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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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Veľký – Svätý týždeň 
 
Posledná 6. pôstna nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa alebo Palmová 
nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa. Ten je 
najdôležitejším v celom cirkevnom roku. Kvetná nedeľa je posledná nedeľa 
pôstneho obdobia, ktoré sa začalo Popolcovou stredou. Kvetná nedeľa, ktorú 
slávime tento rok 10. apríla, nám pripomína rozhodnutie židovskej rady o 
Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša 
Krista do Jeruzalema.  
 
V tento deň sa svätia palmové 
alebo olivové ratolesti, u nás 
najčastejšie bahniatka 
(konáriky vŕby alebo rakyty, 

pretože pučia na jar ako prvé), 
tie sa potom spália na popolec, 

ktorý bude použitý pri obradoch 
Popolcovej stredy na budúci rok. Svätenie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte 
v 7. storočí.  
 
U Židov a starých Rimanov bola palmová ratolesť symbolom víťazstva. Nosili ju 
v rukách počas víťazného pochodu. Rovnako na štadiónoch dávali víťazom 
palmové vetvičky ako symbol víťazstva. V Novom zákone sa palmová ratolesť 
stala symbolom triumfu mučeníka. Olivová ratolesť je symbolom pokoja a 
mieru. V terajšej situácii si môžete aj nepožehnanými ratolesťami ozdobiť svoju 
domácnosť. 
 
Obrady Kvetnej nedele sa skladajú z dvoch častí: zo spomienky na Pánov vstup 
do Jeruzalema a zo svätej omše zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia, v ktorej 
sa prednášajú pašie – časť evanjelia, v ktorom sa opisuje Pánovo umučenie. 
Pašie (lat. passio – utrpenie) – opis utrpenia a smrti Ježiša Krista od Poslednej 
večere až po jeho smrť na kríži, ako ho podávajú evanjelisti. 
 
V gréckokatolíckej cirkvi sa na rozdiel od rímskeho obradu na Kvetnú nedeľu 
nespievajú pašie. Na konci liturgie je myrovanie. Kvetná nedeľa je vo 
východnom obrade veľkým sviatkom a má slávnostný charakter.  
Slávenie Kvetnej nedele sa začalo najprv v Jeruzaleme a zakrátko sa rozšírilo do 
celej východnej cirkvi. V 6. až 7. storočí sa tento sviatok rozšíril aj v západnej 
(latinskej) cirkvi. 
 

Kvetnou nedeľou – vstupujeme do Veľkého týždňa. Veľký týždeň – je 
slovenské pomenovanie obdobia známeho v liturgii ako Hebdomada sancta 
(Svätý týždeň). Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré 

uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc svojím 
mesiášskym vstupom do Jeruzalema. 

 

V piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

https://farnostdubovica.wordpress.com/2021/03/27/kvetna-nedela/
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OZNAMY NA PALMOVÚ NEDEĽU 
 

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

deň 

týždňa 
    čas 

Liturgický stupeň slávenia a liturg. farba  

program 

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 

pondelok 

11.04. 

féria vo Veľkom týždni 

  

utorok 
12.04. 

féria vo Veľkom týždni 

  

streda 
13.04. 

féria vo Veľkom týždni 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensky  
spovedanie 

štvrtok 
14.04. 

ZELENÝ ŠTVRTOK – Pamiatka Pánovej večere 

19.30 – 19.45 
20.00 – 21.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko–česky 

piatok 
15.04. 

VEĽKÝ PIATOK - Slávenie Utrpenia a smrti Pána 

18.00 – 19.00 
  

19-00 – 20.00 
 

obrady Utrpenia a smrti Pána – slovensko–
česky 

poklona pred vyloženou sviatosťou 
Oltárnou v Božom hrobe 

sobota 

16.04. 

BIELA SOBOTA – Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania 

17.00 – 18.00 

 
18.00 – 20.15 

 

poklona pred vyloženou sviatosťou 

Oltárnou v Božom hrobe  
sv. omša – slovensko–česky s procesiou na 

záver a požehnaním Paschy  

nedeľa 
17.04. 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Pánovho zmŕtvychvstania 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

 

14.00 – 16.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensko–česky  s požehnaním 

Paschy na záver 

posedenie v Church Hall pri občerstvení   
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LITURGIA SLOVA 
 

ČÍTANIA 

NA SPRIEVOD S PALMAMI 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 19, 28-40 

 

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
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 : Ježiš išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage 

a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami: 

„Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané 

osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! A keby 

sa vás niekto opýtal: ‚Prečo ho odväzujete?‘, poviete: ‚Pán ho potrebuje.‘“ 

Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď osliatko 
odväzovali, povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“ 

Oni povedali: „Pán ho potrebuje.“ 

Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. 
Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte. A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej 
hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za 
všetky zázraky, ktoré videli, a volali: „Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene 
Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ 

Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ, napomeň svojich 

učeníkov!“ 

On odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.“ 

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

 
PRVÉ ČÍTANIE 

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

 

Kniha proroka Izaiáša −   Iz 50, 4-7 

 

Tvár som si nezakryl pred potupou, lebo viem, že sa nezahanbím 

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

 

Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť 
unaveného. 

Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh, mi 
otvoril ucho. A ja som neodporoval, nazad som neustúpil. 

Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si 
nezakryl pred potupou a slinou. 

Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. On zatvrdil moju tvár sťa 
kremeň a viem, že sa nezahanbím. 

 

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 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 

 
Žalmista zaspieva refrén:   

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 
 
Ľud zopakuje a zaspieva refrén:   

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 
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Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, * 
vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. 
„Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, * 
nech ho zachráni, ako ho má rád.“ R. 
 
Ľud zaspieva refrén:   
Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Obkľučuje ma svorka psov, * 
obstupuje ma tlupa zlosynov. 
Prebodli mi ruky a nohy, * 
môžem si spočítať všetky svoje kosti. R. 

 
Ľud zaspieva refrén:   

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Delia si moje šaty * 
a o môj odev hádžu lós. 
Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa, * 
ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. R. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 

 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom * 
a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť. 
Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, † 
oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci. * 
Nech majú pred ním bázeň 
všetky pokolenia Izraelove. R. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 
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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 2, 6–11 

 

Uponížil sa, preto ho Boh povýšil 

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

 
Lektor :  Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 

 
Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti 
s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný 

ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa 
poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. 

Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, 
aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby 
každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca. 

 
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:  

 

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. 
  

Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

 

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. 
 

Žalmista zaspieva verš pred evanjeliom: 

 

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho 
Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. 
 
Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  
 

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. 
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EVANJELIUM 

 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 22, 14 – 23, 56 

Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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). 

 

R/ Keď prišla hodina, Ježiš zasadol za stôl a apoštoli s ním. Tu im povedal:  

 „Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem 
trpieť. Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom 
kráľovstve.“ 

R/ Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal:  

 „Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. Lebo hovorím vám: Odteraz už 
nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.“ 

Toto robte na moju pamiatku 

R/ Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac:  

 „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ 

R/ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril:  

 „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. 

Beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! 

 A hľa, ruka môjho zradcu je so mnou na stole. Syn človeka síce ide, ako je 
určené, ale beda človekovi, ktorý ho zrádza!“ 

R/ A oni sa začali jeden druhého vypytovať, kto z nich by to mohol urobiť. 

Ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje 

R/ Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší. Povedal im:  

 „Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa 

dobrodincami. Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší 
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a vodca ako služobník. Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo 
obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo 
obsluhuje. 

Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho 
môj Otec dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli 
na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela. 

A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov 

Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja 
som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj 
svojich bratov.“ 

R/ On mu povedal:  

PETER/  „Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť.“ 

R/ Ale Ježiš povedal:  

 „Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma 
poznáš.“ 

Musí sa na mne splniť, čo je napísané 

R/ Potom im povedal:  

 „Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi?“ 

R/ Oni odpovedali:  

APOŠTOLI/ „Nie.“ 

R/ On im povedal:  

 „Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, 
nech predá šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je 
napísané: ‚Započítali ho medzi zločincov.‘ Lebo sa spĺňa o mne všetko.“ 

R/ Oni hovorili:  

APOŠTOLI/  „Pane, pozri, tu sú dva meče.“ 

R/ On im povedal:  

 „Stačí.“ 

V smrteľnej úzkosti sa ešte vrúcnejšie modlil 

R/ Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. 
Keď prišiel na miesto, povedal im:  

 „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ 

R/ Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil 
sa:  
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 „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech 
sa stane!“  

R/ Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte 
vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. 

Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. 
I povedal im:  

 „Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ 

Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka? 

R/ Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z Dvanástich, ktorý 
sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal. Ježiš mu však povedal:  

 „Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?“ 

R/ Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, povedali:  

APOŠTOLI/  „Pane, máme udrieť mečom?“  

R/ A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 

Ale Ježiš povedal:  

 „Nechajte to už!“  

R/ I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. 

Potom Ježiš povedal veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli 
za ním:  

 „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. Keď som bol deň čo deň s vami 
v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc temna.“ 

Peter vyšiel von a horko sa rozplakal 

R/ Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka 
za nimi. Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si 
sadol medzi nich. Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho ktorási slúžka, zahľadela 
sa naňho a povedala:  

ŽENA 1/ „Aj tento bol s ním.“ 

R/ Ale on ho zaprel:  

PETER/ „Žena, nepoznám ho.“ 

R/ O chvíľu si ho všimol iný a povedal:  

MUŽ 1/ „Aj ty si z nich.“ 

R/ Peter odpovedal:  

PETER/ „Človeče, nie som.“ 

R/ A keď prešla asi hodina, ktosi iný tvrdil:  
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MUŽ 2/ „Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan.“ 

R/ Peter povedal:  

PETER/ „Človeče, neviem, čo hovoríš.“  

R/ A vtom, kým ešte hovoril, zaspieval kohút. 

Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, 
ako mu povedal:  

 „Skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“  

R/ Vyšiel von a horko sa rozplakal. 

Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel! 

R/ Muži, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho. Zakryli ho a vypytovali 

sa ho:  

VOJACI/ „Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel!“  

R/ A ešte všelijako ináč sa mu rúhali. 

Predviedli ho pred svoju radu 

Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred 
svoju radu a hovorili mu:  

ST.ĽUDU/ „Ak si Mesiáš, povedz nám to!“ 

R/ On im odvetil:  

„Aj keď vám to poviem, neuveríte, a keď sa opýtam, neodpoviete mi. Ale odteraz 
bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci.“ 

R/ Tu povedali všetci:  

ST.ĽUDU/ „Si teda Boží Syn?“ 

R/ On im povedal:  

 „Vy sami hovoríte, že som.“ 

R/ Oni povedali:  

ST.ĽUDU/ „Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho 
úst!“ 

Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi 

R/ Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali naňho žalovať: 
ST.ĽUDU/ „Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane 
cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ.“ 

R/ Pilát sa ho spýtal:  

PILÁT/  „Si židovský kráľ?“ 
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R/ On odpovedal:  

 „Sám to hovoríš.“ 

R/ Pilát povedal veľkňazom a zástupom:  

PILÁT/  „Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi.“ 

R/ Ale oni naliehali:  

ST.ĽUDU/ „Poburuje ľud a učí po celej Judei; počnúc od Galiley až sem.“  

R/ Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan. A keď sa dozvedel, 
že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých 
dňoch v Jeruzaleme. 

Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol 

Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo 
o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Mnoho sa ho vypytoval, 
ale on mu na nič neodpovedal. 

Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali. Ale Herodes so 
svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do 
bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, 
lebo predtým žili v nepriateľstve. 

Pilát vydal Ježiša ich zvoli 

Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud a povedal im:  

PILÁT/  „Priviedli ste mi tohoto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami 
vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho, čo na neho žalujete. Ale 
ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si 
zasluhoval smrť. Potrescem ho teda a prepustím.“  

R/ Tu celý dav skríkol:  

VŠETCI/  „Preč s ním a prepusť nám Barabáša!“  

R/ Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. 

Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni vykrikovali: 
VŠETCI/  „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ 

R/ On k nim tretí raz prehovoril:  

PILÁT/  „A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. 
Potrestám ho teda a prepustím.“  

R/ Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa 
stupňoval a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti: prepustil toho, ktorého si 

žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich zvoli. 
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Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou 

Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili 
naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. 

Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa 
k nim obrátil a povedal:  

 „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad 
svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: ‚Blahoslavené neplodné, loná, 
čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!‘ Vtedy začnú hovoriť vrchom: ‚Padnite na 
nás!‘ a kopcom: ‚Prikryte nás!‘ Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa 
stane so suchým?“ 

R/ Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. 

Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia 

Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného 
sprava, druhého zľava. 

Ježiš povedal:  

 „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ 

R/  Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. 

Toto je židovský kráľ 

Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli:  

ST.ĽUDU/ „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten 
vyvolenec.“ 

R/ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: 
VOJACI/ „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ 

R/ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ 

Dnes budeš so mnou v raji 

A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal:  

ZLOČINEC 1/  „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ 

R/ Ale druhý ho zahriakol:  

ZLOČINEC 2/  „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my 
spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič 
zlé.“ 

R/ Potom povedal:  

ZLOČINEC 2/  „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 

R/ On mu odpovedal:  
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 „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ 

Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha 

R/ Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej 
hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a Ježiš 
zvolal mocným hlasom:  

 „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“  

R/ Po tých slovách vydýchol. 

 

Pokľakne sa a chvíľku je ticho. 

 

R/ Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac:  

STOTNÍK/   „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“  

R/ A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do 
pŕs a vracali sa domov. 

Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali sa 
na to. 

Jozef uložil Ježišovo telo do vytesaného hrobu 

Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek z judejského 
mesta Arimatey, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie 
kráľovstvo, zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho 
do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal. Bol Prípravný 

deň a už sa začínala sobota. 

Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galiley. Pozreli si hrob aj to, ako uložili 
jeho telo. Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. Ale v sobotu 
zachovali podľa prikázania pokoj. 
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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:  
 

 
 

ÚPLNÉ ODPUSTKY VO VEĽKONOČNOM TROJDNÍ 
 
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a 

modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom 
hriechu) možno získať: 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti vo Štvrtok 
Pánovej večere recitovaním alebo spevom Tantum ergo (EI, conc. 7); 2. za 

nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána 
(EI conc. 13); 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie (EI 
conc. 28) 
 

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. 
 

 
 

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.  
 
 

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. 
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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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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 03/04/2022  
Zbierka   :  £  185.00 
GA obálky  :  £    90.00 
 
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 
 

10.04. – Igor  
11.04. – Július 
12.04. – Estera 

13.04. – Aleš 
14.04. – Justína 
15.04. – Fedor 
16.04. – Dana, Danica 

17.04. – Rudolf, Rudolfa 
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