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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 4. PÔSTNU NEDEĽU 

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

LITURGIA SLOVA 

deň 

týždňa 
    čas 

Liturgický stupeň slávenia a liturg. farba  

program 

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 

pondelok 
28.03. 

féria v pôstnom období 

  

utorok 
29.03. 

féria v pôstnom období 

  

streda 
30.03. 

féria v pôstnom období 

19.00 – 19.20 

19.30 – 20.00 

spovedanie 

sv. omša – slovensky  

štvrtok 
31.03. 

féria v pôstnom období 

  

piatok 
01.04. 

féria v pôstnom období 

18.30 – 18.55 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

 
 

spovedanie  
pobožnosť krížovej cesty  
sv. omša – slovensky  
moderovaná adorácia k BSJ  
pred vyloženou sviatosťou Oltárnou 
s požehnaním na záver 

sobota 
02.04. 

féria v pôstnom období 

  

nedeľa 
03.04. 

5. 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  

- úmysel sv. omše za donorov 
a podporovateľov SCM 

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 Jozue  −   Joz 5, 9a. 10-12 

 

Boží ľud vošiel do zasľúbenej zeme a slávil Veľkú noc 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lektor :  Čítanie z Knihy Jozue 

 
Pán povedal Jozuemu: „Dnes som z vás odstránil egyptskú potupu.“ 
Synovia Izraela sa utáborili v Galgale a štrnásteho dňa mesiaca navečer slávili 
na jerišských stepiach Veľkú noc. 
 
Od nasledujúceho dňa jedli z úrody zeme nekvasený chlieb a pražené zrno; 
práve v ten istý deň. 
 
Na druhý deň, ako jedli z úrody zeme, prestala manna a synovia Izraela už tento 
pokrm nepožívali, ale toho roku jedli z úrody kanaánskej krajiny. 
 
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. 

 

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

 
Žalmista zaspieva refrén:   

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 
Ľud zopakuje a zaspieva refrén:   

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 
 

Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Pána chcem velebiť v každom čase, * 
moje ústa budú ho vždy chváliť. 
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V Pánovi sa bude chváliť moja duša; * 
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. 
 
Ľud zaspieva refrén:   
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 
 

 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Velebte so mnou Pána * 
a oslavujme jeho meno spoločne. 
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal * 
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Na neho hľaďte a budete žiariť * 
a tvár vám nesčervenie hanbou. 
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal * 
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 
 

 
 

DRUHÉ ČÍTANIE 
 
Lektor ide k ambone a číta druhé čítanie. Ostatní stále sedia a počúvajú.  

 

Druhý list svätého apoštola Pavla Korinťanom   −   2 Kor 5, 17-21 

 

Boh nás skrze Krista zmieril so sebou 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lektor :  Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom 

Bratia, kto je v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. 
Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám 
službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom 
ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami 
a akoby Boh napomínal skrze nás. 
 
V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! Toho, ktorý nepoznal hriech, 

za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. 
 
Lektor zakončí čítanie slovami :  
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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: 
 

Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu:  
Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. 
 

Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

 

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. 

 
 

EVANJELIUM 

 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 15, 1-3. 11-32 

 

Tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 : K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji 
a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ 
Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich 
povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil 
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majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého 
kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. 
Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel 
teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje 
hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik 
mu ich nedával. 
Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba 
nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem 
mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím 
synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu 
otcovi. 
Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, 
hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. 
Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden 
volať sa tvojím synom.‘ 
Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! 
Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. 
Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, 
a našiel sa.‘ A začali hodovať. 
Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul 
hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu 
povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil 
zdravý.‘ 
On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. 
Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj 
príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi 
priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre 
neho si zabil vykŕmené teľa.‘ 
On mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. 
Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol 
stratený, a našiel sa.‘“ 

 

 Kňaz zakončí čítanie Evanjelia slovami: 

 

Kňaz :     Počuli sme slovo Pánovo. 
Ľud odpovie:  Chvála tebe, Kriste. 
 

 

 

 

 
 

 

 

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

Nicejsko-carihradské alebo Apoštolské. 

 

VYZNANIE VIERY 

NICEJSKO-CARIHRADSKÉ 
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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): 
 
 
 

ANJEL PÁNA  MODLITBA NA ÚMYSEL SV.OTCA  
 

C - CELEBRANT 

 

C:   Anjel Pána zvestoval Panne Márii. 

Ľud :  A ona počala z Ducha Svätého. 
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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:  
 

 
 

BIBLICKÉ STRETNUTIA 

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. 

 



 

10 

 

 

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. 
 

 
 
Men of Saint Joseph in England and Wales 
(Polish Catholic Mission) 
Contact: info@msjuk.org              London, 21st March 2022 

mailto:info@msjuk.org
https://www.amway.sk/fbsk
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Slovak Catholic Mission in London 

14 Melior Street 
London SE1 3QP 
United Kingdom 

         
Dear Brothers in Christ,  
 
Every year during Lent, the Men of Saint Joseph from 
the Polish Catholic Mission in London organize the Night 
Stations of the Cross Through the Streets of London. 

This year the event will take place on 8th/9th April.  
We will start the religious event at 6.30 pm with 

Holy Mass in Our Lady of Lourdes church (Address: 
373 Bowes Rd, Arnos Grove, London N11 1AA), and 

we will walk for about 5-6 hours towards Central 
London, stopping along the way at fourteen Stations 
located at different London Catholic churches, where we 
will pray and meditate the passion of Jesus Christ. 

Traditionally, the Stations of the Cross will end at Westminster Cathedral, where we will 
contemplate the last Station around 3 am. Every year around 50 Polish men from different 
parishes take part in this extraordinary event. 
 
This year, we decided to change the formula of the event, and would like to invite the men 
from the Ukrainian, Belarusian and Russian Missions in London. In the context of tragic 
war in the Ukraine we would like to manifest Christian brotherhood across the nations 
and pray together to God for the end of the war and regaining peace in Europe and the 
world. The event will have purely religious character and there will be no political or 
historic elements. We are sending this invitation to your Mission, with hope that also men 
from your Community will join the Polish group and walk with us together. 
 
Please find attached a poster about the event and a short film from 2000, when the 
previous Night Stations of the Cross Through the Streets of London took place. The event 
is open for all Christian men from all walks of life. The participation in the event is free of 
charge. There will be two stops during the journey for refreshments and rest.  The 
participants from your community can register through the email address:  
info@msjuk.org  
 
If you have any questions regarding the event, please do not hesitate to contact us through 
email or telephone: 07719247735 
 

Your brother in Christ 
Piotr Zubik 
Leader of Men of Saint Joseph in England and Wales, www.msjlondon.co.uk 
Polish Catholic Mission in London 

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 

... pokračovanie ... 

PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY  

PRVÝ ODDIEL - „VERÍM“ – „VERÍME“  

http://www.msjlondon.co.uk/
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=67
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
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DRUHÝ ODDIEL – VYZNANIE KRESŤANSKEJ VIERY 

PRVÁ KAPITOLA - VERÍM V BOHA OTCA  

DRUHÁ KAPITOLA - VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA  

TRETIA KAPITOLA 

8. článok: VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO 

9. článok:  „VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV VŠEOBECNÚ“  

 

748 „Keďže Kristus je svetlo národov, tento posvätný koncil, zhromaždený v Duchu Svätom, 

veľmi túži ohlasovaním evanjelia každému stvoreniu osvietiť všetkých ľudí Kristovým jasom, 

ktorý žiari na tvári Cirkvi.“ Týmito slovami sa začína dogmatická konštitúcia Druhého 

vatikánskeho koncilu o Cirkvi. Tým Koncil zdôrazňuje, že článok viery o Cirkvi úplne závisí od 

článkov o Ježišovi Kristovi. Cirkev nemá iné svetlo, iba Kristovo svetlo. Podľa obrazu 

obľúbeného cirkevnými Otcami možno ju prirovnať k mesiacu, ktorého celé svetlo je odrazom 

slnka.  

 

749 Článok viery o Cirkvi úplne závisí aj od článku o Duchu Svätom, ktorý ho predchádza. „Lebo 

keď sme už ukázali, že Duch Svätý je prameňom a darcom všetkej svätosti, teraz vyznávame, že 

on obdaroval Cirkev svätosťou.“ Cirkev je podľa vyjadrenia Otcov miestom, „kde kvitne Duch“.  

 

750 Veriť, že Cirkev je „svätá“ a „katolícka“, (811) že je „jedna“ a „apoštolská“ (ako dodáva 

Nicejsko-carihradské vyznanie viery), je neoddeliteľné od viery v Boha Otca, Syna a Ducha 

Svätého. V Apoštolskom symbole viery vyznávame, že veríme v svätú Cirkev. Latinský text tu 

používa výraz „credo Ecclesiam – verím Cirkev“, (169) na rozdiel od „credo in Deum – verím v 

Boha“, aby sme si neplietli Boha s jeho dielami a aby sme všetky dary, ktoré vložil do svojej 

Cirkvi, jasne pripisovali jeho dobrote.  
 

1. odsek: CIRKEV V BOŽOM PLÁNE  

I. Pomenovania a predobrazy Cirkvi  

 

751 „Cirkev“ sa vo Svätom písme označuje výrazom ekklesia (z gréckeho slovesa ek-kalein, 

„volať z“; z neho je latinské Ecclesia, francúzske Église talianske Chiesa), ktorý znamená 

„zvolanie [zhromaždenia]“. Označuje zhromaždenia ľudu, zvyčajne náboženskej povahy. Tento 

výraz sa v gréckom preklade Starého zákona často používa na označenie zhromaždenia 

vyvoleného ľudu pred Bohom, najmä zhromaždenia na Sinaji, kde Izrael dostal Zákon a kde ho 

Boh ustanovil za svoj svätý ľud. Keď sa teda prvé spoločenstvo tých, čo verili v Krista, nazvalo 

„Cirkev“ (ekklesia), uznalo, že je dedičom tohto zhromaždenia. V Cirkvi Boh „zvoláva“ svoj ľud 

zo všetkých končín zeme. Výraz Kyriake, od ktorého je odvodené nemecké Kirche, anglické 

Church i slovenské Cirkev, značí „tá, ktorá patrí Pánovi“.  

 

752 V kresťanskej terminológii výraz „Cirkev“ (1140) označuje liturgické zhromaždenie, ale aj 

miestne spoločenstvo (832, 830) alebo celé všeobecné spoločenstvo veriacich. Tieto tri významy 

v skutočnosti nemožno od seba oddeľovať. „Cirkev“ je ľud, ktorý Boh zhromažďuje po celom 

svete. Jestvuje v miestnych spoločenstvách a uskutočňuje sa ako liturgické, najmä eucharistické 

zhromaždenie. Žije z Kristovho slova a tela, a tak sa aj sama stáva Kristovým telom. 

 
SYMBOLY CIRKVI 

 

http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=574
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=306
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=575
https://katechizmus.sk/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu
https://katechizmus.sk/kkc-811
https://katechizmus.sk/kkc-169
https://katechizmus.sk/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#cirkev-v-bozom-plane
https://katechizmus.sk/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#i-pomenovania-a-predobrazy-cirkvi
https://katechizmus.sk/kkc-1140
https://katechizmus.sk/hladat?term=832,%20830
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
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
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753 Vo Svätom písme nachádzame mnoho navzájom súvisiacich obrazov a predobrazov, 

pomocou ktorých Zjavenie hovorí o nevyčerpateľnom tajomstve Cirkvi. (781) Obrazy vzaté zo 

Starého zákona sú obmenami základnej myšlienky, totiž myšlienky „Božieho ľudu“. V Novom 

zákone dostávajú všetky tieto obrazy nový stredobod tým, že sa Kristus stáva „Hlavou“ tohto 

ľudu, (789) ktorý je preto jeho telom. Okolo tohto stredobodu sa zoskupujú obrazy vzaté buď z 

pastierskeho, alebo z roľníckeho života, prípadne zo stavby, „alebo z rodiny a zo svadby“.  

 

754 „Cirkev je totiž ovčinec, ktorého jedinou a nevyhnutnou bránou je Kristus. Je aj stádom, o 

ktorom sám Boh zvestoval, že bude jeho pastierom. A hoci sú ovce tohto stáda pod správou 

ľudských pastierov, (857) predsa ich neprestajne vedie a živí sám Kristus, Dobrý pastier a Knieža 

pastierov, ktorý položil svoj život za ovce .“  

 

755 „Cirkev je Božia roľa alebo Božie pole. Na tomto poli rastie prastará oliva, ktorej svätým 

koreňom boli patriarchovia a v ktorej došlo a dôjde k zmiereniu židov a pohanov. Cirkev vysadil 

nebeský hospodár ako šľachetnú vinicu. Pravý vinič je Kristus: on dáva život a úrodnosť 

ratolestiam, čiže nám, ktorí prostredníctvom Cirkvi ostávame v ňom a bez neho nemôžeme nič 

urobiť .“ (795)  

 

756 „Cirkev sa častejšie volá aj Božia stavba. Sám Pán sa prirovnal ku kameňu, ktorý stavitelia 

síce zavrhli, ale on sa stal kameňom uholným. (857) Na tomto základe apoštoli budujú Cirkev, 

ktorá od neho dostáva svoju pevnosť a súdržnosť. Túto stavbu zdobia rozličné pomenovania: Boží 

dom, v ktorom býva Božia rodina, Boží príbytok v Duchu, Boží stánok medzi ľuďmi (797) a 

najmä svätý chrám, ktorý, predstavovaný svätyňami z kameňa, ospevujú svätí Otcovia a liturgia 

ho právom prirovnáva k svätému mestu, novému Jeruzalemu. (1045) Do neho sme totiž tu na 

zemi vbudovaní ako živé kamene. Ján kontempluje toto sväté mesto, ako pri obnovení sveta 

zostupuje ,z neba od Boha… vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha‘ (Zjv 21,1-2).“  

 

757 „Cirkev sa volá aj ,Jeruzalem, ktorý je hore‘ a ,naša matka‘ (Gal 4,26) . (507) Opisuje sa ako 

nepoškvrnená nevesta nepoškvrneného Baránka, (796) ktorú Kristus ,miloval a seba samého 

vydal za ňu, aby ju posvätil‘ (1616) (Ef 5,25-26) , ktorú spojil so sebou nerozlučnou zmluvou a 

neprestajne ju ,živí a opatruje‘ (Ef 5,29) .“  

II. Pôvod, založenie a poslanie Cirkvi  

III. Tajomstvo Cirkvi  

Zhrnutie  

2. odsek: CIRKEV – BOŽÍ ĽUD, KRISTOVO TELO, CHRÁM DUCHA SVÄTÉHO  

3. odsek: CIRKEV JE JEDNA, SVÄTÁ, KATOLÍCKA A APOŠTOLSKÁ  

4. odsek: VERIACI V KRISTA: HIERARCHIA, LAICI, ZASVÄTENÝ ŽIVOT  

5. odsek: SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH  

6. odsek: MÁRIA – MATKA KRISTOVA, MATKA CIRKVI  

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-781
https://katechizmus.sk/kkc-789
https://katechizmus.sk/kkc-857
https://katechizmus.sk/kkc-795
https://katechizmus.sk/kkc-857
https://katechizmus.sk/kkc-797
https://katechizmus.sk/kkc-1045
https://svatepismo.sk/hladat?term=Zjv%2021,1-2
https://svatepismo.sk/hladat?term=Gal%204,26
https://katechizmus.sk/kkc-507
https://katechizmus.sk/kkc-796
https://katechizmus.sk/kkc-1616
https://svatepismo.sk/hladat?term=Ef%205,25-26
https://svatepismo.sk/hladat?term=Ef%205,29
https://katechizmus.sk/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#ii-povod-zalozenie-a-poslanie-cirkvi
https://katechizmus.sk/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#iii-tajomstvo-cirkvi
https://katechizmus.sk/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#zhrnutie
https://katechizmus.sk/cirkev-bozi-lud-kristovo-telo-chram-ducha-svateho#cirkev-bozi-lud-kristovo-telo-chram-ducha-svateho
https://katechizmus.sk/cirkev-je-jedna-svata-katolicka-a-apostolska#cirkev-je-jedna-svata-katolicka-a-apostolska
https://katechizmus.sk/veriaci-v-krista-hierarchia-laici-zasvateny-zivot#veriaci-v-krista-hierarchia-laici-zasvateny-zivot
https://katechizmus.sk/spolocenstvo-svatych#spolocenstvo-svatych
https://katechizmus.sk/maria-matka-kristova-matka-cirkvi#maria-matka-kristova-matka-cirkvi
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
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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 20/03/2022  
Zbierka   :  £  295.00 
GA obálky  :  £    35.00 
 
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 
 

27.03. – Alena 
28.03. – Soňa 
29.03. – Miroslav 
30.03. – Vieroslava 
31.03. – Benjamín 
01.04. – Hugo 
02.04. – Zita 
03.04. – Richard 
 
 
 

Created and printed by SCM London 
Náklad / Number of prints : 30 
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