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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 proroka Damniela   −   Dan 12, 1-3 

Tí, čo spia v prachu zeme, sa zobudia 

  

Lektor :    Čítanie z Knihy proroka Daniela  
 

V tých dňoch som ja, Daniel, žialil a počul som toto Pánovo slovo: „V tom čase 
povstane Michal, veľké knieža, čo chráni synov tvojho ľudu. Bude to čas úzkosti, 
aký nebol odvtedy, čo vznikli národy, až po ten čas. 

V tom čase sa tvoj národ zachráni; každý, koho nájdu zapísaného v knihe. 

A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; jedni na večný život, druhí 

na večnú potupu. 

Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, 
ako hviezdy na večné veky.“ 

 

Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 

Ľud :    Bohu vďaka. 
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RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Kniha žalmov   −   Ž 16, 5+8. 9-10. 11 

  

Kantor :  R./  Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. 

 
Ľud :    R./  Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. 

 
Kantor :  Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, * 

v tvojich rukách je môj osud. 
Pána mám vždy pred očami; * 
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.  

Ľud :    R./  Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. 

 
 
Kantor :  Preto sa raduje moje srdce † 

a moja duša plesá * 
aj moje telo odpočíva v nádeji. 
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí * 
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. 

Ľud :    R./  Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. 

 
 
Kantor :  Ukážeš mi cestu života. † 

U teba je plnosť radosti, * 
po tvojej pravici večná slasť.  

Ľud :    R./  Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. 

 
 

 
DRUHÉ ČÍTANIE 

List Hebrejom   −   10, 11-14. 18 

Jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú 

 

Lektor :  Čítanie z Listu Hebrejom 
 
Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré 
nikdy nemôžu odstrániť hriechy. 
No Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. 

A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod 
nohy. 

Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. 
A kde sú hriechy odpustené, tam už niet obety za hriech. 
 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud :    Bohu vďaka. 
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VERŠ PRED EVANJELIOM 
 

Kantor :  Aleluja, aleluja, aleluja.  
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
Kantor :  Bdejte celý čas a modlite sa,  

aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka. 
 
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
 
 
EVANJELIUM 

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 13, 24-32 

Zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta 

 

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

Kňaz (diakon) :    Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka 
Ľud :              Sláva tebe, Pane. 
 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, 
mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú 
chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou 
a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán 
sveta, od kraja zeme až po kraj neba. 
Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, 
viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, 
predo dvermi. 
Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“ 

 
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 33. 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 
sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa 
Cirkvi 

ľub.spomienka 

utorok sv. Margity Škótskej ľub.spomienka 

streda sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky spomienka 

štvrtok 
výročie posviacky bazilík sv. Petra 
a Pavla, apoštolov 

ľub.spomienka 

piatok féria  

sobota bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice ľub.spomienka 

nedeľa  34. v Cezročnom období – Krista Kráľa slávnosť 

deň 

týždňa 
    čas program 

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 

pondelok   

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
21.11. 

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 MLADÝMI  

NA ŠTADIÓNE LOKOMOTÍVA V KOŠICIACH 

Košice 14. septembra 2021 (TK KBS)  

Milí mladí, drahí bratia a sestry, dobrý večer!  

Bolo mi potešením počúvať slová Mons. Bernarda, vaše svedectvá a vaše otázky. Položili 
iste ich tri a ja by som sa chcel pokúsiť s vami hľadať odpovede.  

Začnem Petrom a Zuzkou, vašou otázkou o láske vo dvojici. Láska je najväčší sen v živote, 

ale nie je to lacný sen. Je pekný, ale nie je ľahký, ako všetky veľké veci v živote. Je to sen, 
ale nie je ľahké ho interpretovať. Ukradnem vám vetu: «Začali sme tento dar vnímať úplne 
novými očami». To povedala ona. Naozaj, ako ste povedali, sú potrebné nové oči, oči, ktoré 
sa nenechajú oklamať vzhľadom. Priatelia, nebanalizujme lásku, pretože láska nie je len 
emócia a cit; tie sú nanajvýš tak jej začiatkom. Láska neznamená mať všetko a hneď, 
nezodpovedá logike „použi a odhoď“. Láska je vernosť, dar, zodpovednosť.  

Skutočnou originalitou dnes, skutočnou revolúciou, je oslobodiť sa od kultúry 
provizórnosti, ísť nad rámec inštinktu a nad rámec okamihu, znamená milovať na celý 
život a celou svojou bytosťou. Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale aby náš 

život bol dobrodružnou výpravou. Všetci budete mať na mysli veľké príbehy, ktoré ste 
čítali v románoch, videli v nejakom nezabudnuteľnom filme, počuli v nejakom dojemnom 
príbehu. Ak sa nad tým zamyslíte, vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie: jedna 
je láska, druhá dobrodružstvo, hrdinstvo. Vždy idú spolu. Na to, aby bol život veľký, je 

potrebné jedno aj druhé: láska a hrdinstvo. Pozeráme sa na Ježiša, hľadíme na 
Ukrižovaného, je tu oboje: bezhraničná láska a odvaha dať svoj život až do konca, bez 
polovičatosti. Máme pred očami blahoslavenú Annu, hrdinku lásky. Hovorí nám, aby sme 
sa usilovali o vysoké ciele. Prosím vás, nenechajme dni nášho života plynúť ako epizódy 
v telenovele.  

Preto, keď snívate o láske, neverte v špeciálne efekty, ale v to, že každý z vás je výnimočný: 
každý z vás. Každý je darom a môže zo života, zo svojho vlastného života urobiť dar. 
Ostatní, spoločnosť, chudobní na vás čakajú. Snívajte o kráse, ktorá presahuje vzhľad, 
presahuje make-up, ktorá presahuje módne trendy. Snívajte bez strachu o založení 

rodiny, o splodení a výchove detí, o dávaní života, o zdieľaní všetkého s druhou osobou, 
bez toho, aby ste sa hanbili za svoje slabosti, pretože je tu on alebo ona, kto ich prijíma a 
miluje, ktorý ťa miluje takého, aký si. A toto je láska: milovať toho druhého takého, aký 
je, a toto je pekné.  

Sny, ktoré máme, nám hovoria o živote, po ktorom túžime. Veľké sny nie sú silné auto, 

módne oblečenie, ani „dovolenka po rôznych atrakciách“. Nepočúvajte tých, ktorí vám 
hovoria o snoch a namiesto toho vám predávajú ilúzie. Snívanie je jedna vec, mať ilúzie 
iná. Tí, ktorí predávajú ilúzie tým, že hovoria o snoch: to sú manipulátori šťastia. Boli sme 
stvorení pre väčšiu radosť: každý z nás je jedinečný a je na svete, aby sa cítil milovaný vo 

svojej jedinečnosti a miloval ostatných, ako to nikto nemôže urobiť za neho. Nežijeme na 
to, aby sme sedeli na lavičke ako náhradníci za niekoho iného. Nie, každý je v Božích 
očiach jedinečný. Nenechajte sa „homologizovať“; nie sme vyrábaní v sériách, sme 
jedineční, sme slobodní a sme vo svete, aby sme prežili príbeh lásky s Bohom, aby sme 
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mali odvahu robiť veľké rozhodnutia, aby sme sa pustili do nádherného rizika lásky. 
Pýtam sa vás: Veríte v to? A snívate o tom? [odpoveď „si“ - áno] Ste si istí? [odpoveď „si“ - 

áno] „Bravi!“ - Super!  

Chcel by som vám dať ďalšiu radu. Aby láska prinášala ovocie, nezabudnite na korene. A 

aké sú vaše korene? Rodičia a najmä starí rodičia. Dávajte pozor, áno starí rodičia. Oni 
vám pripravili pôdu. Polievajte korene, choďte k starým rodičom, urobí vám to dobre: 
položte im otázky, nájdite si čas, aby ste si vypočuli ich príbehy. Dnes je nebezpečenstvo 
rásť vykorenený, pretože máme sklon bežať, robiť všetko narýchlo: to, čo vidíme na 

internete, nám môže okamžite prísť domov, stačí jeden klik a na obrazovke sa hneď 
zobrazia osoby a veci. A potom sa stane, že sa nám stanú známejšími ako tváre, ktoré 
nám darovali život. Plní virtuálnych správ riskujeme, že stratíme svoje skutočné korene. 
Odpojiť sa od života, fantazírovať v prázdne nie je dobré, je to pokušenie od zlého. Boh 

nás chce mať pevne zasadených na zemi, spojených so životom; nikdy nie uzavretých, ale 
vždy otvorených pre všetkých! Zakorenení a otvorení. Rozumiete? Zakorenení a otvorení.  

Poviete mi: áno, je to pravda, ale svet rozmýšľa inak. O láske sa veľa hovorí, ale v 
skutočnosti platí iná zásada: nech sa každý stará sám o seba. Drahí mladí, nenechajte sa 
ovplyvniť tým, čo nie je dobré, zlom, ktoré besnie. Nenechajte sa ovládnuť smútkom, alebo 

rezignovaným znechutením tých, ktorí hovoria, že sa nič nezmení. Ten, kto tomu uverí, 
ochorie na pesimizmus. A videli ste tvár mladého človeka, mladého pesimistu? Videli ste 
jeho tvár? Tvár zatrpknutá, tvár zošúverená horkosťou. Pesimizmus nás rozhorčuje. 
Vnútorne zostarneme. Zostarneme mladí. Dnes je toľko rozkladných síl, tých, ktorí 

obviňujú všetkých a všetko, šíria negativizmus, sú odborníkmi na sťažnosti. Nepočúvajte 
ich, veru nie, pretože sťažovanie sa a pesimizmus nie sú kresťanské, Pán nemá rád 
smútok a keď niekto zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby sme skláňali hlavu k zemi, 
ale aby sme ju pozdvihli k nebu, ku druhým, smerom k spoločnosti.  

Ale keď sme sklesnutí - pretože každý v 

živote je občas trochu na dne, všetci to 
poznáme – a keď sme na dne, čo môžeme 
robiť? Existuje spoľahlivý prostriedok, 
ktorý nám pomôže znova vstať. To je to, o 

čom si nám hovorila ty, Petra: spoveď. 
Počúvali ste Petru, hej vy? [„Áno!“] 
Prostriedok spovede. Pýtala si sa ma: „Ako 
môže mladý človek prekonať prekážky na 

ceste k Božiemu milosrdenstvu?“ Aj tu ide 
o záležitosť pohľadu, pohľadu na to, na 
čom záleží. Ak sa vás opýtam: „Na čo 
myslíte, keď sa idete spovedať?“ – 

nehovorte to ale nahlas –, som si takmer 
istý odpoveďou: „Na hriechy“. Ale – pýtam 
sa vás – odpovedajte - sú hriechy skutočne 
centrom spovede? [„Nie!“] Nepočujem... 

[„Nie!“] „Bravi!“ Boh chce, aby si sa k nemu 
priblížil tým, že budeš myslieť na seba, na 
svoje hriechy, alebo na neho? Čo chce 
Boh? Priviesť ťa bližšie k nemu alebo k 

tvojim hriechom? Čo chce? Odpovedz [„K 
nemu!“] Hlasnejšie, som hluchý... [„K 
nemu!“] Čo je centrom, hriechy alebo Otec, 

ktorý odpúšťa všetky hriechy? Otec. 

 

 

 
 



 

13 

 

Nechodíme na spoveď ako potrestaní, ktorí sa musia pokoriť, ale ako deti, ktoré bežia do 
Otcovho objatia. A Otec nás dvíha v každej situácii, odpúšťa nám každý hriech. Počúvajte 
dobre toto: Boh vždy odpúšťa! Pochopili ste? Boh vždy odpúšťa!  

Dám vám malú radu: po každej spovedi nejakú chvíľu zostaňte a zapamätajte si 

odpustenie, ktoré ste dostali. Zachovajte si ten pokoj v srdci, slobodu, ktorú vo svojom 
vnútri cítite. Nie hriechy, ktoré už neexistujú, ale odpustenie, ktoré ti Boh dal, pohladenie 
Boha Otca. V tejto chvíli by som chcel dať kňazom jednu radu: povedal by som kňazom, 
aby sa cítili na mieste Boha Otca, ktorý vždy odpúšťa a objíma a prijíma. To si uchovajte, 

nenechajte si ho ukradnúť. A keď pôjdete nabudúce na spoveď, spomeňte si: Dostanem 
znova to objatie, ktoré mi urobilo tak dobre. Nejdem k sudcovi vyrovnať účty, ale k 
Ježišovi, ktorý ma miluje a uzdravuje ma. Dajme v spovedi prvé miesto Bohu. Ak je on 
hlavnou postavou, všetko sa stáva pekným a spoveď je sviatosťou radosti. Áno, radosti: 

nie strachu a súdu, ale radosti. A je dôležité, aby kňazi boli milosrdní. Prosím vás, nikdy 
nie vyzvedaví, nikdy inkvizítorskí, ale bratia, ktorí darujú Otcovo odpustenie, ktorí 
sprevádzajú v tom Otcovom objatí.  

Niekto by mohol povedať: „Aj tak sa hanbím, nemôžem prekonať hanbu ísť sa spovedať“. 
Nie je to problém, je to dobrá vec! Niekedy je dobré sa v živote hanbiť. Ak sa hanbíš, 

znamená to, že nesúhlasíš s tým, čo si urobil. Hanba je dobré znamenie, ale ako každé 
znamenie si vyžaduje ísť ďalej. Nebuď väzňom hanby, pretože Boh sa za teba nikdy 
nehanbí. On ťa miluje práve tam, kde sa za seba hanbíš. A miluje ťa vždy. Poviem vám 

jednu vec, ktorá nie je na veľkoplošnej obrazovke. V mojej krajine tých bez tváre, ktorí 
robia všetky druhy zla voláme ľudia bez hanby.  

A posledná pochybnosť: „Ale otče, ja nedokážem odpustiť sebe, a preto mi ani Boh nemôže 
odpustiť, lebo vždy padnem do tých istých hriechov“. Ale počúvaj, kedy sa Boh urazí? Keď 
ho ideš prosiť o odpustenie? Nie, nikdy. Boh trpí, keď si myslíme, že nám nemôže odpustiť, 
pretože je to ako keby ste mu povedali: „Si slabý v láske!“. Povedať toto Bohu je škaredé! 

Povedať mu, že „v láske si slabý“. Naopak, Boh sa raduje, keď nám odpúšťa, zakaždým. 
Keď nás zdvihne, verí v nás ako prvýkrát, nenechá sa odradiť. My sa necháme odradiť, on 
nie. Nevidí hriešnikov, ktorých by nálepkoval, ale deti, ktoré miluje. Nevidí pomýlených 
ľudí, ale milované deti; možno zranené, a vtedy má ešte viac súcitu a nehy. A vždy, keď 
sa spovedáme - nikdy na to nezabudnime – je v nebi oslava. Nech je to tak aj na zemi!  

Nakoniec, Peter a Lenka, zažili ste v živote kríž. Ďakujem za vaše svedectvo. Pýtali ste sa, 
ako „povzbudiť mladých ľudí, aby sa nebáli objať kríž“. Objať: to je pekne ́ sloveso! Objatie 

pomáha prekonať strach. Keď sme objatí, získame znova dôveru v seba a tiež v život. 
Nechajme sa teda objať Ježišom. Pretože keď objímeme Ježiša, znova dostávame nádej. 

Nemôžeme objať samotný kríž; bolesť nikoho nespasí. To, čo premieňa bolesť, je láska. 
Kríž teda objímame spolu s Ježišom, nikdy nie sami! Ak objímame Ježiša, znovu sa rodí 
radosť. A Ježišova radosť, v bolesti, sa premieňa na pokoj. Drahí mladí, chlapci i dievčatá, 
želám vám túto radosť, silnejšiu ako čokoľvek iné. Prajem vám, aby ste ju zaniesli svojim 

priateľom. Nie kázne, ale radosť. Prinášajte radosť! Nie slová, ale úsmevy, bratskú 
blízkosť. Ďakujem vám, že ste ma počúvali a prosím vás o poslednú vec: nezabudnite sa 
za mňa modliť. Ďakujem! [po slovensky]  

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210914089   

 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210914089
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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  

POKÚŠANIE JEŽIŠA  

„PRIBLÍŽILO SA BOŽIE KRÁĽOVSTVO“  

OHLASOVANIE BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA  

 

ZNAMENIA BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA  
 

547 Ježiš sprevádza svoje slová (670) mnohými „mocnými činmi, divmi a znameniami“ (Sk 2,22) 
, ktoré ukazujú, že Kráľovstvo je prítomné v ňom. Dosvedčujú, že Ježiš je predpovedaný Mesiáš. 
(439)  
 
548 Znamenia, ktoré robí Ježiš, svedčia o tom, že ho poslal Otec. Vyzývajú veriť v neho. Tým, 
čo sa na neho obracajú s vierou, (156) udeľuje, o čo prosia. A tak zázraky posilňujú vieru (2616) 
v toho, ktorý koná skutky svojho Otca: dosvedčujú, že je Boží Syn. (574) Ale môžu byť aj 
príležitosťou na pohoršenie. Nemajú za cieľ ukájať zvedavosť a túžby po čaroch. Napriek takým 
zrejmým zázrakom niektorí Ježiša odmietajú; (447) dokonca ho obviňujú, že koná mocou zlých 
duchov. 
 
549 Keď Ježiš oslobodil niektorých ľudí od pozemského zla, akým je hlad, nespravodlivosť, 
choroba a smrť, vykonal mesiášske znamenia. (1503) Neprišiel však preto, aby odstránil všetko 
zlo na svete, ale aby vyslobodil ľudí z najťažšieho otroctva, z otroctva hriechu, (440) ktoré im 
prekáža v ich povolaní Božích detí a spôsobuje všetky ich ľudské zotročenia. 
 

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=getk&kid=731
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=735
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=738
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=743
https://katechizmus.sk/kkc-670
https://svatepismo.sk/hladat?term=Sk%202,22
https://katechizmus.sk/kkc-439
https://katechizmus.sk/kkc-156
https://katechizmus.sk/kkc-2616
https://katechizmus.sk/kkc-574
https://katechizmus.sk/kkc-447
https://katechizmus.sk/kkc-1503
https://katechizmus.sk/kkc-440
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
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
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=743
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550 Príchod Božieho kráľovstva je porážkou satanovho kráľovstva: (394) „Ale ak ja Božím 
Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo“ (Mt 12,28) . Ježišove 
exorcizmy vyslobodzujú ľudí (1673) z moci zlých duchov. Anticipujú Ježišovo veľké víťazstvo 
nad „kniežaťom tohto sveta“ (Jn 12,31) . Božie kráľovstvo bude definitívne nastolené Kristovým 
krížom: (440, 2816) „Z dreva [kríža] vládol Boh – Regnavit a ligno Deus.“ 

 
 

„KĽÚČE OD KRÁĽOVSTVA“  

 

551 Ježiš si hneď na začiatku svojho verejného života (858) zvolil dvanásť mužov, aby boli s ním 
a mali účasť na jeho poslaní. Dal im účasť na svojej moci a poslal ich „hlásať Božie kráľovstvo 
a uzdravovať chorých“ (Lk 9,2) . Zostávajú navždy pridružení ku Kristovmu kráľovstvu, (765) 
lebo prostredníctvom nich on sám riadi Cirkev:  
„Ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom 
kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela“ (Lk 22,29-30) . 
 
552 V zbore Dvanástich má Šimon Peter prvé miesto. (880) Ježiš mu zveril výnimočné poslanie. 
(153) Vďaka zjaveniu, ktoré dostal od Otca, Peter vyznal: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (442) 
(Mt 16,16) . Náš Pán mu vtedy povedal: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a 
pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16,18) . Ježiš Kristus, živý kameň, zaručuje svojej Cirkvi, 
postavenej na Petrovi, víťazstvo nad mocnosťami smrti. Peter pre vieru, ktorú vyznal, zostane 
neotrasiteľnou skalou Cirkvi. (424) Jeho poslaním bude strážiť túto vieru, aby nikdy neochabla, 
a posilňovať v nej svojich bratov. 
 
553 Ježiš udelil Petrovi osobitnú moc: (381) „Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo 
zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16,19) 
. „Moc kľúčov“ znamená moc spravovať Boží dom, ktorým je Cirkev. Ježiš, „dobrý pastier“ (Jn 
10,11) , potvrdil toto poverenie po svojom zmŕtvychvstaní: „Pas moje ovce“ (Jn 21,15-17) . Moc 
zväzovať a rozväzovať“ znamená plnú moc rozhrešovať od hriechov, (1445) vyhlasovať úsudky 
vo veciach učenia viery a vynášať disciplinárne rozhodnutia v Cirkvi. Ježiš udelil túto plnú moc 
Cirkvi prostredníctvom služby apoštolov a osobitne Petra: jedine jemu výslovne zveril kľúče od 
Kráľovstva. (641, 881)  

 
 

PREDZVESŤ KRÁĽOVSTVA: PREMENENIE  
 

554 Odo dňa, keď Peter vyznal, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha, Učiteľ „začal… svojim 
učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť… že ho zabijú, ale tretieho dňa 
vstane z mŕtvych“ (Mt 16,21) . Peter túto predpoveď odmieta a ostatní ju ani nechápu. Do tohto 
kontextu je vložená tajomná udalosť Ježišovho premenenia na vysokom vrchu pred tromi 
svedkami, (697, 2600) ktorých si sám vyvolil: Petrom, Jakubom a Jánom. Ježišova tvár a odev 
zažiaria oslňujúcim svetlom, zjavujú sa Mojžiš a Eliáš a hovoria „o jeho odchode, ktorý sa mal 
uskutočniť v Jeruzaleme“ (Lk 9,31) . Zahalí ich oblak a hlas z neba hovorí: „Toto je môj vyvolený 
Syn, (444) počúvajte ho!“ (Lk 9,35) . 
 
555 Ježiš na chvíľu ukazuje svoju božskú slávu, a tak potvrdzuje Petrovo vyznanie. Dáva aj 
najavo, že aby mohol vojsť „do svojej slávy“ (Lk 24,26) , musí v Jeruzaleme prejsť cez kríž. (2576, 

2583) Mojžiš a Eliáš videli Božiu slávu na vrchu; Zákon a Proroci predpovedali Mesiášovo 
umučenie. Ježišovo umučenie je skutočne Otcova vôľa: Syn koná ako Boží Služobník. (257) 
Oblak znamená prítomnosť Ducha Svätého. „Zjavila sa celá Trojica: Otec v hlase, Syn v 
človekovi, Duch Svätý v jasnom oblaku:“  
„Premenil si sa na vrchu a tvoji učeníci kontemplovali tvoju slávu, Kriste, Bože, nakoľko toho 
boli schopní, aby potom, keď ťa uvidia ukrižovaného, pochopili, že tvoje umučenie bolo 
dobrovoľné, a aby ohlasovali svetu, že si naozaj odblesk Otca.“ 
 
556 Na začiatku verejného života je krst; na prahu Veľkej noci premenenie. Ježišovým krstom 
„bolo ohlásené tajomstvo prvého znovuzrodenia“: náš krst. Premenenie „je sviatosť druhého 

https://katechizmus.sk/kkc-394
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2012,28
https://katechizmus.sk/kkc-1673
https://svatepismo.sk/hladat?term=Jn%2012,31
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=747
https://katechizmus.sk/kkc-858
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%209,2
https://katechizmus.sk/kkc-765
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%2022,29-30
https://katechizmus.sk/kkc-880
https://katechizmus.sk/kkc-153
https://katechizmus.sk/kkc-442
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2016,16
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2016,18
https://katechizmus.sk/kkc-424
https://katechizmus.sk/kkc-381
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2016,19
https://svatepismo.sk/hladat?term=Jn%2010,11
https://svatepismo.sk/hladat?term=Jn%2010,11
https://svatepismo.sk/hladat?term=Jn%2021,15-17
https://katechizmus.sk/kkc-1445
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=751
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2016,21
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%209,31
https://katechizmus.sk/kkc-444
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%209,35
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%2024,26
https://katechizmus.sk/kkc-257
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=747
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=751
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znovuzrodenia“: nášho vzkriesenia. Už teraz máme účasť na Pánovom zmŕtvychvstaní skrze 
Ducha Svätého, (1003) ktorý pôsobí vo sviatostiach Kristovho tela. Premenenie nám dáva vopred 
okúsiť slávny príchod Ježiša Krista, ktorý „pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho 
oslávenému telu“ (Flp 3,21) . Pripomína nám však aj to, „že do Božieho kráľovstva máme vojsť 
cez mnohé súženia“ (Sk 14,22) . 
„Peter to ešte nechápal, keď zatúžil žiť s Kristom na vrchu. Zaistil ti to, Peter, po smrti. Teraz 
však on sám hovorí: Zostúp, aby si sa namáhal na zemi, aby si slúžil na zemi, aby si bol 
opovrhovaný, ukrižovaný na zemi. 
Život zostupuje, aby sa nechal zabiť. Chlieb zostupuje, aby bol hladný; Cesta zostupuje, aby sa 
unavila na ceste; Prameň zostupuje, aby bol smädný. A ty sa zdráhaš trpieť?“ 
 

 

JEŽIŠOV VÝSTUP DO JERUZALEMA  
 
557 „Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema“ 
(Lk 9,51) . Týmto rozhodnutím naznačil, že vystupuje do Jeruzalema pripravený tam zomrieť. 
Trikrát predpovedal svoje umučenie a svoje zmŕtvychvstanie. Cestou do Jeruzalema povedal: 
„Nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema“ (Lk 13,33) . 

 
558 Ježiš pripomína smrť prorokov, ktorých zabili v Jeruzaleme. A predsa neprestáva vyzývať 
Jeruzalem, aby sa zhromaždil okolo neho: „Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako 
sliepka zhromaždiť je svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste!“ (Mt 23,37b) . Keď je už mesto 
Jeruzalem na dohľad, plače nad ním a znovu vysloví túžbu svojho srdca: „Kiež by si aj ty v tento 
deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam“ (Lk 19,42) . 
 
 

JEŽIŠOV MESIÁŠSKY VSTUP DO JERUZALEMA  

 
559 Ako prijme Jeruzalem svojho Mesiáša? Ježiš, ktorý sa vždy vyhol pokusom ľudu urobiť ho 
kráľom, teraz si volí čas a do podrobností pripravuje svoj mesiášsky vstup do mesta svojho „otca 
Dávida“ (Lk 1,32) . Pozdravujú ho ako Dávidovho syna, ako toho, ktorý prináša spásu (Hosanna 
znamená „Spas!“, „Daj spásu!“). A „Kráľ slávy“ (Ž 24,7-10) vstupuje do svojho mesta, „nesie sa… 

na osliatku“ (Zach 9,9) . Nedobýja dcéru sionskú, obraz svojej Cirkvi, úskokom alebo násilím, 
ale pokorou, ktorá vydáva svedectvo pravde. Preto v ten deň budú príslušníkmi jeho kráľovstva 
deti a „Boží chudobní“, (333) ktorí ho s jasotom pozdravujú, ako keď ho anjeli ohlasovali 
pastierom. Ich nadšené volanie: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“ (1352) (Ž 
118,26) , opakuje Cirkev v „Sanctus“ pri slávení Eucharistie ako úvod do pamiatky Pánovej 
Veľkej noci. 
 
560 Ježišov vstup do Jeruzalema zvestuje príchod Kráľovstva, (550, 2816) ktoré Kráľ Mesiáš 
uskutoční Veľkou nocou svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania. Slávením tohto vstupu na 
Kvetnú nedeľu liturgia Cirkvi otvára Veľký týždeň. (1169)  

 

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-1003
https://svatepismo.sk/hladat?term=Flp%203,21
https://svatepismo.sk/hladat?term=Sk%2014,22
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=755
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%209,51
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%2013,33
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2023,37b
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%2019,42
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=758
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%201,32
https://svatepismo.sk/hladat?term=Ž%2024,7-10
https://svatepismo.sk/hladat?term=Zach%209,9
https://katechizmus.sk/kkc-333
https://katechizmus.sk/kkc-1352
https://svatepismo.sk/hladat?term=Ž%20118,26
https://svatepismo.sk/hladat?term=Ž%20118,26
https://katechizmus.sk/kkc-1169
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=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 
 

 
 

CHRISTMAS CELEBRATION IN WESTMINSTER CATHEDRAL 
 
Dear All, 
I am delighted to let you know that Westminster Cathedral’s annual Christmas 
Celebration, a wonderful evening of music and readings for all the family in the 
magnificent Mother Church of the Diocese, is taking place this year on Wednesday 

15th December and Thursday 16th December at 7:30pm. Doors will open at 6:30pm, 
with organ music being played from 7pm. 
  
The programme includes some of the finest Advent 

and Christmas choral music from across the 
centuries, sung by the world-famous Cathedral 
Choir, as well as favourite congregational 
carols.  Westminster Cathedral Choir and Orchestra 

will be conducted by Simon Johnson, the 
Cathedral’s new Master of Music.  
 
This year’s selection of readings ranges from the Scriptures to writers such as GK 

Chesterton, all read by an array of celebrity readers.  
  
Tickets are now available at Ticketmaster:  

 https://www.ticketmaster.co.uk/westminster-cathedral-tickets-london/venue/254582  
  

We look forward to welcoming you to the Cathedral as we celebrate the start of 
the Christmas Season.  
  

With thanks, 
Fr Slawomir Witon | Cathedral Administrator 
 
 

DO POZORNOSTI 
ZRUŠENIE SV.OMŠE V TOMTO TÝŽDNI 

SCM oznamuje, že v nasledujúce dni v týždni večerná 
svätá omša NEBUDE: 
 
- 17. novembra 2021 (streda) 
 

https://www.ticketmaster.co.uk/westminster-cathedral-tickets-london/venue/254582
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 07/11/2021  
Zbierka   :  £ 147.00 
GA obálky  :  £   37.00 
 
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 
 

14.11. – Irma 
15.11. – Leopold 
16.11. – Agnesa 

17.11. – Klaudia 
18.11. – Eugen 
19.11. – Alžbeta 
20.11. – Félix 

21.11. – Elvíra 
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