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OSLAVNÁ PIESEŇ 

 
SLÁVA NA VÝSOSTIACH BOHU 

 
Kňaz : Sláva Bohu na výsostiach  

 
Ľud  :  a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. 
Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, 

oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, 
lebo veľká je sláva tvoja, 

Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci. 
 

Pane, Ježišu Kriste, ty  jednorodený Syn, 
Pán a Boh, Baránok Boží, syn Otca: 

Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 
Ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu. 

Ty sedíš po  pravici Otca, zmiluj sa nad nami. 
 

Veď len ty si Svätý, len ty si Pán, 
len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste, 

s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen. 
 
 
 
 

ČÍTANIA a ŽALMY 
 

PRVÉ ČÍTANIE 

Kniha Múdrosti   −   Múd 7, 7-11 

 

Bohatstvo v porovnaní s múdrosťou som nepokladal za nič 
  

Lektor :  Čítanie z Knihy Múdrosti 
 
Modlil som sa a bol mi daný rozum, prosil som a vošiel do mňa duch múdrosti. 
Jej som dal prednosť pred žezlami a trónmi a bohatstvo v porovnaní s ňou som 
nepokladal za nič. Ani drahokam som jej nestaval na roveň, lebo všetko zlato 
vedľa nej je trochou piesku a striebro popri nej za blato možno počítať. 
 

Miloval som ju väčšmi než zdravie a krásu, chcem ju mať radšej ako denné 
svetlo, lebo jej svetlo nikdy nevyhasne. 
 
A spolu s ňou mi prišli všetky dobrá, v jej rukách je nespočetné bohatstvo. 
 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud :    Bohu vďaka. 
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RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Kniha žalmov   −   Ž 90, 12-13. 14-15. 16-17 

  

Kantor :  R./  Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. 

 
Ľud :    R./  Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. 

 
 
Kantor :  Nauč nás rátať naše dni, * 

aby sme našli múdrosť srdca. 
Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? * 
Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. – R./ 

 
Ľud :    R./  Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. 

 

 
Kantor :  Hneď zrána nás naplň svojou milosťou * 

a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života. 
Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, * 
za roky, keď sme okusovali nešťastie. – R./ 

 
Ľud :    R./  Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. 

 
 
Kantor :  Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom * 

a ich deťom tvoja nádhera. 
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; † 
upevňuj dielo našich rúk, * 

dielo našich rúk upevňuj! – R./ 
 
Ľud :    R./  Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. 

 
 

DRUHÉ ČÍTANIE 

List Hebrejom   −   Hebr 4, 12-13 

 

Božie slovo rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca 

 

Lektor :  Čítanie z Listu Hebrejom 
 

Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po 
oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly 
srdca. A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté 
pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. 
 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud :    Bohu vďaka. 
VERŠ PRED EVANJELIOM 
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Kantor :  Aleluja, aleluja, aleluja.  
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
Kantor :  Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 
 
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
 
EVANJELIUM 

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 10, 17-30 

 
Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobný a príď a nasleduj ma! 

 

Kňaz (diakon) :  Pán s vami. 

Ľud :             I s duchom tvojím. 
 

Kňaz (diakon) :    Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka 

Ľud :              Sláva tebe, Pane. 

 
Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: 

„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ 
Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš 
prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš 
podvádzať! Cti svojho otca i matku! 

 
Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ 
Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo 
máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ 

 
On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. 
 
Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, 

čo majú majetky!“ 
 
Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko 
sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť 

do Božieho kráľovstva.“ 
 
Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ 
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je 

všetko možné.“ 
 
Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ 
Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil 

dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal 
stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci 
s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“ 
 
Kňaz (diakon) :    Počuli sme slovo Pánovo. 
Ľud :               Chvála, tebe, Kriste.  
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VYZNANIE VIERY 
 

NICEJSKO-CARIHRADSKÉ VYZNANIE VIERY 
 

Nicejsko-carihradské vyznanie viery alebo Nicejsko-
konštantínopolské vyznanie viery je vyznanie viery, ktoré bolo 
formulované na všeobecnom ekumenickom koncile v Nicei roku 325 a 
v Carihrade (Konštantínopole) roku 381. Je súčasťou učenia 
Katolíckej aj Pravoslávnej cirkvi.  
 
Celebrant začne:  

 
Verím v jedného Boha,  

 
Ľud sa pripojí a spolu s celebrantom pokračujú:  

 
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. 
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Modlitba po svätej omši 
(v cezročnom, adventnom, vianočnom a pôstnom období): 

 

ANJEL PÁNA  
 

C - CELEBRANT 

 
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. 
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Modlitba na úmysel sv. Otca 
 
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. 

 
 

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. 
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OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

 
3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac október: 
 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 

Liturgický stupeň 

slávenia  
a liturg. farba 

pondelok féria  

utorok féria  

streda féria  

štvrtok féria  

piatok 
sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky 

Cirkvi 
spomienka 

sobota sv. Margity Márie Alacoque, panny ľub.spomienka 

nedeľa  29. v Cezročnom období   

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
10.10. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.00 – 16.00 
19.00 – 19.20 

19.30 – 20.15 

spovedanie  
sv. omša – slovensko–česky   

posedenie v Church Hall pri občerstvení 
spovedanie  
sv. omša – slovensky 

pondelok    

utorok   

streda 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 
19.00 – 19.20 

19.30 – 20.00 

spovedanie  
sv. omša – slovensky 

sobota    

nedeľa 
17.10. 

12.30 – 12.50 

13.00 – 14.00 
14.00 – 16.00 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.15 

spovedanie  
sv. omša – slovensko–česky   

posedenie v Church Hall pri občerstvení 
spovedanie  
sv. omša – slovensky 

Evanjelizačný 
Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia v prospech 
jednoduchého životného štýlu, šetrnému voči životnému prostrediu, 

a aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl. 

Úmysel KBS 
Aby sa posolstvo evanjelia stávalo viditeľným v praktických činoch 

a živote našej spoločnosti  
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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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PRÍHOVOR SVÄTÉHO OTCA NA STRETNUTÍ 
S BISKUPMI, KŇAZMI, ZASVÄTENÝMI OSOBAMI 

A KATECHÉTMI  
 

Bratislava 13. septembra (TK KBS)  

 
Príhovor Svätého Otca, ktorý predniesol v bratislavskej katedrále svätého Martina 

 
 

Drahí bratia biskupi, 
Drahí kňazi, rehoľníčky, rehoľníci a seminaristi,  

Drahí katechéti, sestry a bratia, dobrý deň!  
 
Srdečne vás pozdravujem a ďakujem Mons. Stanislavovi Zvolenskému za jeho slová. 
Ďakujem za pozvanie, aby som sa cítil ako doma: prichádzam k vám ako váš brat, a preto 

sa cítim ako jeden z vás. Som tu, aby som s vami zdieľal vašu cestu, - toto je úlohou 
biskupa, čiže pápeža, - vaše otázky, očakávania a nádeje tejto cirkvi a tejto krajiny. A keď 
už hovoríme o krajine, práve som pani prezidentke povedal, že Slovensko je báseň! 
Zdieľanie, to bol štýl prvej kresťanskej komunity: jednomyseľne zotrvávali na modlitbách, 

kráčali spoločne (porov. Sk 1,12- 14). Aj sa hádali, ale kráčali spoločne.  
 
To je prvá vec, ktorú potrebujeme: Cirkev, ktorá kráča spolu a prechádza po cestách života 
s horiacou fakľou Evanjelia. Cirkev nie je pevnosťou, nie je mocenskou štruktúrou, či 

hradom, ktorý je postavený na návrší, hľadiaci zhora na svet s odstupom a vystačí si sám. 
Tu v Bratislave hrad už je a je krásny. Ale Cirkev je spoločenstvo, ktoré túži pritiahnuť ku 
Kristovi cez radosť Evanjelia - nie je hrad; je kvasom, z ktorého sa vytvára Kráľovstvo lásky 
a pokoja v ceste sveta. Prosím vás, nepodľahnime pokušeniu okázalej nádhery a svetskej 
veľkoleposti! Cirkev musí byť pokorná ako bol pokorný Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého 

(*teol. : úplné vnútorné vyprázdnenie) a stal sa chudobným, aby nás obohatil (porov. 2 
Kor 8,9): prišiel, aby prebýval medzi nami a vyliečil naše zranené človečenstvo.  

 

Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeľuje od sveta a nepozerá na život s 
odstupom, ale žije v jeho vnútri. Žiť vo vnútri – nezabudnime na to: zdieľať, kráčať spolu, 
prijímať otázky a očakávania ľudí. Toto nám pomáha oslobodiť sa od zameranosti na seba 
samých: centrom Cirkvi .... Kto je centrom Cirkvi? To nie je Cirkev! A keď sa Cirkev pozerá 

len na samú seba, skončí ako žena v evanjeliu: zhrbená, hľadiaca na svoj pupok (porov. 
Lk 13, 10- 13). Stredom Cirkvi nie je ona sama! Zanechajme prílišné starosti o samých 
seba, o naše štruktúry či o to ako sa spoločnosť na nás pozerá. A to nás nakoniec privedie 
k "teológii líčenia"... Ako sa lepšie nalíčiť...? Ponorme sa radšej do skutočného života ľudí, 

reálneho života ľudí a položme si túto otázku: aké sú potreby a duchovné očakávania 
nášho ľudu? Čo očakávame od Cirkvi? Zdá sa mi dôležité snažiť sa odpovedať na tieto 
otázky a prichádzajú mi na um tri slová.  
 

Prvé je sloboda. Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená 
slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým 
ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná 
a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv.  

 
Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a 
navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, 
bojovať za ňu každý deň. Na to, aby ste mali skutočnú slobodu, nestačí, aby sme boli 

slobodní na vonkajšej rovine alebo v spoločenských štruktúrach. Sloboda nás priamo volá 
k zodpovednosti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu, k tomu, aby sme rozvíjali životné 
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procesy. Toto je náročné a máme z toho strach. Niekedy je jednoduchšie nenechať sa 
vyprovokovať konkrétnymi situáciami a kráčať ďalej tak, že opakujeme minulosť, bez 

srdca, bez rizika voľby: radšej sa vliecť životom a robiť to, o čom druhí rozhodujú za nás 
– možno dav alebo verejná mienka, alebo veci, ktoré nám médiá predávajú. To nie je dobre ́. 
A dnes často robíme veci, o ktorých za nás rozhodujú médiá. A stratíte slobodu. 

Pripomeňme si dejiny izraelského národa: trpeli za tyranskej vlády faraóna, boli otrokmi; 

potom ich Pán vyslobodil, ale na to, aby dosiahli skutočnú slobodu – nielen od nepriateľov 
– museli prejsť púšťou, teda namáhavou cestou. A začali premýšľať: „Neviem, či nám 
nebolo lepšie predtým; mali sme na jedenie aspoň cibuľu...“. Je to veľké pokušenie: radšej 
trochu cibule než námaha a riziko súvisiace so slobodou. To je jedno z pokušení. Včera 

som v rozhovore s ekumenickou skupinou spomínal Dostojevského "Veľkého inkvizítora". 
Kristus sa v tajnosti vracia na zem a inkvizítor mu vyčíta, že dal ľuďom slobodu. Stačí 
kúsok chleba a niečoho iného; stačí kúsok chleba a niečo iné. Stále to pokušenie, 
pokušenie cibule. Radšej trochu cibule a chleba ako námaha a riziko slobody. Nechávam 

na vás, aby ste sa nad týmito vecami zamysleli.  
 
Niekedy nás táto predstava ohrozuje aj v Cirkvi: radšej mať všetko vopred stanovené, 
zákony, ktoré treba dodržať, bezpečnosť a uniformnosť, než byť zodpovední a dospelí 

kresťania, ktorí myslia, pýtajú sa vlastného svedomia a vedia aj spochybniť svoje 
predstavy. Mať všetko regulované je začiatkom kazuistickej morálky. V duchovnom a 
cirkevnom živote máme pokušenie hľadať falošný pokoj, ktorý nám zaručuje 
bezproblémový stav, namiesto evanjeliového ohňa, ktorý nás znepokojuje, ktorý nás 

premieňa. Bezpečná egyptská cibuľa je pohodlnejšia ako neznáme púšte. Avšak Cirkvi, 
ktorá nedáva priestor dobrodružstvu slobody – aj v duchovnom živote – hrozí to, že sa 
stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí sú na to možno zvyknutí; ale mnohých iných – 
najmä v mladších generáciách – neláka ponuka viery, ktorá im nenechá vnútornú 

slobodu, nepriťahuje ich Cirkev, kde musia všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať.  
 
Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôležitý 
je tento vzťah. Budeme mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame 
silu a autoritu, ale Kristova cirkev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta; chce byť 

„fontánou“ nádeje v živote ľudí. Je to riziko. Je to výzva. Hovorím to predovšetkým 
pastierom: vy vykonávate službu v krajine, kde sa mnohé veci rýchlo zmenili a kde sa 
spustili mnohé demokratické procesy – ale sloboda je ešte stále krehká. Je krehkou 

predovšetkým v srdci a v mysli ľudí. Preto vás povzbudzujem, aby ste ich formovali k 
slobode od rigidnej religiozity. Vyjsť z tohoto a nechajte ich rásť v slobode! Nech sa nik 
necíti utláčaný, ale každý nech má možnosť objaviť slobodu Evanjelia a postupne vstúpiť 
do vzťahu s Bohom; a to s dôverou človeka, ktorý vie, že pred Ním si môže niesť svoj príbeh 

a svoje rany bez strachu a bez pretvárok, bez starostí o to, aby sme museli obhájiť svoj 
obraz. Aby sme dokázali povedať: "Som hriešnik", ale aby sme to povedali úprimne, nie 
aby sme sa bili do pŕs a ďalej verili, že sme spravodliví. Sloboda. Nech je evanjeliová zvesť 
oslobodzujúca a nikdy nie utláčajúca. A nech je Cirkev znakom slobody a prijatia!  

Som si istý, že sa nikdy nedozvieme, odkiaľ to pochádza. Poviem vám niečo, čo sa stalo 
pred nejakým časom. Ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi. Povedal: "No, boli 
sme 400 rokov pod Turkami a trpeli sme. Potom 50 rokov pod komunistami a trpeli sme. 
Ale sedem rokov s týmto nunciom bolo horších ako obe tieto veci!" Niekedy sa sám seba 

pýtam: koľko ľudí môže povedať to isté o svojom biskupovi alebo farárovi? Koľko ľudí? 
Nie, bez slobody, bez otcovstva to nejde.  
 

Druhé slovo, prvé bolo sloboda, je tvorivosť. Ste deťmi veľkej tradície. Vaša náboženská 
skúsenosť ma ́ pôvod v kázaní a v službe žiarivých osobností sv. Cyrila a Metoda. Oni nás 

učia, že evanjelizácia nie je nikdy jednoduchým opakovaním minulosti. Radosťou 
Evanjelia je vždy Kristus, ale cesty, ktorými sa táto radostná zvesť má šíriť časom a 

dejinami sú rozdielne. Cesty sú všetky rozdielne. Cyril a Metod kráčali spolu po týchto 
končinách európskeho kontinentu a zapálení túžbou po ohlasovaní evanjelia vymysleli 
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novú abecedu, aby mohli preložiť Bibliu, liturgické texty a kresťanskú náuku. Tak sa stali 
apoštolmi inkulturácie viery tu u vás. Vymysleli nové jazyky na šírenie Evanjelia; boli 

tvoriví v pretlmočení kresťanského posolstva; boli tak blízko ľudu, s ktorým sa stretali, že 
sa naučili rozprávať ich jazykom a prijali ich kultúru. Nepotrebuje toto isté aj dnešné 
Slovensko? Pýtam sa. Nie je snáď toto najurgentnejšou úlohou Cirkvi pri dnešných 
európskych národoch: vymyslieť nove ́ „abecedy“, aby zvestovala vieru? V pozadí máme 

bohatú kresťanskú tradíciu. V mysli mnohých ľudí je, žiaľ, táto tradícia dnes len v 
spomienkach na minulosť, ktorá už nehovorí a neposkytuje orientáciu pri životných 
rozhodnutiach. Zoči voči strate zmyslu pre Boha a radosti viery nepomôžu náreky; neosoží 
nám zabarikádovať sa v pevnosti obranného katolicizmu, súdiť a obviňovať zlý svet. 

Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Dajme pozor! Evanjelium ešte nie je uzavreté, je otvorené! 
Je v platnosti, je v platnosti, pokračuje. Spomeňme si na tých mužov, ktorí chceli priniesť 
ochrnutého človeka až k Ježišovi, ale nebolo miesta ani predo dvermi. Odkryli strechu a 
otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý (porov. Mk 2,1-5). Boli tvoriví! Tvárou v 

tvár ťažkostiam - "Ale ako to urobíme?" .... Ach, urobme to!" - tvárou v tvár generácii, 
ktorá možno neverí, ktorá stratila zmysel pre vieru, alebo ktorá zredukovala vieru na zvyk, 
či viac-menej prijateľnú kultúru, skúsme otvoriť dieru a byť kreatívni! Sloboda, 

kreativita... Aké krásne, keď vieme nájsť nové cesty, spôsoby a jazyky na zvestovanie 

Evanjelia! A my si môžeme pomôcť ľudskou tvorivosťou, každý z nás má aj túto možnosť, 
ale veľkým kreatívcom je Duch Svätý! On je ten, kto nás nabáda k tvorivosti! Ak svojím 
kázaním a svojou pastoráciou už nedokážeme vojsť dnu bežnou cestou, snažme sa otvoriť 
iné priestory; skúsme inými cestami.  

 
A tu urobím jednu zátvorku. Kázanie. Ktosi mi povedal, že v „Evangelii gaudium“ som sa 
príliš zastavil pri homílii, pretože je to jeden z problémov tejto doby. Áno, homília nie je 
sviatosť, ako tvrdili niektorí protestanti, ale je to svätenina! Nie je pôstnym kázaním, nie, 

je to niečo iné. Je v srdci eucharistie. A myslite na veriacich, ktorí musia počúvať homílie 
trvajúce 40 minút, 50 minút, na témy, ktorým nerozumejú, ktoré sa ich nedotýkajú... 
Prosím vás, kňazi a biskupi, dobre si premyslite, ako pripraviť homíliu, ako ju urobiť, aby 
ste mali kontakt s ľuďmi a aby sa nechali inšpirovať biblickým textom. Homília by 
zvyčajne nemala byť dlhšia ako desať minút, pretože ľudia po ôsmich minútach strácajú 

pozornosť, s výnimkou ak je veľmi zaujímavá. Čas by však mal byť 10-15 minút, nie viac. 
Jeden môj profesor homiletiky hovorieval, že homília musí mať vnútornú súdržnosť: 

myšlienku, obraz a cit; aby ľudia odchádzali s myšlienkou, obrazom a niečím, čo pohlo 

ich srdce. Tak jednoduché je ohlasovanie evanjelia! A tak kázal, že Ježiš berie vtáky, berie 
polia, berie toto... konkrétne veci, ale aby ľudia rozumeli. Prepáčte, ak sa k tomu vrátim, 
ale znepokojuje ma to... [potlesk] Dovolím si zlomyseľnosť: potlesk začali rehoľné sestry, 
ktoré sú obeťami našich homílií!  

 
Cyril a Metod otvorili túto novú kreativitu, tak urobili a hovoria nám toto: Evanjelium 
nemôže rásť, pokiaľ nie je zakorenené v kultúre národa, t. j. v jeho symboloch, otázkach, 

slovách a postojoch. Obaja bratia museli čeliť mnohým prekážkam a boli prenasledovaní. 

Veď to viete. Boli obvinení z herézy, lebo sa opovážili prekladať jazyk viery. Toto je 
ideológia, ktorá sa rodí z pokušenia mať veci uniformné. Za snahou chcieť byť uniformný 
sa skrýva ideológia. Evanjelizácia je však procesom inkulturácie: je úrodným semenom 
novosti; je novosťou Ducha, ktorý všetko obnovuje. "Roľník seje," povie Ježiš, "potom ide 
domov a spí. On nevstáva, aby videl, či rastie, či klíči... To Boh dáva rast. V tomto zmysle 

život príliš nekontrolujte: nechajte život rásť, ako to robili Cyril a Metod. Je na nás, aby 
sme dobre zasiali a starali sa oň ako otcovia. Roľník sa stará, ale nechodí každý deň na 

kontrolu, aby videl, ako rastie. Ak to robí, zabije rastlinu.  
 
Sloboda, kreativita a napokon, dialóg. Cirkev, ktorá formuje ľudí v zmysle vnútornej a 
zodpovednej slobody a ktorá vie byť tvorivá ponoriac sa do dejín a kultúry, je tiež Cirkvou, 

ktorá vie viesť dialóg so svetom – s tými, ktorí vyznávajú Krista, hoci nie sú „naši ľudia“; 
s tými, ktorí kráčajú namáhavou cestou duchovného hľadania; a tiež s tými, ktorí neveria. 
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Nie je selektívny, nie je to dialóg s malou skupinou, ale so všetkými: s veriacimi, s tými, 
ktorí sa usilujú o svätosť, s vlažnými a s neveriacimi. Hovorí s každým. Je to Cirkev, ktorá 

– podľa príkladu Cyrila a Metoda – pevne spája Východ a Západ, s ich rozličnými 
tradíciami a citlivosťou. Je to spoločenstvo, ktoré zvestovaním Evanjelia lásky vytvára 
spoločenstvo, priateľstvo a dialóg medzi veriacimi, medzi rôznymi vierovyznaniami a medzi 
národmi.  

 
Jednota, spoločenstvo a dialóg sú vždy krehké, najmä vtedy, keď̌ máme za sebou bolestné 
dejiny, ktoré zanechali jazvy. Spomienky na zranenia môžu nechať skĺznuť̌ k 

zatrpknutosti, nedôvere, ba aj opovrhnutiu; a podnecujú nás, aby sme sa oddeľovali 

ohradami od tých, ktorí sú iní ako my. Rany však môžu byť aj priechodmi či otvormi, cez 
ktoré napodobňujúc rany nášho Pána umožňujú priechodu Božieho milosrdenstva. Jeho 
milosti, ktorá mení životy a robí z nás šíriteľov pokoja a zmierenia. Viem, že máte príslovie: 
„Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom“. Toto nás inšpiruje. Je to veľmi evanjeliové! Je 

to Ježišova výzva, aby sme prerušili začarovaný a ničivý kruh násilia, aby sme nastavili 
druhé líce tomu, kto udiera, aby sme dobrom premáhali zlo (porov. Rim 12,21). Zaujala 
ma jedna udalosť zo života kardinála Korca. Bol to jezuitský kardinál, bol prenasledovaný 

režimom, uväznený a nútený 

tvrdo pracovať, až ochorel. 
Keď prišiel do Ríma pri 
príležitosti Jubilea v roku 
2000, išiel do katakomb, 

zapálil sviečku za svojich 
prenasledovateľov a prosil 
pre nich o milosrdenstvo. 
Toto je Evanjelium! Toto je 

Evanjelium! Rastie v živote a 
v dejinách skrze pokornú 
lásku, skrze trpezlivú lásku. 
  

Drahé a drahí, som Bohu 
vďačný za to, že som tu s 
vami; a ďakujem vám zo 
srdca za to, čo robíte, i za to, 

čím ste a za to, čo urobíte 
inšpirovaní touto homíliou, 
ktorá je zároveň semienkom, 
ktoré zasievam... Uvidíme, či 

rastliny vyrastú! Prajem 
vám, aby ste naďalej kráčali 
cestou evanjeliovej slobody, v 
tvorivosti viery a v dialógu, 

ktorý vyviera z Božieho 
milosrdenstva. Boh nás 
stvoril ako bratov a sestry a 
volá nás k tomu, aby sme 

boli tvorcami pokoja a 
svornosti. Zo srdca vás 
žehnám. A, prosím vás, 

modlite sa za mňa. Ďakujem!  
 

Zdroj: 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210913115  
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KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 
 

... pokračovanie ... 

PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY  

PRVÝ ODDIEL „VERÍM“ – „VERÍME“  

DRUHÝ ODDIEL – VYZNANIE KRESŤANSKEJ VIERY 

 

SYMBOLY VIERY  

PRVÁ KAPITOLA VERÍM V BOHA OTCA  

DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA  

DOBRÁ ZVESŤ: BOH POSLAL SVOJHO SYNA  

„ZVESTOVAŤ… KRISTOVO NEVYSPYTATEĽNÉ BOHATSTVO“ (Ef 3,8)  

V SRDCI KATECHÉZY: KRISTUS  

2. článok „I V JEŽIŠA KRISTA, JEHO JEDINÉHO SYNA, NÁŠHO PÁNA“  

3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“  

1. odsek BOŽÍ SYN SA STAL ČLOVEKOM  

I. Prečo sa Slovo stalo telom?  

II. Vtelenie  

III. Pravý Boh a pravý človek  

IV. Ako je Boží Syn človekom?  

KRISTOVA ĽUDSKÁ DUŠA A JEHO ĽUDSKÉ POZNANIE  

KRISTOVA ĽUDSKÁ VÔĽA  

PRAVÉ KRISTOVO TELO  

SRDCE VTELENÉHO SLOVA  

Zhrnutie  

 

479 V čase, ktorý určil Boh, si jednorodený Syn Otca, večné Slovo a podstatný obraz Otca, vzal 
telo, pričom nestratil svoju božskú prirodzenosť a prijal ľudskú prirodzenosť.  
 
480 Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek v jednote svojej božskej osoby; preto je jediným 
Prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi.  
 
481 Ježiš Kristus má dve prirodzenosti, božskú a ľudskú, ktoré nie sú zmiešané, ale spojené v 
jedinej osobe Božieho Syna.  
 

482 Keďže je Kristus pravý Boh a pravý človek, má ľudský rozum a ľudskú vôľu; tie sú dokonale 
zladené a podriadené jeho božskému rozumu a jeho božskej vôli, ktoré má spoločne s Otcom a 
Duchom Svätým.  
 
483 Vtelenie je teda tajomstvo obdivuhodného spojenia božskej a ľudskej prirodzenosti v jedinej 
osobe Slova.  

 

 

 

http://www.katechizmus.sk/index.php
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=574
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=296
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=306
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=576
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=579
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Ef%203,%208
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=581
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=586
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=618
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=619
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=620
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=626
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=630
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=637
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=639
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=644
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=646
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=649
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=651
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=296
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=306
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938


 

15 

 

2. odsek „… POČAL SA Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“  

I. Počal sa z Ducha Svätého…  
 

484 Zvestovaním Panne Márii sa začína „plnosť času“ (Gal 4,4), čiže splnenie prisľúbení a 
príprav. Mária je povolaná počať toho, v ktorom bude telesne prebývať „celá plnosť 
božstva“(461) (Kol 2,9). Božia odpoveď na jej otázku: „Ako sa to stane, veď ja muža 
nepoznám?“ (Lk 1,34) poukazuje na moc Ducha: „Duch Svätý zostúpi na teba“(721) (Lk 1,35).  
 
485 Poslanie Ducha Svätého je vždy spojené s poslaním Syna a je naň zamerané. Duch Svätý, 
ktorý je „Pán a Oživovateľ“, je poslaný(689, 723) posvätiť lono Panny Márie a božsky ju oplodniť, 
aby tak počala Otcovho večného Syna v ľudskej prirodzenosti, ktorú z nej prijal.  
 
486 Jednorodený Syn Otca, počatý ako človek v lone Panny Márie, je „Kristus“, čiže pomazaný 
Duchom Svätým (437) už od začiatku svojej ľudskej existencie, hoci sa to stane známym len 
postupne: pastierom, mudrcom, Jánovi Krstiteľovi, učeníkom. Celý život Ježiša Krista bude teda 
dávať najavo, ako ho „Boh pomazal… Duchom Svätým a mocou“ (Sk 10,38).  

 

II. … narodil sa z Márie Panny  

MÁRIINO PREDURČENIE  

 
488 „Boh poslal svojho Syna“ (Gal 4,4), ale aby mu „dal telo“, chcel slobodnú spoluprácu 
jedného stvorenia. Preto si od večnosti za matku svojho Syna vyvolil jednu z dcér Izraela, 
židovské dievča z Nazareta v Galilei, pannu zasnúbenú „mužovi z rodu Dávidovho, menom 
Jozefovi. A meno panny bolo Mária“ (Lk 1,26-27).  
„Otec milosrdenstva chcel, aby vtelenie predchádzal súhlas predurčenej matky, aby tak, ako 
žena prispela k smrti, žena prispela aj k životu“  
 
489 Počas celej Starej zmluvy bolo Máriino poslanie pripravované(722) poslaním svätých žien. 
Na samom začiatku je Eva: napriek svojej neposlušnosti dostáva prisľúbenie potomstva, ktoré 
zvíťazí nad Zlým, (410) a prisľúbenie, že bude matkou všetkých žijúcich. (145) Na základe tohto 
prisľúbenia Sára počne syna i napriek svojmu vysokému veku. Boh si proti všetkému ľudskému 
očakávaniu volí to, čo svet považuje za bezmocné a slabé, aby ukázal, že je verný svojmu 
prisľúbeniu:(64) Annu, Samuelovu matku, Deboru, Rút, Juditu, Ester a mnohé iné ženy. Mária 
„vyniká medzi poníženými a chudobnými Pána, ktorí od neho s dôverou očakávajú a prijímajú 
spásu. Ňou, vznešenou dcérou sionskou, sa konečne po dlhom očakávaní prisľúbenia napĺňa 
čas a nastoľuje sa nový poriadok spásy.“  
 

 

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE  

 
490 Aby Mária mohla byť matkou Spasiteľa, „bola od Boha obdarovaná darmi hodnými takej 
veľkej úlohy“. Anjel Gabriel ju vo chvíli zvestovania pozdravuje ako plnú milosti. (2676, 2853) A 
skutočne, aby mohla dať slobodný súhlas svojej viery zvestovaniu svojho povolania,(2001) bolo 
potrebné, aby ju úplne viedla Božia milosť.  
 
491 Cirkev si v priebehu storočí uvedomila, že Mária, ktorú Boh naplnil milosťou, (411) bola 

vykúpená už od svojho počatia. Dogma o Nepoškvrnenom počatí, ktorú v roku 1854 vyhlásil 
pápež Pius IX., vyznáva, že:  
„preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou 
všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, 
uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.“  
 
492 Tento jas „celkom výnimočnej svätosti“, ktorým je Mária „obdarovaná od prvej chvíle svojho 
počatia“, dostáva celý od Krista: je „vzhľadom na zásluhy svojho Syna vykúpená vznešenejším 
spôsobom“. (2011) Otec ju viac ako ktorúkoľvek inú stvorenú osobu „v Kristovi požehnal(1077) 

http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=657
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=658
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Gal%204,%204
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=461
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Kol%202,%209
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Lk%201,%2034
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=721
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Lk%201,%2035
file://///Volumes/GoogleDrive/My%20Drive/021_ROK%202021/OZNAMY%202021/%253faction=getp&pstring=689,%252520723
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=437
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Sk%2010,%2038
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=662
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=664
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Gal%204,%204
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Lk%201,%2026-27
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=722
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=410
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=145
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=64
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=667
file://///Volumes/GoogleDrive/My%20Drive/021_ROK%202021/OZNAMY%202021/%253faction=getp&pstring=2676,%2525202853
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2001
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=411
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=2011
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1077
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
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všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1,3). On si ju v ňom ešte pred stvorením sveta 
vyvolil, aby bola pred jeho tvárou svätá a nepoškvrnená v láske.  
 
493 Otcovia východnej tradície nazývajú Božiu Matku „Celá svätá“ (po grécky Panagia) a 
oslavujú ju ako „uchránenú od akejkoľvek škvrny hriechu, akoby Duchom Svätým stvárnenú a 
utvorenú ako nové stvorenie“. Z Božej milosti Mária počas celého svojho života zostala čistá od 
akéhokoľvek osobného hriechu.  

 

„NECH SA MI STANE PODĽA TVOJHO SLOVA…“  

 
494 Na zvesť, že mocou(2617) Ducha Svätého porodí „Syna Najvyššieho“ bez toho, že by poznala 
muža, (148) Mária odpovedala s „poslušnosťou viery“ a v istote, že „Bohu nič nie je nemožné“: 
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,37-38). A tak keď Mária dala 
svoj súhlas Božiemu slovu, stala sa Ježišovou matkou(968) a nezdržiavaná nijakým hriechom 
prijala celým srdcom spasiteľnú Božiu vôľu a celkom sa zasvätila osobe a dielu svojho Syna, 
aby v závislosti od neho a spolu s ním s pomocou Božej milosti slúžila tajomstvu vykúpenia:  
„,Ona,‘ ako hovorí svätý Irenej, ,poslušnosťou sa stala príčinou spásy pre seba a pre celé ľudské 
pokolenie.‘ Preto viacerí dávni Otcovia vo svojom ohlasovaní radi s ním tvrdia: ,Uzol Evinej 
neposlušnosti rozviazala Máriina poslušnosť; čo zviazala panna Eva neverou, to Panna Mária 
rozviazala vierou.‘ A pri porovnávaní s Evou nazývajú Máriu ,matkou žijúcich‘(726) a častejšie 
zdôrazňujú: ,Skrze Evu smrť, skrze Máriu život.‘“  

 

MÁRIINO BOŽSKÉ MATERSTVO  

MÁRIINO PANENSTVO  

MÁRIA – „VŽDY PANNA“  

MÁRIINO PANENSKÉ MATERSTVO V BOŽOM PLÁNE  

Zhrnutie  

3. odsek TAJOMSTVÁ KRISTOVHO ŽIVOTA  

4. článok JEŽIŠ KRISTUS „TRPEL ZA VLÁDY PONCIA PILÁTA, BOL UKRIŽOVANÝ, 
UMREL A BOL POCHOVANÝ“  

5. článok JEŽIŠ KRISTUS „ZOSTÚPIL K ZOSNULÝM, TRETIEHO DŇA VSTAL Z MŔTVYCH“  

6. článok JEŽIŠ KRISTUS „VSTÚPIL NA NEBESIA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA OTCA 

VŠEMOHÚCEHO“  

7. článok „ODTIAĽ PRÍDE SÚDIŤ ŽIVÝCH I MŔTVYCH“  

TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLICKÉ STRETNUTIA 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
ADRESA: Slovak Catholic Mission in London, 14 Melior Street, London SE1 3QP 
 
DUCHOVNÝ SPRÁVCA SCM:      SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU: 
Rev. Tibor Borovský         Daniela Brachová 
Mobil: (+44) 07597 637 411       Mobil: (+44)  
Email: info@scmlondon.org       Email: secretary@scmlondon.org  
 

STRÁNKOVÉ HODINY: 
Streda 15.00 – 18.00 hod.     (potreba dohodnúť stretnutie cez secretary@scmlondon.org ) 
 

Počas mesiacov júl, august až do polovice septembra kancelária SCM nebude v prevádzke 

a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti. 
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http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=148
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Lk%201,%2037-38
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=968
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=726
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=674
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=676
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http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=904
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=904
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BIBLICKÉ STRETNUTIA 
 

Poď, pridaj sa k nám 
 

 poznávať Božie slovo cez nedeľné evanjelium 

 učiť sa rásť v láske k Bohu a k ľuďom 

 a zažiť príchuť spoločenstva 
 

Tešíme sa na Teba! 
 

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

Otvorené biblické stretko na London Bridge 
 

 
 

HĽADÁME ANIMÁTOROV 
 
Hľadáme animátorov pre prípravu k sviatostiam.  
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u duchovného správcu SCM do 15.októbra 
2021. 
 
 

PRIHLASOVANIE K SVIATOSTIAM 
 

Každý, kto sa chce prihlásiť k príprave ku sviatostiam (krstu, 1.sv.prijímania, 
sviatostiam kresťanskej iniciácie a manželstva), môže tak urobiť do 17.októbra 
2021. Môže sa prihlásiť prostredníctvom emailu (info@scmlondon.org alebo 
secretary@scmlondon.org ) alebo osobne po skončení bohoslužieb v sakristii 
kostola u duchovného správcu.   
Nové termíny sú uvedené na webovej stránke SCM. 

 

 

POĎAKOVANIE ZA UPRATOVANIE KOSTOLA  
 
Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 8. októbra 2021 
podali pomocnú ruku a prišli pomôcť upratať 
kostol.  
 
Boh vás žehnaj!  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
https://www.amway.sk/fbsk
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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 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. 
 

BUĎ VEĽKORYSÝ A ŠTEDRÝ K NEJ I HRDÝ NA SEBA SAMÉHO. 
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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 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 nedeľu 03/10/2021  
zbierka :   £ 148.80 
GA obálky :  £   30.00 
 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu 
v mesiaci je obetovaná za všetkých pravidelných 
a stálych dobrodincov a podporovateľov SCM.  
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Dnes po svätej omši Vás pozývame na kávu a čaj do Church Hall. 

Church Hall je otvorená do 15.30 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 
 

10.10. – Slavomíra 
11.10. – Valentína 

12.10. – Maximilián 
13.10. – Koloman 
14.10. – Boris 

15.10. – Terézia 
16.10. – Vladimíra 
17.10. – Hedviga 
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