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ROČNÍK V. - č.7/2021 

 
 

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

14. – 21. 02. 2021 

 

 

 

MALOMOCENSTVO Z NEHO ZMIZLO A BOL ČISTÝ 
 
K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma 
očistiť.“ 

Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, 
buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. 
Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor 
a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie 
obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“ 
Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš 
už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených 
miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ. 

Mk 1, 40-45 
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Občas môžeme počúvať alebo čítať v masmédiách správy o tom, že v niektorom meste alebo 
dedine vypukne žltačka či v škole salmonelóza. Takto postihnutí ľudia sú izolovaní a nemožno 
ich navštevovať, lebo dané choroby sú vysoko nákazlivé a prenosné.  
Ak niekto prekonal túto alebo podobnú chorobu, iste pozorne počúval čítanie z Knihy Levitikus, 
kde sa píše o tom, ako za starých čias postupovali pri nákazlivých chorobách, konkrétne pri 
malomocenstve, ktoré bolo pohromou pre mnohých ľudí: Ak sa niekomu vyhodí na koži 
opuchlina, pľuzgier alebo biela škvrna, čo býva príznak malomocenstva, nech ho privedú ku 
kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov, kňazov. Malomocný, napadnutý touto ranou, 
bude mať roztrhnutý odev, neupravené vlasy na hlave, zakrytú bradu a bude volať: Nečistý, 
nečistý! Celý čas, čo bude malomocný, bude nečistý a bude bývať sám mimo tábora.  
To však ešte nebolo to najhoršie. Horšie bolo, že zdraví ľudia považovali takto postihnutého za 
potrestaného Bohom a uvažovali, čo hrozné musel vykonať, keď ho postihol takýto trest. 
Automaticky ho považovali za zločinca, darebáka a Bohom poznamenaného, ktorého bolo treba 
exkomunikovať zo spoločenstva slušných a zdravých ľudí.  
Možno si povieme: Chvála Bohu, že nežijeme v tých časoch! Lenže nemýľme sa! Tak mnoho sa 
toho v zmýšľaní ľudí zasa nezmenilo! Lebo aj dnes, keď je niekto postihnutý ťažkou chorobou, 
zvykneme to okomentovať: To má z toho, že zle žil. Pán Boh ho potrestal. Božie mlyny melú 
pomaly, ale isto…  

Ale čo, keď ochorieme my sami? Každý kňaz by vedel dlhé hodiny rozprávať o tom, ako mnohí 
chorí ľudia sa pýtajú: Prečo práve ja? To som horší ako iní? Prečo mňa Boh takto trestá? Prečo 
ja musím tu ležať a ten, ktorý je odo mňa omnoho horší, behá zdravý po svete? Asi niet medzi 
nami človeka, ktorého by počas choroby nenapadli tieto starozákonné otázky. A prečo 
starozákonné? Lebo choroba, neplodnosť, chudoba…, boli považované za Boží trest.  
Ale aj v Starom zákone vidíme svetielko nádeje pre pochopenie zmyslu choroby. Je krásne 
vystihnuté v Knihe Jób, ktorý chorobu vnímal ako Božie navštívenie, keď povedal: Nahý som 
vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené! 
V tomto všetkom Jób nezhrešil a nevyriekol proti Bohu nič neprístojné. Boh odmenil jeho 
vernosť. Kniha o tom hovorí: Pán dvojnásobne rozmnožil Jóbovo imanie, takže mal ...  
Aj Nový zákon sa pekne vyjadruje k otázkam choroby a trápenia. Dôkazom je dnešné evanjelium, 
ktoré jasne hovorí, že Ježišovi žiaden predpis alebo nákaza nedokáže zabrániť, aby sa súcitne 
priblížil k chorému a vrátil ho do jeho domova. Oznamuje nám radostnú zvesť, že v chorobe 
máme príležitosť zažiť bezprostrednú Božiu blízkosť a lásku, že Boh nás chce uzdraviť, ale ho 
treba s pevnou dôverou volať, ako onen malomocný človek.  
Každý chorý má plné právo dúfať, že ho Boh uzdraví a bude môcť šťastne žiť medzi svojimi 
najbližšími. Preto nemá žiadny zmysel si v chorobe lámať hlavu, prečo práve ja a prečo sú iní 
zdraví, ale naopak, treba sa s dôverou obrátiť na Boha. Zdraví zasa nesmú chorého alebo telesne 
či mentálne postihnutého vylúčiť zo svojho spoločenstva, ale ho treba navštevovať a venovať sa 
mu, aby skrze nás zažil záblesk Božej starostlivosti a lásky.  
Sv. Filip Neri hovorieval: Každá miestnosť, v ktorej sa nachádza chorý, je zlatá baňa, z ktorej si 
môžeme pre nebo nazhromaždiť nesmierne poklady.  
Taliansky lekár Cosima Caló povedal: Chorý nie je číslo postele na nemocničnom oddelení, ale 
človek, ktorý má konkrétne meno. Preto služba chorým, opusteným a nešťastným má byť na 
prvom mieste v našom živote.  
Matka Tereza dodáva: Ak potrebuje vašu službu niektorý chorý a vy sa práve modlíte, nechajte 
modlitbu a s väčšou láskou slúžte Bohu v chorom. Na to netreba veľké knihy, ale veľké srdce.  
Byť chorý znamená mať bolesť, trpieť duševne i telesne, byť pripútaný na lôžko alebo sa 
pohybovať iba za pomoci druhého. Byť chorý znamená čakať na niekoho – ako chorý pri rybníku 
v Jeruzaleme a jeho výrok: Pane, nemám človeka, je vyjadrením najväčšej bolesti. Kiež by tento 
výkrik nikdy nevyšiel z úst našich starých a chorých, že nemajú nikoho, kto by im pomohol, 

potešil, navštívil…  
Poďme všetci v ústrety Kristovi a spoločne prosme o uzdravenie našich telesných alebo 
duševných neduhov – hriechov. Nezabúdajme v tomto blížiacom sa pôstnom období, všímať si 
tých, ktorí sú chorí alebo postihnutí. Aj to môže byť jedna z foriem nášho pôstu.  

 
- Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa –  
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OZNAMY NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 
 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac február: 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia  

a liturg. farba 

pondelok féria v Cezročnom období  

utorok féria v Cezročnom období  

streda Popolcová streda (prísny pôst)  

štvrtok féria v Pôstnom období  

piatok féria v Pôstnom období  

sobota féria v Pôstnom období  

nedeľa  1.pôstna  

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
14.02. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky  

pondelok   

utorok   

Popolcová 

streda 

Prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. 
Je deň pokánia v celej Cirkvi. 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.15 

 

spovedanie 
svätá omša – slovensky 
značenie popolom po svätej omši  
pri východe z kostola 

štvrtok   

piatok 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie + krížová cesta 
svätá omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
21.02. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

spovedanie + krížová cesta 
sv. omša – slovensko-česky  

Evanjelizačný 
Za ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, aby ich spoločnosť 
chránila a aby ich utrpeniu venovala pozornosť. 

Úmysel KBS 
Aby nás osobná skúsensoť utrpenia pobádala k pomoci 
opusteným, chorým a starým ľuďom. 
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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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NAĎALEJ PLATÍ, ŽE V ČASE PANDÉMIE 

KORONAVÍRUSU COVID-19  
SA MUSÍ DODRŽIAVAŤ: 

 

 kapacita kostola, ktorá je stanovená na 35 osôb na jednu bohoslužbu  
(po naplnení kapacity nie je dovolené umožniť vstup ďalším osobám) 

 

 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 NEVSTUPOVAŤ DO SAKRISTIE KOSTOLA !!!!! 
 

 že ak nutne potrebujete použiť toaletu, použite toletu v Church Hall 
a nie v SAKRISTII !!!! 

 

 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) 

 

 zachovanie 2-metrových rozostupov 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 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. 
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PASTIERSKY LIST 

Konferencie biskupov Slovenska 

k stému výročiu vysviacky biskupov 

a pri príležitosti sčítania obyvateľstva 

 

Drahí bratia a sestry, 
v  našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou.   Výzvou zastaviť 

sa,  stíšiť sa  a zamyslieť  i  veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, 
múdrosť, udatnosť a obetavosť –  ako nám to pripomínajú už starozákonné 
knihy (porovnaj Knihu  Sirachovcovu 44,1-5,12). 

Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité  na oživenie pamäti, ocenenie 

hodnôt, možnosť poďakovať, prejaviť ochotu a pokračovať v začatom diele. 
K významným výročiam v živote Cirkvi na Slovensku patrí aj storočnica 

vysviacky troch biskupov v Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre 
Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána 
Vojtaššáka pre Spišskú diecézu. 

Dobová tlač nazvala túto radostnú skutočnosť „takým veľavýznamným 
historickým dňom, akým bol deň, v ktorom dal Štúr Slovákom slovenčinu za 
jednotný národný jazyk“. Pri vysviacke biskupov išlo o závažný medzník v 
usporiadaní náboženského života na území Slovenska v rámci prvej Česko-
Slovenskej republiky. V tomto usporiadaní vidieť aj úsvit vzniku budúcej 
Slovenskej cirkevnej provincie (1977). 

Dôvera vložená do nových biskupov bola v nasledujúcich rokoch v celom 
rozsahu naplnená. Stali sa nielen správcami, ale predovšetkým otcami 

zvereného ľudu. Ich plné nasadenie za dobro veriacich bolo cítiť v mnohých 
oblastiach života, no najmä v duchovnej oblasti. Očividne nastala obroda 
náboženského života. Nevídaný rozmach dosiahlo – okrem iného – misijné 
hnutie, keď sa Slovensko stalo jednou z popredných krajín Európy v podpore 
misií. Budovanie duchovných i hmotných hodnôt prinieslo bohaté ovocie. Už po 
uplynutí niekoľkých rokov a z mnohých ďalších žila Cirkev nasledujúce 
desaťročia, ba žije až doteraz. Ich náboženské úsilie bolo,  žiaľ, najmä u Božieho 
služobníka Jána Vojtaššáka poznačené neprajnosťou zo strany nastupujúceho 
ateistického režimu, nespravodlivým súdom a dlhým väznením. 

Keď si s vďačnosťou pripomíname vysviacku troch slovenských biskupov 
ako významný historický medzník, nemôžeme nevidieť jeho korene, ktoré 
siahajú až do cyrilo-metodského obdobia. Nitra totiž bola zvolená pred sto rokmi 
ako miesto konsekrácie biskupov práve pre svoju historickosť, ako „mesto 

Metodovo“, a pôsobenie týchto biskupov bolo pokračovaním v brázde cyrilo-
metodskej misie.  

 Dnešný deň sa v univerzálnej Cirkvi slávi ako sviatok svätých Cyrila 
a Metoda, spolupatrónov Európy.  Veď oni svojím významom presiahli dobu, v 
ktorej pôsobili. Vytvorili hodnoty dodnes nábožensky a kultúrne formujúce a 
stvárňujúce národy Európy, ba i sveta. Ich posolstvo v čase zrodu kresťanskej 
Európy bolo – osobitne pre slovanské národy – zvlášť potrebné a ostáva aktuálne 
až do súčasnosti.  
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Oživotvorenie cyrilo-metodských hodnôt je inšpiratívne aj pre dnešného 
človeka, v časoch, keď sa zdanlivo končí a zaniká tradičná kultúra, pribúdajú 
pocity neistoty, úzkosti a vyprázdnenosti. Solúnski bratia sú aj dnes poslami 
nádeje. Potvrdzujú, že náboženské, kultúrne a duchovné úsilie má svoj zmysel, 
a že je to dlhodobý proces „odovzdávania a prijímania“. Mali by sme sa k ich 
posolstvu v plnej miere a v správnej podobe vrátiť ako k fundamentu, ktorý má 
svoju stabilitu. Slová pápeža sv. Jána Pavla II.  – vyrieknuté  30. júna 1995  pred 
tristotisícovým zástupom prevažne mladých, v Nitre-Janíkovciach – stále platia: 
„Drahí priatelia, uvedomte si, aký neoceniteľný je dar, ktorý ste dostali od Boha. 
Dostal sa k vám po dlhej ceste generácií od čias svätého Cyrila a Metoda. 
Prijmite ho v zodpovednej slobode a usilovne ho zveľaďujte.“  

Drahí bratia a sestry, zveľaďujeme dar viery aj tým, že sa budeme 
k náboženským hodnotám hlásiť v nasledujúcich dňoch pri sčítaní 
obyvateľstva.  

„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý 

je na nebesiach,“ povedal Pán Ježiš v evanjeliu (Matúš 10,32). Využime, každý 
osobne, aj túto príležitosť, aby sme potvrdili svoju prináležitosť ku Kristovi a k 
jeho Cirkvi.  

Zároveň si pripomeňme, že naša viera nemôže zostať iba „na papieri“, ale má 
sa uskutočňovať konkrétnym spôsobom: 
 – v modlitbe,   bohoslužbe,  v praktizovaní lásky k Bohu a k blížnemu, v 
prejavoch telesného aj duchovného milosrdenstva.  

Nastávajúci čas je možnosťou hovoriť o viere, pozývať k nej tých, ktorí sa 
vzdialili, intenzívnejšie svedčiť o pôsobení Boha v našich životoch;  
aby svet aj naším prostredníctvom počul o jeho láske, aby sa nielen skrze naše 
slová, ale najmä skutky dozvedel o jeho dobrote.  

Veľa sme od Pána Boha dostali: veľkodušne, bezodplatne, štedro. 
Pripomeňme si to, a prijatú veľkodušnosť a štedrosť aj my odvážne prejavujme.  
 „Modlitbou nezmeškáš, almužnou neschudobnieš“, učili naši rodičia. 
Praktizujme to aj v dnešnej dobe. Robme, čo je v našich silách, aby nik nezostal 
pozadu, vylúčený, skartovaný – ako nám to pripomína Svätý Otec –, aby sa na 
nikoho nezabudlo.  

Aj pri očakávanom sčítaní – drahí bratia kňazi, milí veriaci  –, buďme vo 
farnostiach ochotne nablízku tým, ktorí nemajú k dispozícii moderné 
technológie. Pomôžme najmä seniorom a bratom a sestrám, ktorí môžu mať 
obavy, či ťažkosti s elektronickými prostriedkami. Vydávajme v každej situácii 
vynachádzavé, živé svedectvo o viere, ktorú sme od predchádzajúcich generácií 
prijali, o nádeji a láske, ktoré uchovávame v našich srdciach. 

Na záver sa modlíme so zomierajúcim svätým Konštantínom-Cyrilom, 

ktorého deň narodenia pre nebo (štrnásty február 869) si dnes pripomíname:  
„Pane, Bože môj, zachovaj verné stádo, nad ktorým si ustanovil mňa, nie súceho 

a nehodného svojho sluhu. Zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby. [...] Všetkých 
spoj do jednoty, učiň ho ľudom znamenitým, jednomyseľným v pravej viere [...] 
spravuj ich svojou mocnou pravicou, skry ich pod ochranu svojich krídel, aby 
všetci chválili a slávili tvoje meno“ (porovnaj: Život Konštantína, osemnásta 

kapitola).  
V úsilí o zachovanie týchto hodnôt vás pozdravujú a žehnajú vaši biskupi. 
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PRED 100 ROKMI SA ZAČAL BOJ 
O PRVÝCH SLOVENSKÝCH BISKUPOV 

 
Vymenovaniu prvých slovenských biskupov predchádzal komplikovaný 
výberový proces, do ktorého prehovorila aj československá vláda. Po 
diplomatickom úsilí apoštolského nuncia v ČSR prijali v roku 1921 biskupské 
svätenie Karol Kmeťko, Ján Vojtaššák a Marián Blaha. 

Ján Lauko 05.02.2019 

 

Maľba zachytávajúca slávnosť biskupskej vysviacky v Nitre / Snímka: archív BÚ v Nitre 

Po prvej svetovej vojne sa výrazným spôsobom zmenila politická geografia i 
mocenské pomery v Európe. Na troskách habsburskej monarchie vznikla okrem 
iných štátnych útvarov aj Československá republika (ČSR). Táto zmena 
politickej mapy však u nás spočiatku narobila veľké problémy v územno-
správnom delení cirkevných provincií. Ako pripomína cirkevný historik Gabriel 

Brendza, iba tri slovenské diecézy mali totiž všetky farnosti na území ČSR. A to 
Banskobystrická, Nitrianska a Spišská. Časť Košickej diecézy a podstatná časť 
Rožňavskej diecézy pripadla do Maďarska. Na juhovýchodnom Slovensku boli 

zasa na území ČSR farnosti Szatmárskej diecézy. A až 400 farností Ostrihomskej 
arcidiecézy sa nachádzalo v novej republike. 

Maďarskí biskupi boli pre vládu neprijateľní 

Problémom boli aj maďarskí a promaďarsky cítiaci biskupi a ordinári stojaci na 
čele slovenských diecéz, ktorí sa prikláňali k zachovaniu integrity Uhorska. Pre 
novú československú vládu tak boli až na košického biskupa Augustína 
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Fischera Colbrieho neprijateľní. „V marci 1919 vydal minister zahraničia 
Eduard Beneš z Paríža príkaz vypovedať z územia ČSR maďarských biskupov. 
Stalo sa tak bez vedomia Svätej stolice. Nitriansky biskup Viliam Baťán, 
banskobystrický biskup Farkaš Radnai, trnavský generálny vikár Ladislav 
Báthy a banskobystrický kanonik Adolf Grosch dostali od československej vlády 
ultimátum, aby do 22. marca 1919 opustili územie ČSR,“ približuje Gabriel 
Brendza situáciu maďarských ordinárov po vzniku novej republiky. 

Banskobystrický biskup Radnai opustil diecézu 25. marca 1919 v sprievode 
českých legionárov a pri Štúrove odišiel do Maďarska. Nitriansky biskup Viliam 
Baťán tvrdil, že 10. decembra 1918 zaslal list rezignácie apoštolskému nunciovi 
vo Viedni, ale ten tento spis z neznámych dôvodov nedostal. Nakoniec aj biskup 
Baťán v marci 1919 opustil územie Československa. 

Pripomeňme, že okrem spomenutých biskupov pôsobil na Slovensku tiež 

maďarský biskup Alexander Párvy, ktorý však ešte v septembri 1918 odišiel zo 
Spiša do Budapešti, kde 24. marca 1919 zomrel. Rožňavskú diecézu zasa viedol 
biskup Ľudovít Balasz, ktorý mal maďarské cítenie. Vznik ČSR neprijal a ostal 
žiť utiahnuto v Rožňave, kde zomrel 18. septembra 1920. Prešovský 
gréckokatolícky biskup Štefan Novák, pomaďarčený Rusín, odišiel na konci 
roka 1918 do maďarského Miškolca a viac sa do Prešova nevrátil. 

Biskupskú vysviacku pripomínala aj špeciálna pohľadnica. / Snímka: archív BÚ v Nitre 
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Komplikovaný výber nových pastierov 

Neudržateľnosť situácie s maďarskými biskupmi na slovenských biskupských 
stolcoch si uvedomoval aj viedenský nuncius arcibiskup Teodoro Valfré di 
Bonzo. „Pochopil, že Katolícku cirkev na Slovensku treba personálne 
slovakizovať a jurisdikčne čo najskôr aspoň provizórne osamostatniť,“ 
vysvetľuje Gabriel Brendza. V tej dobe už u nás pôsobila Kňazská rada, ktorá 
združovala katolícke duchovenstvo okolo Andreja Hlinku. Jej predstavitelia v 
januári 1919 navštívili ministra s plnou mocou pre správu Slovenska Vavra 
Šrobára a prezidenta republiky Tomáša Garrigua Masaryka, aby im predložili 
požiadavku menovania nových biskupov. 

S rovnakou požiadavkou sa Kňazská rada obrátila aj na viedenského nuncia. 
„Keď koncom februára nuncius Teodoro Valfré di Bonzo navštívil Prahu, stretol 
sa 26. februára 1919 s predsedom Kňazskej rady Andrejom Hlinkom a nechal 

sa od neho informovať o zložitých cirkevno-politických pomeroch na Slovensku. 
Hlinka písomne tlmočil požiadavku Kňazskej rady o zásadnú zmenu 
slovenských cirkevných pomerov, ktorej kľúčovým bodom malo byť nahradenie 
maďarských biskupov novými slovenskými ordinármi, úprava diecéz v súlade s 
novými štátnymi hranicami a konštituovanie slovenskej cirkevnej provincie,“ 
ozrejmuje Gabriel Brendza obsah listu, ktorý Kňazská rada prostredníctvom 
viedenského nuncia adresovala pápežovi Benediktovi XV. V liste sa nachádzali 
tiež prvé návrhy kandidátov na diecéznych administrátorov. A to do Nitry Andrej 
Hlinka, na Spiš Karol Kmeťko, do Rožňavy Jozef Buday a do Banskej Bystrice 
Ján Vojtaššák. 

Svoje predstavy o nových biskupoch však mala aj československá vláda. V 
zozname, ktorý prezentoval minister Vavro Šrobár, neboli mená Andreja Hlinku 
a Jána Vojtaššáka. „Šrobárov výber kandidátov mal garantovať, že Slovenská 
ľudová strana nebude mať zastúpenie v biskupskom zbore. Prezident Masaryk 
si totiž výslovne želal, aby sa hlinkovci nestali biskupmi. V Šrobárovom návrhu 
figuroval napríklad Karol Anton Medvecký, Ľudovít Okánik, Marián Blaha a iní,“ 
pripomína cirkevný historik. 

Kandidátske kritériá 

Vatikánu trvalo dlhšie, kým rozhodol o nových biskupoch. Malo to viac príčin. 

Jednak sa v Československu zdvihla vlna protikatolíckych nálad, ktoré 
prevládali najmä na českej strane. Republika tiež stále nemala oficiálne 

diplomatické styky s Vatikánom. A nakoniec nebola ešte dohodnutá konečná 
podoba hraníc nového štátneho útvaru. „K posunu v otázke menovania 
biskupov došlo až po nadviazaní oficiálnych diplomatických vzťahov medzi ČSR 
a Svätou stolicou v septembri 1919. Vtedy totiž apoštolský nuncius Valfré di 
Bonzo prišiel spolu s Clementem Micarom do Prahy a odovzdal oficiálne uznanie 
ČSR zo strany Svätej stolice. V marci 1920 bol vymenovaný za vyslanca do 
Vatikánu univerzitný profesor histórie Kamil Krofta a 7. mája 1920 bol Clemente 
Micara vymenovaný za apoštolského nuncia v ČSR,“ približuje Gabriel Brendza. 
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Nuncius Clemente Micara mal vlastný zoznam potenciálnych biskupov, keďže 
ako bývalý audítor viedenskej nunciatúry bol v otázke menovania prvých 
slovenských biskupov dobre zorientovaný. Gabriel Brendza poznamenáva, že 
nuncius ukázal diplomatickú zručnosť, schopnosť nadväzovať kontakty a 
objektívne vypozorovať situáciu. „Vo svojej správe vatikánskemu štátnemu 
sekretárovi kardinálovi Pietrovi Gasparimu z 15. februára 1920 naznačil hlavné 
kritéria, ktoré by mali spĺňať noví biskupi: aby československá vláda nemala na 
kandidátov vážne politické a národné dôvody; aby ich Slováci nepovažovali za 
príliš lojálnych pražskej vláde, čím by sa stali neschopnými brániť slovenské 
národné záujmy a tiež záujmy Katolíckej cirkvi; aby boli prijateľní pre 
národnostné menšiny.“ 

Podľa týchto kritérií Clemente Micara dôsledne vyberal kandidátov zo zoznamov 
Kňazskej rady a vlády. Radil sa najmä so slovenskými kňazmi Karolom 
Kmeťkom a Jozefom Budayom. K výberu sa vyjadril aj ostrihomský arcibiskup 
kardinál Ján Černoch, ktorý novú politickú situáciu niesol veľmi ťažko. 

Ústupok vláde 

Vymenovaniu nových biskupov predchádzal dôležitý akt definitívneho určenia 
južnej hranice s Maďarskom Trianonskou mierovou zmluvou zo 4. júna 1920 a 
oficiálny príchod arcibiskupa Clementa Micaru do Prahy 9. septembra 1920. 
„Práve mienka nuncia Micaru bola podľa kardinála Gaspariho rozhodujúca, 
keďže jeho zoznam bol najdôležitejší pri definitívnom výbere kandidátov na 
biskupské stolce. Okrem Jána Vojtaššáka nuncius navrhoval na post 
slovenských biskupov aj Karola Kmeťka, Pavla Jantauscha, Michala Bubniča a 
Jozefa Hromadu,“ vysvetľuje Gabriel Brendza. 

Medzi navrhovanými kandidátmi chýbal vládny kandidát Marián Blaha, čo 
pobúrilo Eduarda Beneša. Mal totiž dojem, že Svätá stolica nepristúpila na 
žiadne ústupky voči požiadavkám vlády. Československá vláda vynaložila všetko 
diplomatické úsilie, aby presadila kandidatúru Mariána Blahu, ktorou 
podmieňovala súhlas s vymenovaním ďalších kandidátov. Štátny sekretár 
kardinál Gaspari na to reagoval nótou ministrovi Benešovi. „Pripomenul mu v 
nej, že Svätá stolica je slobodná vo výbere kandidátov na biskupov, ale aby 
preukázala dobrú vôľu mať dobré vzťahy s ČSR, bola ochotná vymenovať 
Mariána Blahu za biskupa. 

Napokon Gaspari vo svojej správe z 19. októbra 1920 vyjadril úmysel Svätej 

stolice vymenovať Jána Vojtaššáka za spišského, Karola Kmeťka za 
nitrianskeho a Mariána Blahu za banskobystrického biskupa,“ ozrejmuje 
Gabriel Brendza komunikáciu Svätej stolice a ČSR. Vláda voči tomuto návrhu 
nemala námietky a vo verejnosti sa rozhodnutie prijímalo s veľkým nadšením, 
až na jedny socialistické noviny a niektorých českých poslancov, ktorí mali 
výhrady, že všetci kandidáti majú blízko k Slovenskej ľudovej strane. 
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Kánonický proces menovania sa začal 13. 
novembra 1920 a vymenovanie bolo 
promulgované 16. decembra 1920 počas tajného 
zasadania kardinálskeho konzistória pod 
vedením pápeža Benedikta XV. „Všetci 
navrhovaní kandidáti aj český kandidát na post 
českobudějovického biskupa Šimon Bárta 
vyjadrili pred nunciom svoju vďačnosť pápežovi 
Benediktovi XV. Zároveň prisľúbili, že urobia 
všetko, čo je v ich silách, aby nesklamali dôveru 
Svätej stolice a boli užitoční Katolíckej cirkvi a im 
zvereným dušiam. Nuncius navrhol kandidátom, 
aby si vykonali u redemptoristov v Prahe 
desaťdňové duchovné cvičenia, s čím všetci 

kandidáti súhlasili,“ približuje cirkevný 

historik.   
Ján Vojtaššák / Snímka: Archív Ľuboslava Hromjáka 

Koniec éry šľachtických biskupov 

A ako nových pastierov prijali veriaci? „S veľkým nadšením a entuziazmom,“ 
poznamenáva Gabriel Brendza a na ilustráciu pripomína vyjadrenie Andreja 
Hlinku, ktorý bol zrejme najviac spomínaný kandidát na biskupa, no pražská 
vláda jeho kandidatúru trikrát vetovala. „My, ktorí sme si dovolili do 
biskupských palácov len pre pokarhanie, lekciu a trest a stúpali po mäkkých 
kobercoch a zádumčivých chodbách len na palcoch, aby sme ešte väčšmi 
nepopudili rozhnevaných otcov, dnes sa tu cítime ako doma. Títo biskupi sú 
kosť z našich kostí a telo z nášho tela. Skončila sa éra šľachtických biskupov, 
ktorých dosadzovali panovníci a uhorská vláda. Odstránila sa bariéra medzi 
biskupmi a kňazmi, prehĺbila sa dôvera medzi biskupmi a veriacimi.“ 

Nových biskupov však po nástupe do úradu čakala neľahká situácia, keďže život 
v diecézach bol po prvej svetovej vojne zdecimovaný. Bolo treba obnoviť formáciu 
takmer prázdnych kňazských seminárov a doplniť veľký nedostatok kňazov, 
neúnavne konať birmovné cesty a zápasiť s takzvaným kultúrnym bojom 
liberálnej pražskej vlády. „Všetci novovysvätení biskupi boli horlivými pastiermi 
vo svojich diecézach – spišský biskup Ján Vojtaššák dokonca svoju dlhoročnú 
a horlivú službu zakončil martýriom vo väzeniach a mučeníckou smrťou vo 
vyhnanstve,“ dodáva na záver Gabriel Brendza. 

Ako prebiehala biskupská vysviacka 

 Vysviacka slovenských biskupov sa konala v Nitre. Mala veľký 
historický význam a bola mimoriadne slávnostná. Samotný priebeh 
vysviacky zabezpečoval prípravný výbor, ktorý viedol tajomník nového 
nitrianskeho biskupa Jozef Tiso. Výber miesta vysviacky v sídle 
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najstaršej slovenskej diecézy, ako symbolu kresťanskej i štátnej tradície 
spájanej s cyrilo-metodským dedičstvom, bol cieľavedomý. 

 Termín bol určený najprv na 6. februára 1921, no z viacerých dôvodov 
došlo k jeho presunutiu na nedeľu 13. februára. Už v predvečer 
vysviacky boli nitrianske ulice počas slávnostného obradu vyzdobené 3 
000 lampiónmi. Slovenských biskupov vítali slávobránou ozdobenou 
tromi symbolickými mitrami. 

 Biskupské mitry použité pri konsekrácii vyšili vajnorské katolícke ženy 
typickými výšivkami. Na mitrách bol latinský nápis Natio Slovaca eppis 

Slovacis (Národ slovenský biskupom slovenským) a tiež staroslovenský 
nápis Budi gi milost tvoja na nas nina in viek (Nech je milosť tvoja nad 
nami teraz i naveky). Tieto slová požehnania sa dobovo chápali ako 
požehnanie vierozvestov svätých Cyrila a Metoda slovenskému národu 
a biskupi tým chceli nadviazať na cyrilo-metodskú tradíciu. 

 Samotný obrad sa začal o 8.00 v piaristickom Kostole sv. Ladislava v 

Nitre. Hlavným svätiteľom bol apoštolský nuncius v ČSR arcibiskup 
Clemente Micara za asistencie spolusvätiteľov královohradeckého 
pomocného biskupa Karola Kašpara a pražského pomocného biskupa 
Antonína Podlahu. 

 Pri vstupe nuncia do chrámu zaspieval katedrálny zbor z Nitry skladbu 
Ecce sacerdos magnus, ktorú na túto príležitosť skomponoval 
regenschori nitrianskej katedrály Bohumil Štetka. Slovenský hudobný 
skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský skomponoval na túto príležitosť 
omšu, ktorej dal názov Stella matutina. Na slávnosti biskupskej 
vysviacky túto omšu zaspieval Mužský zbor z Bratislavy pod vedením 
Dobroslava Orla. Na organe hral sám Mikuláš Schneider-Trnavský. 

 Na vysviacke boli prítomní štátni predstavitelia, zástupcovia 
kultúrnych, spoločenských organizácii z celej republiky. Evanjelickú 
cirkev zastupoval biskup Samuel Zoch, moravských katolíkov viedol 
vymenovaný olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Po skončení 
slávnosti biskupskej vysviacky vyšli noví slovenskí biskupi z 
piaristického kostola oblečení do biskupského rúcha a žehnali 
zhromaždeným celou cestou cez mesto až na hrad do starobylej 
katedrály. 

 Paralelne s vysviackou sa v troch ďalších kostoloch v Nitre konali 
bohoslužby, na ktorých kázali Ján Kohút z Banskej Bystrice, Jozef 
Buday z Nitry a Andrej Hlinka z Ružomberka. 

 Vysviacka troch slovenských biskupov Mariána Blahu, Karola Kmeťka 
a Jána Vojtaššáka bola epochálnou a historicky významnou udalosťou 
pre celé Slovensko bez ohľadu na vierovyznanie, ako to pri tejto 

príležitosti vyjadril správca Matice slovenskej evanjelik Jozef Škultéty. 
Pre slovenských katolíkov znamenala ukončenie takmer dvojročného 
provizória duchovnej správy a začiatok novej epochy života miestnych 
cirkvi pod vedením horlivých pastierov                     

                                                                                                                                          

                                       Gabriel Brendza 
Prevzaté z Katolíckych novín  
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Zdroj biskup Viliam Judák – Piaristický kostol svätého Ladislava Nitra 
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PÔSTNE OBDOBIE 

MANIFEST  
alebo  

CHARTA PÔSTNEHO OBDOBIA 

 

A nie toto je pôst, aký som si vyvolil? 
 

Toto hovorí Pán, Boh: „Krič mocne, neutíchaj! 
Rozozvuč svoj hlas ako poľnica a oznám môjmu 
ľudu jeho zločiny a Jakubovmu domu jeho 
hriechy. 
Áno, deň čo deň ma hľadajú, chcú poznať moje 
cesty ako ľud, čo koná spravodlivo a práva svojho 
Boha sa nespúšťa. 

Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy, túžia po Božej blízkosti. ‚Prečo sa postíme, 
keď to nevidíš, ponižujeme sa, a ty si nevšímaš?‘ A hľa, v deň vášho pôstu 
obchodujete a utláčate všetkých svojich robotníkov! 
Postíte sa, no pritom sa škriepite a hádate a bijete päsťou zločinne. 
Nepostite sa už ako dnes, a váš hlas bude počuť na výsostiach. Azda som si 
takýto pôst vyvolil, deň, v ktorý sa človek uponižuje? Vykrúcať si hlavu ako sítie, 
vrecovinou a popolom si ustieľať? 
Toto voláš pôstom a dňom milým Bohu? A nie toto je pôst, aký som si vyvolil: 

rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na 
slobodu a rozlámať všetky okovy? Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez 
prístrešia zaviesť do svojho domu? Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím 
blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo 
zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy 
budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: ‚Tu som.‘“  

                         Iz 58, 1-9b 
 
 

 

POPOLCOVÁ STREDA 
 

Tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. 
 
V stredu 17. februára 2021 začína Cirkev na celom svete sláviť pôstne obdobie. 
Je to čas pokánia a obrátenia. V tento deň budeme sláviť sv. omšu o 19.30 hod. 
Požehnanie popola sa vkladá do svätej omše a značenie popolom na čelo 

kajúcnika sa vkladá po svätej omši pri východe z kostola..  
 
Cirkev nás vyzýva na pokánie slovami Ježiša Krista: „Kajajte sa 
a verte evanjeliu!“ V evanjeliu sv. Matúša je táto výzva spojená 

s myšlienkou priblíženia sa nebeského kráľovstva. Uveriť 
evanjeliu znamená vlastne prijať božie kráľovstvo. Pokánie je 
podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí 
to k podstate kresťanstva.  
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A R C H B I S H O P ’ S   H O U S E ,  

W E S T M I N S T E R ,  L O N D O N ,  S W 1 P  1 Q J  

 
 

Pastoral Letter for the Sixth Sunday in Ordinary Time 
13-14 February 2021 

 
Shortly it will be Ash Wednesday, a day rich in associations and symbolism. It marks the 

beginning a Lent, a time for turning again to the practice of our faith, in prayer, self-denial 
(fasting) and practical generosity (almsgiving). Ash Wednesday is the doorway into this 
season of renewal. 
 

As we cross this threshold we customarily receive ashes on our foreheads, in the sign of 
the cross. This is a public mark of our turning again to God, seeking his mercy, forgiveness 
and help. We use these words: ‘Remember that you are dust, and to dust you shall return’. 
Yes, we cannot pretend otherwise. Or: ‘Repent, and believe in the Gospel’. Yes, we seek 

the one thing that is absolutely necessary: the grace of God. 
 
This year receiving ashes in church is going to be difficult. Yes, our churches are safe if 

the protective measures are fulfilled. But we must all be very careful about travelling too 
far. Some churches will of course be open for the celebration of Mass as usual. But I have 
asked them not to make extra provision for Ash Wednesday. We must be so careful and 
cooperative in the measures we must take, to protect ourselves and to protect others. 

 
I now want to emphasise an important point. Receiving ashes is an outward sign of an 
inner step, a movement of the heart towards our beloved Lord. This year I invite you to 
concentrate much more on this inner, spiritual movement than on its outward 

manifestation in the imposition of ashes. 
 
My suggestion is this: celebrate Ash Wednesday at home, with your family, in the 
household or ‘support bubble’ of which you are a part. Gather for a while. Read the prayer 

which I offer. Bless each other by making the sign of the cross on each other’s forehead. 
Spent some time praying in a way that you know. But please, make this a prayer of your 
heart for God’s mercy upon this world struggling to cope with the terrible pandemic and 
the devastation it is bringing. 

 
Here is a prayer: 
 
‘Lord God, with all our hearts we beseech you: have mercy on your people; spare your 

people; strengthen all people in the struggle against the havoc of this pandemic. Lord our 
God, without you we are so weak and our courage so limited. Give us your strength; give 
us your love; give us wisdom and skill to continue this fight. Spare your people, O Lord 
we pray. Comfort those who mourn and gather into your kingdom all who have died. We 

make this prayer through Christ our Lord, who died and rose to life, who lives and reigns 
with you, for ever and ever. Amen.’ 
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Then, bless each other, using one of the two traditional formulas I have quoted earlier in 
this letter. Then continue with your own prayers. A pattern is suggested at the end of this 

letter. 
As a child, my mother or father used to come to my bedside each night to settle me for 
sleep. I was kissed goodnight and then, either my Mum or Dad would make the sign of 
the cross on my forehead. They gave me their blessing. This brought me such security. I 

remember it to this day. Then I slept in peace. 
 
So please do not hesitate, within your household or ‘bubble’, to bless each other on this 
Ash Wednesday. We do well to remember together our need of the good Lord. Together, 

and through each other, he wants to comfort and reassure us of his loving presence. If, 
on this day, we set aside every pretence that we can do everything of ourselves, then we 
create in our hearts and lives the space for God’s grace and strength to find a home in us.  
 

This is the great invitation of Ash Wednesday and of the weeks of Lent which follow. Please 
do take up this invitation. Open your hearts to the gift of God’s presence to support, 
comfort and strengthen you. This year, it may be best to do this, not by going to church, 
but by sharing the prayer, the blessing and this moment of dedication within the love of 

your family and friends. 
 
Please do include me in your prayers, too. 
 

 
May God bless you all, 

 
 Cardinal Vincent Nichols 
Archbishop of Westminster 

 
 
 
 

 
Ash Wednesday at Home 

 
1. Gather together and start with the Sign of the Cross. 

2. Read the Gospel for today. It is from St Matthew’s Gospel, 6.1-6 and 16-18. 

3. Say together the prayer given in this Pastoral Letter. 

4. Make the Sign of the Cross on each other’s forehead, using the words you 
choose. 

5. Pray together: the Our Father; the Hail Mary; each one with his or her own 
prayer or intention. 

6. Conclude with the ‘Glory be to the Father...’ 

7. Give each other a sign of peace. 

 

So Lent begins! 
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Prot. N. 17/21  

NOTE ON ASH WEDNESDAY  
Distribution of Ashes in Time of Pandemic 

The Priest says the prayer for blessing the ashes. He sprinkles the ashes with holy water, 
without saying anything. Then he addresses all those present and only once says the 

formula as it appears in the Roman Missal, applying it to all in general: “Repent, and 
believe in the Gospel”, or “Remember that you are dust, and to dust you shall return”.  
 
The Priest then cleanses his hands, puts on a face mask and distributes the ashes to 

those who come to him or, if appropriate, he goes to those who are standing in their places. 
The Priest takes the ashes and sprinkles them on the head of each one without saying 
anything.  
 

From the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, 12 
January 2021.  
 

Robert Card. Sarah            Arthur Roche 

Prefect             Archbishop Secretary  

 

ASH WEDNESDAY AND LENT 
  
Ash Wednesday on Wednesday 17th February marks the beginning of Lent when we call 

on the mercy of God and repent. To help your planning, I am attaching the Instruction 
which has been issued by The Congregation for Divine Worship and gives guidance for 
the distribution of ashes during the pandemic. The Instruction provides the wording to be 
used once when calling people to repentance, states the wearing of a face covering, and 

then describes the action, ‘The Priest takes the ashes and sprinkles them on the head of 
each one without saying anything.’ This method of distributing the ashes avoids physical 
contact and hence the sanitising of fingers between each person. The recommended 
method of distributing ashes is to do this outside the Church as the people leave. The 

priest, deacon, or minister should ask people to maintain social distance monitored by 
stewards, to bow low to avoid breathing on the minister and vice-versa, and then sprinkle 
ashes on the head of the person who should depart immediately. There will be good 
ventilation and this method will prevent the sprinkled ashes falling to the ground and 

being carried all over the church. 
  
The Stations of the Cross are a popular devotion. It would seem most appropriate to 
encourage people to make the Stations individually by providing a single disposable sheet 

of prayers and to live-stream Stations of the Cross on some occasion(s) in the week. If 
Stations are part of your normal timetable of Lenten devotions, then this is part of the 
normal pattern of communal worship. Social distancing is important to maintain; the 
people should not move around the church at this time.   

 
Z vyššie uvedeného vyplýva:  

- že značenie popolom prebehne po skončení svätej omše pri východe 
z chrámu 

- pobožnosť krížovej cesty bude viesť iba jeden preorátor (predmodlievač) a to 
z jedného miesta. Ostatní budú iba odpovedať na výzvy tiež zo svojho miesta. 
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POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 

Pozývame všetkých návštevníkov 
SCM, aby sa aktívne zapojili do 
pôstneho obdobia. Pravidelné 
krížové cesty sú starobylým alebo 
mimoriadne osvedčeným spôsobom 
uvažovať nad utrpením Ježiš Krista, 
nášho Pána. Je to forma, ktorú 
Cirkev ponúka ako nástroj na 
dosiahnutie intenzívnejšieho 
a hlbšieho prežívania pôstu 
a pokánia pre svoje prehĺbenie viery 
a nasledovanie Božieho Syna. 

V sakristii kostola je možné zapísať sa do zoznamu na vedenie krížovej cesty 

počas celého pôstneho obdobia na jednotlivé piatky a nedele. Hľadáme 
dobrovoľníka, ktorý by mal na starosť zápis a organizáciu krížových ciest 
v pôstnom období. 
 

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období sa bude konať vždy: 
- v piatok  : pred sv. omšou od 19.00 hod. 
- v nedeľu : pred sv. omšou od 12.30 hod. 

 
 

UPOZORNENIE – DOČASNÉ ZRUŠENIE  
NEDEĽNEJ VEČERNEJ SVÄTEJ OMŠE 

Z dôvodu lockdownu a celkovej situácie v Londýne sa 
duchovný správca rozhodol naďalej zrušiť nedeľnú 
večernú svätú omšu z programu Slovenskej katolíckej 
misie do 28. februára 2021 vrátane. 
O ďalšom pokračovaní vás bude včas informovať. 

Ostatné sväté omše sa budú slúžiť naďalej podľa stáleho programu SCM, ktorý 
je zverejnený na webovej stránke v časti “KALENDÁR UDALOSTÍ” 
 
 

POĎAKOVANIE ZA UPRATOVANIE KOSTOLA  

 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas v tomto „hektickom 
období“ čas a prispeli svojim dielom k čistote Božieho 
stánku a spríjemneniu prostredia, v ktorom prežívame 
Boži dotyk. 
Pán vám žehnaj. 
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BREXIT 
 
 

Milí krajania, 
 

SCM vám ponúka brožúru s názvom: 
“BREXIT – Čo musíte vedieť, ak ste 

občanom EÚ žijúcim v Spojenom 
kráľovstve”. 
Brožúra je dostupná pri vchode do 
kostola a na stolíku vzadu pri kaplnke 
Božského Srdca Ježišovho, 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

EU SETTLEMENT SCHEME - IMPORTANT INFORMATION 

Milí krajania, 

dávame do pozornosti všetkým krajanom, ktorí pobývajú a pracujú na území 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie, nasledovnú brožúru s dôležitými 
informáciami, ktorá pripomína a vysvetľuje, čo je potrebé urobiť a do akého 
termínu, ak si chcete zachovať status dlhodobo žijúceho a pracujúceho člena 
EU vo Veľkej Británii. 

Brožúra je k dispozícii a nájdete ju na stolíku vzadu pri vstupe do kostola. 
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Z pastierskeho listu KBS na Nový rok 
k Sčítaniu obyvateľstva 

 
...... 
 
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 cirkvi má za úlohu utvoriť čo najvernejší obraz o 

náboženskom stave obyvateľov Slovenska. Čo naši ľudia slobodne vyznávajú, kam 
nábožensky patria, kam ich zaradil ich krst, ktorý dosiaľ nepopreli. Žijeme 
v slobodnej a demokratickej spoločnosti, a preto môžeme bez obáv vyznávať svoju 
vieru. Využime to! Už sa nemusíme báť prenasledovania, a krstiť svoje deti 

nemusíme dávať tajne, ako to bolo v minulosti.  
 
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.  
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Základné informácie  
Každý obyvateľ je dôležitý,  

spravme klik pre lepšiu budúcnosť. 
 

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne. 

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. 
 

Na webstránke www.scitanie.sk je aj informatívne video. 

 

Informatívne video, ktoré vyzýva obyvateľov aby sa sčítali. Poskytuje základné informácie o 

sčítaní obyvateľov, ktoré sa uskutoční v roku 2021. 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej 

republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike 

trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan 

Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.  

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť 

vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.   

 

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu 

okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.  

 

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude 

mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. 
 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jediným štatistickým zisťovaním, ktorého obsah, 

rozsah a spôsob vykonania v SR ustanovuje osobitný zákon. Takýto postup garantuje sčítaniu 

špecifické postavenie najmä preto, že má nielen štatistický, ale aj celospoločenský význam. 

Na účely prípravy a realizácie sčítania bola predsedom ŠÚ SR zriadená Ústredná komisia pre 

sčítanie, ktorej úlohou je vyhodnocovať postup prác pri príprave a realizácii sčítania a navrhovať 

opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prijímať stanoviská k otázkam sčítania a 

rozhodovať kompetenčné spory. Členmi Ústrednej komisie pre sčítanie sú zástupcovia ŠÚ SR, 

správcovia administratívnych zdrojov údajov, ústredné orgány štátnej správy, obce alebo ich 

združenia a odborníci z oblasti výskumu a vývoja. 

Zmeny v spôsobe získavania údajov súvisia s požiadavkami na modernizáciu sčítania, na 

informatizáciu a digitalizáciu spoločnosti. Nadviazať na inovačný trend použitia informačných 

technológií bolo jedným z odporúčaní po sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. 

Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako moderný spôsob získavania zberu údajov 

má viacero výhod. Je jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie pre poskytovateľov údajov – 

obyvateľov a obce a rovnako aj pre spracovateľov údajov – Štatistický úrad SR. Obyvateľ bude 

mať možnosť sčítať sa kdekoľvek, z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet 

prostredníctvom viacerých kanálov, ktoré budú k dispozícii. Elektronické sčítanie prispeje k 

efektívnejšiemu využívaniu už existujúcich zdrojov, k skvalitneniu získaných údajov s 

možnosťou okamžitej a priamej kontroly ako aj k zrýchleniu spracovania získaných údajov od 

respondentov, nakoľko sa odbúra fyzická práca s tlačenými formulármi. Je prostriedkom na 

zníženie administratívnej záťaže obyvateľstva, na elimináciu rizík, ktoré môžu vzniknúť pri zbere 

údajov, na šetrenie finančných prostriedkov štátu, najmä na zníženie nákladov na terén a na 

http://www.scitanie.sk/
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spracovanie papierových dotazníkov a na zníženie záťaže životného prostredia. Integrované a 

plne elektronické sčítanie predstavuje značnú inovačnú výzvu. 

 

Cieľ sčítania 
 

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne 

údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a 

kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Dosiahnuť tento cieľ 

predpokladá pristupovať k sčítaniu ako: 

 k požiadavke na rešpektovanie medzinárodných a národných záväzkov, 

 k požiadavke na akceptovanie relevantných potrieb používateľov údajov pri zvážení 

administratívnej záťaže obyvateľov Slovenskej republiky, 

 k rozhodnutiu zachovať čo najväčšiu porovnateľnosť údajov s údajmi získanými z 

predchádzajúcich sčítaní pričom úroveň územného a klasifikačného detailu jednotlivých 

ukazovateľov bude výsledkom použitej metódy zberu údajov, 

 k výzve na vzájomnú harmonizáciu údajov demografickej štatistiky, registrov, prípadne 

evidencie obcí zameranej na zvyšovanie kvality výstupov. 

 

Prínos sčítania 
 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých 

obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to ako sa Slovenská republika 

a jej obyvatelia za desať rokov zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo môže 

posunúť Slovensko vpred. 

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, 

sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich 

bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je 

možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov. 

 

Ako môže Slovensko využiť údaje zo sčítania? 
 

Budovanie, posilnenie, plánovanie 

dopravnej infraštruktúry 

siete školských a zdravotníckych zariadení 

oddychových zón, parkov, detských ihrísk a športovísk 

 

Čo nám sčítanie môže priniesť? 
 

Dôležitý zdroj informácií pre všetky sféry života,  

verejný a súkromný sektor, odbornú i laickú verejnosť 
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Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v roku 2021 budú pre 

všetky sféry života, verejný a súkromný sektor, odbornú i laickú verejnosť dôležitým 

zdrojom informácií.  
Jedinečné a dôležité informácie o obyvateľoch, ich domácnostiach a bývaní budú dostupné za 

celú populáciu SR. Údaje sčítania slúžia ako podklad a východisko pre správne pochopenie 

fungovania spoločnosti, pre prognózovanie jej ďalšieho vývoja, pre zaujatie kvalifikovaných 

stanovísk k spoločenským a ekonomickým otázkam. Ich význam zdôrazňuje aj fakt, že mnohé zo 

zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v 

rovnakom rozsahu získať. Navyše sú často jedinými štatistickými dátami na lokálnej úrovni. V 

konečnom dôsledku výsledky sčítania ovplyvňujú každého z nás. 

 

Základ pre analýzy vývojových trendov, pre prognózy a 

projekcie jednotlivých oblastí spoločného života 
 

V oblasti riadenia štátu a národného hospodárstva sú informácie o stave spoločnosti k danému 

okamihu a geografickom rozmiestení obyvateľstva základom pre analýzy vývojových trendov, 

pre prognózy a projekcie jednotlivých oblastí spoločenského života. Konkrétne využitie tiež 

nachádzame pri koncipovaní politík štátu, či už pri nastavovaní aktuálnych politík alebo pri tvorbe 

dlhodobých stratégií. Výsledky zo sčítania majú vplyv i na prerozdeľovanie počtu kresiel v 

Európskom parlamente, ktoré sa odvíja od počtu obyvateľov členského štátu. Získanie kvalitných 

a presných údajov a informácií o slovenskej spoločnosti, o jej demografických, sociálnych 

charakteristikách, o bývaní na Slovensku umožňuje medzinárodné porovnania na úrovni Európy 

i sveta. 

 

Sčítanie ďalej slúži ako podpora rozvoja  

na regionálnej i lokálnej úrovni 
 

Výsledky zo sčítania prezentujú demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru 

obyvateľstva na danom území, rovnako poskytujú informácie o štruktúre bytov a domov. Môžu 

teda významne ovplyvňovať a formovať rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne. Údaje 

slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí ako aj pri riešení systému dopravy, budovaniu 

záchytných parkovísk, parkovacích miest, nakoľko vďaka týmto údajom  sa zistí dochádzka do 

škôl a zamestnania. Zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za 

prácou alebo do školy napomôže k prijímaniu opatrení, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu dopravnej 

situácie na území obce alebo v jej okolí. 

Geografické rozmiestnenie obyvateľstva a jeho charakter predstavujú dôležité informácie pre 

budovanie siete rôznych služieb: vozidlá integrovanej záchrannej služby, obchody, lekárne, 

nemocnice, školy, úrady a pod. Od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva na území obce závisí aj 

výška podielových daní pre obec. Údaje o obvyklom pobyte môžu zreálniť a zaktualizovať mnohé 

požiadavky obcí k zlepšeniu kvality života pre obyvateľov. Od vekovej štruktúry obyvateľstva 

na území obce závisí plánovanie počtu miest v materských školách, v základných školách, 

plánovanie služieb pre seniorov. 

Výsledky zo sčítania majú nezastupiteľnú úlohu pri analýze populačných štruktúr, pri analýze 

reprodukčného správania, vzdelanostnej štruktúry, poskytujú informácie o 

domácnostiach.  Obciam môžu slúžiť výsledky sčítania ako podklad pri čerpaní eurofondov, napr. 

na opravu ciest, kanalizáciu, podporu voľnočasových aktivít, cestovného ruchu atď.  
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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:  

- nedeľa 31/01/2021 £ 93,79. 

- nedeľa 07/02/2021: bez zbierky – omša zrušená pre 
karanténu 

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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Z NARIADENIA VLÁDY SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE  

A DIECÉZ WESTMINSTER A SOUTHWARK 

A Z DÔVODU ZABRÁNENIA ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU 

CHURCH HALL MUSÍ ZOSTAŤ ZATVORENÁ. 

PODÁVANIE OBČERSTVENIA PO SV. OMŠI 

NIE JE DOČASNE DOVOLENÉ AŽ DO ODVOLANIA KOMPETENTNOU AUTORITOU. 

 

 
 

 

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 
 

14.02. – Valentín 
15.02. – Pravoslav 
16.02. – Ida, Liana 
17.02. – Miloslava (Popolcová streda) 
18.02. – Jaromír  
19.02. – Vlasta 

20.02. – Lívia 
21.02. – Eleonóra 
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