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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. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
 

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

 

deň 

týždňa 
    čas 

Liturgický stupeň slávenia a liturg. farba  

program 

nedeľa 
15.05. 

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.00 – 16.30 

 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

ruženec + spovedanie 
sv. omša – slovensko–česky   
priateľské stretnutie v Church Hall  
    pri občerstvení   
spovedanie 
sv. omša – slovensky 

pondelok 
16.05. 

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka 

  

utorok 
17.05. 

utorok vo Veľkonočnom období 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky  

streda 
18.05. 

streda vo Veľkonočnom období 

  

štvrtok 
19.05. 

štvrtok vo Veľkonočnom období 

  

piatok 
20.05. 

piatok vo  Veľkonočnom období 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky  

sobota 
21.05. 

sobota vo Veľkonočnom období 

  

nedeľa 
22.05. 

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

14.00 – 16.30 
 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

ruženec + spovedanie 
sv. omša – slovensko–česky   

priateľské stretnutie v Church Hall  
    pri občerstvení   
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
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Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj:  

 

 

 

INTROIT 

(úvod) 
 

Môj Boh, vďaka Tebe dýcham 

pre Teba tu som 

A viem, láskou si ma získal 

k sebe priviedol 

 

Smútok je preč, šťastím ma napĺňaš 

učíš ma láskou žiť 

 

Tvoja láska je silnejšia než vietor 

ona vyššia je než najvyšší štít 

Hlbšia je než dno oceánov 

zmenila môj svet 

 
 
 

PENITENTIO 

(úkon kajúcnosti) 
 

Kyrie (Pane, zmiluj sa): 

 

Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, zmiluj sa nad nami. 

Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, zmiluj sa nad nami. 

Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, zmiluj sa nad nami. 

 

Evanjelizačný 

Aby mladí, ktorí sú pozvaní na život v plnosti, boli 

inšpirovaní Máriiným štýlom načúvania, hĺbkou 
rozlišovania, odvahou viery a angažovanosťou v službe.  

Úmysel KBS 

Za hnutia v Cirkvi, aby každé svojou charizmou 
prispievalo k ešte väčšej jednote kresťanov a k vernosti 
Rímskemu veľkňazovi.  
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GLORIA 

(oslavná pieseň) 

 
[: Gloria, gloria, in Excelsis Deo :] 

 

Ľuďom dobrej vôle pokoj na zemi, 

my ťa chválime, vďaky vzdávame, 

nech je veľká tvoja sláva. 

 

[: Gloria, gloria, in Excelsis Deo :] 

 

Ježiš, Spasiteľ náš, Baránok Boží,  

snímaš sveta hriech, milosť udeľ nám,  

prijmi prosby pokorné.  

 

[: Gloria, gloria, in Excelsis Deo :] 

 

Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, 

ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu. 

Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. 

 

[: Gloria, gloria, in Excelsis Deo :] 

 

Veď len ty si Svätý, veď len ty si Pán, 

ty si Najvyšší, so svätým Duchom,  

v sláve Boha Otca. Amen! 
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LITURGIA SLOVA 
 

LECTIO 

(čítania) 
 

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

 

Skutky apoštolov −   Sk 14, 21b-27 

 

Rozpovedali cirkvi, aké veľké veci s nimi urobil Boh 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Lektor :  Čítanie zo Skutkov apoštolov 

Pavol a Barnabáš sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie. Posilňovali srdcia 
učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva 
máme vojsť cez mnohé súženia. A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili 
starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. 

Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie. Hlásali slovo v Perge, odišli do Atálie 

a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, kde ich zverili Božej milosti na dielo, ktoré 
práve dokončili. 

Keď ta došli a zhromaždili cirkev, rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh 
a že pohanom otvoril dvere viery. 

 
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 100, 2. 3. 5 

 
Žalmista zaspieva refrén:   

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. 
 
Ľud zopakuje a zaspieva refrén:   

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. 
 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Milostivý a milosrdný je Pán, * 
zhovievavý a veľmi láskavý. 
Dobrý je Pán ku každému * 
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. 
 
Ľud zaspieva refrén:   
Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. 
 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * 
a tvoji svätí nech ťa velebia. 
Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva * 
a o tvojej moci nech hovoria; 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. 
 

 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky * 
i slávu a velebu tvojho kráľovstva. 
Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky * 

a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. 
 
 
 
 



 

8 

 

DRUHÉ ČÍTANIE 

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

 

Kniha Zjavenia svätého apoštola Jána   −   Zjv 21, 1-5a 

 
Boh im zotrie z očí každú slzu 

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

 
Lektor :  Čítanie z Knihy Zjavenia svätého apoštola Jána 

Ja, Ján, videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli 
a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový 

Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som 
mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi 
nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi. Zotrie 
im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac 
nebude, lebo prvé sa pominulo.“ 

A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“ 

 
 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:  

Aleluja, aleluja, aleluja. 
  
Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

Aleluja, aleluja, aleluja. 
 
Žalmista zaspieva verš pred evanjeliom: 

Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;  
aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. 
 
Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

Aleluja, aleluja, aleluja. 
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EVANJELIUM 

 

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 13, 31-33a. 34-35 

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (diakon) :   Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka 
oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho 
v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. 

Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa 
milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ 
 
Kňaz zakončí čítanie Evanjelia slovami: 

 

Kňaz (diakon) :    Počuli sme slovo Pánovo. 

Ľud odpovie:   Chvála tebe, Kriste. 
 
 

Nasleduje homília. 
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Po homílii (ak je to liturgicky dané) nasleduje Vyznanie viery   
Nicejsko-carihradské alebo Apoštolské. 

CREDO 

(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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OFFERTORIUM 

(obetovanie) 

 
Túžim priniesť na oltár 

život, čo v sebe mám, 

tvojou láskou zlomený, 

chcem ťa chváliť, môj Pán. 

 

Chcem ti vydať práve dnes 

každú časť života, 

viem, že prijmeš každý dar 

zlomeného srdca. 

 

R: 

Povedz, čo ti smiem dať, 

čo priniesť ti smiem, 

si môj láskavý Pán, 

ja len miznúci tieň. 

Ježiš, viac nemám slov, 

pieseň doznieva tiež, 

aj keď nehodný som, 

chcem ti niečo priniesť. 

Možno len tichý plač, 

len bolesť, čo mám, 

svoju hĺbku srdca ti dám, 

môj láskavý Pán. 

 

Kvôli tebe dýchať smiem, 

môj dlh splatil si sám, 

život svoj si za môj dal, 

bol to víťazný plán. 

 

Vzal si hanbu z mojich pliec, 

bol to posledný boj, 

otvoril si bránu nebies, 

dnes som iba tvoj. 
 



 

12 

 

SANCTUS 
(Svätý) 

 

Svätý, svätý, svätý, svätý je Pán, Boh všetkých svetov. 

Plné sú, nebesia i zem tvojej slávy. 

Hosana, hosana, hosana na výsostiach! 

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. 

Hosana, hosana, hosana na výsostiach! 

 

 

 

 

 

AGNUS DEI 

(Baránok Boží) 
 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 

zmiluj sa, zmiluj sa nad nami. 

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 

zmiluj sa, zmiluj sa nad nami. 

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 

daruj nám svoj pokoj, 

daruj nám svoj pokoj! 
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COMMUNIO 

(prijímanie)  
 

Len Tvoja láska, z prachu nás dvíha 

do Tvojej slávy z temnoty dní 

Bremená lámeš, 

a v trápení síl dáš, uzdravuj nás 

 

K tebe Môj Boh dvíham svoj hlas, 

Tebe Môj Boh vzdávam chválu, 

K tebe Môj Boh dvíham svoj hlas, 

spievam Aleluja 

 

Aleluja, aleluja, aleluja, spievam 

aleluja, aleluja, aleluja, aleluja 

 

Putá si zlámal, oči otváraš, 

armáda Kráľa, dnes začína rásť. 

Smrť viac nemá moc, 

víťazstvo nám dal, náš živý Pán 

 

Chválou znie, Svätý, Svätý, Svätý 

Tvoje meno znie, Svätý, Svätý, Svätý 
 
 
 
 

 

CONCLUSIO 

(záver) 
 

Boh je láska a zákon lásky nám on dal, 

miluj blížneho tak ako seba, vraví Ježiš nám. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

14 

 

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. 

 

Modlitby po svätej omši (vo veľkonočnom období): 
 

RADUJ SA, NEBIES KRÁĽOVNÁ 

 

C - CELEBRANT 
 

C:  Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. 
Ľud : Lebo koho si nosila, aleluja, 

z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. 
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja. 

 
C:  Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. 
Ľud :  Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. 

 
C:   Modlime sa: 
 Bože, ty si zmŕtvychvstaním svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;  

prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného 
života. Skrze Krista, nášho Pána. 

Ľud :  Amen. 
 

MODLITBA ZA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA 

 
C:  Pomodlime sa na úmysel svätého Otca: 
C:  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. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

PREJAV ÚCTY K NASVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ 
 

C:   Nech je pochválená a zvelebená najsvätejšia sviatosť Oltárna. 
Ľud :  Od tohoto času až naveky. 
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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 KATOLÍCKU“  

1. odsek: CIRKEV V BOŽOM PLÁNE  

I. Pomenovania a predobrazy Cirkvi  

II. Pôvod, založenie a poslanie Cirkvi  

 III. Tajomstvo Cirkvi  

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

 I. Cirkev – Boží ľud 

 II. Cirkev – Kristovo telo 

 III. Cirkev – Chrám Ducha Svätého 

 

797 „Čím je náš duch, čiže naša duša, (813) pre naše údy, tým je Duch Svätý pre Kristove údy, 

pre Kristovo telo, ktorým je Cirkev.“ „Tomuto Kristovmu Duchu treba ako neviditeľnému 

princípu [základu] pripísať aj to, že sú všetky časti tela pospájané tak medzi sebou, ako aj so 

svojou vznešenou Hlavou, lebo on je celý v Hlave, celý v tele, celý v jednotlivých údoch.“ (586) 

Duch Svätý robí z Cirkvi „chrám živého Boha“ (2Kor 6,16) .  

„Cirkvi bol zverený tento Boží dar… a v ňom je uložené spoločenstvo s Kristom, t. j. Duch Svätý, 

závdavok neporušiteľnosti, posilnenie našej viery a rebrík na vystúpenie k Bohu… Lebo kde je 

Cirkev, tam je Boží Duch. A kde je Boží Duch, tam je Cirkev a všetka milosť.“ 

 

798 Ducha Svätého „treba považovať za princíp (737) [základ] každej životnej a vskutku 

spásonosnej činnosti vo všetkých častiach tela“. (1091-1109) On mnohorakým spôsobom buduje 

celé telo v láske: prostredníctvom Božieho slova, ktoré „má moc budovať“ (Sk 20,32) ; 

prostredníctvom krstu, ktorým utvára Kristovo telo; prostredníctvom sviatostí, ktoré Kristovým 

údom dávajú vzrast a uzdravujú ich; prostredníctvom milosti udelenej apoštolom, ktorá vyniká 

medzi jeho darmi; prostredníctvom čností, ktoré uschopňujú konať dobré skutky; a nakoniec 

prostredníctvom rozličných osobitných milostí (791) (nazývaných „charizmy“), ktorými robí 

veriacich „schopnými a ochotnými podujať sa na rozmanité diela a úlohy užitočné na obnovu a 

ďalšie budovanie Cirkvi“.  

 

CHARIZMY 

 

799 Charizmy, či už mimoriadne, alebo jednoduché a skromné, (951, 2003) sú milosti Ducha 

Svätého, ktoré sú priamo alebo nepriamo užitočné Cirkvi, lebo sú zamerané na jej budovanie, na 

dobro ľudí a na potreby sveta.  

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/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#iii-tajomstvo-cirkvi
https://katechizmus.sk/cirkev-bozi-lud-kristovo-telo-chram-ducha-svateho#cirkev-bozi-lud-kristovo-telo-chram-ducha-svateho
https://katechizmus.sk/kkc-813
https://katechizmus.sk/kkc-586
https://svatepismo.sk/hladat?term=2Kor%206,16
https://katechizmus.sk/kkc-737
https://katechizmus.sk/hladat?term=1091-1109
https://svatepismo.sk/hladat?term=Sk%2020,32
https://katechizmus.sk/kkc-791
https://katechizmus.sk/hladat?term=951,%202003
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
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


 

16 

 

800 Charizmy má vďačne prijímať nielen ten, kto ich dostáva, ale aj všetci členovia Cirkvi. Veď 

sú obdivuhodným bohatstvom milosti pre apoštolskú životnosť (vitalitu) a pre svätosť celého 

Kristovho tela; pravda, ak ide o dary, ktoré skutočne pochádzajú od Ducha Svätého a používajú 

sa spôsobom, ktorý plne zodpovedá jeho autentickým podnetom, čiže v duchu lásky, ktorá je 

pravým kritériom chariziem.  

 

801 V tomto zmysle je vždy potrebné rozoznávanie chariziem. Nijaká charizma neoslobodzuje 

od závislosti od pastierov Cirkvi (894) a podriadenia sa im, lebo im „zvlášť patrí úloha neuhášať 

Ducha, ale všetko skúmať a držať sa toho, čo je dobré“, aby všetky charizmy vo svojej 

rozmanitosti a vzájomnom dopĺňaní boli „na spoločný úžitok“ (1Kor 12,7) . (255)  

 

ZHRNUTIE 

 

802 Ježiš Kristus „vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si 

vlastný ľud“ (Tít 2,14) .  

 

803 „Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo“ (1Pt 2,9) 

.  

 

804 Do spoločenstva Božieho ľudu sa vstupuje vierou a krstom. „všetci ľudia sú povolaní do 

spoločenstva nového Božieho ľudu“, aby v Kristovi „utvorili jednu rodinu a jeden Boží ľud“.  

 

805 Cirkev je Kristovo telo. Skrze Ducha Svätého a jeho pôsobením vo sviatostiach, najmä v 

Eucharistii, utvára Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, spoločenstvo veriacich ako svoje telo.  

 

806 V jednote tohto tela sú rozličné údy a úlohy. Všetky údy sú spojené jedny s druhými, najmä 

s tými, ktoré trpia, sú chudobné a prenasledované.  

 

807 Cirkev je telo, ktorého Hlavou je Kristus: ona žije z neho, v ňom a pre neho; on žije s ňou a 

v nej.  

 

808 Cirkev je Kristova nevesta. On ju miloval a vydal za ňu seba samého. Obmyl ju svojou krvou. 

Urobil ju plodnou matkou všetkých Božích detí.  

 

809 Cirkev je chrám Ducha Svätého. Duch Svätý je akoby dušou tajomného tela, princípom 

[základom] jeho života, jednoty v rozličnosti a bohatstva jeho darov a chariziem.  

 

810 „A tak sa všeobecná Cirkev javí ako ,ľud zhromaždený jednotou Otca a Syna a 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-894
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Kor%2012,7
https://katechizmus.sk/kkc-255
https://svatepismo.sk/hladat?term=Tít%202,14
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Pt%202,9
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
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BIBLICKÉ STRETNUTIA 
 

Poď, pridaj sa k nám 
 

• poznávať Božie slovo cez nedeľné evanjelium 

• učiť sa rásť v láske k Bohu a k ľuďom 

• a zažiť príchuť spoločenstva 
 

Tešíme sa na Teba! 
 

Každú nedeľu o 15:15 na choruse alebo v parku (ak je pekné počasie). 
 

Otvorené biblické stretko na London Bridge 

 
 
 

ZRUŠENIE SVÄTÝCH OMŠÍ  2 STREDY 
 
Slovenská katolícka misia v Londýne oznamuje, že nasledujúce 2 týždne sväté 
omše v týždni (iba v stredu) nebudú (18. a 25.mája 2022).  

Ostatné sv. omše sú vo zvyčajnom čase. 
 
 
 

ODPORÚČANÝ ČLÁNOK 
 

Kňaz Peter Gombita 

Netušil som, že bohatstvo nás tak zmení.  

Už aj ja sa správam ináč 

https://svetkrestanstva.postoj.sk/105593/netusil-som-ze-bohatstvo-nas-tak-
zmeni-uz-aj-ja-sa-spravam-inac  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://svetkrestanstva.postoj.sk/105593/netusil-som-ze-bohatstvo-nas-tak-zmeni-uz-aj-ja-sa-spravam-inac
https://svetkrestanstva.postoj.sk/105593/netusil-som-ze-bohatstvo-nas-tak-zmeni-uz-aj-ja-sa-spravam-inac
https://www.amway.sk/fbsk
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REGISTRÁCIA ČLENA SCM 

Od 1. adventnej nedele roku 2014 je spustená registrácia členov misie.  
Prečo je vhodné, správne a potrebné sa registrovať, sa môžete dočítať na 
webstránke SCM alebo v letáku umiestnenom na stolíku vzadu v kostole. 
Registrovať sa môžete online cez webstránku SCM. 

O radu pri vyplňovaní sa môžete obrátiť na členov Farskej rady (Daniela 
Brachová, Vladimír Marko). 
 

PODPORA SCM V ROKU 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 08/05/2022  
Zbierka   :  £    90.00 
GA obálky  :  £    66.00 
Mesačné výdavky SCM sú v priemere 
£4,500/mesiac. 
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 
 

15.05. – Žofia, Sofia 
16.05. – Svetozár 

17.05. – Gizela, Aneta 
18.05. – Viola 
19.05. – Gertrúda 
20.05. – Bernard 

21.05. – Zina 
22.05. – Júlia, Juliana 
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