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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 SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO 

KRISTOVHO TELA A KRVI 

 
 

deň 
týždňa 

    čas 
Liturgický kalendár, stupeň slávenia a liturg. farba  
spovedanie, sväté omše a iný program i podujatia 

nedeľa 
19.06. 

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – slávnosť 

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 

20.06. 

féria  

  

utorok 
21.06. 

sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka 

  

streda 
22.06. 

sv. Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov - 
spomienka 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky  

štvrtok 
23.06. 

Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť 

  

piatok 
24.06. 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky  

sobota 
25.06. 

Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie - 
spomienka 

  

nedeľa 
26.06. 

13.nedeľa v Cezročnom období 

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 jún:  

 
 

INTROIT 

(úvod) 
 

Hladný prichádzam 
a viem, že ty ma nasýtiš 
hoc‘ som prázdny 
tvoj príval lásky  
smäd môj uhasí 
 
Čakám ťa, príď 
čakám ťa, príď 
 
Padám na kolená 
a dávam to, čo mám 
si všetkým, Ježiš 
čo pre mňa zmysel má 

 

 
 

PENITENTIO 

(úkon kajúcnosti) 
 
Kyrie eleison (Pane, zmiluj sa) 

 
Kyrie eléison, Kyrie eléison 
 

Christe eléison,  Christe eléison 
 

Kyrie eléison, Christe eléison 

 

 

 

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.  
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GLORIA 

(oslavná pieseň) 

 
[: Gloria in Excelsis Deo, Gloria Deo Domino :] 
 
Sláva Bohu na výsostiach 
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. 
Chválime ťa, velebíme ťa, 
klaniame sa ti, oslavujeme ťa, 
vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. 
 
[: Gloria in Excelsis Deo, Gloria Deo Domino :] 
 
Pane Bože, Kráľ nebeský, 
Boh Otec všemohúci. 
Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený syn, 
Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca. 
 
[: Gloria in Excelsis Deo, Gloria Deo Domino :] 
 
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 in Excelsis Deo, Gloria Deo Domino :] 
 
Veď len ty si Svätý, len ty si Pán, 
len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste, 
s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. 

 
[: Gloria in Excelsis Deo, Gloria Deo Domino :] 
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LITURGIA SLOVA 
 

LECTIO 

(čítania) 
 

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

 

Kniha Genezis   −   Gen 14, 18-20 

 

Priniesol chlieb a víno 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Lektor :  Čítanie z Knihy Genezis 
 

Melchizedech, kráľ Salema, priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho 
Boha. Požehnal Abrama slovami: „Nech Abrama požehná najvyšší Boh, ktorý 
stvoril nebo i zem. Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich 
nepriateľov.“ 
 
Abram mu potom dal desiatok zo všetkého. 

 
 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 8, 4-5. 6-7. 8-9 

 
Žalmista zaspieva refrén:   

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. 
 
Ľud zopakuje a zaspieva refrén:   

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. 
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Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Pán povedal môjmu Pánovi: * 
„Seď po mojej pravici, 
kým nepoložím tvojich nepriateľov * 
za podnožku tvojim nohám.“ 
 
Ľud zaspieva refrén:   
Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: * 
panuj uprostred svojich nepriateľov. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. 

 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda † 
v posvätnej nádhere. * 
Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Pán prisahal a nebude ľutovať: * 
„Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“ R. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. 
 
 

DRUHÉ ČÍTANIE 

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

 

Prvý list svätého apoštola Pavla Korinťanom   −   1 Kor 11, 23-26 

 
Vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť 

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

 
Lektor :  Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom 

Bratia, ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, 
keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje 
telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ 
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Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej 
krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ 
A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu 
smrť, kým nepríde. 
 
 Lektor zakončí čítanie slovami :  

 

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

SEKVENCIA 
 
Chváľ, Sione, Spasiteľa, 
chváľ Pastiera, Živiteľa, 
v hymnách, piesňach hlas svoj zvýš. 

 
Koľko máš síl, toľko snaž sa: 
tak je veľká jeho krása, 
že ju chváliť nestačíš. 
 
Živý chlieb, čo život dáva, 
dnes naozaj podľa práva 
ospevovať treba nám. 
 
Ten chlieb nad večerným stolom 

lámal dvanásť apoštolom 
skutočne náš drahý Pán. 
 
Buď mu chvála, plná, jasná, 
slávnosť príjemná a krásna, 
v srdci vrúcne plesanie. 
 
 

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: 

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán;  
kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. 
 
Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

Aleluja, aleluja, aleluja. 
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EVANJELIUM 

 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 11b-17 

Jedli a všetci sa nasýtili 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 (diakon) :   Ježiš hovoril zástupom o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo 
to potrebovali. Deň sa začal schyľovať. Tu pristúpili Dvanásti a povedali mu: 
„Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád pohľadať si nocľah 
a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste.“ 
 
On im povedal: „Vy im dajte jesť!“ 
 
Oni vraveli: „Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby; ibaže by sme šli 
a nakúpili jedlo pre celý tento zástup.“ Bolo tam asi päťtisíc mužov. 
 
Ale on povedal svojim učeníkom: „Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat!“ 
Urobili to a všetkých usadili. 
 
Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi, 
lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu. I jedli a všetci 
sa nasýtili, ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín, čo po nich zostali. 
 

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) 
 
Toto je telo a toto je krv, 
čo dávaš za mňa na oltár, Spasiteľ môj, 
pravý Boh za pokrm ľuďom sa dal, 
aby večný život v nás zachoval. 
 
Keď už poslanie spásy vrcholí, 
Ježiš pozdvihol víno a chlieb. 
Ono krvou a telom sa stáva, 
aby do svetla mohli sme prejsť. 
 
Toto je telo a toto je krv, 
čo dávaš za mňa na oltár, Spasiteľ môj, 
pravý Boh za pokrm ľuďom sa dal, 
aby večný život v nás zachoval. 
 
Na zem zostúpil, v chlebe sa delí, 
v sebe dedičstvo nám daroval, 
aby nikto z nás neminul cieľ, 
aby nikto z nás nehladoval. 

 
 
 
 
 
 
 

SANCTUS 
(Svätý) 

 
Svätý, svätý, svätý, je Pán, Boh všetkých svetov. 
Plné sú, nebesia i zem tvojej slávy. 
Hosana na výsostiach! 
Hosana na výsostiach! 
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. 
Hosana na výsostiach! 
Hosana na výsostiach! 
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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! 

 

 

COMMUNIO 

(prijímanie)  
 

Je to krv čistá, svätá, 
krv tvoja, čo život nám dá. 
Je to krv, čo očistí, 
ako sneh belších nás učiní, posvätí. 
Je to tvoja krv svätá, predivná, 
môj Ježiš, si seba za nás dal. 
 
Je to krv mocná, svätá, 
krv tvoja, čo víťazstvo má. 
Je to krv, krv Kristova, 
ktorej moc nad zlým sa skrýva, víťazí. 
Je to tvoja krv mocná, predivná, 
[: môj Ježiš, si seba za nás dal. :] 

 

 

 

CONCLUSIO 
(záver) 

 

Pieseň chvály spievať túžim, 
pieseň vďaky spievať chcem, 
obeť chvály pred Tvoj trón nesiem, 
pred Tvojou tvárou zaplesám. 

Budem Ťa chváliť celou svojou silou. 
Budem spievať Ty si môj pevný hrad,  
keď som v trápení, keď hriech ma premáha, 
na Tvojich slovách budem stáť. 
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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. 

 

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. 

 
 
 

 

 

 
 
 

PREJAV ÚCTY K NASVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ 
 

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



 

14 

 

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 

III. CIRKEV JE KATOLÍCKA 

 

„MIMO CIRKVI NIET SPÁSY“ 

 

846 Ako treba chápať toto tvrdenie, ktoré často opakovali cirkevní Otcovia? Ak je formulované kladne, 

znamená, že všetka spása pochádza od Krista Hlavy prostredníctvom Cirkvi, ktorá je jeho telom:  

Koncil „na základe Svätého písma a Tradície učí, že táto putujúca Cirkev je nevyhnutne potrebná na 

spásu. Lebo len Kristus, ktorý sa nám stáva prítomným vo svojom tele, ktorým je Cirkev, je 

prostredníkom a cestou k spáse. Keď však výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery a krstu, tým 

súčasne potvrdil nevyhnutnú potrebu Cirkvi, (161, 1257) do ktorej ľudia vstupujú krstom akoby cez 

bránu. Preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že Katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša 

Krista ako nevyhnutne potrebnú, a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať.“ 

 

847 Toto tvrdenie sa nevzťahuje na tých, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Krista a jeho Cirkev:  

„Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom 

hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, 

môžu dosiahnuť večnú spásu.“ 

 

848 „Hoci Boh môže cestami, (1260) ktoré on pozná, priviesť ľudí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú 

evanjelium, k viere, bez ktorej je nemožné páčiť sa mu, Cirkev má povinnosť a zároveň sväté právo 

evanjelizovať“ všetkých ľudí.  

 

MISIE – POŽIADAVKA KATOLÍCKOSTI CIRKVI 

 

849 Misijný príkaz. „Boh poslal Cirkev k národom, (738, 767) aby bola ,všeobecnou sviatosťou spásy‘. 

A tak vedená najhlbšími požiadavkami svojej katolíckosti a poslušná príkazu svojho Zakladateľa 

usiluje sa ohlasovať evanjelium všetkým ľuďom.“ „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v 

mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som 

s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,19-20) .  

 

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
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
https://katechizmus.sk/hladat?term=161,%201257
https://katechizmus.sk/kkc-1260
https://katechizmus.sk/hladat?term=738,%20767
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2028,19-20
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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850 Pôvod a cieľ misií. Pánov misijný príkaz má svoj prvotný pôvod vo večnej láske Najsvätejšej 

Trojice: (257) „Putujúca Cirkev je svojou povahou misionárska, lebo má svoj pôvod v poslaní Syna a 

v poslaní Ducha Svätého (730) podľa plánu Boha Otca.“ A konečným cieľom misií nie je nič iné, ako 

dať ľuďom účasť na spoločenstve, ktoré je medzi Otcom a Synom v ich Duchu lásky.  

 

851 Dôvod misií. Cirkev v každom čase odvodzovala povinnosť a čerpala silu svojho misijného 

nadšenia z Božej lásky k všetkým ľuďom: „Lebo nás ženie Kristova láska“ (2Kor 5,14) . (221, 429) 

Boh totiž „chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (74, 217, 2104) (1Tim 2,4) . Boh chce, 

aby všetci dosiahli spásu poznaním pravdy. Spása je v pravde. Tí, čo poslúchajú hnutia Ducha pravdy, 

sú už na ceste spásy. (890) Ale Cirkev, ktorej bola táto pravda zverená, musí vychádzať v ústrety ich 

túžbe, aby im túto pravdu prinášala. Práve preto, že verí vo všeobecný plán spásy, musí byť 

misionárska.  

 

852 Misijné cesty. „Duch Svätý je hlavným činiteľom celého poslania Cirkvi.“ On vedie Cirkev na 

misijných cestách. Keďže Cirkev predlžuje a v priebehu dejín rozvíja „poslanie samého Krista, ktorý 

bol poslaný hlásať evanjelium chudobným, má sa, podnecovaná Duchom Svätým, uberať tou istou 

cestou, ktorou šiel sám Kristus, (2044) totiž cestou chudoby, poslušnosti, služby a sebaobetovania až 

na smrť, z ktorej on svojím zmŕtvychvstaním vyšiel ako víťaz“. (2473) Takto „krv mučeníkov je 

semenom kresťanov“.  

 

853 Ale Cirkev na svojom putovaní tiež zakusuje, „ako veľmi sú od seba vzdialené posolstvo, ktoré 

prináša, a ľudská slabosť tých, ktorým je evanjelium zverené“. Iba keď bude Boží ľud napredovať po 

ceste „pokánia a obnovy“ (1428) a po „úzkej ceste kríža“, bude môcť rozšíriť Kristovo kráľovstvo. 

Veď „tak ako Kristus uskutočnil dielo vykúpenia v chudobe a prenasledovaní, (2443) aj Cirkev je 

povolaná nastúpiť na tú istú cestu, aby ľuďom sprostredkovala ovocie spásy“.  

 

854 Cirkev na základe svojho poslania „kráča spolu s celým ľudstvom a prežíva so svetom ten istý 

pozemský údel a je akoby kvasom a dušou ľudskej spoločnosti, ktorá sa má obnoviť v Kristovi a 

pretvoriť na Božiu rodinu“. Misionárske úsilie vyžaduje teda trpezlivosť. (2105) Začína sa ohlasovaním 

evanjelia národom a skupinám ľudí, ktoré ešte neveria v Krista; pokračuje vytváraním kresťanských 

spoločenstiev, ktoré majú byť znamením Božej prítomnosti vo svete, a zakladaním miestnych cirkví; 

dáva podnet procesu inkulturácie, aby sa evanjelium vtelilo do národných kultúr; (204) a nebudú jej 

chýbať ani neúspechy. „Pokiaľ ide o ľudí, spoločenstvá a národy, [Cirkev] sa k nim dostáva a preniká 

k nim iba postupne, a tak ich začleňuje do katolíckej plnosti.“  

 

855 Poslanie Cirkvi vyžaduje úsilie o jednotu kresťanov. (821) Lebo „rozdelenia kresťanov bránia 

Cirkvi uskutočniť plnosť katolíckosti, ktorá je jej vlastná, u tých jej synov, ktorí sú k nej síce pridružení 

krstom, ale sú oddelení od plného spoločenstva s ňou. Ba aj samej Cirkvi je ťažšie prejavovať z každého 

hľadiska plnosť katolíckosti v konkrétnom živote.“  

 

856 Misijná úloha zahŕňa ohľaduplný dialóg (839) s tými, čo ešte neprijímajú evanjelium. Aj sami 

veriaci môžu mať úžitok z takéhoto dialógu, lebo sa naučia lepšie poznávať „všetko, čo sa už z pravdy 

a milosti nachádzalo u pohanov ako skrytá Božia prítomnosť“. (843) Ak veriaci ohlasujú dobrú zvesť 

tým, ktorí ju nepoznajú, robia tak preto, aby upevnili, doplnili a vyzdvihli pravdu a dobro, ktoré Boh 

rozosial medzi ľudí a národy, a aby ich očistili od omylu a od zla „na Božiu slávu, na zahanbenie zlého 

ducha a pre blaho človeka“.  

 

     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-257
https://katechizmus.sk/kkc-730
https://svatepismo.sk/hladat?term=2Kor%205,14
https://katechizmus.sk/hladat?term=221,%20429
https://katechizmus.sk/hladat?term=74,%20217,%202104
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Tim%202,4
https://katechizmus.sk/kkc-890
https://katechizmus.sk/kkc-2044
https://katechizmus.sk/kkc-2473
https://katechizmus.sk/kkc-1428
https://katechizmus.sk/kkc-2443
https://katechizmus.sk/kkc-2105
https://katechizmus.sk/kkc-204
https://katechizmus.sk/kkc-821
https://katechizmus.sk/kkc-839
https://katechizmus.sk/kkc-843
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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ZMENA PROGRAMU SVÄTÝCH OMŠÍ OD 3.JÚLA 2022  
 
Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM) po brexite a pandémii covidu 
prechádza transformáciou. Aj pre tieto vonkajšie vplyvy je nútená sa prispôsobiť 
a upraviť tiež podľa záujmu Slovákov a Čechov svoj rozsah programu a služieb. 

 
Nakoľko počet zúčastňujúcich sa bohoslužieb permanentne klesá a nie je 
taktiež taký záujem o iné programy v rámci SCM, a od septembra t.r. duchovný 
správca SCM nastúpi do duchovnej služby pre anglickú diecézu East Anglia, 
kde bude prítomný od utorka do soboty a bude slúžiť v jednej z farností tejto 
diecézy, mení sa stály program SCM.  
Na nedeľu duchovný správca SCM bude vždy dochádzať do Londýna.  

 
Preto od 3.júla t.r. budú bohoslužby  
pre slovenskú komunitu v Londýne 
UŽ IBA V NEDELE O 13.00 HODINE. 

 
 
 
 

DOVOLENKOVO-PRÁZDNINOVÝ REŽIM SCM 
 
 

Počas mesiacov júl a august  
kancelária SCM 

pre čerpanie dovolenky 

nebude v prevádzke 
a nebudú sa vybavovať 

žiadne administratívne záležitosti !!! 
 
 
 
 
 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
 

V piatok 1. júla 2022 po moderovanej adorácii 
sa bude upratovať kostol a Church Hall. 
Začiatok je stanovený na 20.30 hod.  

 
Veľmi by sme uvítali výraznú pomoc, nakoľko 
bude treba pripraviť chrám na nastávajúcu 
slávnosť sv. Cyrila a Metoda.  

 
Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží stánok primerane Božej 
sláve, aby sme ho mohli chváliť v jemu dôstojnom a nám príjemnom čistom 
prostredí. 
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MODEROVANÁ POKLONA PRED VYSTAVENOU 

SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 
  

Srdečne všetkých pozývame na moderovanú 

prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou 

Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho. 

Poklona začína po skončení svätej omše na prvý 
piatok 1. júla 2022 o 20.00 hod. (sv. omša začína 

o 19.30 hod.)  

 

 
 

SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA 
PATRÓNOV EURÓPY A SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV 
 
Dňa 3. júla 2022 (nedeľa) o 13.00 hod. budeme sláviť sviatok sv. Cyrila a 
Metoda, Patrónov Európy a našich národných patrónov a slovanských 
vierozvestov v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph.  
 

Všetkých vás na túto slávnosť srdečne pozývame. 
 
K slávnostnej liturgii sú potrební ľudia, ktorí by si zastali svoju úlohu a službu: 

- obetný sprievod v počte 6 osôb 
- vlajkonosičov do procesie v počte 3 osoby 
- obsluhu na prípravu pohostenia pre účastníkov bohoslužby 
- miništrantov – nácvik o 12.00 hod. v nedeľu v Church Hall 

Ochotní dobrovoľníci sa môžu prihlásiť po skončení dnešnej svätej omše u 
sekretárky Daniely Brachovej.  
 

 
 

Po svätej omši vás všetkých pozývame k malému občerstveniu. 
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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 12/06/2022  
Zbierka   :  £   195.50 
GA obálky  :  £     50.00 
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 
 
 

19.06. – Alfréd 
20.06. – Valéria  
21.06. – Alojz 

22.06. – Paulína 
23.06. – Sidónia 
24.06. – Ján 
25.06. – Olívia, Tadeáš 

26.06. – Adriána 
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