo môže osožiť
našim jednotlivým komunitám. Sloboda, bratia a sestry, je aj našou slobodou, lebo naša sloboda
nie je úplnou bez neho a bez nej.
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Tu sa evanjelizácia zrodila bratským spôsobom, nesúc pečať, ktorú jej vtlačili svätí solúnski
bratia Cyril a Metod. Títo svedkovia kresťanstva, ktoré bolo ešte jednotné a zapálené horlivosťou
ohlasovania, nech nám pomôžu pokračovať v ceste a rozvíjať medzi sebou v Ježišovom mene
bratské spoločenstvo. Napokon, ako si môžeme želať Európu, ktorá znova nájde svoje
kresťanské korene, ak sme my sami vykorenení z plného spoločenstva? Ako môžeme snívať o
Európe slobodnej od ideológií, ak nemáme odvahu postaviť Ježišovu slobodu pred potreby
jednotlivých skupín veriacich?
Je ť̌ažké žiadať si Európu viac preniknutú evanjeliom, ak nás netrápi, že ešte nie sme plne
zjednotení medzi sebou na tomto kontinente a že sa o seba navzájom nestaráme. Praktické
výpočty, historické dôvody a politick väzby nemôžu byť neprekonateľnými prekážkami na našej
ceste. Nech nám pomáhajú svätí Cyril a Metod, „predchodcovia ekumenizmu“ (Sv. Ján Pavol II.,
encyklika Slavorum apostoli, 14), v snahe o zosúladenie rozdielností v Duchu Svätom, o jednotu,
ktorá bez toho, aby bola uniformnosť̌ou, by bola znakom a svedectvom slobody Krista, Pána,
ktorý uvoľňuje putá minulosti a uzdravuje nás zo strachov a bojazlivosti.
V svojej dobe Cyril a Metod umožnili, aby sa Božie slovo vtelilo na tomto území (porov. Jn 1, 14).
Chcel by som sa s vami v tejto perspektíve podeliť̌ o dva podnety, bratské rady pre šírenie
evanjelia slobody a jednoty dnes. Prvý sa týka kontemplácie. Rozlišovací znak slovanských
národov, ktorý by ste si spoloč̌ne mali zachovať̌, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec
filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať̌
tajomstvo. Pomáhajte si pestovať̌ túto duchovnú tradíciu, ktorú Európa tak veľ̌mi potrebuje;
zvlášť̌ má po nej smäd cirkevný západ, aby znova našiel krásu adorácie Boha a dôlež̌itosť̌
nevnímať spoločenstvo viery predovšetkým na základe programovej a funkčnej efektí́vnosti.
Druhá rada sa týka akcie. Jednota sa nedosahuje natoľ̌ko dobrými úmyslami a dodž̌iavaním
nejakej spoloč̌nej hodnoty, ako skôr tým, že robíme niečo pre tých, ktorí nás väčšmi približujú
k Pánovi. Kto to je? Sú to chudobní, lebo v nich je prítomný Ježiš (porov. Mt 25, 40). Podelenie
sa s láskou otvára širšie horizonty a pomáha kráčať svižnejšie, prekonávajúc predsudky a
nedorozumenia. A aj toto je črta, ktorá našla dobrú pôdu v tejto krajine, kde sa v škole učí
naspamäť jedna báseň, ktorá okrem iného obsahuje veľmi peknú pasáž: „Ale keď na naše dvere
zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere: kto je, ten je; či je on zblízka, či zď̌aleka: Vo dne, v noci
na stole dar boží ho čaká́“ (Samo Chalupka, Mor ho!, 1864).
6
Nech je na stole každého jedného dar boží. Zatiaľ čo ešte nie sme schopní zdieľať rovnaký
eucharistický stôl, môžeme spolu prichýliť̌ Ježiša tým, že mu poslúžime v chudobných. Bude to
sugestívnejší znak než množstvo slov a občianskej spoločnosti pomôže pochopiť, zvlášť v tomto
bolestnom období, že len vtedy, keď budeme stáť na strane tých najslabších, sa dostaneme z
pandémie naozaj všetci.
Drahí bratia, ďakujem vám za vašu prítomnosť a za vašu cestu: mierna a pohostinná povaha,
typická pre slovenský ľ̌ud, tradičné pokojné spolunažívanie medzi vami a vaša spolupráca pre
dobro krajiny sú vzácne pre kvas evanjelia. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v
ekumenickej ceste, ktorá je vzácnym pokladom, ktorého sa netreba vzdať. Uisť̌ujem vás, že si
na vás spomeniem v modlitbe a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Ďakujem.
Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210912025
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KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI
... pokračovanie ...
PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
PRVÝ ODDIEL „VERÍM“ – „VERÍME“
DRUHÝ ODDIEL – VYZNANIE KRESŤANSKEJ VIERY
SYMBOLY VIERY
PRVÁ KAPITOLA VERÍM V BOHA OTCA
DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
DOBRÁ ZVESŤ: BOH POSLAL SVOJHO SYNA
„ZVESTOVAŤ… KRISTOVO NEVYSPYTATEĽNÉ BOHATSTVO“ (Ef 3,8)
V SRDCI KATECHÉZY: KRISTUS
2. článok „I V JEŽIŠA KRISTA, JEHO JEDINÉHO SYNA, NÁŠHO PÁNA“
I. Ježiš
II. Kristus
III. Jednorodený Boží Syn
IV. Pán

446 V gréckom preklade kníh Starého zákona sa nevýslovné meno YHWH, pod ktorým sa
Boh zjavil Mojžišovi, prekladá výrazom Kyrios („Pán“). Meno Pán sa odvtedy stalo
najbežnejším menom na označenie samého božstva Boha Izraela. Nový zákon tento silný
význam titulu(209) „Pán“ používa pre Otca, ale aj, a to je novota, pre Ježiša, ktorý je tým
uznávaný za Boha.
447 Aj sám Ježiš si pripisuje tento titul zastreto, keď diskutuje s farizejmi o význame 110.
žalmu, ale aj otvorene, keď sa obracia na svojich apoštolov. Prejavy jeho moci(548) nad
prírodou, nad chorobami, nad zlými duchmi, nad smrťou a hriechom dokazovali počas
celého jeho verejného života jeho božskú zvrchovanosť.
448 V evanjeliách sa ľudia veľmi často obracajú na Ježiša oslovením „Pane“. Tento titul
svedčí o úcte a dôvere tých, ktorí prichádzajú k Ježišovi a očakávajú od neho pomoc a
uzdravenie. Pod vplyvom Ducha Svätého titul „Pán“ vyjadruje uznanie Ježišovho božského
tajomstva. (208, 683) Pri stretnutí so zmŕtvychvstalým Ježišom sa stáva klaňaním: „Pán
môj a Boh môj!“ (Jn 20,28). Vtedy titul „Pán“ nadobúda príznak lásky a nežnosti, ktorý
zostane charakteristický pre kresťanskú tradíciu: „To je Pán“(641) (Jn 21,7).
449 Prvé vyznania viery Cirkvi pripisujú Ježišovi božský titul Pána a tým už od samého
začiatku potvrdzujú, že moc, česť a sláva, ktoré patria Bohu Otcovi, patria aj Ježišovi, lebo
on má „božskú prirodzenosť“ (Flp 2,6),(461) a že Otec zjavil túto Ježišovu zvrchovanosť,
keď ho vzkriesil z mŕtvych(653) a povýšil do svojej slávy.
450 Tvrdiť, že Ježiš je Pán nad svetom a dejinami,(668-672) znamená aj – a to už od
začiatku kresťanských dejín – uznávať, že človek nemá bezpodmienečne podriadiť svoju
osobnú slobodu(2242) nijakej pozemskej moci, ale jedine Bohu Otcovi a Pánovi, Ježišovi
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Kristovi: Cisár nie je „Pán“. „Cirkev… verí, že kľúčom, stredobodom a cieľom celých
ľudských dejín je jej Pán a Učiteľ.“
451 Kresťanská modlitba(2664-2665) sa vyznačuje používaním titulu „Pán“ či už vo výzve
na modlitbu: „Pán s vami“, alebo na záver modlitby: „Skrze nášho Pána Ježiša Krista“,
alebo aj vo zvolaní plnom dôvery a nádeje: „Maran atha“ („Pán prichádza!“) či „Marana
tha“ („Príď, Pane!“)(2817) (1Kor 16,22); „Amen. Príď, Pane Ježišu“ (Zjv 22,20).
Zhrnutie

452 Meno Ježiš znamená „Boh spasí“. Dieťa narodené z Panny Márie dostáva meno
„Ježiš“, „lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1,21): „Lebo niet pod nebom iného
mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4,12).
453 Meno Kristus znamená „Pomazaný“, „Mesiáš“. Ježiš je Kristus, lebo ho „Boh
pomazal… Duchom Svätým a mocou“ (Sk 10,38). On bol „ten, ktorý má prísť“ (Lk 7,19),
on bol „nádej Izraela“ (Sk 28,20).
454 Meno Boží Syn označuje jedinečný a večný vzťah Ježiša Krista k Bohu, jeho Otcovi:
on je jednorodený Syn Otca a sám Boh. Veriť, že Ježiš Kristus je Boží Syn, je nevyhnutne
potrebné, aby bol človek kresťanom.
455 Titul Pán označuje božskú zvrchovanosť. Vyznávať alebo vzývať Ježiša ako Pána
znamená veriť v jeho božstvo: „Nik nemôže povedať ,Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom“
(1Kor 12,3).
3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“

1. odsek BOŽÍ SYN SA STAL ČLOVEKOM
I. Prečo sa Slovo stalo telom?

456 S Nicejsko-carihradským vyznaním viery odpovedáme a vyznávame: „On pre nás ľudí
a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a
stal sa človekom.“
457 Slovo sa stalo telom,(607) aby nás zmierilo s Bohom a spasilo: Boh „nás miloval a
poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy“ (1Jn 4,10). Otec poslal Syna za
Spasiteľa sveta“ (1Jn 4,14). „On sa zjavil, aby sňal hriechy“ (1Jn 3,5):
„Naša prirodzenosť bola chorá a potrebovala lekára.(385) Padlý človek potreboval toho,
kto by ho zdvihol. Prišiel o život a potreboval toho, kto by ho oživil. Stratil účasť na dobre
a potreboval toho, kto by ho priviedol späť k dobru. Bol zatvorený v temnotách a
potreboval svetlo. Zajatec hľadal záchrancu, porazený pomocníka, utláčaný porobou
osloboditeľa. Sú to azda nepatrné a bezvýznamné dôvody, aby pohli Boha zostúpiť a
navštíviť ľudskú prirodzenosť, keď bolo ľudstvo v takom nešťastnom a biednom
položení?“
458 Slovo sa stalo telom, aby sme tak poznali Božiu lásku:(219) „Božia láska k nám sa
prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho
mali život“ (1Jn 4,9). „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,16).
459 Slovo sa stalo telom, aby nám bolo vzorom svätosti:(520, 823) „Vezmite na seba moje
jarmo a učte sa odo mňa…“(2012) (Mt 11,29). „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde
k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14,6). A Otec na vrchu premenenia prikazuje: „Počúvajte ho!“
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(Mk 9,7). Ježiš je naozaj vzorom blahoslavenstiev a normou nového zákona:(1717, 1965)
„Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15,12). Táto láska zahŕňa v
sebe naozajstnú obetu seba samého pri jeho nasledovaní.
460 Slovo sa stalo telom, aby nás urobilo „účastnými na Božej prirodzenosti“(1265, 1391)
(2Ptl ,4): „Preto sa Božie Slovo stalo človekom a Boží Syn sa stal Synom človeka, aby sa
človek spojil s Božím Slovom a dostal adoptívne synovstvo, a tak sa stal Božím synom.“
„Lebo on sa stal človekom, aby sme sa my stali bohmi.“ (1988) „Keďže jednorodený Boží
Syn chcel, aby sme mali účasť na jeho božstve, prijal našu prirodzenosť, stal sa človekom,
aby ľudí urobil bohmi.“
II. Vtelenie

461 Cirkev preberá výraz svätého Jána (Jn 1,14), a nazýva „vtelením“ skutočnosť, že Boží
Syn prijal ľudskú prirodzenosť,(653, 661) aby v nej uskutočnil našu spásu.(449) Cirkev
ospevuje tajomstvo vtelenia v hymnuse, ktorý uvádza svätý Pavol:
„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej
rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný
ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným
až na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp 2,5-8).
462 List Hebrejom hovorí o tom istom tajomstve:
„Preto keď [Kristus] prichádza na svet, hovorí: ,Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo.
Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam…
aby som plnil tvoju vôľu, Bože‘“ (Ž40,7-9).
463 Viera v skutočné vtelenie Božieho Syna(90) je rozpoznávacím znakom kresťanskej
viery. „Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus
prišiel v tele, je z Boha“ (1Jn 4,2). Také je radostné presvedčenie Cirkvi už od jej začiatku,
keď ospevuje veľké „tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele“ (1Tim 3,16).
III. Pravý Boh a pravý človek

464 Jedinečná a celkom neobyčajná udalosť vtelenia Božieho Syna neznamená, že Ježiš
Kristus je sčasti Boh a sčasti človek, ani že je výsledkom nejasného zmiešania božského
s ľudským. Stal sa skutočne človekom a pritom zostal skutočne Bohom. Ježiš Kristus je
pravý Boh a pravý človek. Túto pravdu viery(88) musela Cirkev v prvých storočiach brániť
a objasňovať proti bludom, ktoré ju falšovali.
465 Prvé bludy (herézy) nepopierali natoľko Kristovo božstvo ako skôr jeho pravú ľudskú
prirodzenosť (gnostický doketizmus). Kresťanská viera už od apoštolských čias
zdôrazňovala skutočné vtelenie Božieho Syna, ktorý „prišiel v tele“. Ale v treťom storočí
musela Cirkev na koncile v Antiochii vyhlásiť proti Pavlovi zo Samosaty, že Ježiš Kristus
je Boží Syn prirodzenosťou, a nie adopciou. Prvý ekumenický koncil v Nicei roku 325 vo
svojom Kréde vyznal, že Boží Syn „je splodený, nie stvorený, jednej podstaty [po grécky
homousios] s Otcom“,(242) a odsúdil Ária, ktorý tvrdil, že „Boží Syn povstal z ničoho“ a že
„má inú podstatu alebo bytnosť“ ako Otec.
466 Nestoriánska heréza videla v Kristovi ľudskú osobu spojenú s božskou osobou
Božieho Syna. Proti tomuto bludu svätý Cyril Alexandrijský a tretí ekumenický koncil
zhromaždený v Efeze roku 431 vyznali: „Slovo tým, že hypostaticky [vo svojej osobe]
zjednotilo so sebou telo oživené rozumovou dušou… sa stalo človekom“ Kristova ľudská
prirodzenosť nemá iný subjekt ako božskú osobu Božieho Syna, ktorý túto prirodzenosť
prijal a urobil svojou už od svojho počatia. Preto Efezský koncil v roku 431 vyhlásil, že
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Mária sa ľudským počatím Božieho Syna(495) vo svojom lone skutočne stala Božou
Matkou: „Bohorodičkou… nie preto, že by prirodzenosť Slova a jeho božstvo bolo prijalo
začiatok svojho pôvodu zo svätej Panny, ale preto, že si z nej vzalo sväté telo obdarené
rozumovou dušou, s ktorým je Božie Slovo hypostaticky zjednotené, a preto sa hovorí, že
sa narodilo podľa tela.“
467 Monofyziti tvrdili, že ľudská prirodzenosť ako taká prestala v Kristovi jestvovať, lebo
ju prijala božská osoba Božieho Syna. Proti tomuto bludu sa postavil štvrtý ekumenický
koncil v Chalcedóne roku 451, keď vyznal:
„Nasledujúc svätých Otcov, všetci súhlasne učíme vyznávať, že jeden a ten istý Syn, náš
Pán Ježiš Kristus, je dokonalý v božstve a dokonalý v ľudskej prirodzenosti, skutočne Boh
a skutočne človek, z rozumovej duše a tela, jednej podstaty s Otcom čo do božstva a jednej
podstaty s nami čo do ľudskej prirodzenosti, podobný nám ,vo všetkom okrem hriechu‘
(Hebr 4,15); zrodený z Otca pred všetkými vekmi čo do božstva a v posledných dňoch pre
nás a pre našu spásu [zrodený] z Márie Panny, Bohorodičky, čo do ľudskej prirodzenosti:
Jeden a ten istý Kristus, jednorodený Syn a Pán, sá má uznávať v dvoch prirodzenostiach
bez pomiešania, bez premeny, bez rozdelenia, bez odlúčenia. Rozdielnosť prirodzeností sa
ich zjednotením neodstránila, ale skôr sa vlastnosti oboch prirodzeností zachovali a
zjednotili v jednej osobe a v jednej hypostáze.“
468 Po Chalcedónskom koncile niektorí urobili z Kristovej ľudskej prirodzenosti akoby
osobný subjekt. Proti nim piaty ekumenický koncil v Carihrade roku 553 vyznal „jeho
jednu hypostázu [osobu]…, ktorou je [náš] Pán Ježiš Kristus, jeden zo Svätej Trojice“.
(254) Teda všetko v Kristovej ľudskej prirodzenosti sa má pripisovať jeho božskej osobe
ako jeho vlastnému subjektu, nielen zázraky, ale aj utrpenie, ba aj smrť:(616) „Náš Pán
Ježiš Kristus, ktorý bol ukrižovaný v tele, je pravý Boh, Pán slávy a jeden zo Svätej
Trojice.“
469 Cirkev takto vyznáva, že Ježiš je neoddeliteľne pravý Boh a pravý človek. Je skutočne
Božím Synom, ktorý sa stal človekom, naším bratom a pritom neprestal byť Bohom,(212)
naším Pánom:
„Id quod fuit remansit et quod non fuit assumpsit – Ostáva tým, čím bol, a prijal to, čím
nebol,“ spieva rímska liturgia. A liturgia svätého Jána Zlatoústeho vyhlasuje a spieva:
„Jednorodený Syn a Božie Slovo, ktorý si nesmrteľný, pre našu spásu si si láskavo vzal
telo zo svätej Bohorodičky a vždy Panny Márie, ktorý si sa bez zmeny stal človekom a bol
si ukrižovaný. Kriste, Bože, ktorý si svojou smrťou premohol smrť, ktorý si jeden zo Svätej
Trojice, oslavovaný s Otcom a Duchom Svätým, spas nás!“
IV. Ako je Boží Syn človekom?
Zhrnutie
2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“
3. odsek TAJOMSTVÁ KRISTOVHO ŽIVOTA
4. článok JEŽIŠ KRISTUS „TRPEL ZA VLÁDY PONCIA PILÁTA, BOL UKRIŽOVANÝ,
UMREL A BOL POCHOVANÝ“
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
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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

MODEROVANÁ ADORÁCIA PRED VYSTAVENOU
SVIATOSŤOU OLTÁRNOU
Srdečne všetkých pozývame na moderovanú
prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou
Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho.
Poklona začína po skončení svätej omše na prvý
piatok 1. októbra 2021 o 20.00 hod. (sv. omša začína
o 19.30 hod.)

HĽADÁME ANIMÁTOROV
Hľadáme animátorov pre prípravu k sviatostiam.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u duchovného správcu SCM do
15.októbra 2021.

UPRATOVANIE KOSTOLA
V stredu 29. septembra 2021 sa bude
upratovať kostol a Church Hall. Začiatok je
stanovený na 20.00 hod.
Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť
Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme sa
mohli stretávať v jemu dôstojnom a nám
príjemne čistom prostredí.
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INTERNATIONAL MASS
Dear Fathers (et al.) of the Ethnic Chaplaincies.
A FINAL REMINDER about the International Mass this Sunday (5.30pm) at
Westminster Cathedral.
Please continue to encourage your people to attend this special annual occasion
with Bishop Paul McAleenan celebrating the Mass.
Ask your banner bearers to be in the Lady Chapel by 5pm.
The same for readers of readings and bidding prayers: please be in the Lady
Chapel at 5pm, and look out for me there and speak to me.
The Nigerian choir (Offertory hymn) and Sri Lankan (Tamil) choir (Communion
hymn) can arrive to set up at 4.30pm.
I look forward to seeing you there, as many as can attend.
Fr Philip Miller
Táto svätá omša je zameraná na pôsobenie všetkých etnických skupín v
Londýne, preto vás chcem povzbudiť vás všetkých, milí krajania, aby sme
sa jej zúčastnili. Patríme medzi tieto skupiny a preto by bolo vhodné počuť
slová otca biskupa, ktorí nás chce posilniť vo viere a poukázať na potreby
a smerovanie etnických skupín v pastoračnej službe a potrebách anglickej
Cirkvi na šírenie evanjelia.

PRIHLASOVANIE K SVIATOSTIAM
Každý, kto sa chce prihlásiť k príprave ku sviatostiam (manželstva, sviatostiam
kresťanskej iniciácie a 1.sv.prijímania), môže tak urobiť do 17.októbra 2021.
Môže sa prihlásiť prostredníctvom emailu (info@scmlondon.org alebo
secretary@scmlondon.org ) alebo osobne po skončení bohoslužieb v sakristii
kostola u duchovného správcu.

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.
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MILODARY
Milodary poskytnuté SCM v nedeľu 22/08/2021
zbierka - £ 76.15
GA obálky - £ 25.00
Milodary poskytnuté SCM v nedeľu 29/08/2021
zbierka - £ 41.58
GA obálky - £ 0.00
Milodary poskytnuté SCM v nedeľu 05/09/2021
zbierka - £ 51.02
GA obálky - £ 30.00
Milodary poskytnuté SCM v nedeľu 12/09/2021
zbierka - £ 41.03
GA obálky - £ 40.00
Milodary poskytnuté SCM v nedeľu 19/09/2021
zbierka - £ 93.01
GA obálky - £ 35.00
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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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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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
26.09.
27.09.
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.

–
–
–
–
–
–
–
–
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