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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 Zjavenia svätého Jána   −   Zjv 7, 2-4. 9-14 

 

Hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov 

  

Lektor :    Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána  

 
Ja, Ján, videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať 
živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc 
škodiť zemi a moru: „Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým neoznačíme 
na čele služobníkov nášho Boha!“ 
A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých 

kmeňov synov Izraela. 
Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých 
národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, 
oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: 
„Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“ 
Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred 
trónom, klaňali sa Bohu a volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva, múdrosť 
a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“ 
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I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha 
a odkiaľ prišli?“ 
Povedal som mu: „Pán môj, ty to vieš.“ 
A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha 
a zbielili ich v Baránkovej krvi.“ 
 

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

 
 

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Kniha žalmov   −   Ž 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab 

  

Kantor :  R./  Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 

 
Ľud :    R./  Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 

 
Kantor :  Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, * 

okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. 
Veď on sám položil jeho základy na moriach * 

a upevnil ho na vodách. 
Ľud :    R./  Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 

 
 
Kantor :  Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, * 

kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? 
Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, * 
čo nedvíha svoju dušu k márnosti.  

Ľud :    R./  Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 

 
 
Kantor :  Taký dostane požehnanie od Pána * 

a odmenu od Boha, svojho spasiteľa. 
To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, * 
čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. 

Ľud :    R./  Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 

 
 

 
DRUHÉ ČÍTANIE 

Prvý list svätého apoštola Jána   −   1 Jn 3, 1-3 

 
Budeme vidieť Boha takého, aký je 

 

Lektor :  Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 
 
Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi 
a nimi aj sme. 



 

4 

 

Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. 
Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme 
však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, 
aký je. 
Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. 
 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud :    Bohu vďaka. 
 

 

VERŠ PRED EVANJELIOM 
 

Kantor :  Aleluja, aleluja, aleluja.  
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
Kantor :  Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. 
 
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
 
 
EVANJELIUM 

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 1-12a 

 
Blahoslavení chudobní v duchu 

 

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

 

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

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili 
k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:  
 
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. 
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. 
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. 

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 
 
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ 
 
Kňaz (diakon) :    Počuli sme slovo Pánovo. 
Ľud :              Chvála, tebe, Kriste.  
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NICEJSKO-CARIHRADSKÉ VYZNANIE VIERY 
 

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

 
Verím v jedného Boha,  

 
Ľud sa pripojí a spolu s celebrantom pokračujú:  

 
Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,  

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

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

 
Znova sa vzpriamime. 

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

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

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

 

ANJEL PÁNA  
 

C - CELEBRANT 

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

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

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

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

teraz, i v hodinu smrti našej. Amen. 

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

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

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

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

teraz, i v hodinu smrti našej. Amen. 
 

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

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

požehnaná si medzi ženami  

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

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

C:   Modlime sa: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Ľud: ako bolo na počiatku,  

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

 
C:   Modlime sa: 

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

Ľud:  Amen. 
 

 
Modlitba za zomrelých 

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

 
C:   Nech odpočívajú v pokoji. 
Ľud:  Amen. 

 
 

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

Adsumus Sancte Spiritus 
 
 
 
 

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

Ty sám nás povedieš, 

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

a ako sa o to usilovať. 

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

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

Daj, nech v Tebe nájdeme jednotu, 

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

a pridržiavame sa toho, čo je správne. 

O to ťa prosíme, 
lebo ty konáš svoje dielo  

na každom mieste a v každom čase,  

v spoločenstve s Otcom i Synom, 
po všetky veky vekov.  Amen. 
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OZNAMY NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac november: 
 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 

Liturgický stupeň 

slávenia  
a liturg. farba 

pondelok Všetkých svätých slávnosť 

utorok Spomienka na všetkých verných zosnulých spomienka 

streda féria  

štvrtok sv. Karola Borromejského, biskupa spomienka 

piatok féria  

sobota féria  

nedeľa  32. v Cezročnom období   

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
31.10. 

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  

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

pondelok 
01.11. 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

utorok 

02.11. 

19.00 – 19.20 

19.30 – 20.15 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

streda 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

moderovaná adorácia k BSJ pred vyloženou 

sviatosťou Oltárnou s požehnaním na záver 

sobota   

nedeľa 
07.11. 

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 za všetkých 

dobrodincov a podporovateľov SCM) 
posedenie v Church Hall pri občerstvení 
spovedanie  
sv. omša – slovensky 

Evanjelizačný 
Za ľudí, ktorí trpia depresiami alebo sú na pokraji so silami, aby 
nachádzali podporu a svetlo, ktoré ich znovu otvorí pre život. 

Úmysel KBS Aby sme pamätali na našich zosnulých a získavali pre nich odpustky. 
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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
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HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA 
NA BOŽSKEJ LITURGII SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO  

V PREŠOVE 
 

Prešov 14. septembra 2021 (TK KBS)  
 

„My – hlása sv. Pavol – ohlasujeme Krista ukrižovaného (...), Božiu moc a Božiu 

múdrosť“. Z druhej strany apoštol netají, že kríž v očiach ľudskej múdrosti 
predstavuje niečo celkom iné: je „pohoršením“ a „bláznovstvom“ (1 Kor 1, 23 - 24). 
Kríž bol nástrojom smrti, a predsa z neho vzišiel život. Bol tým, na čo sa nikto nechcel 
pozerať a predsa nám zjavil krásu Božej lásky. Preto ho uctieva svätý Boží ľud a 
oslavuje liturgia dnešného sviatku. Evanjelium sv. Jána nás vedie a pomáha nám 
vstúpiť do tohto tajomstva. Evanjelista totiž stál práve tam, pod krížom. Hľadí na už 

mŕtveho Ježiša, zaveseného na dreve a píše: „A ten, ktorý to videl, vydal o tom 
svedectvo...“ (Jn 19, 35). Svätý Ján vidí a vydáva svedectvo.  
 

Najprv vidí. Ale čo videl Ján pod krížom? Určite 
to, čo videli iní: Ježiš, nevinný a dobrý, 
brutálne zomiera medzi dvomi zločincami. 
Jedna z mnohých nespravodlivostí, jedna z 

mnohých krvavých obetí, ktoré nemenia dejiny, 
jedna z mnohých ukážok, že tok udalostí vo 
svete sa nemení: dobrí sú odstránení a zlí 
víťazia a prosperujú. V očiach sveta je kríž 
prehrou. Aj nám hrozí nebezpečenstvo, že sa 
zastavíme pri tomto prvom povrchnom 
pohľade, že neprijmeme logiku kríža; že 

neprijmeme, že Boh nás zachraňuje dovoľujúc, 
aby sa na ňom vyzúrilo zlo sveta. Neprijať, 
alebo len slovami, Boha slabého a 
ukrižovaného a snívať o bohu silnom 
a triumfálnom. Je to veľké pokušenie. 
Koľkokrát túžime po kresťanstve víťazov, po 
triumfálnom kresťanstve, ktoré by bolo dôležité 

a významné, oslavované a uctievané. Ale 
kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa 
neplodným.  

 
Svätý Ján videl v kríži Božie dielo. Spoznal v ukrižovanom Kristovi Božiu slávu. 
Nehľadiac na zdanie videl, že On neprehral, ale je Boh, ktorý sa dobrovoľne ponúka 
za každého človeka. Prečo to urobil? Mohol si zachrániť život, mohol sa držať obďaleč 

od našich najbiednejších a najkrutejších dejín. A predsa, chcel vojsť do vnútra, 
ponoriť sa do nich. Preto si vybral najťažšiu cestu: kríž. Aby nebol na zemi žiadny 
človek až tak zúfalý, že by sa s ním nemohol stretnúť. Dokonca aj v beznádeji, v tme, 
v opustenosti, v hanbe za svoju biedu a omyly. Práve tam, kde si myslíme, že Boh 
nemôže byť, práve tam vstúpil. Aby zachránil kohokoľvek, kto je zúfalý, chcel okúsiť 
zúfalstvo. Aby sa naša najtrpkejšia beznádej stala aj jeho, zvolal na kríži: „Bože môj, 
Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27, 46; Ž 22,1). Zvolanie, ktoré zachraňuje. 

Zachraňuje, lebo Boh zobral na seba dokonca aj našu opustenosť. S ním už nie sme 
viac sami, už nikdy viac.  
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Ako sa môžeme naučiť vidieť v kríži slávu? Niektorí svätí učili, že kríž je ako kniha, 
ktorú, treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali. Knihu nestačí kúpiť, pozrieť sa na 
ňu a vystaviť si ju doma na peknom mieste. To isté platí pre kríž: je namaľovaný 
alebo vytesaný na mnohých miestach našich chrámov. Krížikov je nespočetne veľa: 

na krku, v dome, v aute, vo vrecku. Ale neosoží nám to, ak sa nezastavíme, 
nezahľadíme na Ukrižovaného a neotvoríme mu srdce, ak sa nenecháme očariť jeho 
ranami, otvorenými pre nás, ak sa naše srdce nenaplní dojatím a nebudeme plakať 
pred Bohom, ktorý je zranený z lásky k nám. Ak tak neurobíme, kríž pre nás zostane 
neprečítanou knihou, ktorej názov a autora dobre poznáme, ale ktorá nemá vplyv na 
náš život. Neobmedzujme kríž iba na predmet zbožnosti a o to menej na politický 
symbol alebo na znak náboženského a sociálneho významu.  

 
Z nazerania na kríž vychádza druhý krok: vydávanie svedectva. Keď sa pohľadom 
ponoríme do Ježiša, jeho tvár sa začne odrážať na našej: jeho črty sa stanú našimi, 
Kristova láska si nás podmaní a premení nás. Myslím na mučeníkov, ktorí v tomto 
národe vydávali svedectvo Kristovej lásky vo veľmi ťažkých časoch, keď všetky 
okolnosti radili mlčať, zostať v bezpečí, nevyznávať vieru. Ale nemohli, nemohli 
nevydávať svedectvo. Koľko ušľachtilých ľudí trpelo a zomrelo tu na Slovensku kvôli 

menu Ježiš! Svedectvo naplnené z lásky k Tomu, na koho toľko hľadeli. Tak, až sa 
mu začali podobať, dokonca aj v smrti.  
 
Myslím aj na naše časy, v ktorých nechýbajú príležitosti vydávať svedectvo. Tu, 
vďaka Bohu, nie sú kresťania prenasledovaní, ako v mnohých iných častiach sveta. 
Zosvetštenie a vlažnosť však znehodnocujú svedectvo, kým kríž vyžaduje jasné 

svedectvo, pretože kríž nechce byť zástavou, ktorú by vystavovali, ale čistým 
prameňom nového spôsobu života. Aký spôsob? Ten evanjeliový, toho z 
Blahoslavenstiev. Svedok, ktorý má kríž v srdci a nie iba na krku, nevidí nikoho ako 
nepriateľa, ale všetkých ako bratov a sestry, za ktorých Ježiš dal život. Svedok kríža 
si nepamätá krivdy z minulosti a nenarieka nad prítomnosťou. Svedok kríža 
nepoužíva podvodné spôsoby a svetskú moc: nechce vnucovať sám seba a svojich, 
ale obetovať svoj život za iných. Nehľadá vlastné výhody, aby sa potom ukázal 

zbožný: toto by bolo náboženstvo pretvárky, nie vydávanie svedectva ukrižovaného 
Boha. Svedok kríža nasleduje len jednu stratégiu, tú Majstrovu: pokornú lásku. 
Nestará sa o prízemné víťazstvá, pretože vie, že Kristova láska je plodná v 
každodennom živote a všetko pretvára, ale zvnútra ako semienko, ktoré padlo do 
zeme, zomrelo a prináša ovocie.  
 
Drahí bratia a sestry, videli ste svedkov. Zachovajte si milú spomienku na osoby, 

ktoré vás živili a vychovávali vo viere. Boli to skromní a jednoduchí ľudia, ktorí dali 
svoj život, milovali až do konca. To sú naši hrdinovia, hrdinovia každodennosti a 
práve ich životy menia dejiny. Svedkovia plodia nových svedkov, lebo sú darcami 
života. Takto sa šíri viera: nie mocou sveta, ale múdrosťou kríža; nie štruktúrami, 
ale svedectvom. A dnes, vo vyzývavom tichu kríža, sa nás všetkých Pán pýta a pýta 
sa aj teba: „Chceš byť mojím svedkom?“.  
 

Na Kalvárii stála s Jánom Matka Božia. Nikto nevidel tak ako ona otvorenú knihu 
kríža a nevydal o tom svedectvo skrze pokornú lásku. Na jej príhovor prosme o milosť 
obrátiť pohľad srdca na Ukrižovaného. Vtedy naša viera bude prekvitať v plnosti, 
vtedy naše svedectvo prinesie ovocie.  

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210914080   

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210914080
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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“  

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

1. odsek BOŽÍ SYN SA STAL ČLOVEKOM  

2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“  

3. odsek TAJOMSTVÁ KRISTOVHO ŽIVOTA  

I. Celý Kristov život je tajomstvo  

II. Tajomstvá Ježišovho detstva a skrytého života  

PRÍPRAVY  

 

522 Príchod Božieho Syna na svet je taká nesmierna udalosť, že ju Boh pripravoval počas 
stáročí.(711, 762) Obrady a obety, obrazy a symboly „Prvej zmluvy“ (Hebr 9,15), to všetko 

Boh zameriava na Krista; ohlasuje ho ústami prorokov, ktorí postupne vystupujú v Izraeli. 
Ešte aj v srdciach pohanov vzbudzuje nejasné očakávanie jeho príchodu.  
 
523 Svätý Ján Krstiteľ je bezprostredným Pánovým predchodcom, (712-720) ktorý bol 

poslaný, aby mu pripravil cestu Ako „prorok Najvyššieho“ prevyšuje všetkých prorokov, je 
z nich posledný, ním sa začína evanjelium; už v lone svojej matky pozdravuje Kristov 
príchod a svoju radosť nachádza v tom, že je „ženíchov priateľ“ (Jn 3,29); označuje ho za 
Božieho Baránka „ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1,29). Ide pred Ježišom „s Eliášovým 

duchom a mocou“ (Lkl ,17) a vydáva o ňom svedectvo svojím kázaním, svojím krstom na 
obrátenie a nakoniec svojou mučeníckou smrťou.  
 
524 Každoročným slávením liturgie Adventu(1171) Cirkev aktualizuje toto očakávanie 

Mesiáša: keď sa veriaci zapájajú do dlhej prípravy na prvý príchod Spasiteľa, obnovujú v 
sebe vrúcnu túžbu po jeho druhom príchode. Slávením Predchodcovho narodenia a jeho 
mučeníckej smrti sa Cirkev pripája k jeho túžbe: „On musí rásť a mňa musí ubúdať“ (Jn 
3,30).  

TAJOMSTVO VIANOC  

 

525 Ježiš sa narodil v biednej maštali v chudobnej rodine. Prvými svedkami tejto udalosti 
sú jednoduchí pastieri.(437) V tejto chudobe sa prejavuje nebeská sláva. (2443) Cirkev 
neprestáva ospevovať slávu tejto noci:  

http://www.katechizmus.sk/index.php
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=574
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=296
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=306
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=576
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=579
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Ef%203,%208
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=581
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=586
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=618
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=619
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=657
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=694
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=697
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=708
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=709
file:///G:/Môj%20disk/021_ROK%202021/OZNAMY%202021/%3faction=getp&pstring=711,%20762
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Hebr%209,%2015
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=712-720
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn%203,%2029
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn%201,%2029
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Lk%20l,%2017
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1171
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn%203,%2030
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn%203,%2030
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=713
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=437
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2443
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=67
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=296
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=306
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
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„Dnes Panna privádza na svet Večného  
a zem poskytuje jaskyňu Nedostupnému.  

Anjeli s pastiermi ho velebia  
a mudrci vedení hviezdou putujú,  
lebo sa narodilo pre nás  
malé Dieťa, večný Boh!  

 
526 „Stať sa dieťaťom“ vo vzťahu k Bohu je podmienkou na vstup do Kráľovstva. Preto sa 
treba ponížiť, stať sa maličkým, ba viac: treba sa „znova narodiť“ (Jn 3,7), narodiť sa z 
Boha, aby sme sa stali „Božími deťmi“ (Jn 1,12). Tajomstvo Vianoc sa v nás uskutočňuje, 

keď sa v nás utvára Kristus. Vianoce sú tajomstvom tejto „obdivuhodnej výmeny“:  
Aká obdivuhodná výmena! Stvoriteľ ľudského pokolenia si vzal ľudskú dušu i telo a 
narodil sa z Panny; bez pričinenia človeka sa stal človekom a dal nám účasť na svojom 
božstve.“ (460)  
 

TAJOMSTVÁ JEŽIŠOVHO DETSTVA  

 

527 Ježišova obriezka na ôsmy deň po jeho narodení je znakom jeho začlenenia do 

Abrahámovho potomstva, do ľudu zmluvy, jeho podriadenosti zákonu (580) a jeho 
oprávnenia na kult Izraela, na ktorom sa bude zúčastňovať po celý život. Tento znak je 
predobrazom „Kristovej obriezky“, ktorou je krst. (1214)  
 

528 Zjavenie Pána (Epifánia) je zjavením Ježiša Krista ako Mesiáša Izraela, Božieho Syna 
a Spasiteľa sveta. Spolu s Ježišovým krstom v Jordáne a so svadbou v Káne Sa slávi 
poklona Ježišovi zo strany „mudrcov“, ktorí prišli z Východu. V týchto mudrcoch, ktorí sú 
predstaviteľmi okolitých pohanských náboženstiev, evanjelium vidí prvotiny národov, 

ktoré prijímajú dobrú zvesť o spáse skrze vtelenie. Príchod mudrcov do Jeruzalema s 
cieľom pokloniť sa židovskému kráľovi ukazuje, že v mesiášskom svetle Dávidovej hviezdy 
hľadajú v Izraeli toho, ktorý bude kráľom národov. Ich príchod znamená, že pohania môžu 
objaviť Ježiša a klaňať sa mu ako Božiemu Synovi a Spasiteľovi sveta, len ak sa obrátia k 

židom a prijmú od nich mesiášske prisľúbenie, ako sa nachádza v Starom zákone. (711-
716) Zjavenie Pána (Epifánia) zvestuje, že všetky národy vstupujú do rodiny patriarchov 
(122) a nadobúdajú „výsady vyvoleného ľudu“.  
 

529 Obetovanie Ježiša v chráme (583) ho predstavuje ako prvorodeného, ktorý patrí 
Pánovi. So Simeonom a Annou celé očakávanie Izraela prichádza na stretnutie so svojím 
Spasiteľom (tak túto udalosť volá byzantská tradícia). Ježiš je uznaný za toľko 

očakávaného Mesiáša,(439) za „svetlo pohanov“ a „slávu Izraela“, ale aj za „znamenie, 
ktorému budú odporovať“. Meč bolesti predpovedaný Márii ohlasuje tú inú, dokonalú a 
jedinú obetu,(614) obetu kríža, ktorá prinesie spásu, ktorú Boh „pripravil pred tvárou 
všetkých národov“.  

 
530 Útek do Egypta a povraždenie neviniatok sú prejavom toho, ako temnoty odporujú 
svetlu: „Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali“ (Jn 1,11). Celý Kristov život 
bude poznačený prenasledovaním.(574) A jeho vlastní majú na ňom podiel s ním. Jeho 

návrat z Egypta pripomína exodus a predstavuje Ježiša ako definitívneho osloboditeľa.  
 

TAJOMSTVÁ JEŽIŠOVHO SKRYTÉHO ŽIVOTA  

 

531 Počas veľkej časti svojho života Ježiš mal účasť na údele obrovskej väčšiny ľudí: 
každodenný život bez väčšej nápadnosti, život manuálnej práce, židovský náboženský 
život podriadený Božiemu zákonu, (2427) život v spoločenstve. O celom tomto období je 
nám zjavené, že Ježiš bol „poslušný“ svojim rodičom a „vzmáhal sa v múdrosti, veku a v 

obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2,51-52).  

http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn%203,%207
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn%201,%2012
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=460
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=716
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=580
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1214
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=711-716
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=711-716
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=122
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=583
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=439
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=614
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn%201,%2011
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=574
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=721
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2427
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Lk%202,%2051-52
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
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532 Ježiš svojou poslušnosťou matke a zákonitému otcovi dokonale zachováva štvrté 
prikázanie.(2214-2220) Táto poslušnosť je pozemským obrazom jeho synovskej 

poslušnosti nebeskému Otcovi. Ježišova každodenná poslušnosť Jozefovi a Márii 
ohlasovala a anticipovala poslušnosť vyjadrenú v modlitbe(612) v Getsemanskej záhrade: 
„Nie moja, ale tvoja vôľa…“ (Lk 22,42). Kristova poslušnosť v každodenných okolnostiach 
skrytého života bola už začiatkom diela obnovenia toho, čo zničila Adamova 

neposlušnosť.  
 
533 Skrytý život v Nazarete umožňuje každému človekovi, aby sa spojil s Ježišom na 
najvšednejších cestách života:  

„Nazaretský dom je škola, v ktorej začíname poznávať Kristov život: je to škola evanjelia… 
Učí nás predovšetkým mlčaniu.(2717) Kiež by v nás ožila hlboká úcta k mlčaniu, k tomuto 
obdivuhodnému a nevyhnutne potrebnému postoju ducha… Okrem toho tu vidíme pravý 
spôsob rodinného života. Nech nám Nazaret pripomína, čo je rodina, jej spoločenstvo 

lásky,(2204) jej vážna a žiarivá krása, jej posvätná a nedotknuteľná osobitosť… A napokon 
tu poznávame školu práce. Ó nazaretský domov, dom ,tesárovho Syna‘! Tu predovšetkým 
by sme chceli pochopiť a osláviť tvrdý, ale vykupujúci zákon ľudskej práce… Tu napokon 
chceme pozdraviť robotníkov celého sveta a ukázať im ich veľký vzor, ich božského brata.“ 

(2427)  
 
534 Nájdenie Ježiša v chráme (583) je jediná udalosť, ktorá prerušuje mlčanie evanjelií o 
rokoch Ježišovho skrytého života.(2599) Ježiš tu dáva tušiť tajomstvo svojho úplného 

zasvätenia poslaniu, ktoré vyplývalo z jeho Božieho synovstva: „Nevedeli ste, že mám byť 
tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2,49). Mária a Jozef „nepochopili“ tieto slová, ale prijali 
ich s vierou(964) a Mária „zachovávala všetky [tieto] slová vo svojom srdci“ (Lk 2,51) po 
všetky roky, v ktorých Ježiš zostával skrytý v tichu bežného života.  
 

III. Tajomstvá Ježišovho verejného života  

Zhrnutie  
 

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  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
ADRESA: Slovak Catholic Mission in London, 14 Melior Street, London SE1 3QP 
 
DUCHOVNÝ SPRÁVCA SCM:      SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU: 
Rev. Tibor Borovský         Daniela Brachová 
Mobil: (+44) 07597 637 411       Mobil: (+44)  
Email: info@scmlondon.org       Email: secretary@scmlondon.org  
 

STRÁNKOVÉ HODINY: 
Streda 15.00 – 18.00 hod.     (potreba dohodnúť stretnutie cez secretary@scmlondon.org ) 
 

Počas mesiacov júl, august až do polovice septembra kancelária SCM nebude v prevádzke 

a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti. 

 

http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2214-2220
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=612
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Lk%2022,%2042
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2717
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2204
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2427
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=583
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2599
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Lk%202,%2049
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=964
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Lk%202,%2051
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=726
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=761
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=772
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=772
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=864
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=904
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=904
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=915
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
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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 
 

 

 

POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU NA MISIE 
 

Motto: 
„Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20) 

 
Touto cestou chce SCM v mene Pápežských misijných diel na Slovensku (PMD) 
poďakovať za zbierku na misie. Zbierka vyniesla sumu £ 448.50.  
Suma bude prevedená na účet PMD.  
Ak by niekto ešte chcel prispieť, môže tak urobiť dnes cez hotovosť, ktorú 
odovzdá v sakristii kostola kostolníkom alebo: 

 
V prípade záujmu o podporu, môžete tak urobiť: 

1. Prevodom na účet: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 

(SLSP), variabilný symbol 2410 (do poznámky 

uveďte svoju adresu alebo e-mail)  

2. Prostredníctvom QR kódu  
 

 

Pre dodatočné spestrenie Misijnej nedele ponúkame linky, ktoré nájdete na webstránke SCM 
 

 Misia mi dáva nesmierny dar pokoja - Ivan Ďuriš misionár v Keni  

 Film OTEC o slovenskom misionárovi v Keni  

 Pieseň a videoklip SOMÁRIK  

 O tom ako to prebieha s Misijnou zbierkou  

 Svätý Otec povzbudil k podpore Pápežských misijných diel  

 

https://misijnediela.us3.list-manage.com/track/click?u=fe661ad5c717ef184c7553185&id=ed082ff922&e=eb14a3b272
https://misijnediela.us3.list-manage.com/track/click?u=fe661ad5c717ef184c7553185&id=f694a0941e&e=eb14a3b272
https://misijnediela.us3.list-manage.com/track/click?u=fe661ad5c717ef184c7553185&id=14fdfd3371&e=eb14a3b272
https://misijnediela.us3.list-manage.com/track/click?u=fe661ad5c717ef184c7553185&id=0d9d0e90af&e=eb14a3b272
https://misijnediela.us3.list-manage.com/track/click?u=fe661ad5c717ef184c7553185&id=152826236a&e=eb14a3b272
https://www.amway.sk/fbsk


 

17 

 

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH 
 

Dňa 30. októbra 2021 sa zišlo niekoľko členov SCM na cintoríne v Merton-
Sutton a pomodlili sa nad hrobom zosnulého otca Jana Langa, SJ a všetkých 
verných zosnulých. 

 
Otec Jan Lang pôsobil dlhé desaťročia v Londýne ako kňaz. Prijímal emigrantov 
počas doby socializmu, ale tiež migrantov v novodobých časoch a vždy ich 
prichýlil. Ukazoval veľké kňazské dobrotivé srdce a otvorenú náruč Cirkvi pre 
všetkých. 
 
Modlitbou ruženca a zapálením sviečok sme si spomenuli na všetkých, ktorí už 
nie sú medzi  nami (rodičia, starí rodičia, súrodenci, priatelia, susedia, učitelia, 
kňazi, ....) a uviedli nás do života viery, ktorá nás aj dnes spája s osláveným 
Kristom i medzi sebou navzájom mimo nášho domova. 

 
I takto sme chceli poďakovať všetkým za svedectvo viery a prosiť Božie 
milosrdenstvo o odpustenie všetkých  hriechov tým, ktorí verne a statočne sa 
usilovali žiť svoju vieru a nám odovzdať poklady a tajomstvá božieho slova. 
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SVÄTÉ OMŠE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH  
A PAMIATKU ZOSNULÝCH 

 
Pripomíname, že tento týždeň sa slávi sviatok Všetkých 
svätých (prikázaný sviatok) a Pamiatka všetkých verných 
zosnulých.  
Sv. omše na tieto sviatky v pondelok 1.novembra a utorok 
2.novembra 2021 budú aj v kostole SCM o 19.30 hod. 

 
 
 

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY SA AJ TENTO ROK 
ROZŠIRUJÚ NA CELÝ NOVEMBER 

 
P:3, 29. 10. 2021 08:27, ZAH 
Vatikán 29. októbra (RV) Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako 
minulý rok, možné získať po celý mesiac november 2021. Oznámila to dnes 
Apoštolská penitenciária s vysvetlením, že vypočula prosby viacerých biskupov 
v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou. Dá sa tak ľahšie predísť veľkému 
zhlukovaniu ľudí. 
 
V dekréte podpísanom 27. októbra hlavným penitenciárom kardinálom 
Maurom Piacenzom a regensom Mons. Nykielom sa píše, že Apoštolská 
penitenciária „potvrdzuje a rozširuje na celý mesiac november 2021 všetky 
duchovné benefíciá udelené dekrétom z 22. októbra 2020 (Prot. č. 791/20/I)”. 
Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa 
za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť 
presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu 
ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. 
Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky 
na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia 
chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť 
presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na 
sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa 
slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. 

 
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych 
dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z 
dôvodu obmedzení nariadených verejnou 

autoritou v čase pandémie, môžu získať 
odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja 
so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek 
hriechu s úmyslom splniť, akonáhle to bude 
možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná 
spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel 
Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia 
zbožne modlitby za zosnulých. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/28/0700/01488.html
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dekret-o-moznosti-ziskat-uplne-odpustky-pre-zomrelych-veriacich-pocas-pandemie-covid-19
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„Z obnovenej veľkodušnosti Cirkvi budú veriaci určite čerpať zbožné predsavzatia 
a duchovný elán, aby svoj život riadili podľa evanjeliového zákona, v synovskom 
spoločenstve a oddanosti pápežovi, viditeľnému základu a pastierovi Katolíckej 
cirkvi”, píše sa v tohtoročnom dekréte Apoštolskej penitenciárie. 

 
( TK KBS, RV, zk; rp ) 20211029025  

 

 
 

 
 

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 
 

Fórum života pozdravuje Slovákov v zahraničí. 19-krát už Fórum života 
organizuje najväčšiu kampaň: Sviečka za nenarodené deti s 
mottom: Rozsvieťme Slovensko! Je náročné, keď vás najmä vo sviatočnom čase 
delia od vašich blízkych a priateľov mnohé kilometre. Chceme Vás 
preto pozvať zapáliť sviečku online na 
stránke www.sviecka.forumzivota.sk.  
Zapáliť ju môžete z ktoréhokoľvek miesta na svete, rovnako na 

ktorúkoľvek adresu na svete, nie len na Slovensku. Kampaň 
nesie od svojho začiatku názov Sviečka za nenarodené 
deti, avšak symbol horiacej sviece môže nahradiť vašu 

osobnú návštevu blízkych zosnulých, ktorí odpočívajú 
ďaleko od Vás.  
Kúpou tejto sviečky zároveň podporíte činnosť a projekty 
Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej 
stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh 

http://www.sviecka.forumzivota.sk/
http://www.sviecka.forumzivota.sk/
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zaplať všetkým podporovateľom. Vďaka vám budeme môcť naďalej spájať tých, 
ktorí chcú, s tými, čo vedia, pre tých, ktorí to potrebujú.  

Tím Fóra života 

 
 

POĎAKOVANIE ZA UPRATOVANIE KOSTOLA  
 
Ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a prišli 
vytvoriť spoločenstvo ľudskosti i záujmu o veci 
spoločné pre spoločenstvo Cirkvi a našu 
komunitu a pomohli s obnovou čistoty nášho 
chrámu primerane Božej sláve, aby sme sa 
mohli stretávať v jemu dôstojnom a nám 
príjemne čistom prostredí. 
 

 

MODEROVANÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

 

Srdečne pozývame všetkých na moderovanú 
prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho. 
Poklona začína hneď po skončení svätej omše na prvý 
piatok 5. novembra 2021 o 20.00 hod. (sv. omša 
začína o 19.30 hod.) Príď, eucharistický Pán čaká aj 
na Teba, aby Ti daroval svojho Ducha. 
 
 

AUDIO BIBLIA 
 
Milí priatelia, 
chceme dať do Vašej pozornosti audio-bibliu, ktorú si 
môžete zakúpiť a stiahnúť za 10 EUR (všetky knihy 
Starého a Nového zákona). 
 
Nahrávka je podfarbená hudbou a nahovorená 
profesionálmi. Formát nahrávky mp3 sa dá počúvať 
vlastne všade, doma či v aute. 
 Produkt sa nazýva: Audio Biblia s DT 

 
Link: https://audio.biblia.sk/#produkty 
 
 

 
 
 
 

https://audio.biblia.sk/#produkty
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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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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 24/10/2021  
Zbierka   :  £ 134.00 
GA obálky  :  £ 120.00 

Misie        :  £ 448.50 
 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu 
v mesiaci je obetovaná za všetkých pravidelných 
a stálych dobrodincov a podporovateľov SCM.  

 
 
 

 



 

24 

 

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 
 

31.10. – Aurélia 
01.11. – Denis, Denisa (Všetkých svätých) 

02.11. – Pamiatka zosnulých 

03.11. – Hubert 
04.11. – Karol 

05.11. – Imrich 
06.11. – Renáta 
07.11. – René 
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