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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 

Prvá kniha Kráľov   −   1 Kr 17, 10-16 

Vdova upiekla z priehrštia múky malý podplameník a doniesla ho Eliášovi 

  

Lektor :    Čítanie z Prvej knihy Kráľov  
 
Prorok Eliáš vstal a šiel do Sarepty. Keď prišiel k mestskej bráne, videl ženu, 
vdovu, ako zbiera drevo. Zavolal na ňu: „Prines mi v džbáne trochu vody na 
pitie.“ 
 

Ako mu išla vziať, zavolal za ňou: „Dones mi, prosím, aj kúsok chleba!“ 
Ona odpovedala: „Ako žije Pán, tvoj Boh, nemám chleba. Mám len za priehrštie 

múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zopár kúskov dreva a idem 
niečo pripraviť sebe i svojmu synovi. Keď to zjeme, môžeme umrieť.“ 
Eliáš jej povedal: „Neboj sa! Choď a urob, ako hovoríš. Lenže najprv z tej trochy 
múky urob malý podplamenník pre mňa a dones mi ho. Sebe a svojmu synovi 
urobíš potom. 
 
Lebo takto hovorí Pán, Boh Izraela: ‚Múky z hrnca neubudne a v krčahu nebude 
chýbať olej až do dňa, keď Pán zošle dážď na zem.‘“ 
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Ona odišla a urobila, ako jej povedal Eliáš. 
 
A jedla ona, on i jej dom deň čo deň a múky z hrnca neubúdalo a v krčahu 
nechýbal olej podľa slova, ktoré Pán povedal prostredníctvom Eliáša. 
 

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

 
 
 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Kniha žalmov   −   Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10 

  

Kantor :  R./  Chváľ, duša moja, Pána. 

 
Ľud :    R./  Chváľ, duša moja, Pána. 

 
Kantor :  Pán zachováva vernosť naveky, *  

utláčaným prisudzuje právo,  
hladujúcim dáva chlieb. *  
Pán vyslobodzuje väzňov,  

Ľud :    R./  Chváľ, duša moja, Pána. 

 
 
Kantor :  Pán otvára oči slepým, *  

Pán dvíha skľúčených,  
Pán miluje spravodlivých. *  
Pán ochraňuje cudzincov,  

Ľud :    R./  Chváľ, duša moja, Pána. 

 
 
Kantor :  ujíma sa siroty a vdovy, *  

ale hatí cesty hriešnikov.  
Pán bude kraľovať naveky; *  

tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. 
Ľud :    R./  Chváľ, duša moja, Pána. 

 
 

 
DRUHÉ ČÍTANIE 

List Hebrejom   −   9, 24-28 

 

Kristus sa raz obetoval, aby sňal hriechy mnohých 

 

Lektor :  Čítanie z Listu Hebrejom 
 
Kristus nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, 
ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Ani nie 
preto, aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza 
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do Svätyne s cudzou krvou. Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia 
sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba 
zničil hriech. 
 
A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus: raz 
sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na 
spásu tým, čo ho očakávajú. 
 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud :    Bohu vďaka. 

 
 
 
VERŠ PRED EVANJELIOM 
 

Kantor :  Aleluja, aleluja, aleluja.  
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
Kantor :  Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 
 
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
 
 
EVANJELIUM 

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 12, 41-44 

 

Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní 
 

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

Kňaz (diakon) :    Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka 
Ľud :              Sláva tebe, Pane. 
 
Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze 
do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova 
a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. 
 
Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná 
vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo 

svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje 
živobytie.“ 

 
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 32. 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 féria  

utorok výročie posviacky Lateránskej baziliky sviatok 

streda sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka 

štvrtok sv. Martina z Tours, biskupa spomienka 

piatok sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka spomienka 

sobota féria  

nedeľa  33. v Cezročnom období   

deň 
týždňa 

    čas program 

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 

pondelok   

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok   

sobota   

nedeľa 
14.11. 

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  
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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PRÍHOVOR SVÄTÉHO OTCA 
NA STRETNUTÍ S RÓMSKOU KOMUNITOU  

NA LUNÍKU IX V KOŠICIACH 

Košice 14. septembra 2021 (TK KBS)  

Drahí bratia a sestry, dobré popoludnie!  

Ďakujem vám za prijatie a za vaše láskavé slová. Ján pripomenul, čo vám 
povedal svätý Pavol VI: „Vy v Cirkvi nie ste na okraji... Vy ste v srdci Cirkvi“ 
(Homília, 26. septembra 1965). Nikto v Cirkvi sa nesmie cítiť mimo, alebo daný 
nabok. Nie je to len spôsob vyjadrovania, je to spôsob bytia Cirkvi. Pretože byť 
Cirkvou znamená žiť ako povolaní Bohom, znamená to cítiť sa byť vlastníkmi 
života, byť súčasťou rovnakého tímu. Áno, pretože Boh si nás takto praje, 
každého iného, ale všetkých zjednotených okolo Neho. Pán nás vidí spolu. 

Všetkých.  

A vidí nás ako deti: má pohľad Otca, pohľad zaľúbenia v každom dieťati. Ak 
prijmem tento pohľad na seba, naučím sa vidieť dobre ostatných: zistím, že 
mám vedľa seba ďalšie Božie deti a uznávam ich ako bratov a sestry. Toto je 
Cirkev, rodina bratov a sestier s tým istým Otcom, ktorý nám dal Ježiša za 
brata, aby sme pochopili, ako veľmi miluje bratstvo. A túži po tom, aby sa celé 
ľudstvo stalo univerzálnou rodinou. Vy živíte veľkú lásku k rodine a pozeráte na 
Cirkev na základe tejto skúsenosti. Áno, Cirkev je domov, je to váš domov. Preto 
- chcel by som vám zo srdca povedať - ste vítaní, vždy sa cíťte v Cirkvi ako doma 
a nikdy sa nebojte v nej žiť. Nech nikto nenecháva mimo Cirkvi vás alebo 
niekoho iného!  

Ján, pozdravil si ma so svojou manželkou Beátou: spoločne ste postavili rodinný 
sen pred vaše veľké rozmanitosti pôvodu, zvyklostí a zvykov. Viac ako mnoho 
slov, práve vaše manželstvo svedčí o tom, ako konkrétnosť spoločného života 
môže zbúrať mnoho stereotypov, ktoré sa inak zdajú byť neprekonateľné. Nie je 
ľahké prekonať predsudky, ani medzi kresťanmi. Nie je ľahké oceniť ostatných, 

často v nich vidíme prekážky alebo protivníkov a vynášajú sa súdy bez toho, aby 
sme poznali ich tváre a príbehy.  

Počúvajme však, čo Ježiš hovorí v evanjeliu: 
„Nesúďte“ (Mt 7,1). Evanjelium nesmie byť 
osladzované, ani zriedené. Nesúďte, hovorí nám 
Kristus. Koľkokrát naopak nielen hovoríme bez 
základu alebo z počutia, ale považujeme sa za 
spravodlivých, keď sme prísnymi sudcami 

ostatných. Zhovievaví k sebe, neoblomní k 
ostatným. Ako často sú súdy vlastne predsudky, 
ako často si to zamieňame! Je to znetvoriť slovami 
krásu Božích detí, ktorými sú naši bratia. Nemožno 
redukovať realitu toho druhého na vlastné vopred 
pripravené modely, nemožno dávať ľudí do schém. 
Predovšetkým, aby sme ich skutočne poznali, 
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musíme ich rozoznať: uznať, že každý v sebe nosí nepopierateľnú krásu Božieho 
dieťaťa, v ktorej sa odzrkadľuje Stvoriteľ.  

Drahí bratia a sestry, príliš často ste boli práve vy, predmetom predsudkov a 
nemilosrdných súdov, diskriminačných stereotypov, hanlivých slov a gest. 
Vďaka tomu sme sa všetci stali chudobnejšími, chudobnejšími v ľudskosti. Na 
obnovu dôstojnosti potrebujeme prejsť od predsudkov k dialógu, od uzavretia k 
integrácii. Ako to však urobiť? Nikola a René, pomohli ste nám: váš príbeh lásky 
sa narodil tu a dozrel vďaka blízkosti a povzbudeniu, ktoré ste dostali. Cítili ste 
sa posilnení a chceli ste prácu; cítili ste sa milovaní a vyrastali ste s túžbou dať 
svojim deťom niečo viac.  

Tak ste nám zanechali vzácny odkaz: kde je starostlivosť o osobu, kde je 
pastoračná práca, kde je trpezlivosť a konkrétnosť, tam prichádza ovocie. Nie 
hneď, časom, ale prídu. Súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti. Kontrasty 
a silné slová nepomáhajú. Dávať ľudí do get nič nerieši. Keď sa posilňuje 

uzavretosť, skôr či neskôr vzplanie hnev. Cesta (hovorí nám život) k pokojnému 
spolužitiu je integrácia. Je to organicky ́ proces, pomalý a vitálny proces, ktorý 
začína vzájomným poznaním, trpezlivo pokračuje a pozerá sa do budúcnosti. A 
komu patrí budúcnosť? Môžeme sa pýtať komu patrí budúcnosť? Deťom. Ony 
nás majú zorientovať: ich veľké sny sa nemôžu zlomiť o naše bariéry. Chcú rásť 
spolu s ostatnými, bez prekážok, bez vylúčenia. Zaslúžia si integrovaný život, 
slobodný život. Práve ony motivujú prezieravé rozhodnutia, ktoré nehľadajú 
okamžitý súhlas, ale pozerajú sa do budúcnosti každého. Kvôli deťom treba 
robiť odvážne rozhodnutia: pre ich dôstojnosť, kvôli ich vzdelaniu, aby vyrastali 
dobre zakorenené vo svojom pôvode, ale zároveň bez toho, aby videli každú 
možnosť vylúčenú.  

Ďakujem tým, ktorí vykonávajú túto integračnú prácu, ktorej sa, okrem toho, 
že vyžaduje nemálo úsilia, niekedy dostane aj nepochopenie a nevďačnosť, 
dokonca azda aj v Cirkvi. Drahí kňazi, rehoľníci a laici, milí priatelia, ktorí 
venujete svoj čas tomu, aby ste svojim bratom a sestrám poskytli všestranný 
rozvoj, ďakujem! Ďakujem za všetku prácu s tými, ktorí sú na okraji. Myslím aj 
na utečencov a väzňov.  

Zvlášť im, ako aj celému väzenskému prostrediu, vyjadrujem svoju blízkosť. 
Ďakujem, don Peter, za to, že ste nám povedali o pastoračných centrách, kde 
nerobíte sociálnu asistenciu, ale osobné sprevádzanie. Ďakujem vám saleziáni. 
Pokračujte na tejto ceste, ktorá nevytvára ilúziu, že môže dať všetko a hneď, ale 
je prorocká, pretože zahŕňa najmenších, buduje bratstvo, zasieva pokoj. Nebojte 
sa vyjsť v ústrety marginalizovaným. Zistíte, že idete v ústrety Ježišovi. On vás 
očakáva tam, kde je krehkosť, nie pohodlie; kde je služba, nie moc; kde ide o 

vtelenie sa a nie o potešenie. Tam je On.  

A všetkých vás pozývam, aby ste prekonali strach, rany minulosti, s dôverou, 
krok za krokom: v poctivej práci, v dôstojnosti zarábania si na každodenný 

chlieb, v budovaní vzájomnej dôvery. A v modlitbe za seba navzájom, pretože to 
je to, čo nás vedie a dáva nám silu. Povzbudzujem vás, žehnám vám a prinášam 
vám objatie celej Cirkvi. Ďakujem. Palikerav!  

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210914085   

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210914085
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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  

III. Tajomstvá Ježišovho verejného života  

JEŽIŠOV KRST  

 
535 Začiatkom Ježišovho verejného života je jeho krst, ktorý prijal od Jána v Jordáne. 
Ján „hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov“(719-720) (Lk 3,3). Prichádzali zástupy 
hriešnikov, mýtnikov a vojakov, farizejov a saducejov i prostitútok, aby sa mu dali 

pokrstiť. „Vtedy prišiel Ježiš.“ Krstiteľ váha, Ježiš nalieha – a prijíma krst.(701) Vtedy 
zostupuje na Ježiša Duch Svätý v podobe holubice a z neba zaznieva hlas: „Toto je môj 
milovaný Syn“ (Mt 3,13-17). To je zjavenie („epifánia“) Ježiša ako Mesiáša(438) Izraela a 
Božieho Syna.  

 
536 Pre Ježiša je jeho krst prijatím a začiatkom jeho poslania ako trpiaceho Služobníka. 
Dáva sa započítať medzi hriešnikov. (606) Už je „Boží Baránok, ktorý sníma hriech 

sveta“(1224) (Jn 1,29). Už anticipuje „krst“ svojej krvavej smrti. Už prichádza splniť 
„všetko, čo je spravodlivé“ (Mt 3,15), čiže úplne sa podriaďuje vôli svojho Otca: z lásky 
súhlasí s týmto krstom smrti na odpustenie našich hriechov. (444) Na tento súhlas 
odpovedá hlas Otca, ktorý vkladá do svojho Syna všetko svoje zaľúbenie. (727) Zostupuje 

Duch Svätý, ktorého má Ježiš v plnosti už od svojho počatia, a „spočinie“ na ňom. Ježiš 
bude prameňom Ducha pre celé ľudstvo.(739) Pri jeho krste „sa… otvorilo nebo“ (Mt 3,16), 
ktoré zatvoril Adamov hriech. A zostúpenie Ježiša a Ducha Svätého posvätilo vody ako 
predzvesť nového stvorenia.  

 
537 Krst sviatostne pripodobňuje kresťana Ježišovi,(1262) ktorý vo svojom krste 
anticipuje svoju smrť a svoje zmŕtvychvstanie. Kresťan má vstúpiť do tohto tajomstva 
pokorného zníženia sa a kajúcnosti, zostúpiť s Ježišom do vody, aby spolu s ním vystúpil, 

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=getk&kid=726
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=727
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=719-720
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Lk%203,%203
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=701
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Mt%203,%2013-17
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=438
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=606
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1224
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn%201,%2029
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Mt%203,%2015
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=444
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=727
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=739
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Mt%203,%2016
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1262
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
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=727
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a znovu sa narodiť z vody a z Ducha, aby sa v Synovi stal Otcovým milovaným synom a 
žil „novým životom“ (Rim 6,4):  

„Krstom sa pochovajme s Kristom, aby sme s ním vstali z mŕtvych;(628) zostúpme s ním, 
aby sme spolu s ním boli aj povýšení; vystúpme s ním, aby sme spolu s ním boli aj 
oslávení.“  
Tak sa stalo, „že z toho, čo sa odohralo v Kristovi, sme poznali, že po kúpeli vodou zlieta 

na nás z nebeských brán Duch Svätý a preniká nás pomazaním nebeskej slávy a že po 
adoptovaní hlasom Otca sa stávame [Božími] synmi.“ 

 

POKÚŠANIE JEŽIŠA  

 

538 Evanjeliá hovoria o čase Ježišovej samoty na púšti hneď po tom, ako prijal krst od 
Jána. Ježiš „pobádaný Duchom“ na púšť zostáva tam štyridsať dní bez jedla; žije medzi 
divou zverou a anjeli mu posluhujú. (394) Keď sa tento čas končí, satan ho trikrát pokúša 
tým, že podrobuje skúške jeho synovský vzťah k Bohu.(518) Ježiš odráža tieto útoky, ktoré 

sú opakovaním Adamovho pokušenia v raji a Izraela na púšti, a diabol „na čas od neho 
odišiel“ (Lk 4,13).  
 
539 Evanjelisti poukazujú na spasiteľný význam tejto tajomnej udalosti. Ježiš je nový 

Adam, ktorý zostáva verný tam,(397) kde prvý Adam podľahol pokušeniu. Ježiš dokonale 
plní povolanie Izraela. Na rozdiel od tých, ktorí kedysi štyridsať rokov pokúšali Boha na 
púšti, Ježiš Kristus sa zjavuje ako Boží Služobník, úplne poslušný Božej vôli. Tak víťazí 
nad diablom: „Poviazal silného“, aby mu vzal jeho korisť. (385) Ježišovo víťazstvo nad 

Pokušiteľom na púšti anticipuje víťazstvo umučenia, vrcholnej poslušnosti jeho synovskej 
lásky k Otcovi.(609)  
 
540 Pokúšanie Ježiša(2119) ukazuje, akým spôsobom má Boží Syn plniť poslanie Mesiáša 

v protiklade k spôsobu, aký mu navrhuje satan a aký mu chcú prisúdiť ľudia. preto 
Kristus zvíťazil(519, 2849) nad Pokušiteľom pre nás: „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by 
nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ 
(Hebr 4,15). Cirkev sa každý rok počas štyridsiatich dní Pôstneho obdobia(1438) spája s 

Ježišovým tajomstvom na púšti. 
 

„PRIBLÍŽILO SA BOŽIE KRÁĽOVSTVO“  
 

541 „Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: ,Naplnil 
sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. (2816) Kajajte sa a verte evanjeliu‘“ (Mk 1,15) . 

„Preto Kristus, aby splnil Otcovu vôľu, (763) založil na zemi nebeské kráľovstvo.“ A Otcova 
vôľa je „povzniesť ľudí k účasti na Božom živote“. Robí to tak, že zhromažďuje ľudí okolo 
svojho Syna Ježiša Krista. (669, 768) Týmto zhromaždením je Cirkev, ktorá je na zemi 
„zárodkom a počiatkom“ Božieho kráľovstva. (865)  

 
542 Ježiš Kristus je v strede tohto zhromaždenia ľudí v „Božej rodine“. (2233) Zvoláva ich 
okolo seba svojím slovom, svojimi znameniami, ktoré robia zjavným Božie kráľovstvo, a 
rozoslaním svojich učeníkov. Príchod svojho kráľovstva uskutoční najmä veľkým 

tajomstvom svojej Veľkej noci: svojou smrťou na kríži a svojím zmŕtvychvstaním. „A ja, až 
budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“ (789) (Jn 12,32) . K tomuto 
zjednoteniu s Kristom sú povolaní všetci ľudia. 

 

OHLASOVANIE BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA  

 
543 Všetci ľudia sú povolaní vojsť do Kráľovstva. Toto mesiášske kráľovstvo, ohlasované 
najprv synom Izraela, má prijať ľudí zo všetkých národov. (764) Kto chce doň vojsť, musí 

prijať Ježišovo slovo:  

http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Rim%206,%204
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=628
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=731
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=394
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=518
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Lk%204,%2013
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=397
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=385
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=609
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2119
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=519,%202849
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Hebr%204,%2015
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1438
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=735
https://katechizmus.sk/kkc-2816
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mk%201,15
https://katechizmus.sk/kkc-763
https://katechizmus.sk/kkc-865
https://katechizmus.sk/kkc-2233
https://katechizmus.sk/kkc-789
https://svatepismo.sk/hladat?term=Jn%2012,32
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=738
https://katechizmus.sk/kkc-764
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=731
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=735
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=738
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„Pánovo slovo sa totiž prirovnáva semenu, ktoré sa seje na pole: tí, čo ho počúvajú s vierou 
a sú pričlenení ku Kristovmu maličkému stádu, prijali samo Kráľovstvo. Semeno potom 

vlastnou silou klíči a rastie až do času žatvy.“ 
 
544 Kráľovstvo patrí chudobným a maličkým, (709) čiže tým, ktorí ho prijali s pokorným 
srdcom. (2443) Ježiš je poslaný hlásať „evanjelium chudobným“ (Lk 4,18) . (2546) 

Vyhlasuje ich za blahoslavených, „lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5,3) . Týmto 
„maličkým“ Otec láskavo zjavil, čo ostáva skryté pred múdrymi a rozumnými. Ježiš má 
účasť na živote chudobných od jasieľ až po kríž; zo skúsenosti vie, čo je hlad, smäd a 
nedostatok. Ba viac, stotožňuje sa s chudobnými každého druhu a činorodú lásku k nim 

kladie ako podmienku na vstup do svojho kráľovstva. 
 
545 Ježiš pozýva hriešnikov k stolu Kráľovstva: (1443) „Neprišiel som volať spravodlivých, 
ale hriešnikov“ (Mk 2,17) . (588) Vyzýva ich, aby sa obrátili, lebo bez toho nie je možné 

vojsť do Kráľovstva; (1846) slovom i skutkom im však ukazuje bezhraničné milosrdenstvo 
svojho Otca voči nim (1439) a nesmiernu radosť v nebi… nad jedným hriešnikom, ktorý 
robí pokánie“ (Lk 15,7) . Vrcholným dôkazom tejto lásky bude obeta jeho vlastného života 
„na odpustenie hriechov“ (Mt 26,28) . 

 
546 Ježiš volá do Kráľovstva podobenstvami, (2613) ktoré sú typickou črtou jeho učenia. 
Nimi pozýva na hostinu Kráľovstva, ale žiada aj radikálnu voľbu: kto chce získať 
Kráľovstvo, musí obetovať všetko; slová nestačia, vyžadujú sa skutky. Podobenstvá sú pre 

človeka akoby zrkadlá: Prijíma slovo ako skalnatá pôda alebo ako dobrá zem? Čo robí s 
talentami, ktoré dostal? Ježiš a prítomnosť Kráľovstva na tomto svete sú tajomným 
spôsobom v strede podobenstiev. Treba vojsť do Kráľovstva, čiže stať sa Kristovým 
učeníkom, aby človek poznal „tajomstvá nebeského kráľovstva“ (542) (Mt 13,11) . Pre tých, 

čo ostávajú „vonku“, všetko zostáva záhadou. 
 

ZNAMENIA BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA  

„KĽÚČE OD KRÁĽOVSTVA“  

PREDZVESŤ KRÁĽOVSTVA: PREMENENIE  

JEŽIŠOV VÝSTUP DO JERUZALEMA  

JEŽIŠOV MESIÁŠSKY VSTUP DO JERUZALEMA  

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  
 

 

 

 

 
 

 

 

https://katechizmus.sk/kkc-709
https://katechizmus.sk/kkc-2443
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%204,18
https://katechizmus.sk/kkc-2546
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%205,3
https://katechizmus.sk/kkc-1443
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mk%202,17
https://katechizmus.sk/kkc-588
https://katechizmus.sk/kkc-1846
https://katechizmus.sk/kkc-1439
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%2015,7
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2026,28
https://katechizmus.sk/kkc-2613
https://katechizmus.sk/kkc-542
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2013,11
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=743
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=747
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=751
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=755
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=758
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=743
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=747
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=751
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=755
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=758
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
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BIBLICKÉ STRETNUTIA 
 

Poď, pridaj sa k nám 
 

 poznávať Božie slovo cez nedeľné evanjelium 

 učiť sa rásť v láske k Bohu a k ľuďom 

 a zažiť príchuť spoločenstva 
 

Tešíme sa na Teba! 
 

Každú nedeľu o 15:15 na choruse alebo v parku (ak je pekné počasie). 
 

Otvorené biblické stretko na London Bridge 
 

 
 

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 
 

 
 

DO POZORNOSTI 
 

SCM oznamuje, že v nasledujúce dni v týždni 
večerná svätá omša NEBUDE: 
 
- 10. novembra 2021 (streda) 
- 12. novembra 2021 (piatok) 
- 17. novembra 2021 (streda) 
 
Sväté omše v nedeľu 14. novembra budú riadne 

ako vždy. 

 
 
 
 
 
 
 

https://audio.biblia.sk/#produkty
https://www.amway.sk/fbsk
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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 31/10/2021  
Zbierka   :  £ 324.00 
GA obálky  :  £   70.00 
 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu 
v mesiaci je obetovaná za všetkých pravidelných 
a stálych dobrodincov a podporovateľov SCM.  

 
 

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

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

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

a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti. 

 

mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
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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 
 

07.11. – René 
08.11. – Bohumír 
09.11. – Teodor 

10.11. – Tibor 
11.11. – Martin, Maroš 
12.11. – Svätopluk 
13.11. – Stanislav  

14.11. – Irma 
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