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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 Daniela  −   Dan 7, 13-14 

 

Jeho vláda je večná 

  

Lektor :   Čítanie z Knihy proroka Daniela 

 
Videl som v nočnom videní: V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn 
človeka a došiel až k Starcovi. 
 
Priviedli ho pred neho, dostal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky 
národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo 
nebude nikdy zničené. 

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

Kniha žalmov   −   Ž 93, 1ab. 1c-2. 5 

  

Kantor :  R./  Pán kraľuje, oslavujme ho. 

 
Ľud :    R./  Pán kraľuje, oslavujme ho. 

 
 
Kantor :  Pán kraľuje, velebou sa zaodel; * 

zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.  
Ľud :    R./  Pán kraľuje, oslavujme ho. 

 
 
Kantor :  Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje. * 

Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov.  
Ľud :    R./  Pán kraľuje, oslavujme ho. 

 
 
Kantor :  Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; * 

tvojmu domu, Pane, 
patrí posvätná úcta po všetky časy.  

Ľud :    R./  Pán kraľuje, oslavujme ho. 
 
 

 
DRUHÉ ČÍTANIE 

Zjavenie svätého apoštola Jána   −   Zjv 1, 5-8 

 

Vládca nad kráľmi zeme .... urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu 

 
Lektor :  Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 
 
Ježiš Kristus je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a vládca nad kráľmi zeme. 
Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás 

kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. 
Amen. 
Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad 
ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen. 

Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, 
Všemohúci. 

 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud :    Bohu vďaka. 
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VERŠ PRED EVANJELIOM 
 

Kantor :  Aleluja, aleluja, aleluja.  
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
Kantor :  Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!  

Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! 
 
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
 
 
EVANJELIUM 

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 18, 33b-37 

 

Sám hovoríš, že som kráľ 

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

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

 
Kňaz (diakon) :   Pilát sa spýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“ 

 
Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ 

Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si 
vykonal?“ 
 
Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo 
bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. 
Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ 
 
Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ 
 
Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na 
to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je 
z pravdy, počúva môj hlas.“ 
 

 
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 34. 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. Cecílie, panny a mučenice spomienka 

utorok féria  

streda 
sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a 

spoločníkov, mučeníkov 
spomienka 

štvrtok 
sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a 

mučenice ľub.spomienka 

piatok féria  

sobota féria  

nedeľa  1. adventná  

deň 
týždňa 

    čas program 

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 

pondelok   

utorok   

streda 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 
20.15 – 21.15 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 
upratovanie kostola + adventná výzdoba 

sobota   

nedeľa 
28.11. 

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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HOMÍLIA PÁPEŽA FRANTIŠKA 
NA SVÄTEJ OMŠI V ŠAŠTÍNE 

Šaštín, 15. septembra 2021 (TK KBS)  
 

V Jeruzalemskom chráme sa Máriine ruky vystreli k rukám starého Simeona, ktorý mohol 
vziať Ježiša a spoznať ho ako Mesiáša poslaného pre spásu Izraela. V tejto scéne 
rozjímame o tom, kto je Mária: je Matkou, ktorá nám daruje Syna Ježiša. Preto ju 
milujeme a uctievame si ju. V tejto Šaštínskej národnej svätyni sa s vierou a úctou 

schádza slovenský národ, pretože vie. že práve ona nám daruje Ježiša. V „logu“ tejto 
apoštolskej cesty je vyobrazená cesta vo vnútri srdca, nad ktorým sa týči Kríž. Mária je 
cestou, ktorá nás vovádza do srdca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval svoj život.  

Vo svetle evanjeliovej state, ktorú sme si práve vypočuli, môžeme hľadieť na Máriu ako na 

vzor viery. Rozpoznávame tak tri vlastnosti viery: cestu, proroctvo, súcit. 

Máriina viera je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu. Ihneď po Anjelovom 
zvestovaní sa nazaretské dievča „vydalo na cestu a ponáhľalo sa do istého judejského 
mesta v hornatom kraji“ (Lk 1,39). Mária išla navštíviť svoju sesternicu Alžbetu. 

Nepovažovala za výsadu svoje povolanie stať sa Matkou Spasiteľa; nestratila jednoduchú 
radosť zo svojej poníženosti po tom, ako ju Anjel navštívil; nezostala stáť a nečinne 
kontemplovať samú seba medzi štyrmi stenami svojho príbytku. Naopak, žila svoj dar ako 
poslanie; cítila potrebu otvoriť dvere a vyjsť z domu; stala sa živým stelesnením tej 

netrpezlivosti, s akou Boh túži prísť k všetkým ľuďom a spasiť ich svojou láskou. Preto sa 
Mária vydáva na cestu: namiesto pohodlnosti zvykov si vyberá neznáme cesty; namiesto 
stability domácnosti namáhavú chôdzu; namiesto bezpečnosti pokojnej religióznosti riziko 
viery, ktorá sa otvára novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu.  

Aj dnešné evanjelium nám ukazuje Máriu na ceste: smerom k Jeruzalemu, kde spolu s 
Jozefom, svojím ženíchom, obetuje Ježiša v Chráme. Celý jej život bude cestou za jej 
Synom, ako jeho prvej učeníčky, až do cieľa, na Kalváriu, pod jeho kríž. Mária neustále 

kráča.  

Takto je Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ: viery, ktorá sa vydáva na 
cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti, v hľadaní Pána. 
Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom 

alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a 
bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto 
svedectvo! A prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa!  

Ešte chcem dodať jedno. Povedal som: „Nezastavte sa!“, lebo keď sa Cirkev zastaví, 
ochorie; keď sa biskupi zastavia, ochorie Cirkev; keď sa kňazi zastavia, ochorie Boží ľud.  

Máriina viera je zároveň prorockou vierou. Svojím životom je mladé nazaretské dievča 
proroctvom Božieho diela v dejinách, Jeho milosrdného konania, ktoré vyvracia logiky 
sveta, povyšuje ponížených a rozptyľuje tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú (porov. Lk 1,52). 

Ona reprezentuje všetkých „chudobných Jahveho“, ktorí volajú k Bohu a očakávajú 
príchod Mesiáša. Mária je Dcérou Sionskou, ktorú zvestovali Izraelskí proroci (porov. Sof 
3,14-18), Pannou, ktorá počala Emanuela, ktorý je Boh s nami (porov. Iz 7,14). Ako 
Nepoškvrnená Panna, Mária je ikonou nášho povolania: ako ona, aj my sme povolaní byť 

svätými a nepoškvrnenými v láske (porov. Ef 1,4), stávajúc sa obrazom Krista.  

Proroctvo pre Izrael vrcholí v Márii, pretože ona v lone nosila Slovo, ktoré sa stalo telom – 
Ježiša. Ježišom sa úplne a definitívne zavŕšil Boží plán. Simeon o ňom povedal jeho matke: 
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„On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému 
budú odporovať“ (Lk 2,34).  

Nezabudnime na to, že nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. To 
nesmieme. Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol svetlo tam, 
kde bola tma, čím sa temnota dostala na svetlo a musela ustúpiť. Preto proti nemu 
temnoty stále bojujú. Kto prijíma Krista a otvorí sa mu, vstane z mŕtvych; kto ho odmieta, 

uzatvára sa do tmy a je príčinou vlastnej skazy. Svojim učeníkom Ježiš vysvetlil, že 
nepriniesol pokoj na svet, ale meč (porov. Mt 10,34): totiž jeho Slovo je ako dvojsečný meč; 
vniká do našich životov, oddeľuje svetlo od temnoty a vyzýva nás si vybrať si: hovorí: 
„Vyber si!“ Pred Ježišom nik nemôže zostať vlažný alebo „sedieť naraz na dvoch 

stoličkách“. Nie, to sa nedá. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil 
protirečenia, modly, vnuknutia zla, a aby sa pre mňa stal vzkriesením, lebo On ma dvíha, 
podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať. Vždy znova ma dvíha.  

A práve takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Nejde o to, aby sme boli k svetu 

nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, „ktorému budú odporovať“, kresťanmi, 
ktorí vedia svojím životom ukázať krásu Evanjelia, ľuďmi, ktorí nastoľujú dialóg, kde sú 
odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie 
a nesvornosť, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú 

osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa 
uplatňuje logika smrti.  

A Mária, Matka putovania, sa vydáva na cestu; Mária 
Matka prorokovania; napokon Mária je Matkou súcitu. 

Jej viera je súcitná. Žena, ktorá samú seba nazývala 
„služobnicou Pána“ (porov. Lk 1,38) a ktorá sa s 
materinskou starostlivosťou postarala o to, aby 

nechýbalo víno na svadbe v Káne (porov. Jn 2,1-12), sa 

spolu so Synom podieľala na spásonosnom poslaní a 
išla s ním až pod kríž. V tej chvíli, v mučivej bolesti, 
ktorú zažila na Kalvárii, pochopila Simeonovo 
proroctvo: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Lk 

2,35). Utrpenie umierajúceho Syna, ktorý na seba vzal 
hriechy a bôle celého ľudstva, preniklo aj ju. Ježiš s 
rozkmásaným telom, muž bolestí, ktorého zohyzdila 
zloba (porov. Iz 53,3); Mária, s rozdrásanou dušou; 

súcitná Matka, ktorá zbiera naše slzy a zároveň nás 
utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné 
víťazstvo.  

Mária, Bolestná Matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí pod krížom. Neutečie preč; 

nesnaží sa zachrániť si život; nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetiká, aby sa vyhla 
bolesti. Toto je dôkaz súcitu: zostať pod krížom. Zostať s tvárou plnou sĺz, ale s vierou 
človeka, ktorý vie, že vo svojom Synovi Boh premieňa bolesť na radosť a víťazí nad smrťou. 
Aj my, so zrakom upretým na Bolestnú Pannu Máriu, sa otvárame viere, ktorá sa stáva 

súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť 
na pleciach ťažké kríže. Bratia a sestry, viera, ktorá nie je abstraktná, ale pobáda nás 
vcítiť sa a byť solidárnymi s núdznymi. Táto viera, podľa Božieho štýlu, pokorne a bez 
rozruchu odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy dejín.  

Drahí bratia a sestry, nech vám Pán navždy zachová úžas, nech vám zachová vďačnosť za 
dar viery! A nech vám Preblahoslavená Panna Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša 
viera bola vždy na ceste, aby mala nádych proroctva a bola vierou bohatou na súcit.  

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210915010  
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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  

„KĽÚČE OD KRÁĽOVSTVA“  

PREDZVESŤ KRÁĽOVSTVA: PREMENENIE  

JEŽIŠOV VÝSTUP DO JERUZALEMA  

JEŽIŠOV MESIÁŠSKY VSTUP DO JERUZALEMA  
 

ZHRNUTIE  
 

561 „Celý Kristov život bol ustavičným učením: jeho mlčanie, zázraky, skutky, 
modlitba, láska k ľuďom, jeho uprednostňujúca láska k maličkým a 
chudobným, úplné prijatie obetovania sa na kríži za vykúpenie sveta a napokon 
jeho zmŕtvychvstanie, to všetko je splnením jeho slova a zavŕšením jeho 
Zjavenia.“ 
 

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
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=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
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
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562 Kristovi učeníci sa mu majú pripodobňovať, kým v nich nebude stvárnený. 
„Preto sme pridružení k tajomstvám jeho života, stávame sa mu podobnými, 
spolu s ním umierame a spolu s ním sme vzkriesení, kým nebudeme spolu s 
ním kraľovať.“ 
 
563 Človek, či už je pastier, alebo mudrc, môže tu na zemi dosiahnuť Boha, iba 
ak pokľakne pred betlehemskými jasľami a bude sa mu klaňať skrytému v 
slabom dieťati. 
 
564 Ježiš nám svojou poslušnosťou Márii a Jozefovi, ako aj svojou dlhoročnou 
pokornou prácou v Nazarete dáva príklad svätosti v každodennom živote rodiny 
a práce. 
 
565 Od začiatku svojho verejného života, od svojho krstu je Ježiš „Služobníkom“ 

úplne zasväteným vykupiteľskému dielu, ktoré sa zavŕši „krstom“ jeho 

umučenia. 
 
566 Pokúšanie na púšti ukazuje Ježiša, pokorného Mesiáša, ktorý víťazí nad 
satanom svojím plným súhlasom s plánom spásy, ktorý chce Otec. 
 
567 Nebeské kráľovstvo založil na zemi Kristus. „Toto kráľovstvo žiari ľuďom v 
Kristovom slove, v jeho skutkoch a v jeho prítomnosti.“ Cirkev je zárodkom a 
začiatkom tohto kráľovstva. Kľúče od neho sú zverené Petrovi. 
 
568 Kristovo premenenie malo za cieľ posilniť vieru apoštolov so zreteľom na 
jeho umučenie: výstup na „vysoký vrch“ pripravuje výstup na Kalváriu. Kristus, 
Hlava Cirkvi, zjavuje to, čo jeho telo obsahuje a vyžaruje vo sviatostiach: „nádej 
slávy“ (Kol 1,27) . 
 
569 Ježiš dobrovoľne vystúpil do Jeruzalema, hoci vedel, že tam zomrie 
násilnou smrťou pre protirečenie zo strany hriešnikov. 
 
570 Ježišov vstup do Jeruzalema zvestuje príchod Kráľovstva, ktoré Kráľ 
Mesiáš, prijatý vo svojom meste deťmi a ľuďmi pokornými srdcom, uskutočni 
Veľkou nocou (Paschou) svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania. 
 
 

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://svatepismo.sk/hladat?term=Kol%201,27
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
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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 
 

 
 
 

UPRATOVANIE KOSTOLA  
 
V piatok 26. novembra 2021 sa bude 
upratovať kostol a Church Hall. 
Rovnako sa pripraví liturgický priestor 
na slávenie adventného obdobia.  
 

Začiatok je stanovený na 21.15 hod.  
 

Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť 
Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme sa 
mohli stretávať v jemu dôstojnom a nám 
príjemne čistom prostredí.  
 
 
 
 

 
 
 

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV  
 
SCM žiada, či by sa nenašli dobrovoľníci, ktorí by pripravili 
slávnosť sv. Mikuláša so všetkými náležitosťami. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť DNES po sv.omši 
u duchovného správcu SCM. 
 
 
 
 
 
 

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 14/11/2021  
Zbierka   :  £ 106.00 
GA obálky  :  £   10.00 
 
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 
 

21.11. – Elvíra  
22.11. – Cecília 
23.11. – Klement 

24.11. – Emília 
25.11. – Katarína  
26.11. – Kornel 
27.11. – Milan 

28.11. – Henrieta 
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