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LITURGIA SVÄTEJ OMŠE  

A OZNAMY NA NEDEĽU 
 

3. PÔSTNA NEDEĽA 

20. – 27. 03. 2022 
 

  
 

SAFEGUARDING 
 

Safeguarding Representative has special 
responsibility for promoting good and safe 
practices in all activities involving 
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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 ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

OZNAMY NA 3. PÔSTNU NEDEĽU 
 

!!!  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 
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1. Liturgický kalendár, program, spovedanie a sväté omše: 

LITURGIA SLOVA 

deň 

týždňa 
    čas 

Liturgický stupeň slávenia a liturg. farba  

program 

nedeľa 
20.03. 

3. pôstna nedeľa 

12.15 – 12.50 

12.30 – 12.55  
13.00 – 14.00 
14.00 – 16.30  

spovedanie 

pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – slovensko–česky  
posedenie v Church Hall pri občerstvení 

pondelok 
21.03. 

féria v pôstnom období 

  

utorok 
22.03. 

féria v pôstnom období 

  

streda 
23.03. 

féria v pôstnom období 

19.00 – 19.20 

19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky  

štvrtok 
24.03. 

féria v pôstnom období 

  

piatok 
25.03. 

Zvestovanie Pána - slávnosť 

18.30 – 18.55 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie  
pobožnosť krížovej cesty  
sv. omša – slovensky  

sobota 
26.03. 

féria v pôstnom období 

  

nedeľa 
27.03. 

4. pôstna nedeľa (Laetare) 

12.15 – 12.50 
12.30 – 12.55 
13.00 – 14.00 

14.00 – 16.30  

spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – slovensko–česky  

posedenie v Church Hall pri občerstvení 
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ČÍTANIA 
 

PRVÉ ČÍTANIE 

Lektor ide k ambone a číta prvé čítanie. Ostatní sedia a počúvajú.  

 

Kniha Exodus  −   Ex 3, 1-8a. 13-15 

 

Ten, ktorý je, ma k vám poslal 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lektor :  Čítanie z Knihy Exodus 

Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madiánskeho kňaza Jetra. Keď raz hnal stádo za púšť, 
došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tam sa mu zjavil anjel Pána v plameni ohňa, čo šľahal 
z tŕňového kra. Videl, že ker horí plameňom, a nezhára. 

Mojžiš si povedal: „Pôjdem sa pozrieť na tento zvláštny jav, prečo ker nezhára.“ 

Keď Pán videl, že sa prichádza pozrieť, Boh ho z tŕňového kra oslovil: „Mojžiš, Mojžiš!“ 

On odpovedal: „Tu som.“ 

Pán povedal: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, 
je zem svätá.“ 

A pokračoval: „Ja som Boh tvojho otca, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“ 

Mojžiš si zakryl tvár, lebo sa neodvážil hľadieť na Boha. 

A Pán mu povedal: „Videl som utrpenie môjho ľudu v Egypte a počul som jeho kvílenie 
pre tvrdosť jeho poháňačov. Poznám jeho bolesť a zostúpil som, aby som ho vyslobodil 
z rúk Egypťanov a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, do krajiny, ktorá 
oplýva mliekom a medom.“ 

Mojžiš povedal Bohu: „Ja pôjdem k synom Izraela a poviem im: Poslal ma k vám Boh 
vašich otcov. A čo im poviem, keď sa ma opýtajú: ‚Ako sa volá?‘“ 

Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som.“ 

A dodal: „Toto povieš synom Izraela: Ten, ktorý je, ma k vám poslal.“ 

A Boh Mojžišovi ešte povedal: „Toto povieš synom Izraela: Pán, Boh vašich otcov, Boh 
Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, ma k vám poslal. Toto je moje meno naveky a takto 
ma budú volať po všetky pokolenia.“ 

Lektor zakončí čítanie slovami :  
 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 

Ľud odpovie:    Bohu vďaka. 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 
Žalmista recituje (alebo kantor spieva) z ambony (alebo z chorusu) responzóriový žalm a ľud odpovedá 

refrénom. 
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Žalmy   −   Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8+11 

 
Žalmista zaspieva refrén:   

Milostivý a milosrdný je Pán. 
Ľud zopakuje a zaspieva refrén:   

Milostivý a milosrdný je Pán. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Dobroreč, duša moja, Pánovi * 
a celé moje vnútro jeho menu svätému. 
Dobroreč, duša moja, Pánovi * 
a nezabúdaj na jeho dobrodenia.  
 
Ľud zaspieva refrén:   
Milostivý a milosrdný je Pán. 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, * 
on lieči všetky tvoje neduhy; 
on vykupuje tvoj život zo záhuby, * 
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Milostivý a milosrdný je Pán. 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Pán koná spravodlivo * 
a prisudzuje právo všetkým utláčaným. 
Mojžišovi zjavil svoje cesty * 
a synom Izraela svoje skutky.  
 
Ľud zaspieva refrén:   

Milostivý a milosrdný je Pán. 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Milostivý a milosrdný je Pán, * 
zhovievavý a dobrotivý nesmierne. 
Lebo ako vysoko je nebo od zeme, * 
také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Milostivý a milosrdný je Pán. 

DRUHÉ ČÍTANIE 
 
Lektor ide k ambone a číta druhé čítanie. Ostatní stále sedia a počúvajú.  
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Prvý list svätého apoštola Pavla Korinťanom   −   1 Kor 10, 1-6. 10-12 

 

Život ľudu s Mojžišom na púšti je zapísaný ako napomenutie pre nás 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lektor :  Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom 

Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli 
cez more a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi, všetci jedli ten istý duchovný 
pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich 
sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď 
popadali na púšti. 

To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. 
Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu. 

A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých 
zastihol koniec vekov. Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 

Lektor zakončí čítanie slovami :  
 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 

Ľud odpovie:   Bohu vďaka. 

 
 

VERŠ PRED EVANJELIOM 
 
Po druhom čítaní lektor povie (kantor zaspieva) 3x aleluja. Všetci zopakujú túto 

aklamáciu (recitovane alebo spevom). Lektor (alebo kantor) prednesie verš pred 

evanjeliom. Opätovne sa recituje (spieva) 3x aleluja. 

 
Kantor predspieva zvolanie k veršu pred evanjeliom:  

 
Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. 
  

Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

 

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. 
 

Žalmista zaspieva verš pred evanjeliom: 

 
Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo. 

 
Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

 

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. 

 
EVANJELIUM 
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Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 13, 1-9 

 

Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kňaz (diakon) príde k ambone.  

Evanjelium začína slovami: 
 
Kňaz (diakon) : Pán s vami. 

Ľud :             I s duchom tvojím. 
 
Kňaz (diakon) :    Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 

Ľud :              Sláva tebe, Pane. 
 (ak je to dané, tak incenzuje Lekcionár). 
 

Kňaz : Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých 
krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší 
hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť 
pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža 
v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím 
vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ 

A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom 
ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie 
na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘ 
 
On mu odvetil: „Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce 

prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.“ 
 
 Kňaz zakončí čítanie Evanjelia slovami: 

 
Kňaz :    Počuli sme slovo Pánovo. 

Ľud odpovie:  Chvála tebe, Kriste. 
 
 

 

 

 

ZMENA ČASU 
 

Dovoľujeme si vám pripomenúť,  
že v nedeľu ráno 27. marca 2022 o 02.00 

sa mení zimný na letný čas 
a ručičky hodiniek je treba posunúť na 03.00 hod. 

 
 
 

Po homílii (ak je to liturgicky dané) nasleduje Vyznanie viery   

Nicejsko-carihradské alebo Apoštolské. 
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VYZNANIE VIERY 

NICEJSKO-CARIHRADSKÉ 

Kňaz : Verím v jedného Boha, 
Ľud :   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. 
 

Nasledujú spoločné modlitby veriacich. 

Po ich skončení si môžeme sadnúť. 

 
Modlitba po svätej omši  

(v cezročnom, adventnom, vianočnom a pôstnom období): 
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ANJEL PÁNA  MODLITBA NA ÚMYSEL SV.OTCA  
 

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. 
 
 

 
 
 
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. 

 

 
 

 
Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac marec:  
 

Evanjelizačný 
Aby sme my kresťania, čeliac novým výzvam bioetiky, 
modlitbou a sociálnou akciou vždy podporovali život. 

Úmysel KBS 
Aby naše rodiny dokázali prekonávať všetky problémy 

a ťažkosti podľa vzoru Svätej rodiny. 

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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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 

 
 
 

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 

Pozývame všetkých návštevníkov 
SCM, aby sa aktívne zapojili do 
pôstneho obdobia. Pravidelné 
krížové cesty sú starobylým alebo 
mimoriadne osvedčeným spôsobom 
uvažovať nad utrpením Ježiš Krista, 
nášho Pána. Je to forma, ktorú 
Cirkev ponúka ako nástroj na 
dosiahnutie intenzívnejšieho 
a hlbšieho prežívania pôstu 
a pokánia pre svoje prehĺbenie viery 
a nasledovanie Božieho Syna. 

V sakristii kostola je možné zapísať sa do zoznamu na vedenie krížovej cesty 
počas celého pôstneho obdobia na jednotlivé piatky a nedele. Hľadáme 
dobrovoľníka, ktorý by mal na starosť zápis a organizáciu krížových ciest 
v pôstnom období. 
 

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období sa v kostole SCM 

bude konať vždy: 
- v piatok pred sv. omšou od 19.00  

- v nedeľu pred sv. omšou od 12.30 hod. 
 

Pápež František namiesto pôstu od mäsa  

navrhuje 15 jednoduchých skutkov lásky. 

 

     1. Zdraviť. (vždy a všade) 

     2. Poďakovanie (aj keď sa to od vás "neočakáva"). 

     3. Pripomínajte druhým, ako veľmi ich máte radi.  

https://www.amway.sk/fbsk
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     4. Pozdravte s radosťou ľudí, ktorých vidíte každý deň. 

     5. Vypočujte si príbeh toho druhého bez predsudkov, s láskou.  

     6. Zastavte sa, aby ste pomohli.  

Buďte pozorní voči tým, ktorí vás potrebujú.  

     7. Pozdvihite niekomu náladu. 

     8. Oslavujte dobré stránky alebo úspechy druhých. 

     9. Vyberte to, čo nepoužívate,  

a darujte to niekomu, kto to potrebuje. 

     10 . Keď je potreba pomôcť inému, aby si odpočinul. 

     11 . Napomínajte s láskou, nemlčte zo strachu. 

     12 . Ísť do hĺbky s tými, ktorí sú vám blízki.  

     13 . Umyte to, čo používate doma.  

     14 . Pomáhajte ostatným prekonávať prekážky 

     15 . Zavolajte rodičom, ak máte to šťastie, že ich máte. 

 

- Postite sa od urážok a odovzdávajte láskavé slová 

- Postite sa od nespokojnosti a naplňte sa vďačnosťou 

- Postite sa od hnevu a naplňte sa miernosťou a trpezlivosťou 

- Postite sa od pesimizmu a naplňte sa nádejou a optimizmom 

- Postite sa od starostí a naplňte sa dôverou v Boha 

- Postite sa od sťažovania a naplňte svoj život jednoduchými 
vecami 

- Postite sa od nátlaku a naplňte sa modlitbou 

- Postite sa od smútku a zatrpknutosti a naplňte svoje srdce 

radosťou 

- Postite sa od sebectva a naplňte sa súcitom s druhými 

- Postite sa od neodpustenia a naplňte sa postojmi zmierenia 

- Postite sa od slov a naplňte sa tichom a počúvaním druhých. 

 

🌟 Ak všetci zažijeme tento pôst, náš každodenný život bude naplnený: 

POKOJOM, DÔVEROU, RADOSŤOU A ŽIVOTOM 

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 

... pokračovanie ... 

PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY  

PRVÝ ODDIEL - „VERÍM“ – „VERÍME“  

DRUHÝ ODDIEL – VYZNANIE KRESŤANSKEJ VIERY 

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=getfullk&kid=67
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
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PRVÁ KAPITOLA - VERÍM V BOHA OTCA  

DRUHÁ KAPITOLA - VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA  

TRETIA KAPITOLA - VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO  
 

I. SPOLOČNÉ POSLANIE SYNA A DUCHA 

II. MENO, POMENOVANIA A SYMBOLY DUCHA SVÄTÉHO 

III. DUCH A BOŽIE SLOVO V ČASE PRISĽÚBENÍ 

IV. KRISTOV DUCH V PLNOSTI ČASU 

V. DUCH A CIRKEV V POSLEDNÝCH ČASOCH 
 

T U R Í C E  
 

731 V deň Turíc (2623) (po skončení siedmich veľkonočných týždňov) sa Kristova Veľká noc završuje 

vyliatím Ducha Svätého, (767) ktorý je zjavený, daný a udelený ako božská osoba: (1302) Kristus Pán 

hojne vylieva Ducha Svätého zo svojej plnosti. 

 

732 V ten deň je plne zjavená Najsvätejšia Trojica. (244) Od toho dňa je Kráľovstvo, ktoré ohlasoval 

Kristus, otvorené pre tých, čo v neho veria: v krehkom tele a vo viere už majú účasť na spoločenstve 

Najsvätejšej Trojice. Duch Svätý svojím príchodom, (672) ktorý neprestáva, uvádza svet do 

„posledných čias“, do obdobia Cirkvi, do zdedeného, ale ešte nezavŕšeného Kráľovstva:  

„Videli sme pravé svetlo, prijali sme nebeského Ducha, našli sme pravú vieru: klaniame sa nedeliteľnej 

Trojici, lebo ona nás spasila.“ 

 

D U C H  S V Ä T Ý  –  B O Ž Í  D A R  
 

733 „Boh je láska“ (1Jn 4,8.16) a láska je prvý dar, (218) ktorý obsahuje všetky ostatné dary. Táto 

„láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5,5) . 

 

734 Pretože sme mŕtvi alebo aspoň zranení hriechom, prvým účinkom daru lásky je odpustenie našich 

hriechov. (1987) A je to práve „spoločenstvo Svätého Ducha“ (2Kor 13,13) , ktoré v Cirkvi vracia 

pokrsteným Božiu podobu stratenú hriechom. 

 

735 Boh nám teda dáva „závdavok“ alebo „prvotiny“ nášho dedičstva: sám život Najsvätejšej Trojice, 

ktorý spočíva v tom, že milujeme, ako on miloval nás. Táto láska je princípom nového života v Kristovi, 

(1822) ktorý sa stal možným, lebo sme dostali silu Ducha Svätého. 

 

736 Vďaka tejto sile Ducha môžu Božie deti prinášať ovocie. Ten, ktorý nás naštepil na pravý vinič, 

spôsobí, že budeme prinášať „ovocie Ducha“, (1832) ktorým je „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, 

láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5,22-23) . Duch je náš život. Čím viac sa 

zriekame seba samých, tým viac Duch pôsobí, aby sme podľa Ducha aj konali.  

„Skrze Ducha Svätého sa dáva navrátenie do raja, vstup do nebeského kráľovstva a návrat do stavu 

adoptovaných synov: dáva sa odvaha volať Boha svojím Otcom, umožňuje sa mať účasť na Kristovej 

milosti, volať sa synom svetla a mať podiel na večnej sláve.“ 

D U C H  S V Ä T Ý  A  C I R K E V  
 

737 Poslanie Ježiša Krista a Ducha Svätého sa uskutočňuje v Cirkvi, Kristovom tele a chráme Ducha 

Svätého. (787-798) Toto spoločné poslanie zapája veriacich v Krista do jeho spoločenstva s Otcom v 

Duchu Svätom: (1093-1109) Duch pripravuje ľudí, predchádza ich svojou milosťou, aby ich pritiahol 

ku Kristovi. Zjavuje im vzkrieseného Pána, pripomína im jeho slová a otvára im ducha, aby chápali 

jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Sprítomňuje im Kristovo tajomstvo predovšetkým v Eucharistii, aby ich 

zmieril a uviedol do spoločenstva s Bohom, aby im umožnil prinášať „veľa ovocia“ (Jn 15,5.8.16) . 

 

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=getk&kid=938
https://katechizmus.sk/kkc-2623
https://katechizmus.sk/kkc-767
https://katechizmus.sk/kkc-1302
https://katechizmus.sk/kkc-244
https://katechizmus.sk/kkc-672
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Jn%204,8.16
https://katechizmus.sk/kkc-218
https://svatepismo.sk/hladat?term=Rim%205,5
https://katechizmus.sk/kkc-1987
https://svatepismo.sk/hladat?term=2Kor%2013,13
https://katechizmus.sk/kkc-1822
https://katechizmus.sk/kkc-1832
https://svatepismo.sk/hladat?term=Gal%205,22-23
https://katechizmus.sk/hladat?term=787-798
https://katechizmus.sk/hladat?term=1093-1109
https://svatepismo.sk/hladat?term=Jn%2015,5.8.16
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
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738 Poslanie Cirkvi nie je teda pridané k poslaniu Krista a Ducha Svätého, ale je jeho sviatosťou: (850, 

777) Cirkev je celým svojím bytím a vo všetkých svojich údoch poslaná ohlasovať, dosvedčovať, 

aktualizovať a šíriť tajomstvo spoločenstva Najsvätejšej Trojice (o tom sa bude hovoriť v nasledujúcom 

článku):  

„Znova tvrdíme, že my všetci, keď sme prijali jedného a toho istého Ducha, totiž Svätého, určitým 

spôsobom sa spájame aj navzájom, aj s Bohom. Lebo hoci sme jednotlivo mnohí a hoci Kristus 

spôsobuje, aby v každom z nás prebýval Otcov a jeho Duch, je iba jeden a nedeliteľný Duch, ktorý 

tých, čo sú navzájom rozdielni… spája skrze seba v jedno a spôsobuje, aby bolo všetkých vidieť ako 

čosi jedno v ňom. Lebo ako sila svätého [Kristovho] tela robí spoluúdmi tých, v ktorých je, myslím si, 

že vo všetkých prebývajúci jeden nedeliteľný Boží Duch takisto spája všetkých do duchovnej jednoty.“ 

 

739 Pretože Duch Svätý je Kristovým pomazaním, Kristus, Hlava tela, ho rozlieva do svojich údov, 

(1076) aby ich živil, uzdravoval a usporadúval v ich vzájomných funkciách, aby ich oživoval, posielal 

vydávať svedectvo a zapájal do svojej obety Otcovi a do svojho príhovoru za celý svet. Prostredníctvom 

sviatostí Cirkvi Kristus udeľuje údom svojho tela svojho Svätého Ducha a Posvätiteľa (o tom sa bude 

hovoriť v druhej časti Katechizmu). 

 

740 Tieto „obdivuhodné Božie diela“, ktoré sa dávajú veriacim vo sviatostiach Cirkvi, prinášajú svoje 

ovocie v novom živote podľa Ducha v Kristovi (o tom sa bude hovoriť v tretej časti Katechizmu). 

 

741 „Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba: 

a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi“ (Rim 8,26) . Duch Svätý, tvorca Božích 

diel, je učiteľom modlitby (o tom sa bude hovoriť v štvrtej časti Katechizmu). 

 

ZHRNUTIE 
 

742 „Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: ,Abba, Otče!‘“ (Gal 4,6) . 

 

743 Keď Boh od začiatku až do skončenia čias posiela svojho Syna, posiela vždy aj svojho Ducha: ich 

poslanie je spoločné a neoddeliteľné. 

 

744 V plnosti času Duch Svätý završuje v Márii všetky prípravy na Kristov príchod k Božiemu ľudu. 

Pôsobením Ducha Svätého v nej Otec dáva svetu Emanuela, ktorého meno znamená „Boh s nami“ (Mt 

1,23). 

 

745 Boží Syn je posvätený za Krista (Mesiáša) pri svojom vtelení pomazaním Ducha Svätého. 

 

746 Ježiš je svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním ustanovený za „Pána a Mesiáša“ (Sk 2,36) v 

sláve. Zo svojej plnosti vylieva Ducha Svätého na apoštolov a na Cirkev. 

 

747 Duch Svätý, ktorého Kristus, Hlava, rozlieva do svojich údov, buduje, oživuje a posväcuje Cirkev, 

ktorá je sviatosťou spoločenstva Najsvätejšej Trojice a ľudí. 

 
 

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). 

https://katechizmus.sk/kkc-1076
https://svatepismo.sk/hladat?term=Rim%208,26
https://svatepismo.sk/hladat?term=Gal%204,6
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%201,23
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%201,23
https://svatepismo.sk/hladat?term=Sk%202,36
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PODPORA SCM V ROKU 2022 
 

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 
 

Milí priatelia, krajania!  
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 sobotu 13/03/2022  
Zbierka   :  £  165.00 
GA obálky  :  £    50.00 
 
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 
 

20.03. – Víťazoslav, Klaudius 
21.03. – Blahoslav 
22.03. – Beňadik 
23.03. – Adrián 
24.03. – Gabriel 
25.03. – Marián 
26.03. – Emanuel 
27.03. – Alena 
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