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         ROČNÍK VI. - č.38/2022 

 

 
 

 
 

 
 
 

LITURGIA SVÄTEJ OMŠE  

A OZNAMY NA NEDEĽU 
 
 

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

16. – 23. 10. 2022 

 

 

 

Od 16. OKTÓBRA 2022 budú bohoslužby  
pre slovenskú a českú komunitu v Londýne 

v kostole Slovenskej katolíckej misie 

Our Lady of La Salette and St Joseph  
 

UŽ IBA V NEDELE  

O 14.00 HODINE 
 

SAFEGUARDING 
 

Safeguarding Representative has special 
responsibility for promoting good and safe 
practices in all activities involving 
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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 ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ  

!!!  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 
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LITURGIA SLOVA 

deň 

týždňa 
    čas 

Liturgický kalendár, stupeň slávenia a liturg. farba  

spovedanie, sväté omše a iný program i podujatia 

nedeľa 
16.10. 

29.nedeľa v Cezročnom období 

13.30 – 13.50 
14.00 – 15.00 
15.30 – 16.00 
15.00 – 16.30 
 

ruženec + spovedanie 
sv. omša – slovensko–česky   
spovedanie (ak bude treba) 
priateľské stretnutie v Church Hall pri 

občerstvení   

pondelok 
17.10. 

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka – spomienka  

  

utorok 
18.10. 

Sv. Lukáša, evanjelistu – sviatok  

  

streda 
19.10. 

féria 

  

štvrtok 
20.10. 

féria 

  

piatok 
21.10. 

féria 

  

sobota 
22.10. 

Sv. Jána Pavla II., pápeža – ľubovoľná spomienka 

  

nedeľa 
23.10. 

30.nedeľa v Cezročnom období 

13.30 – 13.50 
14.00 – 15.00 

15.30 – 16.00 
15.00 – 16.30 

 

ruženec + spovedanie 
sv. omša – slovensko–česky   

spovedanie (ak bude treba) 
priateľské stretnutie v Church Hall pri 

občerstvení   
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LECTIO 
(čítania) 

 
PRVÉ ČÍTANIE 

 

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

 

Kniha Exodus   −   Ex 17, 8-13 

Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Lektor :  Čítanie z Knihy Exodus 
 

Prišiel Amalek a v Rafidim bojoval s Izraelom. 

Mojžiš povedal Jozuemu: „Vyber nám mužov a choď, bojuj s Amalekom. Ja 
budem zajtra stáť na temene pahorku s Božou palicou v ruke.“ 

Jozue urobil, ako mu povedal Mojžiš, a bojoval s Amalekom. Mojžiš, Áron a Hur 
vystúpili na vrchol pahorku. 

Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, ale keď ich spustil, víťazil Amalek. 
Lenže Mojžišovi ruky oťaželi. Vzali teda kameň, podložili mu ho a sadol si naň. 
Áron s Hurom mu z oboch strán ruky podopierali, a tak mu ruky neochabli až 
do západu slnka. 

Jozue porazil Amaleka a jeho ľud ostrím meča. 

 
 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. 
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Kniha Žalmov   −   Ž 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 

 
Žalmista zaspieva refrén:   

Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. 

 
Ľud zopakuje a zaspieva refrén:   

Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Svoj zrak upieram na vrchy: * 
príde mi odtiaľ pomoc? 
Pomoc mi príde od Pána, * 
ktorý stvoril nebo i zem. 
 
Ľud zaspieva refrén:   
Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, * 
nezdriemne ten, čo ťa stráži. 
Nedrieme veru, ani nespí * 
ten, čo stráži Izraela. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Pán ťa stráži, † 
Pán je tvoja záštita * 
po tvojej pravici. 
Za dňa ťa slnko nezraní * 
ani mesiac za noci. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; * 
Pán ti bude chrániť život. 
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod; * 
odteraz až naveky. R. 

 
Ľud zaspieva refrén:   

Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. 
 
 

DRUHÉ ČÍTANIE 
 
Lektor ide k ambone a číta druhé čítanie. Ostatní stále sedia a počúvajú.  
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Druhý list svätého apoštola Pavla Timotejovi   −   2 Tim 3, 14 – 4, 2 

Aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lektor :  Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi  
 

Milovaný, vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si 
sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie 
na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na 
nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý 
a pripravený na každé dobré dielo. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom 
Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: 
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou 
trpezlivosťou a múdrosťou. 

 

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: 

Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. 
 
Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

Aleluja, aleluja, aleluja. 
 

EVANJELIUM 
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Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 18, 1-18 

Boh obráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť 
a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. 
Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred 
mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel. 

No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú 
vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.‘“ 

A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni 
svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? 

Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ 

 

Kňaz (diakon) zakončí čítanie Evanjelia slovami: 

Kňaz (diakon) :    Počuli sme slovo Pánovo. 

Ľud odpovie:   Chvála tebe, Kriste. 
 

 
Nasleduje homília. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Po homílii (ak je to liturgicky dané) nasleduje Vyznanie viery   

Nicejsko-carihradské alebo Apoštolské. 

CREDO 
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(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. 
Modlitba po svätej omši  

(v cezročnom, adventnom, vianočnom a pôstnom období): 
C - CELEBRANT 
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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. 

 

ANJEL PÁNA  MODLITBA NA ÚMYSEL SV.OTCA  
 
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. 

Od 16. OKTÓBRA 2022 budú bohoslužby  

pre slovenskú a českú komunitu v Londýne 
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v kostole Slovenskej katolíckej misie 
Our Lady of La Salette and St Joseph  

 

UŽ IBA V NEDELE  

O 14.00 HODINE 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amway.sk/fbsk
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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  

 4. odsek: VERIACI V KRISTA: HIERARCHIA, LAICI, ZASVÄTENÝ ŽIVOT  

 5. odsek: SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH  

 

946 Apoštolské vyznanie viery po slovách „verím v svätú Cirkev všeobecnú“ dodáva „v 

spoločenstvo svätých“. Tento článok viery určitým spôsobom vysvetľuje predchádzajúci: „Čo iné 

je Cirkev, ako zhromaždenie (823) všetkých svätých?“ Spoločenstvom svätých je práve Cirkev. 

 

947 „Pretože všetci veriaci sú jedno telo, dobro jedného sa odovzdáva druhému… A tak treba 

medziiným veriť…, že v Cirkvi je výmena dobier… Najdôležitejším údom je Kristus, lebo je 

Hlava… Kristovo dobro sa teda dáva… všetkým údom (790) a toto odovzdávanie sa uskutočňuje 

prostredníctvom sviatostí Cirkvi.“ „Lebo jednota Ducha, ktorý ju riadi, spôsobuje, že všetko, čo 

prijala, je spoločné.“ 

 

948 Výraz „spoločenstvo svätých“ má teda dva významy: „spoločenstvo, čiže spoločná účasť na 

svätých veciach“ (1331) (sancta) a „spoločenstvo medzi svätými osobami“ (sancti).  

„Sancta sanctis! – Sväté veci svätým!“ zvolá celebrant vo väčšine východných liturgií pri 

pozdvihovaní svätých darov pred podávaním prijímania. Veriaci (sancti) sa živia Kristovým 

telom a krvou (sancta), aby rástli v spoločenstve Ducha Svätého (Koinonia) a sprostredkovali toto 

spoločenstvo svetu. 

 

SPOLOČNÁ ÚČASŤ NA DUCHOVNÝCH DOBRÁCH 

 
949 V prvotnom jeruzalemskom spoločenstve sa učeníci „vytrvalo zúčastňovali na učení 

apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2,42) : 

Spoločenstvo vo viere. Viera veriacich je vierou Cirkvi (185) prijatou od apoštolov, je životným 

pokladom, ktorý sa zväčšuje, keď sa s ním podelíme. 

 

950 Spoločenstvo sviatostí. (1130) „Ovocie všetkých sviatostí patrí všetkým veriacim. 

Sviatosťami sú veriaci akoby posvätnými putami spojení a zjednotení s Kristom, najmä však 

krstom, ktorým akoby cez bránu vstupujú do Cirkvi. Cirkevní Otcovia naznačujú, že vo Vyznaní 

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
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/kkc-823
https://katechizmus.sk/kkc-790
https://katechizmus.sk/kkc-1331
https://svatepismo.sk/hladat?term=Sk%202,42
https://katechizmus.sk/kkc-185
https://katechizmus.sk/kkc-1130
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
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viery týmto spoločenstvom svätých treba rozumieť spoločenstvo sviatostí… Tento názov 

[spoločenstvo] je vhodný pre všetky sviatosti, (1331) lebo nás spájajú s Bohom… Ale viac patrí 

Eucharistii, lebo ona toto spoločenstvo vytvára.“ 

 

951 Spoločenstvo chariziem. V spoločenstve Cirkvi (799) Duch Svätý „rozdeľuje medzi 

veriacich všetkých stavov aj osobitné milosti“ na budovanie Cirkvi. „Každý však dostáva prejavy 

Ducha na všeobecný úžitok“ (1Kor 12,7) . 

 

952 „Všetko mali spoločné“ (Sk 4,32) . (2402) „Pravý kresťan nevlastní nič, čo by nemal 

považovať za spoločné s ostatnými; preto [kresťania] majú byť pripravení a ochotní odstraňovať 

biedu chudobných.“ Kresťan je správcom Pánovho majetku. 

 

953 Spoločenstvo lásky. (1827) V spoločenstve svätých „nik z nás… nežije pre seba a nik pre 

seba neumiera“ (Rim 14,7) . „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú 

jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“ (1Kor 12,26-27) 

. Láska „nie je sebecká“ (1Kor 13,5) . (2011) Aj ten najmenší z našich skutkov, ak ho vykonáme 

z lásky, je na osoh všetkým v tejto solidarite so všetkými ľuďmi, živými či mŕtvymi, ktorá sa 

zakladá na spoločenstve svätých. Každý hriech tomuto spoločenstvu škodí. (845, 1469) 
 

II. SPOLOČENSTVO NEBESKEJ A POZEMSKEJ CIRKVI 

 
954 Trojaký stav Cirkvi. (771) „Kým teda nepríde Pán vo svojej velebnosti a s ním všetci anjeli 

a kým nebude zničená smrť a nebude mu všetko podrobené, niektorí z jeho učeníkov putujú na 

zemi, iní skončili tento život a sa očisťujú, (1031, 1023) iní zasa sú už oslávení a vidia jasne 

samého trojjediného Boha takého, aký je:“  

„Všetci však máme, i keď v rozličnom stupni a rôznym spôsobom, účasť na tej istej láske k Bohu 

a blížnemu a spievame nášmu Bohu ten istý chválospev slávy. Všetci totiž, ktorí sú Kristovi a 

majú jeho Ducha, zlučujú sa do jednej Cirkvi a sú v ňom [v Kristovi] navzájom spojení.“ 

 

955 „Spojenie putujúcich s bratmi, ktorí zosnuli v Kristovom pokoji, sa vôbec neprerušuje, ba 

podľa stálej viery Cirkvi výmenou duchovných dobier sa posilňuje.“ 

 

956 Orodovanie svätých. (1370) „Lebo svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, 

väčšmi upevňujú celú Cirkev vo svätosti… Neprestajne orodujú za nás u Otca a predkladajú mu 

zásluhy, (2683) ktoré získali na zemi skrze jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista 

Ježiša… Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti.“  

„Neplačte, veď vám budem užitočnejší odtiaľ, kam idem, než som bol tu [na zemi].“  

„Budem prežívať svoje nebo tak, že budem robiť dobro na zemi.“ 

 

957 Spoločenstvo so svätými. (1173) „Pamiatku svätých v nebi si uctievame nielen pre ich 

príklad, ale ešte viac preto, aby sa pestovaním bratskej lásky upevňovala jednota celej Cirkvi v 

Duchu. Lebo ako nás kresťanské spoločenstvo putujúcich privádza bližšie ku Kristovi, tak nás 

spoločenstvo so svätými spája s Kristom, z ktorého ako z prameňa a hlavy prúdi všetka milosť a 

život samého Božieho ľudu:“  

„Jemu [Kristovi] sa klaniame, lebo je Boží Syn. Mučeníkov však právom milujeme ako Pánových 

učeníkov a nasledovníkov pre ich neobyčajnú oddanosť svojmu Kráľovi a Učiteľovi. Kiež by sme 

sa aj my stali ich spoločníkmi a spoluučeníkmi!“ 

 

https://katechizmus.sk/kkc-1331
https://katechizmus.sk/kkc-799
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Kor%2012,7
https://svatepismo.sk/hladat?term=Sk%204,32
https://katechizmus.sk/kkc-2402
https://katechizmus.sk/kkc-1827
https://svatepismo.sk/hladat?term=Rim%2014,7
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Kor%2012,26-27
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Kor%2013,5
https://katechizmus.sk/kkc-2011
https://katechizmus.sk/kkc-771
https://katechizmus.sk/kkc-1370
https://katechizmus.sk/kkc-2683
https://katechizmus.sk/kkc-1173
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958 Spoločenstvo so zosnulými. (1371) „Putujúca Cirkev veľmi dobre pochopila toto 

spoločenstvo celého tajomného tela Ježiša Krista, a preto si už od prvotných čias kresťanstva 

veľmi nábožne uctievala pamiatku zosnulých; a keďže je svätá a spasiteľná myšlienka modliť sa 

za mŕtvych, (1032, 1689) aby boli zbavení hriechov, obetovala za nich aj prosby.“ Naša modlitba 

za nich im môže nielen pomáhať, ale môže urobiť účinným aj ich orodovanie za nás. 

 

959 V jednej Božej rodine. „Keď my všetci, ktorí sme Božími synmi a tvoríme v Kristovi jednu 

rodinu, (1027) sme medzi sebou spojení vo vzájomnej láske a spoločnej oslave Najsvätejšej 

Trojice, odpovedáme na najhlbšie povolanie Cirkvi.“ 

 

 

 

 

ZHRNUTIE 

 
960 Cirkev je „spoločenstvo svätých“. Tento výraz označuje predovšetkým „sväté veci“ (sancta) 

a najmä Eucharistiu, ktorou sa „predstavuje a utvára jednota veriacich, ktorí tvoria v Kristovi 

jedno telo“. 

 

961 Tento výraz označuje aj spoločenstvo „svätých osôb“ (sancti) v Kristovi, ktorý „zomrel za 

všetkých“, takže to, čo každý robí alebo trpí v Kristovi a pre neho, prináša úžitok všetkým. 

 

962 „Veríme v spoločenstvo všetkých veriacich v Krista, čiže tých, ktorí putujú na tejto zemi, 

tých, čo sa po skončení života očisťujú, i tých, čo požívajú nebeskú blaženosť, a všetci spolu 

tvoria jednu Cirkev. Takisto veríme, že v tomto spoločenstve nám pomáha milosrdná láska Boha 

a jeho svätých, ktorí ustavične a ochotne vypočúvajú naše prosby.“ 

 

 6. odsek: MÁRIA – MATKA KRISTOVA, MATKA CIRKVI  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://katechizmus.sk/kkc-1371
https://katechizmus.sk/kkc-1027
https://katechizmus.sk/maria-matka-kristova-matka-cirkvi#maria-matka-kristova-matka-cirkvi
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
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REGISTRÁCIA ČLENA SCM 
 

Od 1. adventnej nedele roku 2014 je spustená registrácia členov misie.  
Prečo je vhodné, správne a potrebné sa registrovať, sa môžete dočítať na 
webstránke SCM alebo v letáku umiestnenom na stolíku vzadu v kostole. 
Registrovať sa môžete online cez webstránku SCM. 
O radu pri vyplňovaní sa môžete obrátiť na členov Farskej rady (Daniela 
Brachová, Vladimír Marko). 
 

PODPORA SCM V ROKU 2022 
 

Existencia a všetky aktivity Slovenskej katolíckej misie je možné uskutočniť iba 
vďaka dobrovoľníckej práci členov komunity a finančným príspevkom 
veriacich. Misiu môžete podporiť pravidelne prostredníctvom trvalých 
príkazov alebo tiež jednorazovými darmi.  Navyše, Váš príspevok bude mať 
aj charitatívny rozmer, keďže naša misia pravidelne vyčleňuje zo svojich 
príjmov sumu na podporu sociálnych projektov na Slovensku.  
Vo Veľkej Británii je odluka Cirkvi od štátu, a preto existencia a činnosť SCM je 
hradená výhradne z milodarov veriacich, donorov a sponzorov. Slovenská 
katolícka misia v Londýne existuje, poskytuje a vykonáva všetky svoje 
pastorálne, duchovné a sviatostné služby ako aj kultúrne a sociálne podujatia 
a pomoc na základe dobrovoľných finančných príspevkov svojich veriacich 
a členov SCM.  
SCM nie je dotovaná slovenskou Cirkvou (KBS) či anglickou Cirkvou 
(arcidiecéza Westminster) a ani Vatikánom. 
Rovnako pre jej plnohodnotné naplnenie poslania je potreba dobrovoľníkov, bez 
ktorých misijná činnosť je výrazne obmedzená.  
 

Farská rada sa poteší návrhom takýchto projektov, ktoré si zaslúžia podporu. 
Ďakujeme za Vašu podporu pre pastoračnú starostlivosť a službu Slovenskej 
katolíckej misie v Londýne. 
Prajeme vám veľa požehnaných dní v Anglicku. 
 

Číslo účtu  (pre jednorázové alebo trvalé platobné 
príkazy) : 
HSBC Plc Bank 
Account holder:     WRCDT – Slovak Chaplaincy 
Sort code:              40-05-20 
Account number:  91755226 
alebo IBAN:  GB18HBUK40052091755226  
SWIFT code: HBUKGB4107J 

Do správy pre prijímateľa uveďte:  Support of SCM 
 

SCM je súčasťou Charity of WESTMINSTER No.233699. 
 

BUĎ VEĽKORYSÝ A ŠTEDRÝ K NEJ I HRDÝ NA SEBA SAMÉHO. 
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SUVENÍRY SCM 
 

Milí priatelia, krajania!  
Suveníry s erbom Slovenskej katolíckej misie v Londýne (SCM) si 
môžete pozrieť v zadnej časti kostola vo vitríne. Ich zakúpením 
môžete získať milú pamiatku, resp. jedinečný suvenír pre svojich 
blízkych, a zároveň podporiť pastoračnú službu a činnosť SCM. 
K dispozícii sú aj pohľadnice. Akýkoľvek suvenír si môžete vyžiadať 
u kostolníkov alebo dobrovoľníkov rozdávajúcich nedeľné oznamy 
pri dverách kostola. 
Veríme, že každý suvenír bude príjemnou, radostnou a trvalou 
pamiatkou a spomienkou na návštevu, prítomnosť a podporu SCM 
v Londýne. 
 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM v sobotu 09/10/2022  
Zbierka   :  £    190.00 
GA obálky  :  £      72.00 
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.  

 

 

 
Dnes po svätej omši Vás pozývame na kávu a čaj do Church Hall. 

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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Church Hall je otvorená do 16.30 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 
 
 

16.10. – Vladimíra 
17.10. – Hedviga 
18.10. – Lukáš 
19.10. – Kristián 
20.10. – Vendelín 
21.10. – Uršula 
22.10. – Sergej 
23.10. – Alojzia 

 
 

Created and printed by SCM London 
Náklad / Number of prints : 30 
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