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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 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
 

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

deň 

týždňa 
    čas 

Liturgický stupeň slávenia a liturg. farba  

program 

nedeľa 
29.05. 

7. 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 
30.05. 

pondelok vo Veľkonočnom období 

  

utorok 
31.05. 

utorok vo Veľkonočnom období 

  

streda 
01.06. 

Sv. Justína, mučeníka - spomienka 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky  

štvrtok 
02.06. 

štvrtok vo Veľkonočnom období 

  

piatok 
03.06. 

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - spomienka 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensky  
moderovaná adorácia k BSJ 

sobota 
04.06. 

sobota vo Veľkonočnom období 

  

nedeľa 
05.06. 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO  

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   
sv.omša na úmysel za všetkých donorov 

a podporovateľov SCM 
priateľské stretnutie v Church Hall  
    pri občerstvení   
spovedanie 

sv. omša – slovensky 
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Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac jún:  

 

 

 

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 

 
 
 

ODPUSTKY (INDULGENTIÆ) 
 
Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, 
Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok 
získať úplné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 26).  
 
Poznámka. Slávnosť Zoslania Ducha Svätého je apoštolského pôvodu. Už sv. 
apoštol Pavol píše: „V Efeze zostanem až do Turíc“ (1 Kor 16, 8). Aj najstarší 
cirkevní spisovatelia spomínajú túto slávnosť (Tertulián, Origenes, apokryf Listy 
apoštolov z roku 130). Slávnosť má vigíliu, ktorá mala v Gelaziánskom i 

Gregoriánskom sakramentári štyri čítania, od 12. storočia to bolo šesť čítaní, čo 

ostalo až do roku 1956. Sama slávnosť sa slávila s oktávou od 6. storočia, keď 
sa vytrácal zmysel slávnosti ako vyvrcholenia Veľkonočného obdobia, čiže 
päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní, a brala sa ako osobitná slávnosť. Počas 
liturgickej obnovy došlo k zrušeniu tejto oktávy, aby bolo veľkonočných dní 
naozaj päťdesiat.  
 
 
 

 

Evanjelizačný 
Aby kresťanské rodiny celého sveta prežívali každodenný 

život v konkrétnych skutkoch nezištnej lásky a svätosti.  

Úmysel KBS 
Aby kňazi boli čo najvernejším obrazom Dobrého 
pastiera.  

https://www.amway.sk/fbsk
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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 7, 55-60 

 

Vidím Syna človeka stáť po pravici Boha 

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

Štefan, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu 
a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka 
stáť po pravici Boha.“ Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. 
Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého 
muža, ktorý sa volal Šavol. 

Štefana kameňovali a on sa modlil: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“ 

Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ 
A len čo to povedal, zomrel. 

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 97, 1+2b. 6+7c. 9 

 
Žalmista zaspieva refrén:   

Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi. 
 
Ľud zopakuje a zaspieva refrén:   

Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi. 
 
 

 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Pán kraľuje, jasaj, zem; † 
radujte sa, všetky ostrovy. * 
Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. 
 
Ľud zaspieva refrén:   
Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi. 
 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia † 
a jeho slávu vidia všetky národy. * 
Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi. 
 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi, * 
nesmierne prevyšuješ všetky božstvá. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi. 
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DRUHÉ ČÍTANIE 

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

 

Kniha Zjavenia svätého apoštola Jána   −   Zjv 22, 12-14. 16-17. 20 

 
Príď, Pane Ježišu! 

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

 
Lektor :  Čítanie z Knihy Zjavenia svätého apoštola Jána 

Ja, Ján, počul som hlas. Hovoril mi: „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so 
mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, Prvý 

a Posledný, Počiatok a Koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú 
mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. 

Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som 
Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda.“ 

A Duch i nevesta volajú: „Príď!“ 
Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď!“ 
Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. 
Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ 
„Amen. Príď, Pane Ježišu!“ 
 
 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: 

Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán;  
odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať. 
 
Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

Aleluja, aleluja, aleluja. 
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EVANJELIUM 

 

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 17, 20-26 

Aby všetci boli jedno 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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) :   Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len 
za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, 
ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že 
si ma ty poslal. 

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – 
ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty 
poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. 

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby 
videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. 

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty 
poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, 
bola v nich a aby som v nich bol ja.“ 

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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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  

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

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

I. CIRKEV JE JEDNA 

II. CIRKEV JE SVÄTÁ 

 
823 „Je predmetom viery, že Cirkev… je nezrušiteľne svätá. Lebo Kristus, Boží Syn, ktorý je s 

Otcom a Duchom Svätým zvelebovaný (459) ako ,jediný Svätý‘, miloval Cirkev ako svoju 

nevestu (796) a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil a spojil so sebou ako svoje telo a naplnil 

ju darom Ducha Svätého, na Božiu slávu.“ Cirkev je teda „svätý Boží ľud“ (946) a jej členovia 

sa volajú svätí“. 

 

824 Cirkev je zjednotená s Kristom a on ju posväcuje; skrze neho a v ňom sa aj ona stáva 

posväcujúcou. Celá činnosť Cirkvi smeruje k posväcovaniu ľudí v Kristovi a k oslave Boha ako 

k svojmu cieľu. V Cirkvi sa nachádza „plnosť všetkých prostriedkov spásy“. (816) V nej „s 

pomocou Božej milosti dosahujeme svätosť“. 

 

825 „Cirkev sa už na tejto zemi vyznačuje pravou, (670) hoci nedokonalou svätosťou.“ Vo 

svojich členoch musí dokonalú svätosť ešte len získavať: Všetci veriaci v Krista akéhokoľvek 

povolania a stavu, vystrojení toľkými a takými spasiteľnými prostriedkami, (2013) sú Pánom 

povolaní, každý svojou cestou, na takú dokonalú svätosť, ako je dokonalý sám Otec.“ 

 

826 Dušou svätosti, na ktorú sme všetci povolaní, je láska: (1827) Ona „riadi všetky prostriedky 

posväcovania, oživuje ich a privádza k cieľu.“ (2658)  

„Pochopila som, že ak má Cirkev telo zložené z rozličných údov, nemôže jej chýbať úd, ktorý je 

zo všetkých najpotrebnejší a najvznešenejší, pochopila som, že Cirkev má srdce a že toto srdce 

horí láskou. Pochopila som, že jedine láska pobáda údy Cirkvi (864) do činnosti a že keby táto 

láska vyhasla, apoštoli by už neohlasovali evanjelium, mučeníci by odmietali vyliať svoju krv… 

Pochopila som, že láska zahŕňa v sebe všetky povolania, že láska je všetko, že objíma všetky časy 

a všetky miesta…, slovom, že je večná!“ 

 

827 „Kým Kristus, ,svätý, nevinný a nepoškvrnený‘, (1425-1429) nepoznal hriech, ale prišiel 

jedine preto, aby odčinil hriechy ľudu, Cirkev zahŕňa vo svojom lone hriešnikov, je svätá a 

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/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
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
https://katechizmus.sk/kkc-459
https://katechizmus.sk/kkc-796
https://katechizmus.sk/kkc-946
https://katechizmus.sk/kkc-816
https://katechizmus.sk/kkc-670
https://katechizmus.sk/kkc-2013
https://katechizmus.sk/kkc-1827
https://katechizmus.sk/kkc-2658
https://katechizmus.sk/kkc-864
https://katechizmus.sk/hladat?term=1425-1429
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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zároveň stále potrebuje očisťovanie, ustavične kráča cestou pokánia a obnovy.“ (821) Všetci 

členovia Cirkvi, vrátane jej služobníkov, musia uznávať, že sú hriešnikmi. Vo všetkých je ešte 

pomiešaný – a to až do skončenia čias – kúkoľ hriechu s dobrým semenom evanjelia. Cirkev teda 

zhromažďuje hriešnikov, ku ktorým už prišla Kristova spása, ale sú ešte stále na ceste 

posväcovania:  

Cirkev „je teda svätá, hoci má vo svojom lone hriešnikov, lebo nemá iný život ako život milosti: 

ak sa ním jej údy živia, posväcujú sa; ak sa mu odcudzia, upadajú do hriechov a nezriadeností, 

ktoré bránia, aby vyžarovala jej svätosť. Preto trpí a robí pokánie za tieto hriechy, z ktorých má 

však moc vyslobodzovať svoje deti Kristovou krvou a darom Ducha Svätého.“ 

 

828 Keď Cirkev svätorečí (kanonizuje) (1173) niektorých veriacich, čiže keď slávnostne 

vyhlasuje, že títo veriaci hrdinsky praktizovali čnosti a vo svojom živote boli verní Božej milosti, 

uznáva moc Ducha svätosti, ktorý je v nej, a udržiava nádej veriacich tým, že im ich dáva za vzor 

a za orodovníkov. „Svätci a svätice boli vždy prameňom a počiatkom obnovy v najťažších 

chvíľach dejín Cirkvi.“ (2045) Veď „svätosť Cirkvi je tajomným prameňom a spoľahlivým 

kritériom jej apoštolskej činnosti a jej misionárskeho zápalu“. 

 

829 „Kým v preblahoslavenej Panne Cirkev už dosiahla dokonalosť, (1172) vďaka ktorej je bez 

škvrny a vrásky, veriaci v Krista sa ešte snažia, aby zvíťazili nad hriechom a rástli vo svätosti. 

Preto upierajú oči na Máriu:“ v nej už je Cirkev celkom svätá. (972) 

 

III. CIRKEV JE KATOLÍCKA 

 

Č O  Z N A M E N Á  „ K A T O L Í C K A “ ?  

 

830 Slovo „katolícky“ znamená „všeobecný“ v zmysle „celý“ alebo „úplný“. Cirkev je katolícka 

v dvojakom zmysle:  

Je katolícka preto, že je v nej prítomný Kristus. „Kde je Ježiš Kristus, tam je Katolícka cirkev.“ 

(795) V nej pretrváva plnosť Kristovho tela zjednoteného so svojou Hlavou, (815-816) čo v sebe 

zahŕňa, že od neho dostáva „plnosť prostriedkov spásy“, ktoré on chcel: vyznanie pravej a úplnej 

viery, úplný sviatostný život a vysvätenú službu (ministerium ordinatum) v apoštolskom 

nástupníctve. V tomto základnom zmysle bola Cirkev katolícka v deň Turíc a bude ňou stále až 

do dňa parúzie (druhého Pánovho príchodu). 

 

831 Je katolícka preto, že ju Kristus posiela (849) k celému ľudskému pokoleniu:  

„Všetci ľudia sú povolaní do spoločenstva nového Božieho ľudu. Preto sa tento ľud, hoci zostáva 

jeden a jediný, má šíriť po celom svete a cez všetky veky, aby sa splnil zámer vôle Boha, ktorý 

na počiatku stvoril jedinú ľudskú prirodzenosť (360) a rozhodol sa zhromaždiť nakoniec v jedno 

svoje roztratené deti… Táto vlastnosť univerzálnosti, ktorá je ozdobou Božieho ľudu, je darom 

samého Pána; (518) vďaka tomuto daru Katolícka cirkev účinne a neprestajne smeruje k 

zjednoteniu celého ľudstva so všetkým jeho bohatstvom pod Kristom Hlavou, v jednote jeho 

Ducha.“ 
 

IV. CIRKEV JE 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-821
https://katechizmus.sk/kkc-1173
https://katechizmus.sk/kkc-2045
https://katechizmus.sk/kkc-1172
https://katechizmus.sk/kkc-972
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
https://katechizmus.sk/kkc-795
https://katechizmus.sk/hladat?term=815-816
https://katechizmus.sk/kkc-849
https://katechizmus.sk/kkc-360
https://katechizmus.sk/kkc-518
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
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
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PREDSTAVENIE SLOVENSKÉHO DIVADLA V LONDÝNE 
 

KEDY?  -  18. a 19. júna o 18:00 

KDE?    -  The Cockpit, Gateforth Street, NW8 8EH 

Vstupenky sú v predaji   
https://www.thecockpit.org.uk/show/extreme_the_new_norm  
 
Facebook Event 
https://www.facebook.com/events/532574341914217/532574348580883/  

O divadle: 
 
Slovenské divadlo v Londýne (STL)  je divadlo s autorskými inscenáciami na aktuálne 
témy v slovenskom alebo anglickom jazyku, ktoré umožňuje umelcom zo Slovenska tvoriť 
vlastné predstavenia v Londýne. Už niekoľko rokov hráme pre krajanov, ale aj britské a 
medzinárodné publikum v UK.  
STL je tiež platforma, ktorá umožňuje umelcom získať zručnosti potrebné na vedenie 
vlastných nezávislých umeleckých projektov. 

 

O inscenácii: 
 
V jeden deň si vychutnávate obľúbenú zmrzlinu na rodinnej dovolenke, na ďalší sa 
ocitnete v celoštátnom lockdowne. Život je nepredvídateľný a učí nás prispôsobivosti, no 
v uplynulých dvoch rokoch sme si prešli takými 
extrémami, že sme sa nemohli spoľahnúť na to, čo 
sa stane počas ďalšej hodiny, nieto na ďalší mesiac. 
Pandemické pravidlá nám priniesli rôznorodé 
skúsenosti. Niektorým sa uľavilo, že môžu konečne 
spomaliť, iní zostali frustrovaní a prepadli nude. 
Niektorí začali pracovať viac, iní žili v neustálom 
strachu. Celkovo nás to všetkých pohltilo. A zdá sa, 
prihliadnuc na nedávne svetové udalosti, že keď 
prejde jedna kríza, vystrieda ju druhá. V 
nekonečnom kolobehu života sa dostávame z 
jedného extrému do druhého a extrém sa stáva 
normou. 
 
Slovenské divadlo v Londýne reflektuje na najväčšiu udalosť posledného desaťročia, 
ktorá celosvetovo ovplyvnila život každého človeka. Hra v pestrej koláži scén a postáv 
predostiera kontrastné situácie spôsobené pandémiou. Mnohé z nich sú inšpirované 
skutočnými udalosťami. Herci skúmajú vzorce správania sa spoločnosti a jednotlivcov v 
čase krízy pomocou spoločného autorského tvorenia, využívajúc pohybové vyjadrenie, 
hudbu aj piesne.  
Počas predstavenia dokonca angažujú aj divákov, aby čo najlepšie nastavili zrkadlo 
zaužívaným názorom a otvorili nové perspektívy vnímania. Hra naplnená drámou, ale aj 
humorom a satirou má za cieľ pôsobiť ako kolektívna terapia umením. 

https://www.thecockpit.org.uk/show/extreme_the_new_norm
https://www.facebook.com/events/532574341914217/532574348580883/
https://www.facebook.com/events/532574341914217/532574348580883/
http://www.slovaktheatreinlondon.com/
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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 22/05/2022  
Zbierka   :  £   160.00 
GA obálky  :  £     30.00 
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 
 
 

29.05. – Vilma 
30.05. – Ferdinand 
31.05. – Petrana, Petronela 

01.06. – Žaneta 
02.06. – Xénia, Oxana 
03.06. – Karolína 
04.06. – Lenka 

05.06. – Laura 
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