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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 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 

 

deň 
týždňa 

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

nedeľa 
22.01.. 

3. nedeľa v Cezročnom období  “A” 

13.30 – 13.50 
14.00 – 15.00 
15.00 – 16.30 
 

ruženec  
sv. omša – slovensko–česky  
priateľské stretnutie v Church Hall pri 

občerstvení   

pondelok 

23.01. 

féria 

  

utorok 
24.01. 

sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi – spomienka  

  

streda 
25.01. 

Obrátenie sv. Pavla, apoštola – sviatok   

  

štvrtok 
26.01. 

sv. Timoteja a Títa, biskupov – spomienka  

  

piatok 
27.01. 

féria 

  

sobota 
28.01. 

sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka  

  

nedeľa 
29.01. 

4. nedeľa v Cezročnom období  “A” 

13.30 – 13.50 
14.00 – 15.00 
15.00 – 16.30 

 

ruženec  
sv. omša – slovensko–česky  
priateľské stretnutie v Church Hall pri 

občerstvení 
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LITURGIA SLOVA 
 

ČÍTANIA 

 
PRVÉ ČÍTANIE 

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

 

Kniha proroka Izaiáša  −   Iz 8, 23b – 9, 3   

 

V Galilei pohanov uzrel ľud veľké svetlo 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Lektor :  Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 

V predošlom čase Pán ponížil krajinu Zabulon a krajinu Neftali, ale v poslednom 
čase oslávi morskú cestu, kraj za Jordánom, územie pohanov. 

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, 
zažiari svetlo. 

Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri 
žatve, ako plesajú tí, čo sa delia o korisť. 

Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach a palicu jeho utláčateľa 
ako v deň porážky Madiánčanov. 

 
Lektor zakončí čítanie slovami :  
 

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

 

Žalmy   −   Ž 27, 1. 4. 13-14 

 
Žalmista zaspieva refrén:   

Pán je moje svetlo a moja spása. 
 
Ľud zopakuje a zaspieva refrén:   

Pán je moje svetlo a moja spása. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Pán je moje svetlo a moja spása, * 

koho sa mám báť? 
Pán je ochranca môjho života, * 
pred kým sa mám strachovať? 
 
Ľud zaspieva refrén:   
Pán je moje svetlo a moja spása. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

O jedno prosím Pána a za tým túžim, * 
aby som mohol bývať v dome Pánovom 
po všetky dni svojho života, 
aby som pociťoval nehu Pánovu * 
a obdivoval jeho chrám. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Pán je moje svetlo a moja spása. 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove * 
v krajine žijúcich. 
Očakávaj Pána a buď statočný; * 
srdce maj silné a drž sa Pána. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Pán je moje svetlo a moja spása. 
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DRUHÉ ČÍTANIE 

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

 

Prvý list svätého apoštola Pavla Korinťanom   −   1 Kor 1, 10–13. 17 

 

Hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky 

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

 
Lektor :  Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom 

Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, 
aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní 

a v rovnakom úsudku. 

Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. 
Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov,“ „Ja Apollov,“ „Ja zasa 
Kéfasov,“ „A ja Kristov.“ 

Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene 
ste boli pokrstení? 

Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, 
aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. 
 
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: 

Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom. 

 
Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

Aleluja, aleluja, aleluja. 
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EVANJELIUM 

 

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 4, 12-23   

 

Prišiel do Kafarnauma, aby sa splnilo, čo povedal Izaiáš 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Matúša 

Ľud :              Sláva tebe, Pane. 
 
 (ak je to dané, tak incenzuje Lekcionár). 

 

Kňaz (diakon) :     

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret 
a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, 
aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na 
ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel 

veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ 

Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo.“ 

Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá 
Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. 
I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali 
siete a išli za ním. 

Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata 
Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni 
hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. 

A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium 
o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom. 
 
Kňaz zakončí čítanie Evanjelia slovami: 

Kňaz :    Počuli sme slovo Pánovo. 

Ľud odpovie:  Chvála tebe, Kriste. 
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Po homílii (ak je to liturgicky dané) nasleduje Vyznanie viery  Nicejsko-carihradské alebo Apoštolské. 

 

CREDO 

(vyznanie viery) 
 

NICEJSKO-CARIHRADSKÉ 

Kňaz : Verím v jedného Boha, 
Ľud :   Otca všemohúceho, 

Stvoriteľa neba i zeme,  
sveta viditeľného i neviditeľného. 

 

Verím v jedného Pána Ježiša Krista,  
jednorodeného Syna Božieho, 

zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; 

Boha z Boha, Svetlo zo Svetla,  
pravého Boha z Boha pravého, 
splodeného, nie stvoreného,  

jednej podstaty s Otcom. 
Skrze neho bolo všetko stvorené. 
On pre nás ľudí a pre našu spásu  

zostúpil z nebies. 
 

Pri nasledujúcej aklamácii sa predkloníme na znak úcty 
 

A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny  
a stal sa človekom. 

 

Znova sa vzpriamime. 
 

Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta,  
bol umučený a pochovaný, 

ale tretieho dňa vstal z mŕtvych  
podľa Svätého písma. 

A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. 
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych 

a jeho kráľovstvu nebude konca. 
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,  

ktorý vychádza z Otca i Syna. 
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva 

ako Otcovi a Synovi. 

On hovoril ústami prorokov. 
 

Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. 

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov 
a očakávam vzkriesenie mŕtvych  

a život budúceho veku. Amen. 
 

Nasledujú spoločné modlitby veriacich. 

Po ich skončení si môžeme sadnúť. 
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MODLITBA K BOŽEJ MATKE 
 

C: Mária, uzdravenie chorých, -   Ľud :  oroduj za nás. 

C: Mária, útočisko hriešnikov, -   Ľud :  oroduj za nás. 
C: Mária, útecha zarmútených, -  Ľud :  oroduj za nás. 

C: Mária, pomocnica kresťanov, -  Ľud :  oroduj za nás. 
C: Mária, brána do neba, -    Ľud :  oroduj za nás. 

 

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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KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 

... pokračovanie ... 

PRVÁ ČASŤ:  VYZNANIE VIERY  

DRUHÁ ČASŤ:  SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA 

PRVÝ ODDIEL: SVIATOSTNÁ EKONÓMIA  

PRVÁ KAPITOLA: VEĽKONOČNÉ TAJOMSTVO V OBDOBÍ CIRKVI 

 DRUHÁ KAPITOLA: SVIATOSTNÉ SLÁVENIE VEĽKONOČNÉHO TAJOMSTVA  

 

1135 Katechéza o liturgii vyžaduje predovšetkým pochopenie sviatostnej ekonómie (prvá 

kapitola). V tomto svetle sa ukazuje novosť jej slávenia. Druhá kapitola sa teda bude zaoberať 

slávením sviatostí Cirkvi. Vysvetlí sa v nej, čo má v rozličných liturgických tradíciách slávenie 

siedmich sviatostí spoločné. O tom, čo je každej z nich vlastné, sa bude hovoriť neskôr. Táto 

základná katechéza o sviatostných sláveniach odpovie na prvé otázky, ktoré si veriaci v tomto 

ohľade kladú:  

— Kto slávi?  

— Ako sláviť?  

— Kedy sláviť?  

— Kde sláviť? 
 

1. ČLÁNOK: SLÁVENIE LITURGIE CIRKVI 

 

I. KTO SLÁVI? 

 
1136 Liturgia je „činnosť“ úplného Krista. (795) Tí, čo ju teraz slávia povznesení ponad znaky, 

sú už v nebeskej liturgii, (1090) kde je slávenie naplno spoločenstvom a sviatkom. 

 

K T O  S L Á V I  N E B E S K Ú  L I T U R G I U ?  

 

1137 Zjavenie svätého Jána, ktoré sa číta v liturgii Cirkvi, nám najprv zjavuje, že „na nebi stál 

trón a na tróne On, Sediaci“ (Zjv 4,2) : „Pán“, Boh (Iz 6,1) . Potom zjavuje „Baránka, (662) ktorý 

bol ako zabitý“ (Zjv 5,6) : ukrižovaného a vzkrieseného Krista, jediného Veľkňaza pravého 

svätostánku , „ktorý dary prináša a je prinášaný, ich prijíma a je rozdávaný“. Nakoniec zjavuje 

„rieku vody života… vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu“ (Zjv 22,1) , jeden z najkrajších 

symbolov Ducha Svätého. 

 

1138 Na službe chvály Boha a na zavŕšení jeho plánu sa zúčastňujú tí, čo boli „zjednotení ako v 

hlave“ v Kristovi: (335) nebeské mocnosti, celé stvorenie (štyri živé bytosti), služobníci Starej a 

Novej zmluvy (dvadsaťštyri starcov), nový Boží ľud (stoštyridsaťštyritisíc označených), najmä 

mučeníci „zabití pre Božie slovo“ (Zjv 6,9) , presvätá Božia Matka (žena ), (1370) Baránkova 

nevesta a napokon „veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, 

plemien a jazykov“ (Zjv 7,9) . 

 

1139 Na tejto nebeskej liturgii nám Duch Svätý a Cirkev dávajú účasť, keď vo sviatostiach 

slávime tajomstvo spásy. 

http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=1300
https://katechizmus.sk/kkc-795
https://katechizmus.sk/kkc-1090
https://svatepismo.sk/hladat?term=Zjv%204,2
https://svatepismo.sk/hladat?term=Iz%206,1
https://katechizmus.sk/kkc-662
https://svatepismo.sk/hladat?term=Zjv%205,6
https://svatepismo.sk/hladat?term=Zjv%2022,1
https://katechizmus.sk/kkc-335
https://svatepismo.sk/hladat?term=Zjv%206,9
https://katechizmus.sk/kkc-1370
https://svatepismo.sk/hladat?term=Zjv%207,9
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=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
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K T O  S L Á V I  S V I A T O S T N Ú  L I T U R G I U ?  

 

1140 Sviatostnú liturgiu slávi celé spoločenstvo, (752, 1348) Kristovo telo zjednotené so svojou 

Hlavou. „Liturgické slávenia nie sú súkromné slávenia, ale slávenia Cirkvi, ktorá je ,sviatosťou 

jednoty‘, čiže svätým ľudom zhromaždeným a usporiadaným pod vedením biskupov. Preto patria 

celému telu Cirkvi, robia ho zjavným a pôsobia naň. Jeho jednotlivých údov sa však týkajú 

rozličným spôsobom podľa rozdielnosti stavov, úloh a činnej účasti.“ (1372) Preto „kedykoľvek 

obrady vyžadujú, podľa osobitnej povahy každého z nich, spoločné slávenie s prítomnosťou a 

činnou účasťou veriacich, treba zdôrazniť, že sa mu má dať podľa možnosti prednosť pred 

individuálnym a akoby súkromným slávením“. 

 

1141 Zhromaždenie, ktoré slávi, je spoločenstvo pokrstených, ktorí „sú znovuzrodením [v krste] 

a pomazaním Ducha Svätého posvätení na duchovný dom a sväté kňazstvo, aby ako kresťania 

celou svojou činnosťou prinášali duchovné obety“. Toto „spoločné kňazstvo“ (sacerdotium 

commune) je kňazstvo Krista, jediného Kňaza, (1120) na ktorom majú účasť všetky jeho údy.  

„Matka Cirkev si veľmi želá, aby všetci veriaci boli vedení k tej plnej, uvedomenej a činnej účasti 

na liturgických sláveniach, ktorú si vyžaduje sama povaha liturgie a ktorá je pre kresťanský ľud, 

,vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo‘ (1268) (1Pt 2,9) , na 

základe krstu právom a povinnosťou.“ 

 

1142 „Ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť“ (Rim 12,4) . Niektoré údy povoláva Boh v Cirkvi 

a skrze Cirkev na osobitnú službu spoločenstvu. Títo služobníci sú vybratí a prijímajú sviatosť 

posvätného stavu, ktorou ich Duch Svätý robí schopnými konať v osobe Krista Hlavy, aby slúžili 

všetkým údom Cirkvi. (1549) Vysvätený služobník je akoby „ikonou“ Krista Kňaza. Keďže 

sviatosť Cirkvi sa plne prejavuje v Eucharistii, služba biskupa sa prejavuje predovšetkým v 

predsedaní Eucharistii (1561) a v spoločenstve s ním aj služba kňazov a diakonov. 

 

1143 Aby sa poslúžilo úlohám spoločného kňazstva veriacich, jestvujú aj iné osobitné služby, 

neudeľované sviatosťou posvätného stavu, (903) ktorých funkciu určujú biskupi podľa 

liturgických tradícií a pastoračných potrieb. „Aj miništranti, lektori, komentátori a členovia 

speváckeho zboru [schola cantorum] konajú opravdivú liturgickú službu.“ (1672)  

 

1144 Pri slávení sviatostí je teda „liturgom“ celé zhromaždenie, každý podľa svojej funkcie, ale 

„v jednote Ducha“, ktorý pôsobí vo všetkých. „Pri liturgických sláveniach nech každý, či 

vysvätený služobník, alebo veriaci, koná pri plnení svojej funkcie len to a všetko to, čo mu podľa 

povahy veci a liturgických predpisov patrí.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://katechizmus.sk/kkc-1372
https://katechizmus.sk/kkc-1120
https://katechizmus.sk/kkc-1268
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Pt%202,9
https://svatepismo.sk/hladat?term=Rim%2012,4
https://katechizmus.sk/kkc-1549
https://katechizmus.sk/kkc-1561
https://katechizmus.sk/kkc-903
https://katechizmus.sk/kkc-1672
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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 2023 
 

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 15/01/2023  
Zbierka   :  £      170.00 
GA obálky  :  £        30.00 
Mesačné výdavky SCM sú v priemere 
£4,500/mesiac. 
Svätá omša o 14.00 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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 POSVÄTENIE SVIEC NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA 
(HROMNICE) 

 

Vo štvrtok 2.februára 2023 bude sv.omša o 19.30 na sviatok Obetovania Pána. 
V úvode sv. omše sa budú požehnávať sviece (Hromničné sviečky). Prineste si 
so sebou sviece na požehnanie. 
 
 

UPRATOVANIE KOSTOLA  
 
Vo štvrtok 2. februára 2023 sa bude upratovať kostol a Church Hall.  
Začiatok je stanovený na 20.00 hod.  
 
Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť 

Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme sa 
mohli stretávať v jemu dôstojnom a nám 
príjemne čistom prostredí.  
 
 

MODEROVANÁ ADORÁCIA 

PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 
 
Srdečne pozývame všetkých na moderovanú 
prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho. 
Poklona začína hneď po skončení svätej omše na 
prvý piatok 3. februára 2022 o 20.00 hod. (sv. omša 
začína o 19.30 hod.) 
Príď, eucharistický Pán čaká aj na Teba, aby Ti 
daroval svojho Ducha. 

SVÄTOBLAŽEJSKÉ POŽEHNANIE 
 

Po sv. omši a adorácii v piatok 3.februára 2023 sa 
bude udeľovať svätoblažejské požehnanie. 
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POZVÁNKA NA OSLAVU RACIAL JUSTICE 

 

Dostali sme pozvánku zúčastniť sa slávenia Racial Justice v katedrále diecézy 
Southwark. Ak by sa našli dobrovoľníci, ktorí by vzali naše štátne zástavy 
a zúčastnili sa tejto svätej omše, prosím, keby mi dali vedieť najneskôr budúcu 

nedeľu 29. januára 2023. 

 
 

  

EPISCOPAL VICAR FOR THE SOUTH EAST AREA OF THE ARCHDIOCESE OF SOUTHWARK 

REV CANON VICTOR DARLINGTON, PARK HOUSE, 6A CRESWELL PARK, BLACKHEATH, SE3 9RD 
COMMISSIONS FOR PROMOTING RACIAL AND CULTURAL INCLUSION; EDUCATION AND CARITAS. 

 0333 188 1385 – Email: racialjusticecommission@rcaos.org.uk 
 

 

     

 

 

 

 

25 November 2022 

 

To all Chaplaincies 

 

Rev & dear Fr, 

 

INVITATION TO RACIAL JUSTICE SUNDAY CELEBRATION BY  

ARCHBISHOP JOHN WILSON 

______ 

 

A great event is coming up on Sunday, 5 February 2023. On that day, Archbishop John 

Wilson will be celebrating Racial Justices Sunday at the ST George’s Cathedral, 

Westminster Bridge Road, London SE1 7HY. 

To this wonderful event, the Racial Justice and Cultural Inclusion Commission which I 

coordinate, is delighted to invite your Chaplaincy.  

Kindly advise members of your chaplaincy to come in their traditional dress and 

costumes and possibly a flag of their country of origin. This will add vigour and colour 

to the occasion. 

Mass will begin by 10.00am and everyone is gently requested to be sited at least 15 

minutes before. 

Kindly confirm participation by letting us know how many people will be attending 

from your Chaplaincy. 

Accept the assurances of my prayers and esteem, please. 

 

Canon Victor Darlington 
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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 
 
 

22.01. – Zora 

23.01. – Miloš 
24.01. – Timotej 
25.01. – Gejza 
26.01. – Tamara 

27.01. – Bohuš 
28.01. – Alfonz 
29.01. – Gašpar 
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