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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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OZNAMY NA 5. PÔSTNU NEDEĽU 
 

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

deň 

týždňa 
    čas 

Liturgický stupeň slávenia a liturg. farba  

program 

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  
posedenie v Church Hall pri občerstvení 

pondelok 
04.04. 

féria v pôstnom období 

  

utorok 
05.04. 

féria v pôstnom období 

  

streda 
06.04. 

féria v pôstnom období 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky  

štvrtok 
07.04. 

féria v pôstnom období 

  

piatok 
08.04. 

féria v pôstnom období 

10.00 – 11.30 
14.00 – 16.00 
18.00 – 18.55 
19.00 – 19.25 
19.30 – 20.00 

20.00 – 21.00 

spovedanie  
spovedanie   
spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty  
sv. omša – slovensky  

upratovanie kostola 

sobota 
09.04. 

féria v pôstnom období 

  

nedeľa 
10.04. 

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA 

12.15 – 12.50 
12.30 – 12.55 
13.00 – 14.00 
14.00 – 16.30 
14.45 – 15.30  

spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – slovensko–česky  
posedenie v Church Hall pri občerstvení 
spovedanie 
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PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA

Palmový sprievod

13.
streda 

(Wednesday)
19.30 streda vo Veľkom týždni The Mass

ZELENÝ ŠTVRTOK

Pamiatka poslednej Pánovej večere

VEĽKÝ PIATOK

  Obrady Umučenia Pána

15.
piatok                       

(Friday)
19.00 - 20.00 Poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou v Božom hrobe

The 

Adoration

16.
sobota 

(Saturday)
17.00 - 18.00 Poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou v Božom hrobe

The 

Adoration

BIELA SOBOTA

Obrady Veľkonočnej vigílie Pánovho 

zmŕtvychvstania                                                                                            

sv. omša + procesia + požehnanie Paschy

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

sv. omša + požehnanie Paschy

Easter 

Sunday

Holy 

Saturday

Good Friday 

Maundy 

Thursday

16.
sobota 

(Saturday)
18.00

17.
nedeľa 

(Sunday)
13.00

15.
piatok            

(Friday)
18.00

14.
štvrtok 

(Thursday)
20.00

10.
nedeľa 

(Sunday)
13.00

OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA
APRÍL 2022

kostol SCM Our Lady of La Salette and St Joseph  14 Melior Street, London, SE1 3QP

Palm Sunday         

of the Passion           

of the Lord

piatok 8.
piatok 

(Friday)

10.00 - 11.30                                                  

14.00 - 16.00                                             

18.00 - 19.00

Kvetná nedeľa 10.
nedeľa 

(Sunday)

12.15 - 12.50                                            

14.45 - 15.30               

streda                             
vo Veľkom týždni

13.
streda 

(Wednesday)

19.00 - 19.20                                          

20.00 - 20.30

Zelený štvrtok 14.
štvrtok 

(Thursday)
19.30 - 19.45

Veľkonočná 

nedeľa
17.

nedeľa 

(Sunday)
12.15 - 12.30

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI 

kostol SCM Our Lady of La Salette and St Joseph  14 Melior Street, London, SE1 3QP

APRÍL 2022
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 LITURGIA SLOVA 
 

ČÍTANIA 
 

PRVÉ ČÍTANIE 

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

 

Kniha proroka Izaiáša  −   Iz 43, 16-21 

 

Hľa, tvorím čosi nové a napojím svoj ľud 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Lektor :  Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 
 

Toto hovorí Pán, ktorý urobil cestu cez more a cez dravé vody chodník; ktorý 
vyviedol vozy i kone, vojsko i vojvodcov – ležia mŕtvi, už nevstanú, zanikli, zhasli 
ako knôt –: „Nemyslite na to, čo bolo, nesnite o veciach dávnych. Hľa, ja tvorím 
čosi nové, teraz to klíči; nebadáte? Áno, na púšti urobím cestu a rieky na 
pustatine. 

Bude ma chváliť poľná zverina, šakaly a pštrosy, že som dal vodu na púšti 
a rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. 

Ľud, ktorý som si stvoril, bude ohlasovať moju chválu.“ 

 
Lektor zakončí čítanie slovami :  

 

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

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 
 
Ľud zopakuje a zaspieva refrén:   

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, * 

boli sme ako vo snách. 
Ústa sme mali plné radosti * 
a jazyk plný plesania. 
 

Ľud zaspieva refrén:   
Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: * 
„Veľké veci urobil s nimi Pán.“ 
Veľké veci urobil s nami Pán * 
a máme z toho radosť.  
 
Ľud zaspieva refrén:   
Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 

 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Zmeň, Pane, naše zajatie * 
ako potoky na juhu krajiny. 
Tí, čo sejú v slzách, * 
s jasotom budú žať. 
 

Ľud zaspieva refrén:   

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 
 

 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Keď odchádzali, idúcky plakali * 
a osivo niesli na siatie. 
No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom * 

a svoje snopy prinesú. 
 

Ľud zaspieva refrén:   

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 
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DRUHÉ ČÍTANIE 

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

 

List svätého apoštola Pavla Filipanom   −   Flp 3, 8-14 

 

Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi 

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

 
Lektor :  Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 

Bratia, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho 
Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista 

a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá 
je skrze vieru v Krista – spravodlivosťou z Boha, založenou na viere –, aby som 
poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu 
pripodobním v smrti, aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Nie 
že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby 
som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. 

Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na 
to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu, za 
víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi. 

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: 

 

Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, hovorí Pán;  
veď som dobrotivý a milosrdný. 
 

Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. 
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EVANJELIUM 

 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Jn 8, 1-11 

 

Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Jána 

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

 

Kňaz : Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu 
a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. 

Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju 
do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri 
cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš 
ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. 

Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, 
vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej 
kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – 
počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. 

Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ 

Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ 

A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ 

 

 Kňaz zakončí čítanie Evanjelia slovami: 

Kňaz :     Počuli sme slovo Pánovo. 

Ľud odpovie:  Chvála tebe, Kriste. 
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Po homílii (ak je to liturgicky dané) nasleduje Vyznanie viery   
Nicejsko-carihradské alebo Apoštolské. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 
 

 
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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Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac apríl:  
 

 
 

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 

 
 
 
 

PÔSTNE OBDOBIE 
 

Základnými atribútmi tohto obdobia sú pôst, modlitba a almužna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evanjelizačný 

Aby vlády a miestne komunity podporovali aktivity 
zdravotníckeho personálu, ktorý pomáha starým 
a chorým ľuďom v najchudobnejších krajinách sveta. 

Úmysel KBS 
Aby kresťania pravdivým ohlasovaním evanjelia 
odôvodňovali pravý zmysel života a nádeje. 

https://www.amway.sk/fbsk
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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. 
 

 

ASISTENCIA K VEĽKONOČNÝM OBRADOM 
 

Drahí priatelia, k veľkonočným obradom je potreba väčšej 
asistencie a spolupráce. Pozývam všetkých, ktorí sa chcú aktívne 
zúčastniť na slávení veľkonočných sviatkov v SCM, aby sa prihlásili 
v sakristii kostola duchovnému správcovi SCM a zapísali do 
zoznamu na jednotlivé dni, či už ako lektori alebo miništranti alebo 
pomocný obslužný personál k liturgii ap. Taktiež ako speváci sa 
môžete prihlásiť regenschori Gabrielovi Gunišovi. 

 
 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
 

V piatok 8. apríla 2022 po svätej omši sa bude upratovať 

kostol. Začiatok je stanovený na 20.00. Všetky ochotné 
srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží stánok primerane Božej 
sláve a veľkonočným sviatkom, aby sme ho mohli chváliť v 
jemu dôstojnom a nám príjemnom čistom prostredí. 
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POŽEHNANIE PASCHY 
 

Je krásnou tradíciou a zvykom v niektorých 
krajoch našej domoviny posvätiť veľkonočné 
pokrmy (Pascha).  

 
Tento úkon a obrad požehnania sa vykoná 
po svätej omši a procesii na veľkonočnú 
vigíliu v sobotu a rovnako aj na Veľkonočnú 
nedeľu po svätej omši.  
 
 
 
 
 

VEĽKONOČNÉ POHĽADNICE 
 
K dispozícii sú veľkonočné pohľadnice s textom v angličtine i slovenčine. 
Záujemcovia si ich môžu vyžiadať u kostolníkov pred i po svätej omši.  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

VEĽKONOČNÉ PRIANIE 
 

Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. (Jn 10,10) 

 
Čo krajšie človek môže vidieť, počuť, cítiť a zažiť v tomto živote ako to, 

že Láska zvíťazila a prekonala bariéru  
zla, hriechu, nenávisti, rozdelenia, hnevu, bolesti, ba dokonca i smrti, 

a opäť nám dáva hodnotu božích detí a dedičov života? 

 
Láska nás už raz a navždy vykúpila a spasila. 

 
A jej účinok je žiadaný a citeľný stále. 

 
Jej ponuka sa neodmieta.  

 
Prikloň sa k nej, osvoj si ju a nasleduj ju,  

aby sa stala Cestou, Pravdou a Životom aj Tvojho bytia. 
 

Privítaj skutočnosť Kristovho kríža a zmŕtvychvstania skrze vieru a nádej 
ako impulz pre plnohodnotný život v láske tu na zemi a raz aj vo večnosti. 

 
S úctou k Láske a Tebe,  

a s radosťou z poznania a zažitia tejto skutočnosti,  
Ti želám požehnané veľkonočné sviatky 
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Men of Saint Joseph in England and Wales 
(Polish Catholic Mission) 
Contact: info@msjuk.org  
 

Slovak Catholic Mission in London 
14 Melior Street 

London SE1 3QP 
United Kingdom 

        London, 21st March 2022 
 
 
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 

http://www.msjlondon.co.uk/
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KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 

... pokračovanie ... 

PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY  

PRVÝ ODDIEL - „VERÍM“ – „VERÍME“  

DRUHÝ ODDIEL – VYZNANIE KRESŤANSKEJ VIERY 

PRVÁ KAPITOLA - VERÍM V BOHA OTCA  

DRUHÁ KAPITOLA - VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA  

TRETIA KAPITOLA 

9. článok:  „VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV VŠEOBECNÚ“  

1. odsek: CIRKEV V BOŽOM PLÁNE  

I. Pomenovania a predobrazy Cirkvi  

II. Pôvod, založenie a poslanie Cirkvi  

 

758 Aby sme mohli skúmať tajomstvo Cirkvi, treba najprv uvažovať o jej pôvode v pláne Najsvätejšej Trojice 

(257) a o jej postupnej realizácii v dejinách. 
 

P L Á N  –  Z R O D E N Ý  V  O T C O V O M  S R D C I  

 
759 „Večný Otec z úplne slobodného a tajomného rozhodnutia (293) svojej múdrosti a dobroty stvoril celý 

svet a rozhodol, že ľudí pozdvihne k účasti na Božom živote,“ ku ktorému pozýva vo svojom Synovi všetkých 

ľudí. „Stanovil však, že tých, čo veria v Krista, zhromaždí vo svätej Cirkvi.“ Táto „Božia rodina“ sa utvára a 
postupne uskutočňuje v priebehu ľudských dejín podľa Otcovho plánu: a vskutku, Cirkev, „naznačená v 

predobrazoch už od počiatku sveta, obdivuhodne pripravovaná v dejinách izraelského ľudu a v Starej zmluve 

a založená v posledných časoch, bola zjavená vyliatím Ducha a na konci vekov bude slávne zavŕšená“. 

 
C I R K E V  –  N A Z N A Č E N Á  V  P R E D O B R A Z O C H  O D  P O Č I A T K U  S V E T A  

 

760 „Svet bol stvorený kvôli Cirkvi,“ hovorili kresťania prvých čias. Boh stvoril svet kvôli účasti na svojom 
božskom živote. Táto účasť či spoločenstvo sa uskutočňuje „zhromažďovaním“ ľudí v Kristovi (294) a toto 

„zhromažďovanie“ je Cirkev. Cirkev je cieľom všetkých vecí. Aj bolestné udalosti, ako pád anjelov a hriech 

človeka, dopustil Boh iba ako príležitosť a prostriedok, (309) aby rozvinul celú silu svojho ramena a plnú 
mieru lásky, ktorú chcel dať svetu:  

„Ako totiž jeho [Božia] vôľa je dielom a toto [dielo] sa volá svet, tak aj jeho zámer je spása ľudí a tento 

[zámer] bol nazvaný Cirkev.“ 

 
C I R K E V  –  P R I P R A V E N Á  V  S T A R E J  Z M L U V E  

 

761 Zhromažďovanie Božieho ľudu sa začína vo chvíli, keď hriech zničil spoločenstvo ľudí s Bohom a 

spoločenstvo ľudí medzi sebou. Zhromažďova¬nie Cirkvi je akoby reakciou Boha na chaos, ktorý vyvolal 
hriech. (55) Toto nové zjednocovanie sa deje skryto vnútri každého národa: Bohu je „v každom národe… 

milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo“ (Sk 10,35) . 

 
762 Vzdialená príprava na zhromažďovanie Božieho ľudu (122, 522) sa začína povo¬laním Abraháma, 

ktorému Boh sľubuje, že sa stane otcom veľkého národa. (60) Bezprostredná príprava sa začína vyvolením 

Izraela za Boží ľud. Svojím vyvolením Izrael má byť znamením budúceho zhromaždenia všetkých náro¬dov. 
(84) Ale už proroci obviňujú Izrael, že porušil zmluvu a zachoval sa ako prostitútka. Ohlasujú novú a večnú 

zmluvu. „Túto novú zmluvu uzavrel Kristus.“ 

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=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/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#cirkev-v-bozom-plane
https://katechizmus.sk/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#ii-povod-zalozenie-a-poslanie-cirkvi
https://katechizmus.sk/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#ii-povod-zalozenie-a-poslanie-cirkvi
https://katechizmus.sk/kkc-257
https://katechizmus.sk/kkc-293
https://katechizmus.sk/kkc-294
https://katechizmus.sk/kkc-309
https://katechizmus.sk/kkc-55
https://svatepismo.sk/hladat?term=Sk%2010,35
https://katechizmus.sk/kkc-60
https://katechizmus.sk/kkc-84
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=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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C I R K E V  –  Z A L O Ž E N Á  J E Ž I Š O M  K R I S T O M  
 

763 Je úlohou Syna uskutočniť v plnosti čias plán spásy svojho Otca. To je dôvod jeho „poslania“. „Pán Ježiš 

položil základy svojej Cirkvi ohlasova¬ním blahozvesti, čiže príchodu Božieho kráľovstva, (541) ktoré bolo 
od vekov prisľúbené v Písmach.“ Aby splnil Otcovu vôľu, Kristus založil nebeské kráľovstvo na zemi. Cirkev 

je „Kristovo kráľovstvo už teraz tajomne prítomné.“ 

 
764 „A toto kráľovstvo žiari ľuďom v Kristovom slove, v jeho skutkoch a prítomnosti.“ Prijať Ježišovo slovo 

znamená „prijať samo kráľovstvo“. (543) Zárodkom a počiatkom Kráľovstva je „maličké stádo“ (Lk 12,32) 

tých, ktorých Ježiš prišiel zvolať okolo seba. On sám je ich pastierom. Oni tvoria pravú Ježišovu rodinu. 
(1691) Tých, čo takto zhromaždil okolo seba, naučil nový „spôsob konania“, ale aj ich vlastnú modlitbu. 

(2558)  

 
765 Pán Ježiš dal svojmu spoločenstvu štruktúru, ktorá bude trvať až do úplného zavŕšenia Kráľovstva. Je to 

predovšetkým ustanovenie Dvanástich s Petrom ako ich hlavou. (551, 860) Keďže predstavujú dvanásť 

kmeňov Izraela, sú základnými kameňmi nového Jeruzalema. Dvanásti a iní učeníci majú účasť na Kristovom 
poslaní, na jeho moci, ale aj na jeho údele. Všetkými týmito činmi Kristus pripravuje a buduje svoju Cirkev. 

 

766 Ale Cirkev sa zrodila najmä z Kristovho úplného sebadarovania (813) za našu spásu, ktoré anticipoval v 
ustanovení Eucharistie a uskutočnil na kríži. (610, 1340) „Začiatok a vzrast [Cirkvi] naznačujú krv a voda, 

ktoré vyšli z otvoreného boku ukrižovaného Ježiša.“ (617) „Lebo z boku Krista zosnulého na kríži sa zrodilo 

obdivuhodné tajomstvo [sviatosť] celej Cirkvi.“ Ako bola Eva utvorená z boku spiaceho Adama, (478) tak sa 
Cirkev zrodila z prebodnutého srdca Ježiša Krista zosnulého na kríži. 

 
C I R K E V  –  Z J A V E N Á  D U C H O M  S V Ä T Ý M  

 
767 „Keď bolo dokončené dielo, ktorým Otec poveril Syna na zemi, bol v deň Turíc zoslaný Duch Svätý, aby 

ustavične posväcoval Cirkev.“ (731) Vtedy „bola Cirkev verejne zjavená pred zástupmi a kázaním sa začalo 

šírenie evanjelia medzi národmi“. Keďže Cirkev je „zvolávaním“ a „zhromažďovaním“ všetkých ľudí k 
spáse, je samou svojou povahou misionárska. Kristus ju posiela ku všetkým národom, aby z nich urobila 

učeníkov. (849)  

 
768 Aby Cirkev mohla plniť svoje poslanie, Duch Svätý ju „vystrojuje a riadi rôznymi hierarchickými a 

charizmatickými darmi“. „A tak Cirkev, vystrojená darmi svojho Zakladateľa a verne zachovávajúca jeho 

prikázania lásky, pokory a sebazaprenia, dostáva poslanie ohlasovať Kristovo a Božie kráľovstvo a zakladať 
ho v každom národe. Ona je zárodkom a počiatkom tohto kráľovstva na zemi.“ (541)  

 

C I R K E V  –  Z A V Ŕ Š E N Á  V  S L Á V E  
 

769 „Cirkev… bude zavŕšená až v nebeskej sláve“ pri Kristovom sláv¬nom príchode. (671, 2818) Až dovtedy 

„Cirkev kráča na svojej púti medzi prenasledova¬niami sveta a Božími útechami“. Vie, že tu na zemi je vo 
vyhnanstve, vzdialená od Pána a túži po plnom príchode Kráľovstva, po chvíli, „keď sa spojí v sláve so svojím 

Kráľom“. (675) Zavŕšenie Cirkvi a jej prostredníctvom i sveta v sláve sa neuskutoční bez veľkých skúšok. 

Až vtedy „všetci spravod¬liví počnúc Adamom, (1045) od spravodlivého Ábela až po posledného 
vyvoleného, budú zhromaždení vo všeobecnej Cirkvi u Otca“. 

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  

https://katechizmus.sk/kkc-541
https://katechizmus.sk/kkc-543
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%2012,32
https://katechizmus.sk/kkc-1691
https://katechizmus.sk/kkc-2558
https://katechizmus.sk/kkc-813
https://katechizmus.sk/kkc-617
https://katechizmus.sk/kkc-478
https://katechizmus.sk/kkc-731
https://katechizmus.sk/kkc-849
https://katechizmus.sk/kkc-541
https://katechizmus.sk/kkc-675
https://katechizmus.sk/kkc-1045
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
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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 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 27/03/2022  
Zbierka   :  £  150.00 
GA obálky  :  £    75.00 
 
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. 
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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 
 

03.04. – Richard 
04.04. – Izidor 
05.04. – Miroslava 

06.04. – Irena 
07.04. – Zoltán 
08.04. – Albert 
09.04. – Milena 

10.04. – Igor 
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