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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 4. ADVENTNÚ NEDEĽU  
 

 

deň 
týždňa 

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

nedeľa 
18.12. 

4. adventná nedeľa (rok “A”) 

13.30 – 13.50 
14.00 – 14.45 
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 
19.12. 

pondelok po 4.adventnej nedeli 

10.30 – 12.00 
13.00 – 14.30 

spovedanie  
spovedanie 

utorok 
20.12. 

utorok po 4.adventnej nedeli 

  

streda 
21.12. 

streda po 4.adventnej nedeli 

  

štvrtok 
22.12. 

štvrtok po 4.adventnej nedeli 

  

piatok 
23.12. 

piatok po 4.adventnej nedeli 

  

sobota 
24.12. 

sobota po 4.adventnej nedeli 

  

nedeľa 
25.12. 

Narodenie Pána - slávnosť (rok “A”) 

13.30 – 13.50 
14.00 – 15.00 
15.00 – 16.30 

 

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

vianočnej kapustnici   
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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 7, 10–14 

 

Hľa, panna počne 

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

 

Pán prehovoril k Achazovi: „Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, 
či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“ 

Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Pána.“ 

A Izaiáš riekol: „Počúvajte teda, Dávidov dom. Nestačí, že obťažujete ľudí, ešte 
aj môjho Boha obťažujete? A preto vám Pán sám dá znamenie: Hľa, panna počne 
a porodí syna a dá mu meno Emanuel.“ 

 
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 24, 1-2. 3-4b. 5-6 

 
Žalmista zaspieva refrén:   

Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. 

 
Ľud zopakuje a zaspieva refrén:   

Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, * 
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. 
Veď on sám položil jeho základy na moriach * 
a upevnil ho na vodách. 
 
Ľud zaspieva refrén:   
Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, * 
kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? 
Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, * 
čo nedvíha svoju dušu k márnosti. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. 
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Taký dostane požehnanie od Pána * 
a odmenu od Boha, svojho spasiteľa. 
To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, * 
čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. 
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DRUHÉ ČÍTANIE 
 
Lektor ide k ambone a číta druhé čítanie. Ostatní stále sedia a počúvajú.  

 

List svätého apoštola Pavla Rimanom   −   Rim 1, 1–7 

 

Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, Boží Syn 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lektor :  Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 

Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie 
evanjelium, ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach skrze svojich 
prorokov o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu a podľa 
Ducha svätosti od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn, 
o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. 

Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad, aby na slávu jeho mena 
poslušne uverili všetky národy; k nim patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom. 

Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým: Milosť vám 
a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. 

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: 

 
Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, Boh s nami. 
 
Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

 

Aleluja, aleluja, aleluja. 

EVANJELIUM 
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Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 1, 18-24 

 

Ježiš sa narodí z Márie, zasnúbenej s Jozefom, Dávidovým synom 

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

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená 
s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala 
z Ducha Svätého. 

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju 
zamýšľal potajomky prepustiť. 

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn 
Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je 
z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud 
z hriechov.“ 

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna 
počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh 
s nami. 

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju 
manželku. 

 

 Kňaz zakončí čítanie Evanjelia slovami: 

 
Kňaz :    Počuli sme slovo Pánovo. 

Ľud odpovie:  Chvála tebe, Kriste. 
 
 

 

 

 

 
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. 

SPOVEDANIE PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI 
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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 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 
 
 

POĎAKOVANIE ZA UPRATOVANIE  
A ZDOBENIE KOSTOLA  

 
V piatok 16. decembra 2022 sa upratoval a zdobil kostol a Church Hall.  

 
Veľmi pekne ďakujem 
všetkým , ktorí si urobili čas 
a pripravili náš chrám k 
dôstojnej oslave Narodenia 
nášho Pána. 

 
 

 

NÁSTENNÝ KALENDÁR SCM K DISPOZÍCII 
 
Slovenská katolícka misia v Londýne vydala – ako každý rok – 
nástenný kalendár, ktorý je teraz k dispozícii pre záujemcov. 
Nástenný kalendár je nepredajný, odporúča sa príspevok na 
pokrytie nákladov na výrobu kalendára (£ 6). Nech poslúži ako 
vhodný darček, dekoračný predmet, či reprezentačná 
pozornosť alebo jednoducho praktická duchovná pomôcka pre 
každodenný život. 

 
PROSÍM, PODPORTE MANNA SOCIETY 

 
Dear Manna Society supporter, 
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We have been presented with a golden opportunity to increase our funding by 
100% this Christmas!! 
  
The Aviva Community Fund have very kindly offered to match £ for £ all 
donations that we receive (up to a maximum of £250)  until 28th December.  
  
Ideally, we would like to raise one month’s running cots via this initiative 
i.e.£40,800. This figure also ties in very nicely with the fact that we have been 
offering our services to the homeless & those in need since 1982 - 40 years in 
total.  
  
If you are in a postion to do so and would like to donate please click on this 
link .https://www.avivacommunityfund.co.uk/p/the-manna-day-centre. 
  
Please forgive me if I have already being in contact with you regarding this 
initiative but it’s such a great opportunity we wanted to make as many people 
aware of it as possible. Please feel free to spread the word!. 
  
Many, many thanks for your ongoing support of our work. 
  
Wishing you a very happy Christmas and every blessing in the coming year. 
  
Best wishes, 
Paddy 
 
Paddy Boyle 
Manna Society Administrator 
Tele: 020 7357 9363 (Option 3) 
The Manna Society, 12 Melior Street, London SE1 3QP 
www.mannasociety.org.uk / www.facebook.com/TheMannaSociety / @MannaCentre 
 

 

The Manna Society  

Running a Day Centre for homeless people near London Bridge 

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 

... pokračovanie ... 

https://www.avivacommunityfund.co.uk/p/the-manna-day-centre
http://www.mannasociety.org.uk/
http://www.facebook.com/TheMannaSociety%20/
https://www.mannasociety.org.uk/
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PRVÁ ČASŤ:  VYZNANIE VIERY  

 
„ A M E N “  

 

1061 Vyznanie viery, ako aj posledná kniha Svätého písma sa končí hebrejským slovom Amen. (2856) Toto 

slovo sa často nachádza aj na konci modlitieb Nového zákona. Takisto aj Cirkev končí svoje modlitby slovom 
Amen. 

 

1062 V hebrejčine Amen pochádza z toho istého koreňa ako slovo „veriť“. Tento koreň vyjadruje stálosť, 

vierohodnosť, vernosť. Tak chápeme, prečo môže „Amen“ znamenať tak vernosť Boha voči nám, (214) ako 
aj našu dôveru v neho. 

 

1063 U proroka Izaiáša sa vyskytuje výraz „verný Boh“, (215) doslovne „Boh Amen“, t. j. Boh verný svojim 

prisľúbeniam: „Kto bude chcieť byť požehnaný na zemi, bude chcieť byť požehnaný Bohom Amen“ (Iz 

65,16) . Náš Pán často používa slovo „Amen“ („veru“), niekedy aj opakovane , aby zdôraznil vierohodnosť 
svojho učenia, (156) svoju autoritu založenú na Božej pravde. 

 

1064 Záverečné „Amen“ Vyznania viery opakuje teda a potvrdzuje jeho prvé slovo: „Verím.“ Veriť znamená 

povedať „Amen“ Božím slovám, prisľúbeniam a prikázaniam, znamená úplne sa spoľahnúť na toho, ktorý je 

„Amen“ nekonečnej lásky a dokonalej vernosti. Každodenný kresťanský život bude teda „Amen“ onomu 
„Verím“ Vyznania viery nášho krstu: (197, 2101)  

„Nech ti je tvoje Vyznanie viery akoby zrkadlom. Pozoruj sa v ňom, aby si videl, či veríš všetko, čo vyznávaš, 

že veríš, a raduj sa každý deň zo svojej viery.“ 

 

1065 Ježiš Kristus sám je „Amen“ (Zjv 3,14) . On je definitívne „Amen“ Otcovej lásky k nám; on berie na 
seba a završuje naše „Amen“ Otcovi: „Všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú ,áno‘, a preto je skrze 

neho aj naše ,amen‘ Bohu na slávu“ (2Kor 1,20) :  

„Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi  

máš ty, Bože, Otče všemohúci,  

v jednote s Duchom Svätým  
všetku úctu a slávu  

po všetky veky vekov.  

AMEN.“ 

 

DRUHÁ ČASŤ:  SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA 

 
P R E Č O  L I T U R G I A ?  

 

1066 V Symbole viery Cirkev vyznáva tajomstvo Najsvätejšej Trojice a tajomstvo jej vôle (50) podľa jej 

„dobrotivého rozhodnutia“ (Ef 1,9) o celom stvorení: Otec uskutočňuje „tajomstvo svojej vôle“ tak, že dáva 

svojho milovaného Syna a svojho Svätého Ducha na spásu sveta a na slávu svojho mena. Také je Kristovo 
tajomstvo, zjavené a uskutočnené v dejinách podľa určitého zámeru, podľa múdro usporiadaného 

„rozhodnutia“, (236) ktoré svätý Pavol nazýva „plán [ekonómia] tajomstva“ (Ef 3,9) a ktoré patristická 

tradícia pomenuje „ekonómiou vteleného Slova“ alebo „ekonómiou spásy“. 

 

1067 „Toto dielo vykúpenia ľudstva a dokonalej oslavy Boha, ktorého predohrou boli veľké Božie skutky 
uprostred ľudu Starého zákona, uskutočnil Kristus Pán predovšetkým veľkonočným tajomstvom svojho 

požehnaného umučenia, zmŕtvychvstania a slávneho nanebovstúpenia. V tomto tajomstve ,svojou smrťou 

našu smrť premohol a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život‘. Lebo z boku Krista zosnulého na kríži sa 

zrodilo obdivuhodné tajomstvo celej Cirkvi.“ (571) Preto Cirkev v liturgii slávi predovšetkým veľkonočné 
tajomstvo, ktorým Kristus zavŕšil dielo našej spásy. 

 

1068 Toto Kristovo tajomstvo Cirkev ohlasuje a slávi vo svojej liturgii, aby veriaci z neho žili a svedčili o 

ňom vo svete:  

https://katechizmus.sk/kkc-2856
https://katechizmus.sk/kkc-214
https://katechizmus.sk/kkc-215
https://svatepismo.sk/hladat?term=Iz%2065,16
https://svatepismo.sk/hladat?term=Iz%2065,16
https://katechizmus.sk/kkc-156
https://svatepismo.sk/hladat?term=Zjv%203,14
https://svatepismo.sk/hladat?term=2Kor%201,20
https://katechizmus.sk/kkc-50
https://svatepismo.sk/hladat?term=Ef%201,9
https://katechizmus.sk/kkc-236
https://svatepismo.sk/hladat?term=Ef%203,9
https://katechizmus.sk/kkc-571
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=67
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
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„Liturgia totiž, ktorou sa ,uskutočňuje dielo nášho vykúpenia‘, nadovšetko v božskej eucharistickej obete, 

najväčšmi prispieva k tomu, aby veriaci svojím životom prejavovali a iným odhaľovali Kristovo tajomstvo a 
skutočnú povahu pravej Cirkvi.“ 

 

Č O  Z N A M E N Á  S L O V O  L I T U R G I A ?  

 

1069 Slovo „liturgia“ v pôvodnom význame znamená „verejné dielo“, „službu v mene ľudu alebo v prospech 
ľudu“. V kresťanskej tradícií znamená, že Boží ľud sa zúčastňuje na „Božom diele“. Prostredníctvom liturgie 

Kristus, náš Vykupiteľ a Veľkňaz, pokračuje vo svojej Cirkvi, s ňou a skrze ňu v diele nášho vykúpenia.  

 

1070 V Novom zákone sa slovom „liturgia“ označuje nielen slávenie Božieho kultu, ale aj ohlasovanie 

evanjelia a činorodá láska. Vo všetkých týchto prípadoch ide o službu Bohu a ľuďom. Cirkev je pri 
liturgickom slávení služobnicou na obraz svojho Pána, jediného „Liturga“, lebo má účasť na jeho kňazstve 

(kult), (783) ktoré je prorocké (ohlasovanie slova) a kráľovské (služba lásky).  

„Liturgia sa teda právom pokladá za vykonávanie kňazského úradu Ježiša Krista. V nej sa vnímateľnými 

znakmi naznačuje a spôsobom vlastným každému z nich uskutočňuje posväcovanie človeka a tajomné telo 

Ježiša Krista, čiže Hlava a jej údy, vykonáva dokonalý verejný kult. Preto každé liturgické slávenie ako dielo 
Krista Kňaza a jeho tela, ktorým je Cirkev, je nanajvýš posvätnou činnosťou, ktorej účinnosti sa ani 

významom, ani stupňom nevyrovná nijaká iná činnosť Cirkvi.“ 

 

L I T U R G I A  A K O  P R A M E Ň  Ž I V O T A  

 
1071 Liturgia, Kristovo dielo, je aj činnosťou jeho Cirkvi. Realizuje a ukazuje Cirkev ako viditeľný znak 

spoločenstva medzi Bohom a ľuďmi skrze Krista. Zapája veriacich do nového života spoločenstva. (1692) 

Vyžaduje, aby sa všetci na nej zúčastňovali „vedome, aktívne a s úžitkom“.  

1072 „Liturgia nevyčerpáva celú činnosť Cirkvi“: má ju predchádzať evanjelizácia, viera a obrátenie. Vtedy 

môže prinášať ovocie v živote veriacich – nový život podľa Ducha, angažovanie sa v poslaní Cirkvi a službu 
jej jednote. 

 

M O D L I T B A  A  L I T U R G I A  

 

1073 Liturgia je aj účasťou na Kristovej modlitbe, ktorou sa Kristus obracia na Otca v Duchu Svätom. Každá 
kresťanská modlitba nachádza v liturgii svoj prameň a svoj ciel: Prostredníctvom liturgie sa vnútorný človek 

zakoreňuje a upevňuje v nesmiernej láske, ktorou nás miluje Otec vo svojom milovanom Synovi. To sa samo 

„obdivuhodné Božie dielo“ prežíva a zvnútorňuje každou modlitbou „v každom čase v Duchu“ (2558) (Ef 

6,18) . 
 

K A T E C H É Z A  A  L I T U R G I A  

 

1074 „Liturgia je vrchol, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a zároveň prameň, z ktorého vyviera všetka jej 

sila.“ Je teda vynikajúcim miestom pre katechézu Božieho ľudu. „Katechéza je svojou povahou spätá s 
každým liturgickým a sviatostným slávením, lebo vo sviatostiach, najmä v Eucharistii, Ježiš Kristus plne 

pôsobí, aby pretváral ľudí.“ 

1075 Liturgická katechéza (426) sa zameriava na to, aby vovádzala do Kristovho tajomstva (je 

„mystagógiou“), a to tak, že postupuje od viditeľného k neviditeľnému, od označujúceho k označovanému, 

od „sviatostí“ k „tajomstvám“. (774) Takáto katechéza je úlohou miestnych a regionálnych katechizmov. 
Tento Katechizmus, ktorý chce poslúžiť celej Cirkvi v rozmanitosti jej obradov a kultúr, vyloží to, čo je 

základné a spoločné pre celú Cirkev v oblasti liturgie chápanej ako tajomstvo a slávenie (prvý oddiel), a 

potom sedem sviatostí a sväteniny (druhý oddiel). 

PRVÝ ODDIEL: SVIATOSTNÁ EKONÓMIA  

REGISTRÁCIA ČLENA SCM 

https://katechizmus.sk/kkc-783
https://katechizmus.sk/kkc-1692
https://katechizmus.sk/kkc-2558
https://svatepismo.sk/hladat?term=Ef%206,18
https://svatepismo.sk/hladat?term=Ef%206,18
https://katechizmus.sk/kkc-426
https://katechizmus.sk/kkc-774
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
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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 11/12/2022  
Zbierka   :  £    265.00 
GA obálky  :  £    107.00 
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: 
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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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 
 
 

18.12. – Sláva 
19.12. – Judita 
20.12. – Dagmara 
21.12. – Bohdan 
22.12. – Adela 
23.12. – Nadežda 
24.12. – Adam a Eva  
25.12. – Narodenie Pána 
   1.sviatok vianočný 

 
Created and printed by SCM London 

Náklad / Number of prints : 30 
 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London  
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