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KRST KRISTA PÁNA
10. – 17. 01. 2021

TY SI MÔJ MILOVANÝ SYN, V TEBE MÁM ZAĽÚBENIE
Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani
zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on
vás bude krstiť Duchom Svätým.“
V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.
Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica
zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám
zaľúbenie.“
Mk 1, 7-11
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Hypotetická otázka: Ak by si nebol pokrstený, dal by si sa dnes pokrstiť?
V našich zemepisných šírkach sme takmer všetci boli pokrstení ako deti, na základe
priania a viery našich rodičov. Ale ak by dnes bolo rozhodnutie na tebe, dal by si sa
pokrstiť? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
Ja by som sa určite dal. Po tom všetkom, čo som prežil s Ježišom, by som neváhal ani
sekundu (dúfam). Veď keď sa obzriem spätne na svoj život, tak nikto ma nikdy nemiloval
tak verne ako on. Nikdy nezabudnem, ako som dostal pohľadnicu (bez podpisu
odosielateľa) s textom: „Boh ťa miluje." Nebolo by to možno nič zvláštne, ale bol som vtedy
ďaleko od Boha aj Cirkvi (Boh ani Cirkev ma však nikdy neopustili!). Roky som
nepristupoval ku sviatostiam. A tá pohľadnica mi otvorila oči a pripomenula mi, že som
milovaný aj vo vyhnanstve, ktoré som si sám zvolil.
Vďaka tomu, že ma Ježiš miluje, som neraz zakúsil dobrodenie spoločenstva Cirkvi –
nielen pri liturgii, ale starostlivosť konkrétnych ľudí. A odpustenie hriechov – pre mňa to
je obrovský dôvod pre to, aby som žil s Ježišom. Nepomohla mi nijaká psychológia, ale
slová rozhrešenia, ktoré nado mnou vyslovil kňaz. Viem, nemal by som túto skúsenosť,
ak by som nebol pokrstený, ale keby sa ma niekto pýtal, prečo by sa mal dať pokrstiť,
určite by som mu to povedal ako jeden z hlavných dôvodov.
Keď som rozmýšľal nad nejakou súhrnnou odpoveďou na otázky, ktoré som položil v
úvode, tak mi prišla na um veľmi jednoduchá odpoveď: „Určite áno. Lebo Ježiš." :-)
Moja otázka z úvodu má však okrem uvažovania každého osobne nad svojím krstom ešte
jeden cieľ. Zámerne som napísal, že sme boli pokrstení ako deti. Ale v živote musí nastať
taká chvíľa, keď svoj krst prijmem. Keď Bohu úprimne a s radosťou poďakujem za to, že
som bol pokrstený ako dieťa, a poviem mu, že svoj krst prijímam. A toto má ďalekosiahle
dôsledky. Vtedy sa vlastne stávam akoby dospelým veriacim. Už nie som kresťan preto,
že to chceli rodičia, ale preto, že to chcem ja. Je to chvíľa (niekedy to môže byť veľmi dlhá
chvíľa postupného uvedomovania si vlastnej zodpovednosti), keď začínam vedome a
dobrovoľne žiť s Ježišom. V šťastí i v nešťastí, v zdraví i v chorobe.
Takže ešte jedna otázka: Prijal si svoj krst?
Odporúčam každému pozrieť si Katechizmus Katolíckej cirkvi – učenie o krste. Sú to články
1212 – 1284. Je dobré pripomenúť si, čo všetko sme krstom dostali. Aby sme na otázku,
prečo sme pokrstení (resp. prečo by sme sa dali pokrstiť dnes), odpovedali veľmi
konkrétnym výpočtom darov, ktoré nám Boh v krste dal. Ako inšpiráciu ponúkam slová
svätého Gregora Nazianzského: „Krst je najkrajším a najvznešenejším Božím
dobrodením… Voláme ho darom, milosťou, krstom, pomazaním, osvietením, rúchom
neporušiteľnosti, kúpeľom znovuzrodenia, pečaťou a napokon každým najvznešenejším
menom. Volá sa darom, lebo sa dáva tým, čo predtým nepriniesli nič; milosťou, lebo sa
udeľuje aj vinníkom; krstom, lebo hriech sa pochováva vo vode; pomazaním, lebo je
posvätný a kráľovský (takí totiž boli tí, ktorých pomazávali); osvietením, lebo je jasom a
svetlom; rúchom, lebo zakrýva našu pohanu; kúpeľom, lebo obmýva; pečaťou, lebo je
zachovaním a potvrdením [Božej] nadvlády" (KKC 1216).
Modlitba dňa tejto nedele nám pripomína, že ak sme sa zrodili z vody a Ducha Svätého,
môžeme stále žiť sväto, lebo je s nami všemohúci a večný Boh. Raduj sa, kresťan!
Všemohúci a večný Bože, keď bol Ježiš Kristus pokrstený v Jordáne a vznášal sa
nad ním Duch Svätý, slávnostne si vyhlásil, že je tvojím milovaným Synom; pomáhaj
nám, svojim deťom, zrodeným z vody a Ducha Svätého, stále žiť podľa tvojej svätej
vôle. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a
kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
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Sviatosti uvádzania do kresťanského života
1212 Sviatosťami uvádzania do kresťanského života, t. j. krstom, birmovaním
a Eucharistiou, sa kladú základy celého kresťanského života. „Účasť na Božej
prirodzenosti, ktorú ľudia dostávajú prostredníctvom Kristovej milosti, má istú
podobnosť so vznikom, rastom a udržiavaním prirodzeného života. A vskutku,
veriacich znovuzrodených krstom posilňuje sviatosť birmovania a potom sa
v Eucharistii živia pokrmom večného života, takže týmito sviatosťami uvádzania do
kresťanského života dostávajú v čoraz väčšej miere bohatstvo Božieho života
a napredujú k dokonalosti lásky.“3
1. článok
Sviatosť krstu
1213 Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života
v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným
sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame
sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní:4 „A tak
sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“5
I. Ako sa volá táto sviatosť?
1214 Táto sviatosť sa volá krst (po latinsky baptismus) podľa hlavného obradu, ktorým
sa udeľuje: krstiť je po grécky baptizein, čo znamená „ponoriť“, „pohrúžiť“.
„Ponorenie“ do vody628 symbolicky vyjadruje pochovanie katechumena v Kristovu
smrť, odkiaľ vychádza skrze vzkriesenie s Kristom6 ako „nové stvorenie“ (2 Kor 5, 17;
Gal 6, 15).
1215 Táto sviatosť sa volá aj „kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom“ (Tít
3, 5), lebo naznačuje a spôsobuje ono narodenie z vody a z Ducha, bez ktorého nikto
„nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“1257 (Jn 3, 5).
1216 „Tento kúpeľ sa volá osvietením, lebo tí, čo dostávajú toto [katechetické]
poučenie, sú duchovne osvietení...“7 Keďže pokrstený prijal v krste Slovo, „pravé
svetlo, ktoré osvecuje každého“ (Jn 1, 9), „po osvietení“ (Hebr 10, 32) sa stal „synom
svetla“1243 (1 Sol 5, 5), ba sám sa stal „svetlom“ (Ef 5, 8):
Krst „je najkrajším a najvznešenejším Božím dobrodením... Voláme ho darom,
milosťou, krstom, pomazaním, osvietením, rúchom neporušiteľnosti, kúpeľom
znovuzrodenia, pečaťou a napokon každým najvznešenejším menom. Volá sa darom,
lebo sa dáva tým, čo predtým nepriniesli nič; milosťou, lebo sa udeľuje aj vinníkom;
krstom, lebo hriech sa pochováva vo vode; pomazaním, lebo je posvätný a kráľovský
(takí totiž boli tí, ktorých pomazávali); osvietením, lebo je jasom a svetlom; rúchom,
lebo zakrýva našu pohanu; kúpeľom, lebo obmýva; pečaťou, lebo je zachovaním
a potvrdením [Božej] nadvlády.“8
II. Krst v ekonómii spásy
Predobrazy krstu v starej zmluve
1217 Cirkev v liturgii Veľkonočnej vigílie pri požehnaní krstnej vody slávnostným
spôsobom pripomína veľké udalosti dejín spásy, ktoré už boli predobrazmi tajomstva
krstu:
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„Bože, tvoja neviditeľná moc zázračne účinkuje prostredníctvom sviatostných znakov.
Stvoril si vodu a mnohorakým spôsobom si ju pripravoval, aby nám naznačovala milosť
krstu.“9
1218 Od začiatku sveta je voda,344 toto skromné a obdivuhodné stvorenie, prameňom
života a plodnosti.694 Sväté písmo ju vidí obklopenú starostlivosťou Božieho Ducha:10
„Bože, tvoj Duch sa už na počiatku stvorenia vznášal nad vodami, a tak voda už vtedy
dostala schopnosť posväcovať.“11
1219 Cirkev vidí v Noemovom korábe predobraz spásy701845 prostredníctvom krstu.
A naozaj v korábe „sa zachránili skrze vodu len niekoľkí, celkove osem ľudí“ (1 Pt
3, 20):
„Potopou sveta si vopred naznačil [naše] znovuzrodenie, keď v hlbinách jedného a toho
istého živlu bol koniec nerestí a začiatok čností.“12
1220 Ak je pramenitá voda symbolom života, morská voda je symbolom smrti. Preto
mohla byť predobrazom tajomstva kríža.1010 Podľa tejto symboliky krst znamená
spoločenstvo s Kristovou smrťou.
1221 Ale predovšetkým prechod cez Červené more, skutočné vyslobodenie Izraela
z egyptského otroctva, zvestuje oslobodenie, ktoré spôsobuje krst: „Abrahámovým
potomkom si dal suchou nohou prejsť cez Červené more, aby ľud vyslobodený
z faraónovho otroctva bol predobrazom pokrsteného ľudu.“13
1222 A napokon predobrazom krstu je prechod cez Jordán; ním Boží ľud dostáva do
daru krajinu prisľúbenú Abrahámovmu potomstvu, ktorá je obrazom večného života.
Prisľúbenie tohto blaženého dedičstva sa spĺňa v novej zmluve.
Kristov krst
1223 Všetky predobrazy starej zmluvy sa spĺňajú v Ježišovi Kristovi. Ježiš začína svoj
verejný život po tom, ako sa dal pokrstiť svätému Jánovi Krstiteľovi v Jordáne,14 a po
svojom zmŕtvychvstaní zveruje apoštolom toto poslanie: „Choďte teda, učte všetky
národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať
všetko, čo som vám prikázal“232 (Mt 28, 19-20).15
1224 Náš Pán sa dobrovoľne podrobil krstu svätého Jána, ktorý bol určený hriešnikom,
aby splnil „všetko, čo je spravodlivé“536 (Mt 3, 15). Toto Ježišovo konanie je
viditeľným prejavom toho, že „sa zriekol seba samého“ (Flp 2, 7). Vtedy Duch, ktorý
sa vznášal nad vodami prvého stvorenia, zostupuje na Krista ako predzvesť nového
stvorenia a Otec zjavuje Ježiša ako svojho milovaného Syna.16
1225 Kristus vo svojej Veľkej noci otvoril všetkým ľuďom pramene krstu. A vskutku,
už o svojom umučení, ktoré mal podstúpiť v Jeruzaleme, hovoril ako o „krste“, ktorým
má byť pokrstený.17 766 Krv a voda, ktoré vyšli z prebodnutého boku ukrižovaného
Ježiša,18 sú predobrazmi krstu a Eucharistie, sviatostí nového života.19 Odvtedy sa
ľudia môžu narodiť „z vody a z Ducha“ (Jn 3, 5), aby mohli vojsť do Božieho
kráľovstva.
„Pozri, kde si pokrstený, odkiaľ je krst, ak nie je z Kristovho kríža, z Kristovej smrti.
Celé tajomstvo je v tom, že trpel za teba. V ňom si vykúpený, v ňom si spasený.“20
Krst v Cirkvi
1226 Odo dňa Turíc Cirkev slávila a vysluhovala svätý krst. A skutočne svätý Peter
vyhlasuje zástupu vzrušenému jeho kázaním: „Robte pokánie a nech sa každý z vás dá
pokrstiť v mene Ježiša Krista849 na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar
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Svätého Ducha“ (Sk 2, 38). Apoštoli a ich spolupracovníci udeľujú krst každému, kto
verí v Ježiša: židom, bohabojným i pohanom.21 Krst sa vždy javí ako spojený s vierou:
„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom,“ hovorí svätý Pavol strážcovi
väzenia vo Filipách. A rozprávanie pokračuje: „... a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho
domáci“ (Sk 16, 31. 33).
1227 Podľa svätého apoštola Pavla veriaci má krstom účasť na Kristovej smrti; je s ním
pochovaný a s ním vstáva z mŕtvych:790
„Neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli
pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus
vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom“ (Rim 6, 3-4).22
Pokrstení si „obliekli Krista“.23 Pôsobením Ducha Svätého je krst kúpeľom, ktorý
očisťuje, posväcuje a ospravodlivuje.24
1228 Krst je teda kúpeľom vody, v ktorom „neporušiteľné semeno“ Božieho slova
spôsobuje svoj oživujúci účinok.25 Svätý Augustín o krste hovorí: „Slovo sa pridáva
k [hmotnému] prvku a vzniká sviatosť.“26
III. Ako sa slávi sviatosť krstu?
Uvádzanie do kresťanského života
1229 Stať sa kresťanom sa už od čias apoštolov uskutočňuje postupným napredovaním
a uvádzaním do kresťanského života, ktoré pozostávajú z viacerých etáp. Túto cestu
možno prejsť rýchlo alebo pomaly. Vždy však obsahuje niektoré základné prvky:
ohlasovanie slova, prijatie evanjelia, ktoré vedie k obráteniu, vyznanie viery, krst,
vyliatie Ducha Svätého a pristúpenie k eucharistickému prijímaniu.
1230 Uvádzanie do kresťanského života sa v priebehu storočí a podľa okolností značne
menilo. V prvých storočiach Cirkvi dosiahlo veľký rozvoj s dlhým obdobím
katechumenátu a s celým radom prípravných obradov,1248 ktoré liturgicky
vyznačovali cestu katechumenálnej prípravy a vyúsťovali do slávenia sviatostí
uvádzania do kresťanského života.
1231 Kde sa krst detí stal bežne zaužívanou formou slávenia tejto sviatosti, tento spôsob
slávenia sa stal jediným úkonom, ktorý veľmi skrátene zahŕňa aj etapy, ktoré
predchádzajú uvádzanie do kresťanského života. Krst detí už svojou povahou vyžaduje
katechumenát po krste. Nejde len o potrebné poučenie po krste, ale aj o nevyhnutné
rozvíjanie krstnej milosti počas rastu osoby.13 Tu je vlastné miesto katechézy.
1232 Druhý vatikánsky koncil obnovil pre latinskú Cirkev „viacstupňový katechumenát
dospelých“.27 Jeho obrady sa nachádzajú v Ordo initiationis christianae adultorum
(„Obrad uvádzania dospelých do kresťanského života“) (r. 1972). Koncil okrem toho
dovolil, aby sa „popri tom, čo sa nachádza v kresťanskej tradícii“, v misijných územiach
pripustili „aj také prvky...,1204 ktoré sa používajú u jednotlivých národov, pokiaľ ich
možno prispôsobiť kresťanskému obradu“.28
1233 Dnes sa teda vo všetkých latinských a východných obradoch uvádzanie dospelých
do kresťanského života začína ich vstupom do katechumenátu a vrcholí v jedinom
slávení troch sviatostí: krstu, birmovania a Eucharistie.29 Vo východných obradoch sa
uvádzanie detí do kresťanského života začína krstom,1290 po ktorom bezprostredne
nasleduje birmovanie a prijatie Eucharistie, kým v rímskom obrade toto uvádzanie detí
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pokračuje viacročnou katechézou a neskôr sa končí birmovaním a Eucharistiou, ktorá
je vrcholom ich uvádzania do kresťanského života.30
Mystagógia slávenia
1234 Význam a milosť sviatosti krstu jasne vysvitajú z obradov jeho slávenia. Keď
veriaci s pozornou účasťou sledujú úkony a slová tohto slávenia, sú zasväcovaní do
bohatstva, ktoré táto sviatosť naznačuje a spôsobuje v každom novopokrstenom.
1235 Znak kríža na začiatku slávenia označuje Kristovým znakom617 toho, ktorý mu
bude čoskoro patriť, a znamená milosť vykúpenia, ktorú nám Kristus získal svojím
krížom.2157
1236 Hlásanie Božieho slova objasňuje zjavenú pravdu kandidátom krstu
i zhromaždeniu a vzbudzuje odpoveď viery, ktorá je neoddeliteľná od krstu. Krst je totiž
osobitným spôsobom „sviatosťou viery“,1122 lebo je sviatostnou bránou do života
viery.
1237 Keďže krst znamená oslobodenie od hriechu a od jeho podnecovateľa diabla, nad
kandidátom sa vyslovuje exorcizmus (alebo viacero exorcizmov). Celebrant ho pomaže
olejom katechumenov alebo vloží na neho ruku1673 a on sa výslovne zrieka satana.
Takto pripravený môže vyznať vieru Cirkvi,189 ktorej bude krstom „zverený“.31
1238 Potom sa modlitbou epiklézy posvätí krstná voda1217 (buď v tej istej chvíli, alebo
na Veľkonočnú vigíliu). Cirkev pritom prosí Boha, aby skrze jeho Syna zostúpila do
tejto vody sila Ducha Svätého, aby sa tí, čo ňou budú pokrstení, narodili „z vody
a z Ducha“ (Jn 3, 5).
1239 Potom nasleduje podstatný obrad sviatosti:1214 krst v pravom zmysle slova,
ktorý naznačuje a spôsobuje odumretie hriechu a vstup do života Najsvätejšej Trojice,
a to pripodobnením Kristovmu veľkonočnému tajomstvu. Krst sa najvýraznejšie
udeľuje trojitým ponorením do krstnej vody. Ale už od najstarších čias ho možno
udeľovať aj tak, že sa trikrát leje voda na hlavu kandidáta.
1240 V latinskej Cirkvi vysluhovateľ toto trojnásobné liatie vody sprevádza slovami:
„M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Vo východných liturgiách je
katechumen obrátený na východ a kňaz hovorí: „Krstí sa Boží služobník M. v mene
Otca i Syna i Svätého Ducha.“ A pri vzývaní každej osoby Najsvätejšej Trojice ho
ponorí do vody a opäť ho z nej vyzdvihne.
1241 Pomazanie svätou krizmou,12941574 voňavým olejom, ktorý posvätil biskup,
znamená dar Ducha Svätého daný novopokrstenému. Stal sa kresťanom čiže
„pomazaným“ Duchom Svätým, včleneným do Krista, ktorý je pomazaný za Kňaza,
Proroka a Kráľa.32 783
1242 V liturgii východných cirkví pomazanie olejom hneď po krste je sviatosťou
krizmácie (birmovania). V rímskej liturgii je toto pomazanie predzvesťou druhého
pomazania svätou krizmou,1291 ktoré udelí biskup, čiže sviatosti birmovania, ktorá
vlastne „potvrdzuje“ a završuje krstné pomazanie.
1243 Biele rúcho symbolicky vyjadruje, že pokrstený si obliekol Krista,33 vstal
z mŕtvych s Kristom. Svieca zapálená od veľkonočnej sviece (paškálu) znamená, že
Kristus novopokrsteného osvietil.1216 Pokrstení sú v Kristovi „svetlo sveta“ (Mt
5, 14).34
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Novopokrstený je už Božím dieťaťom v jednorodenom Synovi. Môže sa modliť
modlitbu Božích detí: „Otče náš.“2769
1244 Prvé prijímanie Eucharistie. Keď sa novopokrstený stal Božím dieťaťom
a obliekol si svadobné rúcho, je pripustený na „Baránkovu svadobnú hostinu“ a prijíma
pokrm nového života, Kristovo telo a krv. Východné cirkvi si uchovávajú živé vedomie
jednoty uvádzania do kresťanského života,1292 a preto dávajú sväté prijímanie
všetkým novopokrsteným a birmovaným, a to aj malým deťom, pamätajúc na Pánove
slová: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im...“ (Mk 10, 14). latinská Cirkev
vyhradzuje pristúpenie k svätému prijímaniu tým, čo dosiahli vek používania rozumu,
a zameranie krstu na Eucharistiu vyjadruje prinesením novopokrsteného dieťaťa
k oltáru na modlitbu „Otče náš“.
1245 Slávnostné požehnanie uzatvára slávenie krstu. Pri krste novonarodených má
osobitné miesto požehnanie matky.
IV. Kto môže prijať krst?
1246 „Krst je schopný prijať každý človek a iba ešte nepokrstený človek.“35
Krst dospelých
1247 Od začiatkov Cirkvi je krst dospelých najbežnejší tam, kde sa iba nedávno začalo
hlásanie evanjelia. Katechumenát (príprava na krst) má v tomto prípade dôležité miesto.
Keďže je uvádzaním do viery a do kresťanského života, má pripraviť na prijatie
Božieho daru v krste, birmovaní a Eucharistii.
1248 Katechumenát1230 alebo formácia katechumenov má za cieľ umožniť im, aby
ako odpoveď na Božiu iniciatívu a v spojení s určitým cirkevným spoločenstvom
priviedli k zrelosti svoje obrátenie a svoju vieru. Ide o formáciu celého kresťanského
života, ktorou „sa učeníci spájajú s Kristom, svojím Učiteľom. Preto treba
katechumenov náležite zasväcovať do tajomstva spásy a do mravného života podľa
evanjelia a posvätnými obradmi, ktoré sa majú sláviť postupne, treba ich uvádzať do
života viery, liturgie a lásky Božieho ľudu.“36
1249 Katechumeni1259 „sú už spojení s Cirkvou, už patria do Kristovej rodiny
a nezriedka už žijú životom viery, nádeje a lásky“.37 „Matka Cirkev ich už ako svojich
zahŕňa láskou a starostlivosťou.“38
Krst detí
1250 Keďže sa deti rodia s padlou a dedičným hriechom403 poškvrnenou ľudskou
prirodzenosťou, aj ony potrebujú znovuzrodenie v krste,39 aby boli vyslobodené z moci
tmy a prenesené do kráľovstva slobody Božích detí,40 ku ktorej sú povolaní všetci
ľudia. Krst detí zvlášť ukazuje, že milosť spásy je úplne nezaslúžený dar.1996 Cirkev
a rodičia by teda pripravili dieťa o neoceniteľnú milosť stať sa Božím dieťaťom, keby
mu krátko po narodení neudelili krst.41
1251 Kresťanskí rodičia majú uznať, že táto prax zodpovedá aj ich úlohe starať sa
o život, ktorý im zveril Boh.42
1252 Prax krstiť malé deti je od nepamäti tradíciou Cirkvi. Od druhého storočia sú o nej
výslovné svedectvá. Je však celkom možné, že už od začiatku kazateľskej činnosti
apoštolov, keď prijali krst celé „domy“,43 boli pokrstené aj malé deti.44
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Viera a krst
1253 Krst je sviatosťou viery.45 1123 Viera si však vyžaduje spoločenstvo veriacich.
Jednotliví veriaci môžu veriť iba vo viere Cirkvi. Viera, ktorá sa vyžaduje na krst, nie
je viera dokonalá a zrelá,168 ale je začiatkom, ktorý sa má rozvíjať. Katechumen alebo
jeho krstný rodič dostáva otázku: „Čo si žiadaš od Božej Cirkvi?“ A odpovedá: „Vieru!“
1254 U všetkých pokrstených, u detí i dospelých, má viera po krste rásť. Preto Cirkev
každý rok na Veľkonočnú vigíliu2110 slávi obnovenie krstných sľubov. Príprava na
krst privádza iba na prah nového života. Krst je prameňom nového života v Kristovi,
z ktorého vyviera celý kresťanský život.
1255 Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. To je aj úloha
krstného otca alebo krstnej matky,1311 ktorí majú byť presvedčenými veriacimi,
schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho
ceste kresťanského života.46 Ich úloha je skutočnou ekleziálnou službou (officium).47
Celé cirkevné spoločenstvo nesie časť zodpovednosti za rozvinutie a zachovanie milosti
prijatej v krste.
V. Kto môže krstiť?
1256 Riadnymi vysluhovateľmi krstu sú biskup a kňaz1239-1240 a v latinskej Cirkvi aj
diakon.48 V prípade nevyhnutnosti môže krstiť každý, aj nepokrstený človek, ak má
potrebný úmysel a použije trojičnú krstnú formulu.49 1752 Potrebný úmysel spočíva
v tom, že chce robiť to, čo robí Cirkev, keď krstí. Cirkev vidí dôvod tejto možnosti
v Božej vôli spasiť všetkých ľudí50 a v nevyhnutnej potrebe krstu na spásu.51
VI. Nevyhnutná potreba krstu
1257 Sám Pán Ježiš tvrdí, že krst je nevyhnutne potrebný na spásu.52 1129 Preto
prikázal svojim učeníkom, aby ohlasovali evanjelium a krstili všetky národy.53 Krst je
nevyhnutne potrebný na spásu161846 tým, ktorým sa ohlasovalo evanjelium a mali
možnosť požiadať o túto sviatosť.54 Cirkev nepozná nijaký iný prostriedok na zaistenie
vstupu do večnej blaženosti, iba krst. Preto sa chráni, aby nezanedbala poslanie, ktoré
dostala od Pána, čiže postarať sa, aby boli „znovuzrodení z vody a z Ducha“ všetci,
ktorí môžu byť pokrstení. Boh zviazal spásu so sviatosťou krstu, ale on sám nie je
viazaný svojimi sviatosťami.
1258 Cirkev bola vždy pevne presvedčená, že tí, čo podstúpia smrť pre vieru, aj keď
neprijali krst, sú pokrstení svojou smrťou za Krista a s Kristom. Tento krst krvi, takisto
ako túžba po krste, má účinky krstu,2473 hoci nie je sviatosťou.
1259 Katechumenom,1249 ktorí zomrú pred krstom, zaisťuje spásu, ktorú nemohli
prijať prostredníctvom sviatosti, ich výslovná túžba prijať krst, spojená s ľútosťou nad
vlastnými hriechmi a s láskou.
1260 „Keďže Kristus zomrel za všetkých a konečné povolanie človeka je v skutočnosti
len jedno, a to Božie, máme veriť, že Duch Svätý dáva všetkým možnosť, aby
spôsobom známym Bohu mali účasť na tomto veľkonočnom tajomstve.“55 Každý
človek, ktorý hľadá pravdu a plní Božiu vôľu848 tak, ako ju pozná, môže byť spasený,
hoci nepozná Kristovo evanjelium a jeho Cirkev. Možno predpokladať, že takí ľudia by
boli výslovne túžili po krste, keby boli vedeli, že je nevyhnutne potrebný.
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1261 Pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, Cirkev ich môže iba zveriť Božiemu
milosrdenstvu, ako to robí v pohrebnom obrade za ne. A vskutku, veľké milosrdenstvo
Boha, „ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení“ (1 Tim 2, 4), a Ježišova nežnosť
k deťom, ktorá mu vnukla slová: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte
im...“1257 (Mk 10, 14), dovoľujú nám dúfať, že jestvuje cesta spásy pre deti, ktoré
zomreli bez krstu. Tým naliehavejšia je teda výzva Cirkvi, aby sa nebránilo deťom prísť
ku Kristovi1250 prostredníctvom daru svätého krstu.
VII. Krstná milosť
1262 Rozličné účinky krstu1234 sú naznačené viditeľnými prvkami sviatostného
obradu. Ponorenie do vody pripomína symboliku smrti a očistenia, ale aj znovuzrodenia
a obnovy. Dva hlavné účinky krstu sú teda očistenie od hriechov a znovuzrodenie (nové
narodenie) v Duchu Svätom.56
Na odpustenie hriechov...
1263 Krstom sa odpúšťajú všetky hriechy:977 dedičný hriech i všetky osobné hriechy,
ako aj všetky tresty za hriechy.57 A naozaj, v tých, ktorí boli znovuzrodení, nezostáva
nič, čo by im bránilo vojsť do Božieho kráľovstva:1425 ani Adamov hriech, ani osobný
hriech, ani následky hriechu, z ktorých najťažším je odlúčenie od Boha.
1264 V pokrstenom však zostávajú niektoré časné následky hriechu, ako utrpenie,
choroba, smrť alebo krehkosti spojené so životom, ako sú charakterové slabosti a pod.,
a takisto
náklonnosť
na
hriech,
ktorú
Tradícia
volá
žiadostivosť
(concupiscentia)9762514 alebo metaforicky ohnisko hriechu (fomes peccati): „Hoci je
[žiadostivosť] ponechaná na boj,1426 nemôže uškodiť tým, čo [s ňou] nesúhlasia
a s pomocou milosti Krista Ježiša [jej] mužne odporujú. Ba viac: ‚Kto pretekal podľa
pravidiel, dostane veniec‘405 (2 Tim 2, 5).“58
„Nové stvorenie“
1265 Krst nielenže očisťuje od všetkých hriechov, ale novopokrsteného robí aj „novým
stvorením“ (2 Kor 5, 17), adoptívnym Božím synom,59 505 ktorý sa stal účastným na
Božej prirodzenosti,60 460 Kristovým údom,61 Kristovým spoludedičom62
a chrámom Ducha Svätého.63
1266 Najsvätejšia Trojica dáva pokrstenému posväcujúcu milosť, milosť
ospravodlivenia:1992
 ktorá ho pomocou teologálnych (božských) čností1812 robí schopným veriť
v Boha, dúfať v neho a milovať ho;
 ktorá mu pomocou darov Ducha Svätého1831 umožňuje žiť a konať pod
vplyvom Ducha Svätého;
 ktorá mu pomocou morálnych čností1810 umožňuje rásť v dobrom.
 Celý organizmus nadprirodzeného života kresťana má teda svoje korene vo
svätom krste.
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Včlenení do Cirkvi, Kristovho tela
1267 Krst nás robí údmi Kristovho tela.782 „Preto... sme si navzájom údmi“ (Ef 4, 25).
Krst včleňuje do Cirkvi. Z krstných prameňov sa rodí jediný Boží ľud novej zmluvy,
ktorý presahuje všetky prirodzené alebo ľudské hranice národov, kultúr, rás a pohlaví:
„Veď my všetci... sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo“ (1 Kor 12, 13).
1268 Pokrstení sa stali „živými kameňmi“ na vbudovanie „do duchovného domu, do
svätého kňazstva“ (1 Pt 2, 5). Krstom majú účasť na Kristovom kňazstve a na jeho
prorockom a kráľovskom poslaní, sú „vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ,
ľud určený na vlastníctvo,1141 aby... zvestovali slávne skutky toho, ktorý“ ich „z tmy
povolal do svojho obdivuhodného svetla“ (1 Pt 2, 9). Krst dáva účasť na spoločnom
kňazstve veriacich.784
1269 Keď sa pokrstený stane údom Cirkvi, už nepatrí sebe,64 ale tomu, ktorý za nás
zomrel a vstal z mŕtvych.65 Odvtedy je povolaný, aby sa podriaďoval iným,66 aby im
slúžil67 v spoločenstve Cirkvi a aby poslúchal predstavených Cirkvi a podriaďoval sa
im,68 aby si ich vážil a mal ich v láske.69 Tak ako z krstu vyplývajú zodpovednosti
a povinnosti,871 pokrstený má v Cirkvi aj práva: prijímať sviatosti, živiť sa Božím
slovom a dostávať aj iné druhy duchovnej pomoci Cirkvi.70
1270 Pokrstení, „znovuzrodení [krstom] ako Božie deti, sú povinní vyznávať pred
ľuďmi vieru,2472 ktorú dostali od Boha prostredníctvom Cirkvi“,71 a zúčastňovať sa
na apoštolskej a misijnej činnosti Božieho ľudu.72
Sviatostné puto jednoty kresťanov
1271 Krst je základom spoločenstva všetkých kresťanov,818838 aj tých, ktorí ešte nie
sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou: „Veď tí, čo veria v Krista a riadne prijali
krst, sú v istom, hoci nedokonalom spoločenstve s Katolíckou cirkvou... V krste sú
ospravodlivení vierou, včlenení do Krista, a preto sú právom poctení menom kresťan
a synovia Katolíckej cirkvi ich oprávnene uznávajú za bratov v Pánovi.“73 „Krst teda
vytvára sviatostné puto jednoty jestvujúce medzi všetkými, ktorí boli jeho
prostredníctvom znovuzrodení.“74
Nezmazateľný duchovný znak
1272 Pokrstený, včlenený krstom do Krista, je pripodobnený Kristovi.75 Krst vtláča
kresťanovi nezmazateľný duchovný znak (charakter), ktorý znamená, že patrí Kristovi.
Nijaký hriech nemôže tento znak zotrieť, hoci hriech zabraňuje krstu prinášať ovocie
spásy.76 Krst, udelený raz navždy, nemožno opakovať.
1273 Veriaci včlenení krstom do Cirkvi prijali sviatostný charakter1121 (pečať), ktorý
ich určuje na kresťanský náboženský kult.77 Krstná pečať uschopňuje a zaväzuje
kresťanov, aby slúžili Bohu1070 živou účasťou na posvätnej liturgii Cirkvi
a vykonávali svoje krstné kňazstvo svedectvom svätého života a činorodej lásky.78
1274 „Pánova pečať“ (Dominicus character)79 je pečať, ktorou nás označil Duch
Svätý „na deň vykúpenia“197 (Ef 4, 30).80 „Krst je pečať večného života.“81 Veriaci,
ktorý si „zachová pečať“ až do konca, čiže ostane verný požiadavkám svojho krstu,
bude môcť zomrieť „so znakom viery“,82 2016 s vierou svojho krstu, v očakávaní
oblažujúceho videnia Boha – ktoré je zavŕšením viery – a v nádeji na vzkriesenie.
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Zhrnutie
1275 Uvádzanie do kresťanského života sa uskutočňuje tromi sviatosťami, ktoré tvoria
jeden celok: krstom, ktorý je začiatkom nového života, birmovaním, ktoré tento život
posilňuje, a Eucharistiou, ktorá živí učeníka Kristovým telom a krvou, aby ho
premieňala v Krista.
1276 „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19-20).
1277 Krst je narodením pre nový život v Kristovi. Podľa Pánovej vôle je nevyhnutne
potrebný na spásu ako sama Cirkev, do ktorej krst vovádza.
1278 Podstatný obrad krstu spočíva v ponorení kandidáta do vody alebo v liatí vody na
jeho hlavu, pričom sa vyslovuje vzývanie Najsvätejšej Trojice, t. j. Otca i Syna i Ducha
Svätého.
1279 Ovocie krstu alebo krstná milosť je bohatá skutočnosť. Obsahuje odpustenie
dedičného hriechu a všetkých osobných hriechov, narodenie pre nový život, ktorým sa
človek stáva Otcovým adoptívnym synom, Kristovým údom a chrámom Ducha
Svätého. Pokrstený je tým včlenený do Cirkvi, Kristovho tela, a dostáva účasť na
Kristovom kňazstve.
1280 Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý určuje
pokrsteného na kresťanský náboženský kult. Pre tento charakter nemožno krst
opakovať.83
1281 Tí, čo podstúpia smrť pre vieru, katechumeni a všetci ľudia, ktorí síce nepoznajú
Cirkev, ale pod vplyvom milosti úprimne hľadajú Boha a usilujú sa plniť jeho vôľu,
môžu sa spasiť, aj keď neprijali krst.84
1282 Už od najstarších čias sa krst udeľuje deťom, lebo je Božou milosťou a Božím
darom, ktorý nepredpokladá ľudské zásluhy; deti sú krstené vo viere Cirkvi. Vstup do
kresťanského života otvára prístup k pravej slobode.
1283 Pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, liturgia Cirkvi nás povzbudzuje, aby
sme dôverovali v Božie milosrdenstvo a modlili sa za ich spásu.
1284 V prípade nevyhnutnosti môže krstiť každý človek, ak má úmysel robiť to, čo robí
Cirkev, a leje vodu na hlavu kandidáta, pričom hovorí: „Ja ťa krstím v mene Otca i Syna
i Ducha Svätého.“
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OZNAMY NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA
1. Liturgický kalendár:
Deň týždňa

Liturgický stupeň
slávenia
a liturg. farba

Liturgický sviatok

pondelok

féria v Cezročnom období

utorok

féria v Cezročnom období

streda

féria v Cezročnom období

štvrtok

féria v Cezročnom období

piatok

féria v Cezročnom období

sobota

féria v Cezročnom období

nedeľa

2.nedeľa v Cezročnom období

2. Program, spovedanie a sväté omše:
deň
týždňa

nedeľa
10.01.

čas

program

12.30 – 12.50
13.00 – 14.00

spovedanie
sv. omša – slovensko-česky

19.00 – 19.20
19.30 – 20.00

spovedanie
svätá omša – slovensky

19.00 – 19.20
19.30 – 20.00

spovedanie
svätá omša - slovensky

12.30 – 12.50
13.00 – 14.00

spovedanie
sv. omša – slovensko-česky

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
17.01.

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac január:
Evanjelizačný

Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať
s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba
modliť a byť voči všetkým otvorení.

Úmysel KBS

Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky
chránení pred každým vírusom, ktorí zabíja telo, ale
najmä dušu.
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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.

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.

!!! 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.

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.

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši,

Zachovajte, prosíme,
posvätné ticho v kostole!
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE
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NAĎALEJ PLATÍ, ŽE V ČASE PANDÉMIE
KORONAVÍRUSU COVID-19
SA MUSÍ DODRŽIAVAŤ:


kapacita kostola, ktorá je stanovená na 35 osôb na jednu
bohoslužbu



použiť dezinfekčný prostriedok na to určený a pripravený v
kostole pri vstupe ako aj pri odchode z kostola



pri vstupe do kostola každý účastník bohoslužby musí sa
zapísať a uviesť svoje celé meno a telefónne číslo na zoznam k
tomu určený



mať masku (povinné) na tvári a ňou prekryté ústa i nos počas
prítomnosti v chráme



a bezvýhradne a bezodkladne rešpektovať pokyny označeného
usporiadateľa na to povereného duchovným správcom SCM



smerovanie pohybu pri vchode do chrámu, vo vnútri chrámu
ako aj pri jeho opustení (tzv. jednosmerky). Taktiež dodržiavať
smerovanie a rozostupy aj pri prijímaní Eucharistie



Eucharistia sa podáva výlučne na ruku (a prijímateľ je povinný
ju prijať pred kňazom)



zachovať 2-metrové rozostupy v rade pri prijímaní Eucharistie



že nie je žiadna verejná spoločná modlitba pred sv.omšou



že počas liturgie sa nespieva a nedáva sa znak pokoja



po skončení liturgie sv. omše je nutné opustiť kostol



po skončení každej svätej omše musia byť lavice a priestory
kostola dezinfikované (uvítame pomoc dobrovoľníkov pri
sanitovaní kostola)
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ZRUŠENÉ PODUJATIA
Dávame do pozornosti všetkým veriacim a návštevníkom SCM v Londýne, že

- modlitby chvál, biblické stretnutia, občerstvenie v Church Hall, tichá
adorácia pre vystavenou sviatosťou Oltárnou a iné aktivity a podujatia
až do odvolania kompetentnou autoritou SÚ ZRUŠENÉ.

SCM si vyhradzuje právo meniť a upravovať program podľa aktuálnej situácie
a potrieb. Aktuálne oznamy nájdete vždy na webstránke SCM a v písomných
oznamoch každú nedeľu a na webstránke SCM.

SUVENÍRY SCM
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 už aj vianočné 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.
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PASTIERSKY LIST
Konferencie biskupov Slovenska
Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva
Drahí bratia a sestry!
Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý: Je
cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj.
Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku
Slovenskej republiky.
Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy
dnešného dňa spojiť? Áno, významy Nového roka sa spájajú v nás veriacich ľuďoch.
Sme aj veriaci katolíci a sme aj občania Slovenskej republiky – vo veľkej európskej
rodine národov.
Pravidelne a radi si na Nový rok vinšujeme zdravie, šťastie a hojné Božie
požehnanie. A hoci dnešný deň slávime, s istou bolesťou si však uvedomujeme, že
na nastávajúci rok ešte stále vrhá svoj tmavý tieň svetová pandémia. Oprávnene teda
máme strach o seba i svojich drahých.
Preto by nás veľmi potešilo, keby sa naše krásne novoročné vinše skoro a bohato
naplnili. Vieme však, že nie všetko, čo v novom roku príde a čo nás čaká, je v našich
rukách. Rozhodne potrebujeme veľké Božie požehnanie prameniace z múdrej
Pánovej prozreteľnosti.
O štedrom požehnaní sme počuli v dnešných liturgických čítaniach. Z Knihy
Numeri sme čítali, ako Pán posiela Mojžiša za Áronom a jeho synmi, aby v Božom
mene žehnali všetok ľud.
So žalmistom sme volali: „Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás!“ A prosili sme
„nech nás Pán požehná, a nech si ho ctia všetky končiny zeme“.
Celá novoročná bohoslužba je našou spoločnou prosbou o požehnanie. Žiadame
oň všemohúceho Boha, ktorý je Pán sveta i času. Ale nežiadame ako cudzí, či Bohu
neznámi. Práve naopak! Veď v Liste Galaťanom svätý Pavol zdôrazňuje, že v Ježišovi
Kristovi nás Boh prijal za svoje deti: „Nie si otrok, ale syn!“
Napokon nám svätý Lukáš pripomína Vianoce – teda tú
zázračnú chvíľu, keď Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy,
aby nás vykúpil a aby sme dostali adoptívne synovstvo.
Toto je najhlbší dôvod sviatočnej radosti dnešného dňa. Vďaka
Božej láske sa aj my – skrze Krista narodeného z Panny Márie
Bohorodičky – stávame Božími deťmi! Toto synovstvo a dcérstvo
sme prijali ako svätý dar, keď sme boli pokrstení. A tento dar
zostáva s nami po celý život aj v tomto novom roku, ktorý
začíname modlitbou k nebeskému Otcovi o požehnanie.
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My vaši biskupi chceme v tomto pastierskom liste pripomenúť dôležitosť
duchovného smerovania nás veriacich – i celej spoločnosti –, aby sme boli počas
nastávajúceho roka otvorení tomu potrebnému požehnaniu dobrotivého Pána Boha.
Náš pozitívny vzťah k Bohu, ktorý mnohí ľudia vnímajú ako vzťah k pravej Láske,
Pravde, Vernosti a najvyššiemu Dobru, odporúčame postaviť na prvé miesto
všetkých našich snažení. Lebo vždy – či si to uvedomujeme alebo nie – sme Božie
stvorenia a stále existujeme z Božej milosti (porovnaj Ján 1, 16; Skutky 17, 28).
V tomto roku sa na Slovensku od 15. februára do 31. marca uskutoční celoštátne
elektronické sčítanie ľudu. Sčítanie sa koná opäť po desiatich rokoch. Je to známa
a logisticky náročná udalosť s veľkým dosahom. Sčítanie má podať presnejší obraz
o Slovensku, o jeho bohatstve či chudobe, o jeho vzdelaní a kultúre. A má podať
obraz aj o náboženskej situácii: o tom, koľko je na Slovensku veriacich – katolíkov
latinského i gréckeho obradu, evanjelikov, pravoslávnych a iných, a koľko je takých,
ktorí sa považujú za neveriacich. Otázka náboženskej viery a príslušnosti k cirkvi je
dôležitá a vyžaduje si pravidelné spresnenie.
Toto prihlásenie sa ku svojej
najvernejší obraz o náboženskom
naši ľudia slobodne vyznávajú, kam
zaradil ich krst, ktorý dosiaľ
a demokratickej spoločnosti, a preto
svoju vieru. Využime to! Už sa
prenasledovania, a krstiť svoje deti
bolo v minulosti.

cirkvi má za úlohu utvoriť čo
stave obyvateľov Slovenska. Čo
nábožensky patria, kam ich
nepopreli. Žijeme v slobodnej
môžeme bez obáv vyznávať
nemusíme
báť
nemusíme dávať tajne, ako to

Žijeme v Európe, ktorá vyrástla a dosiaľ čerpá zo židovsko-kresťanského
duchovného dedičstva. Kristova Cirkev sa rozprestiera po celom svete (porovnaj
Matúš 24,14; Rimanom 1,8; Kolosanom 1,5). Patria do nej všetci, ktorí boli pokrstení
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Zahrnutí do nej sú aj tí, ktorí sa azda od cirkvi vzdialili; tí ktorí občas pochybujú
o viere. Cirkev na všetkých týchto pamätá a stále ich pokladá za svojich synov a
dcéry. Denne sa za nich modlí, aby vytrvali vo viere, aby niesli svoj kríž a aby nikdy
nepopreli svoj krst.
Pevne veríme, že Božia láska je väčšia ako naše srdce (porovnaj Prvý Jánov 3,
20) a dáva sa svetu aj pre nich (porovnaj Ján 3, 16). Nech aj títo pri sčítaní zaznačia
do príslušnej rubriky, že sú pokrstení; že srdcom patria do svojej cirkvi.
Francúzsko na jeseň minulého roka opätovne zakúsilo vlnu islamského
terorizmu. Mnohé krajiny sveta odvtedy viac hľadia na túto ťažko skúšanú krajinu
a vyjadrili jej aj úprimnú sústrasť. Pripomeňme si dlhodobý odvážny postoj tejto
krajiny, ako ho vyjadruje jej prezident: „Zoči-voči fanatizmu si Francúzsko zachová
svoje duchovné a hodnotové základy!“.
Vieme, že Francúzsko je sekulárna krajina. A predsa – jej odhodlanie zachovať
si „svoje duchovné a hodnotové základy“ je príkladné. O čo viac by sme mali byť
odhodlaní my kresťania, keď ide o prihlásenie sa k svojim duchovným hodnotám
a ku svojej viere!
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Drahí bratia a sestry! Nie je našou úlohou odsudzovať tých,
ktorí neveria. My si však buďme vedomí, že kresťanská viera je
naše bohatstvo.
Tak ako sa slobodne prihlásime k tomu, že sme muž či žena;
ako sa prihlásime ku svojej národnosti – slovenskej, maďarskej,
rómskej a inej – tak sa prihlásme aj k viere svojej cirkvi.
Nepoprime to, čím sme, bez ohľadu na akékoľvek politické
presvedčenie. Náš krst a naša príslušnosť k cirkvi nás ponad tieto
rozdiely spája. Nech naše Slovensko ukáže, aké v skutočnosti je. A ak niekto popiera
cirkev a Boha, nech sa – na svoju zodpovednosť – podľa toho zariadi. Je to vec jeho
svedomia. My máme svedomie veriace.
Slovensko patrí medzi kresťanské národy už tisíc rokov – od čias sv. Cyrila a
Metoda. Keď sa vám prihovárame a povzbudzujeme vás, aby sme sa všetci priznali k
svojmu krstu, tým sa my biskupi snažíme plniť úlohu nástupcov apoštolov:
povzbudzovať a utvrdzovať všetkých vo viere.
Prosíme, bojujme dobrý boj viery (porovnaj Prvý Timotejovi 6, 12). Robme všetko,
aby sme aj my raz počuli slová, ktoré čítame v poslednej knihe Nového zákona,
v Zjavení apoštola Jána (2, 13): „Pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa“.
Ježiš všetkým sľubuje: „Kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred
Božími anjelmi“ (Lukáš 12, 8). Priznajme sa k Ježišovi Kristovi! Samozrejme, v novom
roku svoju vieru nielen s odvahou vyznajme, ale podľa nej aj žime! Buďme verní
evanjeliu vo svojich skutkoch. Buďme pre našu krajinu soľou a svetlom. Usilujme
sa čo najviac prispievať k spoločnému dobru. Nebojme sa námahy. Naša viera nech
nás posilňuje zostať v prvej línii všetkých dobrých zápasov. Nech nás posilňuje, aby
sme sa neschovávali za druhých a nepýtali sa, čo iní môžu urobiť pre nás, ale čo my
– ako Kristovi učeníci – môžeme urobiť pre všetkých. Kde je lakomstvo, preukážme
štedrosť. Kde je nenávisť, prejavme lásku. Kde je hnev, rozsievajme pokoj. „Žehnajte
a nepreklínajte“, hovorí Sväté písmo (Rimanom 12, 14).
Keď teda dnes slávnosťou Bohorodičky Panny Márie vstupujeme do nového roka
a prosíme o Božie požehnanie, pripomeňme si, že aj my sami máme druhých
požehnávať a byť pre nich požehnaním.
Drahí bratia a sestry, začíname nový rok, v ktorom budeme môcť smelo vyznať
svoju vieru aj príslušnosť ku svojej Cirkvi. Prihlásme sa k Ježišovi Kristovi a k jeho
Matke Panne Márii. Otvorme sa aj týmto spôsobom pre potrebné Božie milosti a
požehnanie do celého nasledujúceho roka.
Nech nás v ňom sprevádza materinská starostlivosť a nebeský príhovor
Bohorodičky, Panny Márie!
Srdečne vás pozdravujú a žehnajú vaši biskupi!
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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 (Jarmila Antoničová, Daniela Brachová,
Vladimír Marko).

PODPORA SCM V ROKU 2021
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.

ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE V LONDÝNE
STOJÍ MESAČNE PRIBLIŽNE 4.500 GBP.

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

MILODARY
Milodary poskytnuté SCM:

-

štvrtok 31/12/2020 £ 54,88.
piatok 01/01/2021 £ 97,66.
nedeľa 03/01/2021 £ 89,82.

streda 06/01/2021 £ 0,00.
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu v mesiaci je
obetovaná za všetkých pravidelných a stálych dobrodincov a podporovateľov SCM.
Všetkým pravidelným a stálym dobrodincom ďakujeme za podporu.
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Z NARIADENIA VLÁDY SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE
A DIECÉZ WESTMINSTER A SOUTHWARK
A Z DÔVODU ZABRÁNENIA ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU
CHURCH HALL MUSÍ ZOSTAŤ ZATVORENÁ
A PODÁVANIE OBČERSTVENIA PO SV. OMŠI
NIE JE DOČASNE DOVOLENÉ AŽ DO ODVOLANIA KOMPETENTNOU AUTORITOU.

Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom,
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým,
kňazom, susedom, kolegom.
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.

–
–
–
–
–
–
–
–

Dáša
Malvína
Ernest
Rastislav
Radovan
Dobroslav
Kristína
Nataša
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