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         ROČNÍK VI. - č.39/2022 

 

 
 

 
 

 
 
 

LITURGIA SVÄTEJ OMŠE  

A OZNAMY NA NEDEĽU 
 
 

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

23. – 30. 10. 2022 

 

 

Od 16. OKTÓBRA 2022 sú 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 
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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 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ  
 

 

deň 

týždňa 
    čas 

Liturgický kalendár, stupeň slávenia a liturg. farba  

spovedanie, sväté omše a iný program i podujatia 

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   

pondelok 
24.10. 

féria 

  

utorok 
25.10. 

féria 

  

streda 
26.10. 

féria 

  

štvrtok 
27.10. 

féria 

  

piatok 
28.10. 

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok 

  

sobota 
29.10. 

féria 

  

nedeľa 
30.10. 

31.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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LITURGIA SLOVA 
 

LECTIO 

(čítania) 
 

PRVÉ ČÍTANIE 
 

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

 

Kniha Sirachovho syna   −   Sir 35, 15b-17. 20-21 

Modlitba pokorného prenikne oblaky 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Lektor :  Čítanie z Knihy Sirachovho syna 
 

Pán je sudca a pred ním sláva osoby nič neznamená. 

Nedáva prednosť nikomu pred chudobným, vypočuje modlitbu ukrivdeného. 

Neopovrhne prosbami siroty ani vdovou, keď vylieva svoj bôľ. 

Kto sa korí Bohu, bude láskavo prijatý a jeho prosba vystúpi k oblakom. 

Modlitba pokorného prenikne oblaky a nebude spokojná, kým ta nedôjde. 

Nevzdiali sa, kým Najvyšší nezhliadne a spravodlivý sudca nevynesie rozsudok. 

 
 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. 



 

 

5 

 
 

 

Kniha Žalmov   −   Ž 34, 2-3. 17-18. 19+23 

 
Žalmista zaspieva refrén:   

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 
 
Ľud zopakuje a zaspieva refrén:   

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Pána chcem velebiť v každom čase, * 
moje ústa budú ho vždy chváliť. 
V Pánovi sa bude chváliť moja duša; * 
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. 
 
Ľud zaspieva refrén:   
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, * 
a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme. 
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal * 
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, * 
a zachraňuje zlomených na duchu. 
Pán vykúpi duše svojich služobníkov, * 
nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 4, 6-8. 16-18 

Už mám pripravený veniec spravodlivosti 

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

Milovaný, ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý 
boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený 
veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen 
mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod. 

Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik; všetci ma opustili. Nech sa im to 
nepočíta. Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo 
ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy; a bol som vyslobodený z tlamy leva. 

Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. 
Jemu sláva na veky vekov. Amen. 

 
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: 

V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia. 
 
Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

Aleluja, aleluja, aleluja. 

EVANJELIUM 
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Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 18, 9-14 

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) :    

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto 
podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý 
mýtnik. 

Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako 
ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. 
Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘ 

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do 
pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘ 

Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, 
kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ 

 

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 

 
 
 

SVÄTÁ OMŠA NA SVIATOK VŠETKÝCH 
SVÄTÝCH  

BUDE NA VIGÍLIU TEJTO SLÁVNOSTI  
V PONDELOK 31. OKTÓBRA 2022  

O 19.30 HOD. 
 

Dnes je zbierka na misie. 

Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň misií 2022 

„Budete mi svedkami“ (Sk 1, 8) 

https://www.amway.sk/fbsk
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Drahí bratia a sestry!  

 
Tieto slová sú súčasťou posledného rozhovoru zmŕtvychvstalého Ježiša s jeho učeníkmi predtým než vstúpil 

do neba, ako sa píše v Skutkoch apoštolov: „Keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi 

svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (1, 8). Zároveň sú témou 

Svetového dňa misií 2022, ktorý nám má každoročne pomôcť si znovu uvedomiť, že Cirkev je zo svojej 

povahy misijná. Tento rok nám ponúka aj príležitosť pripomenúť si niekoľko pre život a misie Cirkvi 
dôležitých udalostí: založenie Kongregácie de propaganda fide – dnešnej Kongregácie pre evanjelizáciu 

národov – pred 400 rokmi a založenie Misijného diela pre šírenie viery pred 200 rokmi. Tieto boli spolu s 

Misijným dielom svätého detstva a Misijným dielom sv. Petra apoštola pred 100 rokmi uznané za „pápežské“.  

Pristavme sa pri týchto troch kľúčových výrazoch, ktoré sumarizujú tri piliere života a poslania apoštolov: 

„Budete mi svedkami,“ „až po samý kraj zeme“ a „dostanete silu“ Ducha Svätého.  
 

1. „Budete mi svedkami“ – povolanie všetkých kresťanov svedčiť o Kristovi  

 

To je ústredný bod, samotné jadro Ježišovho učenia adresovaného učeníkom ohľadom ich poslania vo svete. 

Všetci učeníci budú Ježišovými svedkami vďaka Duchu Svätému, ktorého prijmú: teda stanú sa nimi 
prostredníctvom milosti. Kamkoľvek pôjdu, kdekoľvek budú. Tak ako je Kristus prvým poslaným, teda 

Otcovým misionárom (porov. Jn 20, 21), a ako taký jeho „verným svedkom“ (porov. Zjv 1, 5), tak aj každý 

kresťan je povolaný stať sa misionárom a Kristovým svedkom. A Cirkev, spoločenstvo Kristových učeníkov, 

nemá iné poslanie než evanjelizovať svet, v ktorom vydáva svedectvo o Kristovi. Identitou Cirkvi je 

evanjelizovať.  
 

Hlbšia lektúra celého textu nám objasní niektoré aspekty, ktoré sú pre poslanie Kristom zverené apoštolom, 

stále aktuálne: „Budete mi svedkami.“ Množné číslo zdôrazňuje komunitno-ekleziálny charakter misijného 

povolania apoštolov. Každý pokrstený je povolaný na misie v Cirkvi a z poverenia Cirkvi: misijné poslanie 

sa preto plní spoločne, nie individuálne; vspoločenstve scirkevnou komunitou, anie zvlastnej iniciatívy. Aak 
aj existuje niekto, kto v istej veľmi špecifickej situácii plní toto poslanie sám, plní ho a musí ho plniť vždy v 

spoločenstve s Cirkvou, ktorá ho poverila. Ako to učí sv. Pavol VI. v apoštolskej exhortácii Evangelii 

nuntiandi, ktorá mi je veľmi drahá: „Evanjelizácia nemá byť pre niekoho len osobnou a izolovanou činnosťou, 

lež činnosťou hlboko cirkevnou. Preto teda, aj keď najneznámejší hlásateľ evanjelia, katechéta alebo 

duchovný pastier káže radostnú zvesť aj na tom najodľahlejšom mieste, keď tam zhromažďuje svoju malú 
cirkevnú obec alebo udeľuje sviatosti, aj keby bol len sám, vykonáva činnosť Cirkvi a jeho dielo sa celkom 

iste spája s evanjelizačnou činnosťou celej Cirkvi, a to nielen putami inštitucionálnymi, ale aj neviditeľnými 

zväzkami a tajomnými koreňmi Božej milosti“ (60). Totiž nie náhodou Pán Ježiš poslal svojich učeníkov na 

misie po dvoch; svedectvo kresťanov o Kristovi má predovšetkým komunitný charakter. Preto má existencia 
spoločenstva, hoci aj malého, pre napredovanie misií podstatný význam.  

 

Od učeníkov sa tiež žiada, aby svoj osobný život žili v znamení misií: Ježiš ich posiela do sveta nielen preto, 

aby misie plnili, ale aj, a predovšetkým preto, aby žili poslanie, ktoré im bolo zverené; nielen preto, aby 

vydávali svedectvo, ale aj, a predovšetkým preto, aby boli Kristovými svedkami. Ako hovorí apoštol Pavol 
skutočne dojímavými slovami: „Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj 

Ježišov život“ (2 Kor 4, 10). Podstatou misií je totiž svedčiť o Kristovi, to znamená o jeho živote, utrpení, 

smrti a zmŕtvychvstaní z lásky k Otcovi a k ľudstvu. Nie náhodou apoštoli hľadali náhradu za Judáša medzi 

tými, ktorí boli tak ako oni svedkami jeho zmŕtvychvstania (porov. Sk 1, 22). Je to Kristus, zmŕtvychvstalý 

Kristus, o ktorom máme svedčiť a o ktorého živote máme hovoriť. Kristovi misionári nie sú poslaní, aby 
zvestovali seba samých; aby ukázali svoje kvality a presvedčovacie schopnosti, alebo svoje manažérske 

zručnosti. Naopak, majú tú nesmiernu česť ohlasovať Krista slovami a skutkami a všetkým radostne a 

otvorene hlásať dobrú zvesť o jeho spáse ako prví apoštoli.  

 

Preto je v konečnom dôsledku skutočným svedkom „mučeník“, ten, čo dáva svoj život za Krista a opätuje tak 
dar, ktorý nám on dal v sebe samom. „Prvou motiváciou evanjelizácie je Ježišova láska, ktorú sme prijali; 

skúsenosť toho, že nás zachránil – čo nás pohýna, aby sme ho čoraz viac milovali“ (Evangelii gaudium, 264).  

Pokiaľ ide o kresťanské svedectvo, stále ostáva v platnosti to, čo konštatoval sv. Pavol VI.: „Dnešný človek 

počúva radšej svedkov než učiteľov, a tých počúva len vtedy, ak sú zároveň svedkami“ (Evangelii nuntiandi, 

41). Preto je pre odovzdávanie viery podstatné svedectvo evanjeliového života kresťanov. Na druhej strane, 
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povinnosť ohlasovať Kristovu osobu a jeho poslanie je rovnako nevyhnutná. Samotný Pavol VI. takto 

pokračuje: „Stále totiž je nepostrádateľné kázanie, ktorým sa radostná zvesť ohlasuje slovom. [...] Slovo 
ostáva stále aktuálne, najmä ak je nositeľom Božej moci. Preto ostáva aktuálny výrok svätého Pavla: ,Viera 

je z hlásaniaʻ (Rim 10, 17). Je to práve slovo, ktoré privádza k viere tých, čo ho počúvajú“ (tamže, 42).  

Preto sú pri evanjelizácii nerozlučne spojené príklad kresťanského života a ohlasovanie Krista. Jedno slúži 

druhému. Sú to dve pľúca, ktorými musí dýchať každé spoločenstvo, ak má byť misionárske. Toto úplné, 

dôsledné a radostné svedectvo o Kristovi bude určite aj v treťom tisícročí príťažlivou silou pre rast Cirkvi. 
Preto všetkých vyzývam, aby znovu získali odvahu, priamosť a paréziu (parresia – smelosť verejného 

prejavu, reči, vyznania) prvých kresťanov a svedčili o Kristovi slovami a skutkami v každej oblasti života.  

 

2. „Až po samý kraj zeme“ – trvalá aktuálnosť univerzálneho evanjelizačného poslania  

 
Keď zmŕtvychvstalý Pán vyzýva učeníkov, aby boli jeho svedkami, oznamuje im, kde budú toto poslanie 

plniť: „V Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1,8). Jasne sa tu ukazuje 

univerzálny charakter misijného poslania učeníkov.  

 

. Zdôrazňuje sa tiež geografický „odstredivý“ pohyb, akoby v koncentrických kruhoch, z Jeruzalema – 
považovaného v židovskej tradícii za centrum sveta – cez Júdeu a Samáriu, až „po samý kraj zeme“. Nie sú 

poslaní, aby robili prozelytizmus, ale aby ohlasovali; kresťan nerobí prozelytizmus. Skutky apoštolov nám 

hovoria o tomto misijnom pohybe: poskytujú nám krásny obraz Cirkvi, „ktorá vychádza“, aby plnila svoje 

povolanie svedčiť o Kristovi, Pánovi, vedená Božou prozreteľnosťou prostredníctvom konkrétnych okolností 

života. Prví kresťania boli totiž v Jeruzaleme prenasledovaní, a preto sa rozpŕchli do Júdey a Samárie a všade 
svedčili o Kristovi (porov. Sk 8, 1.4).  

 

Niečo podobné sa odohráva aj v dnešnej dobe. V dôsledku náboženského prenasledovania, vojen a násilia sú 

mnohí kresťania nútení utiecť zo svojho domova do iných krajín. Sme vďační týmto bratom a sestrám, že sa 

neuzatvárajú vo svojom utrpení, ale svedčia o Kristovi a Božej láske v tých krajinách, ktoré ich prijímajú. K 
tomu ich vyzýva aj sv. Pavol VI., keď hovorí o „zodpovednosti, ktorú majú kresťania, prisťahovalci v cudzích 

krajinách“ (Evangelii nuntiandi, 21). V skutočnosti čoraz častejšie zažívame, ako prítomnosť rôznych 

národností obohacuje výzor farností a robí ich univerzálnejšími, katolíckejšími. Preto je pastoračná 

starostlivosť o migrantov misijnou činnosťou, ktorá by sa nemala zanedbávať a ktorá môže pomôcť aj 

miestnym veriacim objaviť radosť z kresťanskej viery, ktorú prijali.  
 

Pokyn „až po samý kraj zeme“ má byť pre Ježišových učeníkov každej doby výzvou a má ich pobádať 

prekračovať hranice obvyklých miest a vydávať o ňom svedectvo. Napriek všetkým vymoženostiam, ktoré 

priniesol moderný pokrok, totiž stále existujú geografické oblasti, kam sa ešte nedostali misionári svedčiaci 
o Kristovi s dobrou novinou o jeho láske. Na druhej strane, nijaká ľudská skutočnosť nemá byť Kristovým 

učeníkom pri ich misiách cudzia. Kristova Cirkev bola, je a vždy bude „vychádzajúca“ k novým 

geografickým, sociálnym a existenciálnym horizontom, do okrajových miest a ľudských situácií, aby 

vydávala svedectvo o Kristovi a jeho láske ku všetkým mužom a ženám zo všetkých národov, kultúr, 

spoločenských stavov. V tomto zmysle bude jej poslanie vždy aj missio ad gentes, ako nás učí Druhý 
vatikánsky koncil, pretože Cirkev sa má stále posúvať ďalej, za vlastné hranice, aby svedčila všetkým o 

Kristovej láske. V tejto súvislosti by som chcel s vďakou pripomenúť mnohých misionárov, ktorí celý život 

venovali tomu, aby „vychádzali“ zo seba a stelesňovali Kristovu lásku voči mnohým bratom sa sestrám, s 

ktorými sa stretávali.  

 
3. „Dostanete silu“ Ducha Svätého – nechať sa stále posilňovať a viesť Duchom Svätým  

 

Keď zmŕtvychvstalý Kristus oznámil učeníkom ich poslanie stať sa jeho svedkami, sľúbil im aj milosť, aby 

mohli niesť túto veľkú zodpovednosť: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami“ 

(Sk 1, 8). Podľa rozprávania v Skutkoch apoštolov sa práve po zostúpení Ducha Svätého na Ježišových 
učeníkov udialo prvé svedectvo o Kristovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, s kerygmatickým ohlasovaním, 

tzv. misionársky príhovor sv. Petra obyvateľom Jeruzalema. Tak sa začína obdobie evanjelizácie sveta 

prostredníctvom Ježišových učeníkov, ktorí boli predtým slabí, ustráchaní a uzatvorení. Duch Svätý ich 

posilnil, dal im odvahu a múdrosť, aby mohli svedčiť všetkým o Kristovi.  
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Tak ako „nik nemôže povedať ,Ježiš je Pánʻ, iba ak v Duchu Svätom“ (1 Kor 12, 3), ani nijaký kresťan nemôže 

vydať plné a pravé svedectvo o Kristovi Pánovi bez vnuknutia a pomoci Ducha. Preto je každý Kristov 
misionársky učeník povolaný uvedomiť si zásadný význam pôsobenia Ducha Svätého, žiť s ním v 

každodennom živote a neustále od neho prijímať silu a inšpiráciu. Ba práve vtedy, keď sa cítime unavení, 

demotivovaní a stratení, spomeňme si, že sa máme utiekať k Duchu Svätému v modlitbe, ktorá – ešte raz to 

chcem zdôrazniť – zohráva v misionárskom živote zásadnú úlohu, aby sme sa nechali občerstviť a posilniť 

tým, ktorý je nevyčerpateľným božským prameňom nových síl a radosti z toho, že sa s druhými delíme o 
Kristov život. „Prijať radosť Ducha je milosť. A je to jediná sila, ktorú môžeme mať na hlásanie evanjelia, na 

vyznávanie viery v Pána“ (Posolstvo Pápežským misijným dielam, 21. mája 2020). Skutočným protagonistom 

misií je teda Duch Svätý: to on dáva správne slová v správnu chvíľu a správnym spôsobom.  

 

Vo svetle pôsobenia Ducha Svätého chceme uvažovať aj o misijných výročiach tohto roku. Zriadenie Svätej 
kongregácie de propaganda fide v roku 1622 bolo vedené túžbou podporiť misie na nových územiach. Aká 

prozreteľnostná intuícia! Kongregácia rozhodujúco prispela k tomu, že sa evanjelizačné misie stali skutočne 

evanjelizačnými, teda nezávislými od zásahov svetskej moci a že sa vytvorili miestne cirkvi, ktoré sú dnes 

také živé. Dúfam, že tak ako v uplynulých štyroch storočiach, bude kongregácia so svetlom a silou Ducha 

napredovať a zintenzívni svoju prácu pri koordinovaní, organizovaní, oživovaní misijných aktivít Cirkvi.  
 

Ten istý Duch, ktorý vedie univerzálnu Cirkev, inšpiruje aj jednoduchých mužov a ženy pre mimoriadne 

misie. Tak sa stalo, že istá francúzska dievčina, Pauline Jaricotová založila presne pred 200 rokmi Združenie 

pre šírenie viery; jej blahorečenie budeme sláviť v tomto jubilejnom roku. Hoci žila v ťažkých podmienkach, 

predsa prijala Božie vnuknutie a vytvorila sieť modlitieb a zbierok pre misionárov, aby sa aj veriaci mohli 
aktívne podieľať na misiách „až po samý kraj zeme“. Z tejto geniálnej myšlienky sa zrodil svetový deň misií, 

ktorý každoročne slávime, pričom zbierka v tento deň je vo všetkých spoločenstvách určená pre celosvetový 

fond, ktorým pápež podporuje misijnú činnosť. 

 

V tejto súvislosti chcem pripomenúť aj francúzskeho biskupa Charlesa de Forbin- Jansona, ktorý založil 
Misijné dielo svätého detstva, aby podporil misie medzi deťmi, pod heslom „deti evanjelizujú deti; deti sa 

modlia za deti; deti pomáhajú deťom v celom svete“; a tiež pani Jeanne Bigardovú, ktorá založila Misijné 

dielo sv. Petra, apoštola, na podporu seminaristov a kňazov v misijných krajinách. Tieto tri misijné diela boli 

presne pred sto rokmi uznané za „pápežské“. A tiež na základe vnuknutia a pod vedením Ducha Svätého 

blahoslavený Paolo Manna, ktorý sa narodil približne pred 150 rokmi, založil terajšiu Pápežskú misijnú úniu 
na zvyšovanie citlivosti voči misiám a na oživenie misijného poslania kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok a 

celého Božieho ľudu. Sám Pavol VI. sa podieľal na tomto misijnom diele a potvrdil jeho uznanie za 

„pápežské“. Tieto štyri pápežské misijné diela spomínam pre ich veľké historické zásluhy a tiež preto, že vás 

chcem pozvať, aby ste sa s nimi v tomto mimoriadnom roku tešili z ich aktivít na podporu evanjelizačného 
poslania, ktoré konajú v rámci univerzálnej Cirkvi aj v miestnych cirkvách. Dúfam, že miestne cirkvi nájdu 

v týchto dielach užitočný nástroj na rozvíjanie misijného ducha v Božom ľude.  

 

Drahí bratia a sestry, naďalej snívam o tom, že celá Cirkev bude misionárska a že nastane nová éra misijnej 

činnosti kresťanských spoločenstiev. A s Mojžišom opakujem jeho želanie pre Boží ľud na ceste: „Kiežby 
všetok Pánov ľud pozostával z prorokov!“ (Nm 11, 29). Áno, nech sme v Cirkvi všetci tým, čím už sme skrze 

krst: Pánovými prorokmi, svedkami, misionármi! So silou Ducha Svätého a až na samý kraj zeme. Mária, 

Kráľovná misií, oroduj sa nás!  

Rím pri sv. Jánovi v Lateráne 6. januára 2022, na sviatok Zjavenia Pána.  
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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  

 6. odsek: MÁRIA – MATKA KRISTOVA, MATKA CIRKVI  

 

 

963 Už sme hovorili o úlohe Panny Márie (484-507) v Kristovom tajomstve a v tajomstve Ducha 

Svätého. (721-726) Teraz treba uvažovať o jej mieste v tajomstve Cirkvi. „Veď Panna Mária… 

je uznávaná a uctievaná ako pravá Božia a Vykupiteľova Matka…, ba je ,priamo matkou údov 

[Krista]…, lebo svojou láskou spolupracovala, aby sa v Cirkvi narodili veriaci, ktorí sú údmi tejto 

Hlavy‘.“ „Mária,… Matka Kristova, aj Matka… Cirkvi.“ 

 

 

I. MÁRIINO MATERSTVO VOČI CIRKVI 

 
Ú P L N É  Z J E D N O T E N Á  S O  S V O J Í M  S Y N O M …  

 
964 Máriino poslanie voči Cirkvi je neoddeliteľné od jej spojenia s Kristom a priamo z neho 

vyplýva. „Toto spojenie Matky so Synom na diele spásy sa prejavuje od chvíle panenského 

počatia Krista až po jeho smrť.“ Osobitne je zjavné v hodine jeho umučenia:  

„Preblahoslavená Panna napredovala na ceste viery (534) a verne vytrvala vo svojom spojení so 

Synom až po kríž, kde stála nie bez Božieho zámeru; spolu so svojím Jednorodeným veľmi trpela 

a s materským srdcom sa spojila s jeho obetou, (618) keď s láskou súhlasila s obetovaním obete, 

ktorú ona porodila; a napokon ju sám Ježiš Kristus umierajúci na kríži dal za matku učeníkovi 

týmito slovami: ,Žena, hľa tvoj syn‘ (Jn 19,26) .“ 

 

965 Po nanebovstúpení svojho Syna Mária „pomáhala svojimi modlitbami pri počiatkoch 

Cirkvi“. Spolu s apoštolmi a niekoľkými ženami „vidíme… aj Máriu vyprosovať svojimi 

modlitbami dar Ducha, ktorý ju zatienil už pri zvestovaní“. 

 

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/maria-matka-kristova-matka-cirkvi#maria-matka-kristova-matka-cirkvi
https://katechizmus.sk/hladat?term=484-507
https://katechizmus.sk/hladat?term=721-726
https://katechizmus.sk/kkc-534
https://katechizmus.sk/kkc-618
https://svatepismo.sk/hladat?term=Jn%2019,26
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=67
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=306
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
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…  A J  P R I  S V O J O M  N A N E B O V Z A T Í …  

 
966 „Napokon bola Nepoškvrnená Panna – uchránená nedotknutá (491) od akejkoľvek škvrny 

dedičného hriechu – po skončení pozemského života vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy a 

Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby sa tak plnšie pripodobnila svojmu Synovi, Pánovi pánov 

a víťazovi nad hriechom a smrťou.“ Nanebovzatie presvätej Panny je výnimočnou účasťou na 

zmŕtvychvstaní jej Syna a anticipovaním vzkriesenia ostatných kresťanov:  

„Pri svojom pôrode si si zachovala panenstvo, pri svojom usnutí si neopustila svet, Bohorodička: 

dosiahla si prameň života, ty, ktorá si počala živého Boha a svojimi modlitbami oslobodíš naše 

duše od smrti.“ 

 

…  J E  N A Š O U  M A T K O U  V  P O R I A D K U  M I L O S T I  

 
967 Pretože Panna Mária plne súhlasila s vôľou Otca, s vykupiteľským dielom svojho Syna a s 

každým vnuknutím Ducha Svätého, je pre Cirkev vzorom viery a lásky. (2679) Preto je 

„najvynikajúcejším a celkom jedinečným údom Cirkvi,“ ba je uskutočneným obrazom Cirkvi 

(507) (Ecclesiae typus). 

 

968 Ale jej poslanie voči Cirkvi a celému ľudstvu siaha ešte ďalej. Ona „poslušnosťou, vierou, 

nádejou a vrúcnou láskou celkom mimoriadnym spôsobom spolupracovala na Spasiteľovom diele 

(494) pre obnovu nadprirodzeného života duší. Preto je našou Matkou v poriadku milosti.“ 

 

969 „A toto Máriino materstvo (501) v poriadku milosti trvá neprestajne od súhlasu, ktorý s 

vierou dala pri zvestovaní (149) a bez zaváhania zachovala pod krížom, až kým sa definitívne 

nezavŕši počet všetkých vyvolených. Lebo ani po svojom nanebovzatí neprestala v tomto 

spasiteľnom poslaní, (1370) ale svojím ustavičným orodovaním nám aj naďalej sprostredkúva 

dary večnej spásy… Preto sa Preblahoslavená Panna vzýva v Cirkvi pod titulmi Orodovnica, 

Ochrankyňa, Pomocnica, Prostrednica.“ 

 

970 „Máriino materské poslanie voči ľuďom (2008) však… nijako nezatieňuje ani nezmenšuje 

jediné Kristovo prostredníctvo, ale ukazuje jeho moc. Lebo každý spasiteľný vplyv 

Preblahoslavenej Panny… pochádza z nesmiernej hojnosti Kristových zásluh, zakladá sa na jeho 

prostredníctve, úplne od neho závisí a z neho čerpá všetku svoju účinnosť.“ „Lebo nijaké 

stvorenie nemožno nikdy postaviť na roveň vteleného Slova a Vykupiteľa. (1545) Ale podobne 

ako na Kristovom kňazstve majú rozličným spôsobom účasť aj vysvätení služobníci, aj veriaci 

ľud a ako sa jediná Božia dobrota rozmanitým spôsobom skutočne rozlieva v stvoreniach, tak aj 

jediné Vykupiteľovo prostredníctvo (308) nevylučuje, ale vzbudzuje mnohorakú spoluprácu 

tvorov, pochádzajúcu z jediného prameňa.“ 

 

II. KULT PREBLAHOSLAVENEJ PANNY 

 
971 „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ (1172) (Lk 1,48) . „Úcta Cirkvi k Preblahoslavenej 

Panne Márii patrí k samej podstate kresťanského kultu.“ Preblahoslavenej Panne „Cirkev právom 

preukazuje osobitný kult. Veď už od najstarších čias sa Preblahoslavená Panna uctieva pod 

titulom ,Bohorodička‘ a veriaci sa v modlitbách utiekajú pod jej ochranu vo všetkých 

nebezpečenstvách a potrebách… Tento kult…, hoci je celkom osobitný, sa podstatne líši od kultu 

adorácie, ktorý sa preukazuje vtelenému Slovu rovnako ako Otcovi a Duchu Svätému, a nanajvýš 

ho napomáha.“ Svoje vyjadrenie nachádza v liturgických sviatkoch zasvätených Božej Matke a 

https://katechizmus.sk/kkc-491
https://katechizmus.sk/kkc-2679
https://katechizmus.sk/kkc-507
https://katechizmus.sk/kkc-494
https://katechizmus.sk/kkc-501
https://katechizmus.sk/kkc-149
https://katechizmus.sk/kkc-1370
https://katechizmus.sk/kkc-2008
https://katechizmus.sk/kkc-1545
https://katechizmus.sk/kkc-308
https://katechizmus.sk/kkc-1172
https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%201,48
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v mariánskych modlitbách, ako je svätý ruženec, (2678) ktorý je „súhrnom celého evanjelia – 

totius Evangelii breviarium“. 

 

III. MÁRIA – ESCHATOLOGICKÁ IKONA CIRKVI 

 
972 To, čo sme povedali o Cirkvi, o jej pôvode, poslaní a cieli, nemôžeme zakončiť lepšie ako 

tak, že obrátime pohľad na Máriu, (773) aby sme na nej kontemplovali, čo je Cirkev vo svojom 

tajomstve, na svojej „ceste viery“, a čím bude vo vlasti po skončení svojho putovania, kde ju „na 

slávu Najsvätejšej a nedeliteľnej Trojice“ „v spoločenstve všetkých svätých“ očakáva tá, ktorú si 

Cirkev uctieva ako Matku svojho Pána a ako svoju vlastnú Matku: (829)  

„Medzitým však Ježišova matka, podobne ako v nebi – už oslávená s telom i dušou – je obrazom 

a počiatkom Cirkvi, ktorá sa má zavŕšiť v budúcom veku, tak tu na zemi, kým nepríde Pánov deň, 

svieti putujúcemu Božiemu ľudu ako znamenie bezpečnej nádeje a útechy.“ (2853)  

 

 

 

ZHRNUTIE 

 
973 Keď Mária pri zvestovaní vyslovuje svoje „Fiat“ („staň sa“) a tak súhlasí s tajomstvom 

vtelenia, už spolupracuje na celom diele, ktoré má uskutočniť jej Syn. Ona je Matkou všade tam, 

kde on je Spasiteľom a Hlavou tajomného tela. 

 

974 Preblahoslavená Panna Mária po skončení svojho pozemského života bola vzatá s telom i 

dušou do nebeskej slávy, kde už má účasť na sláve zmŕtvychvstania svojho Syna, a tak anticipuje 

vzkriesenie všetkých údov jeho tela. 

 

975 „Veríme, že presvätá Bohorodička, nová Eva, Matka Cirkvi, neprestáva teraz v nebi 

vykonávať svoje materské poslanie voči Kristovým údom.“ 
 

 

 

 

 

ZMENA ČASU 
 

V noci 30. októbra 2022 

(nedeľa) sa mení čas. 

O 03.00 hod. letného času  
posúvame hodiny  

na 02.00 hod.  
 
 

 

 

 

 

https://katechizmus.sk/kkc-2678
https://katechizmus.sk/kkc-773
https://katechizmus.sk/kkc-829
https://katechizmus.sk/kkc-2853
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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 16/10/2022  
Zbierka   :  £    350.00 
GA obálky  :  £      55.00 
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 
 
 

23.10. – Alojzia 
24.10. – Kvetoslava 
25.10. – Aurel 
26.10. – Demeter 
27.10. – Sabína 
28.10. – Dobromila 
29.10. – Klára 
30.10. – Šimon, Simona 
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