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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 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ  
 

 

deň 
týždňa 

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

nedeľa 
20.11 

34.nedeľa v Cezročnom období 
NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME 

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 
21.11. 

Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie – spomienka 

  

utorok 
22.11. 

Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka 

  

streda 
23.11. 

féria 

  

štvrtok 
24.11. 

Sv. Ondreja Dung-Laca, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov  
spomienka   

  

piatok 
25.11. 

féria 

  

sobota 
26.11. 

féria 

  

nedeľa 
27.11. 

1. adventná nedeľa (rok “A”, cyklus I.) 

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.  

 

Druhá kniha Samuelova   −   2 Sam 5, 1-3 

Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Lektor :  Čítanie z Druhej knihy Samuelovej 
 

Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili: „Pozri, sme tvoja 
kosť a tvoje telo. A už vtedy, keď bol naším kráľom Saul, ty si viedol Izrael do 
boja a z boja. A Pán ti povedal: ‚Ty budeš pásť môj ľud Izrael, ty budeš vodcom 
Izraela.‘“ 

Prišli aj všetci starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a kráľ Dávid s nimi uzavrel 
zmluvu pred Pánom v Hebrone a oni pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. 

 
 Lektor zakončí čítanie slovami :  
 

Lektor :  Počuli sme Božie slovo. 

Ľud odpovie:   Bohu vďaka. 
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RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 
Žalmista recituje (alebo kantor spieva) z ambony (alebo z chorusu) responzóriový žalm a ľud odpovedá refrénom. 

 

Kniha Žalmov   −   Ž 122, 1-2. 4-5 

 
Žalmista zaspieva refrén:   

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 
 
Ľud zopakuje a zaspieva refrén:   

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Zaradoval som sa, keď mi povedali: * 
„Pôjdeme do domu Pánovho.“ 

Naše nohy už stoja * 
v tvojich bránach, Jeruzalem. 
 
Ľud zaspieva refrén:   
S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 

 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, * 
aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo. 
Lebo sú tam súdne stolice, * 
stolice domu Dávidovho. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 
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DRUHÉ ČÍTANIE 

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

 

List svätého apoštola Pavla Kolosanom   −   Kol 1, 12-20 

Preniesol nás do kráľovstva svojho milovaného Syna 

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

 
Lektor :  Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom  
 
Bratia, vzdávame vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele 
svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho 

milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz 
neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené 
všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá 
aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým 
a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený 
z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom 
prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho 
krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi. 
 
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: 

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!  
Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! 
 
Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

Aleluja, aleluja, aleluja. 
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EVANJELIUM 

 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 23, 35b-43 

Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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) :    

Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, nech 
zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. 
Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ 

Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ 

A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň 
seba i nás!“ 

Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? 
Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on 
neurobil nič zlé.“ 

Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 

On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ 

 

Kňaz (diakon) 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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ZASVÄTENIE NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU 
 
Podľa encykliky pápeža Pia XI. Quas primas z 11. decembra 1925 sa dnes vo všetkých 
farských kostoloch počas osobitnej pobožnosti koná pred vyloženou Najsvätejšou 
sviatosťou obnova zasvätenia [ľudského pokolenia] Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.  

 

 

ODPUSTKY (INDULGENTIÆ) 
 
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia 
(Iesu dulcíssime, Redémptor humáni géneris) určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša 

Krista, Kráľa neba i zeme, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Porov. 
Enchiridion indulgentiarum, LEV 2004, s. 50 – 51.  
Túto modlitbu možno vhodne predniesť v rámci krátkej poklony po modlitbe po prijímaní 
na konci omše alebo osobitne pri popoludňajších pobožnostiach.  

 
 

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému srdcu 
 

K. Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojim 

oltárom: 

 

Ľ. Tvoji sme a tvoji chceme zostať. 

 

K. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť, 

 

Ľ. každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. 

 

K. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa.  

 

Ľ. Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu. 

 

K. Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným synom 

a dcéram; 

 

Ľ. daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou. 

 

K. Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo; 

 

Ľ. priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden 

pastier. 

 

K. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj; nech zo 

všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas: 

 

Ľ. Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu; jemu česť a chvála naveky. 

 

V. Amen. 
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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): 

C - CELEBRANT 
 

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. 
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BIBLICKÉ STRETNUTIA 
 

Poď, pridaj sa k nám 
 

• poznávať Božie slovo cez nedeľné evanjelium 

• učiť sa rásť v láske k Bohu a k ľuďom 

• a zažiť príchuť spoločenstva 
 

Tešíme sa na Teba! 
 

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

Otvorené biblické stretko na London Bridge 

 
 
 

DOBROVOĽNÍCI NA PRÍPRAVU PODUJATÍ 
 

SCM hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pripraviť 
niektoré blížiace sa podujatia, akými sú napr sviatok 
sv.Mikuláša alebo Štedrá večera. Dobrovoľníci nech sa 
prihlásia u duchovného správcu SCM alebo sekretárky 
Daniely. 

 
 
 
 

SPOVEDANIE PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI 

 

Blížia sa vianočné sviatky a s tým aj čas pripraviť sa 
na príchod Spasiteľa dobrou prípravou ku sviatosti 
zmierenia.  
 
Kňaz bude pre vás k dispozícii v nasledovných dňoch 
a hodinách: 
 
 

Nedeľa 04.12.2022 :   13.30 – 13.50 a 15.30 – 16.30 
Nedeľa 11.12.2022 :   13.30 – 13.50 a 15.30 – 16.30 
Nedeľa 18.12.2022 :   13.30 – 13.50 a 15.30 – 16.30 
Pondelok 19.12.2022 : 10.30 – 12.00 a 13.00 – 14.30 

Nedeľa 25.12.2022 :   spovedať sa nebude 
 
 

 
 
 
 
 

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 – VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO 

 12. článok: „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“ 

 

1020 Kresťan, ktorý spája svoju smrť s Ježišovou smrťou, (1523-1525) chápe smrť ako príchod 

ku Kristovi a ako vstup do večného života. Keď Cirkev nad umierajúcim kresťanom posledný raz 

vyslovila slová rozhrešenia, ktoré vyjadrujú Kristovo odpustenie, keď ho posledný raz poznačila 

posilňujúcim pomazaním a vo viatiku mu dala Krista ako pokrm na cestu, obracia sa na neho 

týmito nežnými a ubezpečujúcimi slovami:  

„Vydaj sa na cestu, kresťanská duša, z tohto sveta v mene všemohúceho Boha Otca, ktorý ťa 

stvoril, v mene Ježiša Krista, Syna živého Boha, ktorý za teba umrel na kríži, v mene Ducha 

Svätého, ktorého si dostal ako dar; nech je dnes tvoje bydlisko v pokoji svätého Jeruzalema spolu 

so svätou Božou Rodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom a so všetkými anjelmi a svätými… 

Vráť sa k svojmu Stvoriteľovi, ktorý ťa utvoril z prachu zeme. Keď opustíš tento pozemský život, 

nech ti prídu v ústrety Panna Mária, (336, 2677) anjeli a svätí… Kiež uzrieš svojho Vykupiteľa z 

tváre do tváre a kiež ho budeš vidieť na veky vekov.“ 

 

I. OSOBITNÝ SÚD 

 
1021 Smrťou sa končí život človeka ako čas otvorený na prijatie alebo odmietnutie Božej milosti, 

ktorá sa stala zjavnou v Kristovi. Nový zákon hovorí o súde (1038) najmä z hľadiska konečného 

stretnutia s Kristom pri jeho druhom príchode, ale viac ráz hovorí aj o odplate bezprostredne po 

smrti každého človeka podľa jeho skutkov a jeho viery. (679) Podobenstvo o chudobnom 

Lazárovi a Kristove slová kajúcemu zločincovi na kríži, ako aj iné texty Nového zákona hovoria 

o konečnom osude duše, ktorý môže byť v jednotlivých prípadoch odlišný. 

 

1022 Každý človek hneď po smrti dostáva večnú odplatu (393) vo svojej nesmrteľnej duši na 

osobitnom súde, ktorý stavia život človeka do vzťahu s Kristom: alebo prejde očisťovaním, alebo 

hneď vojde do nebeskej blaženosti, alebo sa hneď naveky zatratí.  

„Na konci života ťa budú súdiť podľa lásky.“ (1470)  

 

II. NEBO 

 

1023 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom a sú dokonale očistení, žijú naveky 

s Kristom. (954) Sú navždy podobní Bohu, lebo ho vidia „takého, aký je“ (1Jn 3,2) , „z tváre do 

tváre“ (1Kor 13,12) :  

„Apoštolskou autoritou definujeme, že podľa všeobecného Božieho rozhodnutia duše všetkých 

svätých, ktorí zomreli pred umučením nášho Pána Ježiša Krista… a ostatných veriacich, ktorí 

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/hladat?term=1523-1525
https://katechizmus.sk/kkc-1038
https://katechizmus.sk/kkc-679
https://katechizmus.sk/kkc-393
https://katechizmus.sk/kkc-1470
https://katechizmus.sk/kkc-954
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Jn%203,2
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Kor%2013,12
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
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zomreli po prijatí Kristovho svätého krstu, v ktorých nebolo nič, čo by bolo treba očistiť, keď 

zomreli… alebo v ktorých, ak vtedy bolo alebo bude treba niečo očistiť, keď [raz] boli [alebo 

budú] po svojej smrti očistené…, a to aj pred vzkriesením svojho tela a pred všeobecným súdom, 

po nanebovstúpení Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, boli, sú a budú v nebi, v nebeskom 

kráľovstve a v nebeskom raji s Kristom, pridružení k spoločenstvu svätých anjelov, a že po utrpení 

a smrti Pána Ježiša Krista uvideli a vidia Božiu podstatu intuitívnym videním a aj z tváre do tváre 

bez sprostredkovania akéhokoľvek stvorenia.“ 

 

1024 Tento dokonalý život s Najsvätejšou Trojicou, toto spoločenstvo života a lásky s ňou, s 

Pannou Máriou, s anjelmi a so všetkými blaženými sa volá „nebo“. Nebo je posledný cieľ človeka 

(260, 326) a splnenie jeho najhlbších túžob, stav vrcholnej a definitívnej blaženosti. (2734, 1718)  

 

1025 Žiť v nebi znamená „byť s Kristom“. (1011) Vyvolení žijú „v ňom“, ale zachovávajú si pri 

tom, alebo lepšie, nachádzajú v tom svoju pravú totožnosť, svoje vlastné meno:  

„Život je totiž byť s Kristom, lebo kde je Kristus, tam je kráľovstvo.“ 

 

1026 Ježiš Kristus nám svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním „otvoril“ nebo. Život blažených 

spočíva v plnom vlastnení ovocia vykúpenia, ktoré uskutočnil Kristus. On pridružuje k svojmu 

nebeskému osláveniu tých, čo v neho uverili a ostali verní jeho vôli. (793) Nebo je blažené 

spoločenstvo všetkých, ktorí sú dokonale včlenení do Krista. 

 

1027 Toto tajomstvo blaženého spoločenstva s Bohom a so všetkými, ktorí sú v Kristovi, 

presahuje každé chápanie a každú predstavu. Sväté písmo nám o tomto blaženom spoločenstve 

(959, 1720) hovorí v obrazoch: život, svetlo, pokoj, svadobná hostina, víno Kráľovstva, dom 

Otca, nebeský Jeruzalem, raj: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca 

nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1Kor 2,9) . 

 

1028 Pretože Boh je transcendentný, (1722) možno ho vidieť takého, aký je, iba keď on sám 

sprístupní svoje tajomstvo bezprostrednému nazeraniu človeka a dá mu na to schopnosť. Toto 

nazeranie na Boha v jeho nebeskej sláve nazýva Cirkev „oblažujúcim videním“ (163) (visio 

beatifica):  

„Aká to bude sláva a aká blaženosť, keď budeš pripustený, aby si videl Boha, keď budeš poctený, 

aby si s Kristom Pánom, svojím Bohom, mal radosť z večnej spásy a z večného svetla… [a] v 

nebeskom kráľovstve spolu so spravodlivými a Božími priateľmi prežíval slasť z darovanej 

nesmrteľnosti.“ 

 

1029 V nebeskej sláve blažení naďalej radostne plnia Božiu vôľu (956) týkajúcu sa ostatných 

ľudí a celého stvorenia. (668) Už kraľujú s Kristom; s ním „budú kraľovať na veky vekov“ (Zjv 

22,5) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://katechizmus.sk/kkc-1011
https://katechizmus.sk/kkc-793
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Kor%202,9
https://katechizmus.sk/kkc-1722
https://katechizmus.sk/kkc-163
https://katechizmus.sk/kkc-956
https://katechizmus.sk/kkc-668
https://svatepismo.sk/hladat?term=Zjv%2022,5
https://svatepismo.sk/hladat?term=Zjv%2022,5
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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 13/11/2022  
Zbierka   :  £    280.00 
GA obálky  :  £      74.00 
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: 
Prv, ako nás budete kontaktovať, prečítajte si základné informácie na webstránke SCM. 
 

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
http://www.scmlondon.org/
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Dnes po svätej omši Vás pozývame na kávu a čaj do Church Hall. 

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 
 
 

20.11. – Félix 
21.11. – Elvíra 
22.11. – Cecília 

23.11. – Klement 
24.11. – Emília 
25.11. – Katarína 
26.11. – Kornel 

27.11. – Milan 
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