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ROČNÍK IV. - č. 09/2020 

 

 
 

1. PÔSTNA NEDEĽA 
01. – 08. 03. 2020 

  
 

 
 

JEŽIŠ SA ŠTYRIDSAŤ DNÍ POSTÍ A JE POKÚŠANÝ 

Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní 
a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 

Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto 
kameňov stanú chleby.“ 

On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, 
ktoré vychádza z Božích úst.‘“ 

Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel 
mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz 
o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ 

Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“ 

A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá 
sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou 
a budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: 
‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“ 

Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu. 
Lk 6, 39-45   
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Nechcem mať s cirkvou nič spoločné. Vyberajú si len to, čo im vyhovuje. Kradli, viedli križiacke 
výpravy a mnohí z nich sú pedofilmi (R. Luknár, SME Víkend, 9. 3. 2019, 4.) – takto príkro sa 
pred rokom vyslovil jeden slovenský herec na adresu cirkvi. Niekoho uteší, že rovnako odmietavo 
sa vyslovil aj na adresu ďalších ľudí a inštitúcií, vlády i opozície, novinárov i hercov a vlastne 
celého národa: Vymeniť treba celý národ… Keď som to čítal, s mnohým, čo hovorí, azda aj 
s väčšinou, som súhlasil, jeho postoj izolácie a skepsy sú však neprijateľné. Môj život, moje 
náboženstvo a moja viera znamenajú pre mňa aj boj a zatiaľ som nestratil túžbu ten boj viesť. 
Na prvú pôstnu nedeľu každoročne čítame evanjelium o boji. Ježiš bojuje s diablom, ktorý ho 
pokúša. V Lukášovom podaní je pokúšanie trojako znázornené. Diabol ponúka Ježišovi, aby si 
zabezpečil živobytie, moc a slávu. Ježiš odpovedá diablovi podobne ako neskôr v mnohých 
sporoch s farizejmi a zákonníkmi, a to citátmi z Písma. Šikovne vie z Biblie citovať aj diabol, na 
čo Ježiš končí rozhovor, že stačilo, že je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. 
Rozprávanie o pokúšaní v evanjeliách nasleduje hneď po správe o Ježišovom pokrstení. Ježiš sa 
dá pokrstiť, aby sa pridal k obnovnému hnutiu, ktoré má obrátiť ľud od snahy zabezpečiť seba, 
svoju moc a úspech k snahe zabezpečiť úspech Božieho kráľovstva. Po krste je Ježiš plný Ducha 
Svätého. Tento Duch ho vedie na púšť a do boja s diablom. Ide vlastne o to, čo by sme nazvali 
vydarenosť, úspešnosť nášho života. Herec, ktorého som citoval z jeho rozhovoru, sa vyznáva, 
že nepotrebuje peniaze, majetok, auto, uznanie ani slávu. Ježiš sa vyznáva veľmi podobne. Na 

rozdiel od toho herca však nebojuje len o seba, ale bojuje o svet, o ľudí, o ich šťastie a spásu. 
Podľa Lukášovho textu Ježiš po odchode z púšte začal obchádzať synagógy, kde vykladal Písmo 
a hovoril s ľuďmi. Okrem iného navštívil aj „svoj“ Nazaret. Tam predostrel program: Prišiel som 
oslobodiť chudobných. Vystúpenie v Nazarete skončilo pokusom jeho krajanov zabiť ho. 
Ježiš však nehovorí: vymeniť národ, vymeniť Nazaret. Pokračuje v boji. Napokon z ľudského 
ohľadu dopadne najhoršie, ako sa dá – jeho ľudia, jeho cirkev ho odmietnu a aby si s ním ani 
nešpinili ruky, dali ho nenávideným Rimanom ukrižovať. O čo vlastne ide? Pre skeptika 
a pesimistu ide aspoň o sebaúctu, vydržať sám so sebou, urobiť si svoju robotu a mať od 
všetkých pokoj. Nepokladám to za riešenie, ale chápem. Určite je to lepšie ako si zúfať a ešte 
omnoho lepšie ako bojovať o majetok, moc a slávu. Úplne najhoršie je pritom hrať sa na svätého, 
ako radil diabol Ježišovi. Viera, náboženstvo, cirkev vzbudzujú najväčší odpor práve vtedy, kde 
sa mocenské, telesné a kariérne žiadosti skrývajú za hru na svätosť. Ten odpor sa dá pochopiť. 
Prečo však to sväté, Duchom naplnené, aspoň nehľadať, aspoň po ňom netúžiť? 
Odpovedať na túto otázku nám pomáha apoštol Pavol, ako sme dnes čítali z jeho Listu Rimanom. 
Na tomto mieste listu svojsky vysvetľuje text Piatej knihy Mojžišovej, kde sa píše o Božom 
zákone: Nie je v nebesiach, aby sme si povedali, kto nám ho dolu prinesie? Nie je za morom, aby 

sme povedali, kto nám ho vynesie z hlbín mora?! V Starom zákone sa na tieto otázky 
odpovedalo: To slovo je blízko teba, je v tvojich ústach a tvojom srdci (Dt 30,12-14). Apoštol 
zamenil Zákon za Krista. Preto píše: Kto v neho verí, nebude zahanbený; kto jeho vzýva, bude 
spasený. Teda už nie, kto verí a vyznáva Zákon, ale kto verí, že Ježiš je Pán a že Boh ho vzkriesil 
z mŕtvych, je zachránený. 
Odpoveď je podobná ako v Starom zákone: Záchrana je blízko teba, je v tvojom srdci. Nejde tu 
však o žiadnu romantiku. Srdce je v Biblii centrom rozumu i citov. A Boh je jeho inšpiráciou. 
Celá podstata biblického náboženstva je v snahe priviesť človeka k pozornosti voči vlastnému 
srdcu, vlastnému rozumu a vlastným citom až tak, aby sme si odpovedali na otázku: Čím je 
inšpirované? Ktosi povedal, že srdce človeka je priepasť. Niektorí teológovia hovoria: Toľko je 
ciest v tejto priepasti k Bohu, koľko je podôb ľudského srdca. Ak si niekto svoj boj vybojoval 
tak, že pohŕda ponukou diabla zabezpečiť si živobytie, moc a slávu, hoci pohŕda aj cirkvou, 
neopovážim sa povedať, že taký človek nemá svoju cestu k Bohu. Teológ Karl Rahner hovorieval 
v týchto prípadoch o anonymných kresťanoch. Takých, čo sú pozorní na svoje srdce, svoje 
svedomie, na jednotu rozumu a citov svojho srdca. Ak si ten boj ukončím však len sám pre seba 
bez toho, aby mi zaspievalo srdce radosťou namiesto pádu do smútku a izolácie, ten boj je 
predčasne ukončený. Ako keď sa športovec vzdá prv, než príde do cieľa (hoc by sa tam len 
dovliekol). 
Ježiš odišiel z púšte a šiel do „svojho“ Nazareta, kde ho chceli zmárniť. Nevzdal to a ďalej bojoval 
o človeka. Z toho vznikla jeho cirkev. Tá, ktorá neokráda, nezneužíva a nepretvaruje sa, ale 
počúva, chápe, sprevádza, radí, ktorá lieči ľudské zranenia a ťarchy. Žiadna iná cirkev ani nie 
je. To ostatné, čo sa na ňu tvári, je paródia slúžiaca diablovi, ako hovorí pápež František. Dajme 
sa aj my pozvať do boja o naše srdce a nezostaňme sami. Vtedy ľahšie rozpoznáme, po čom túžiť 
a ako sa uzdraviť.                   - Karol Moravčík - 
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OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia a liturg. farba 

pondelok féria v pôstnom období  

utorok féria v pôstnom období  

streda féria v pôstnom období  

štvrtok féria v pôstnom období  

piatok féria v pôstnom období  

sobota féria v pôstnom období  

nedeľa  2.pôstna   

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
01.03. 

10.50 – 12.15 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
13.00 – 14.00 

 
14.15 – 14.45 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  

19.30 – 20.15 

zasadnutie Farskej rady 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
úmysel sv. omše za dobrodincov 
a podporovateľov SCM 
pobožnosť krížovej cesty 
spovedanie 
spovedanie 

sv. omša –  slovensky  

pondelok   

utorok   

streda 
15.00 – 18.00 
18.45 – 19.20 
19.30 – 20.00 

administratívne hodiny 
spovedanie  
sv. omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 

19.00 – 19.25 
18.30 – 19.00 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

 

pobožnosť krížovej cesty 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
moderovaná adorácia pred vystavenou 

sviatosťou Oltárnou k BSJ  

sobota   

nedeľa 
08.03. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.15 – 14.45 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
pobožnosť krížovej cesty  
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
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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.  

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac marec: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Evanjelizačný 
Za cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu 
a rástla v jednote.  

Úmysel KBS 
Aby rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a s láskou 
obklopovali chorých i starých. 

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. 
 

 

 

mailto:slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk
http://www.catholicsafeguarding.org.uk/
http://www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding
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PRIHLASOVANIE K SVIATOSTIAM 
 

Všetko o spôsobe prihlásenia novonarodených detí ku sviatosti krstu nájdete 
na webstránke SCM alebo v letáku vzadu v kostole na stolíku.  
 

Všetko o spôsobe prihlásenia sa na prípravu k sviatosti manželstva nájdete na 
webstránke SCM alebo v letáku vzadu v kostole na stolíku. 
Prihlásenie sa k sviatosti manželstva sa žiada minimálne 6 mesiacov pred 
dátumom plánovanej svadby. 

 
Všetko o spôsobe prihlásenia sa na prípravu k ostatným sviatostiam nájdete 
na webstránke SCM alebo v letáku vzadu v kostole na stolíku. 

 
 

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 

 

 

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.  

 

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši, 

Zachovajte, prosíme, 
 

 

posvätné ticho v kostole! 
 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE 

https://www.amway.sk/fbsk
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The UK Government has published more information on the new points-based immigration system that 
will be introduced from 1 January 2021. You can find more information on the new immigration system 
on GOV.UK. 

We want to be entirely clear that there will be no change to the rights and status of EU citizens 
currently living in the UK who apply to the EU Settlement Scheme. 

If you’re an EU, EEA or Swiss citizen living in the UK by 31 December 2020, you and your family members 
can apply to the EU Settlement Scheme continue living in the UK after 30 June 2021. 

More than 3.2 million applications have already been made to the EU Settlement Scheme and nearly 2.9 
million grants of status under the scheme have already been made. Each of these is accompanied by a 
digital proof of that status which cannot be lost, stolen or tampered with. People can share their digital 
status using the online service if the choose. 

Apply to the EU Settlement Scheme today 

The EU Settlement Scheme caseworkers are always looking for reasons to approve applications where 
possible and so we encourage those eligible to apply to the scheme to do so today. If you or anyone you 
know needs help with an application, please contact the Settlement Resolution Centre on 0300 123 7379. 
Alternatively, you can ask a question in writing by email. 

National Identity Cards at the border 

EU, EEA, and Swiss citizens who have, or are eligible for, status under the scheme will be able to use 
their national identity card to enter the UK until at least 31 December 2025. Thereafter, they will continue 
to be able to travel here on their national identity card, provided it meets International Civil Aviation 
Organisation standards. 

For other EU, EEA and Swiss citizens, there will be no change to travel document requirements in 2020. 
We intend generally to phase out their use of national identity cards for travel to the UK and we will set 
out our plans in due course. We will announce further details, including the date for this change, well in 
advance to allow travellers good time to plan their trips. 

Kind Regards,                                    Home Office Communications 

 

MODEROVANÁ ADORÁCIA  
PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 

Srdečne pozývame všetkých na moderovanú 
prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou 
Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho. 
Poklona začína hneď po skončení svätej omše na prvý 
piatok 6. marca 2020 o 20.00 hod. (sv. omša začína o 
19.30 hod.)  

https://response.smartcdn.co.uk/homeofficeR4/mailresponse.asp?tid=19173&em=19384541&turl=https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know
https://response.smartcdn.co.uk/homeofficeR4/mailresponse.asp?tid=19173&em=19384541&turl=https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://response.smartcdn.co.uk/homeofficeR4/mailresponse.asp?tid=19173&em=19384541&turl=https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://response.smartcdn.co.uk/homeofficeR4/mailresponse.asp?tid=19173&em=19384541&turl=https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status
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STÁLY PROGRAM 

v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph 
 
a/ MODLITBA RUŽENCA 

 ½ hodinu pred začiatkom každej svätej omše 
 

b/ KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
 Každú prvú nedeľu v mesiaci po sv. omši o 14.15 hod. v kaplnke 

Božského Srdca Ježišovho 

 
c/ 1.PIATOK V MESIACI – Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

 20:00 – 20:30 hod. 
o Moderovaná adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 

a požehnanie na záver so sviatosťou Oltárnou 
 

d/ KAŽDÝ 3. PIATOK V MESIACI 
 18:30 – 19:20 hod. 

o  Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
a požehnanie na záver so sviatosťou Oltárnou 

 20:15 – 21:00 hod. 
o Modlitby chvál 

 

c/ V PÔSTNOM OBDOBÍ POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 KAŽDÝ PIATOK – ½ hodinu pred začiatkom svätej omše  
 KAŽDÁ NEDEĽA – od 14.15 hod. po poludňajšej svätej omši 

 

  SPOVEDANIE           PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE  
 

 Pondelok    –  18:30 – 19:20     Pondelok  –  19:30 (SVK)  
 Piatok     –  18:30 – 19:20    Piatok   –  19:30 (SVK) 
 Nedeľa    –  12:30 – 12:50    Nedeľa   –  13:00 (SVK-CZE)  
    –  14:45 – 15:30 
      –  19:00 – 19:20 *        –  19:30 (SVK)* 

* 
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 (www.scmlondon.org). 

 

 

 

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

Počas mesiacov júl a august kancelária SCM pre čerpanie dovolenky nebude v prevádzke 
a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti. 

 

mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
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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 AKTIVÍT SCM V ROKU 2020 
 
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 oklieštená.  
 

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. 

 
POMÔŽ NÁM, ABY SME ŤA MOHLI PRIVÍTAŤ A BYŤ TI K DISPOZÍCII PO 365 DNÍ V ROKU. 

 

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 za predchádzajúcu nedeľu 

23/02/2020 boli v sume £ 299,07. 
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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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 

manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 

kňazom, susedom, kolegom. 
 

 
01.03. – Albín 
02.03. – Anežka 

03.03. – Bohumil, Bohumila 

04.03. – Kazimír 

05.03. – Fridrich 

06.03. – Radoslav, Radoslava 
07.03. – Tomáš 

08.03. – Alan, Alana 
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