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         ROČNÍK V. - č.8/2021 

 

 
 

1. PÔSTNA NEDEĽA 
 

21. – 28. 02. 2021 
 

 

 

SATAN HO POKÚŠAL A ANJELI MU POSLUHOVALI 
 
Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol 
medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. 
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: 
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ 

Mk 1, 12-15 
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Na jednom seminári na teologickej fakulte prekladáme a študujeme s boho 

slovcami niektoré pasáže z Teologickej Sumy sv. Tomáša Akvinského. 
Naposledy sme narazili pri preklade na jedno slovo, ktoré máme veľký 
problém preložiť do slovenčiny. A predsa je to slovo, ktoré vyjadruje jeden 
zo základných pojmov myslenia tohto svätca a Učiteľa Cirkvi. Tým slovom 
je slovo ordo. Do slovenčiny ho môžeme voľne preložiť ako poriadok. Ale v 
iných slovách, ktoré obsahujú koreň tohto slova, nachádzame v slovenčine 
veľký problém. Keď som uvažoval o možnostiach preložiť tieto slová a vety 
do slovenčiny, uvedomil som si jednu vec: problém nie je len jazykový. 
Dnešný človek má vo všeobecnosti problém s týmto slovom. A keď som sa 
pripravoval na dnešný príhovor, uvedomil som si, že vlastne celé duchovné 
snaženie charakteristické pre pôstne obdobie, ktoré poznáme ako pokánie 

sa týka práve tohto slova ordo. 
 
Mnohí dnešní ľudia nemajú problém so snažením, so sebazaprením, so zriekaním. Koľko dnes 
ľudia vedia čakať v obchodoch, koľko vedia obetovať práci, vedia sa zriekať jedla i spánku, vedia 
pracovať dlho do noci... Už len nároky na dnešné deti vo vzdelávacom procese sú oveľa vyššie 
než boli pred pár rokmi. Na dnešného človeka často doliehajú rozličné nároky zo všetkých strán. 

Ustavične čosi robí, vybavuje, pracuje, počúva množstvo informácií, vplýva naň množstvo 
zážitkov, predkladá sa mu množstvo ponúk. Hlavným problémom nie je ani tak snaženie. 
Hlavným problémom je vedieť sa v tom všetkom orientovať, nachádzať v tom všetkom jednotu, 
cieľ, zmysel. Človek má dnes často problém rozlíšiť, čo je dôležitejšie a čo menej. 
 
Práve slovo ordo vyjadruje všetko to, čo mnohým dnešným ľuďom tak veľmi chýba: smer, 
usporiadanosť, cieľ, zmysel, poriadok. Jedného čínskeho vedca pozvali na univerzitu d Berlína. 
Na letisku ho čakal jeho nemecký kolega. Spolu sa pobrali na autobusovú stanicu. Autobus tam 
stál pripravený na odchod. Nemecký profesor chytil Číňana za ruku: „Poďme, rýchlo!“ Rozbehli 
sa k autobusu. Naskočili v poslednej chvíli. Dvere sa zatvorili a autobus sa rozbehol. Nemec si 
vydýchol a pozrel na hodinky. „Vďaka Bohu,“ vydýchol si, „získali sme desať minút.“ Číňan naň 
zvedavo pozrel, usmial sa a povedal: „A čo spravíme s tými desiatimi minútami.“ ... Nejde o to, 
čo všetko človek robí, ale o to, prečo to robí. Včely všetci chvália a komáre zabíjajú. Polovicu 
života hľadáme, čo by sme mali robiť s časom, ktorý sme ušetrili... 
 
Túto zmätenosť súčasného človeka som si uvedomil aj pri rozhovore s 

mojím bývalým spolužiakom z gymnázia na stretávke triedy po 
viacerých rokoch. Ak by som mal pochybovať o snažení súčasného 
človeka, tak by som pochyboval v prvom rade o mojich spolužiakoch. 
Takmer všetci sú dnes úspešnými ľuďmi. Spomínaný spolužiak, ktorý 
sa nikdy netajil svojím agnosticizmom, teda odmietaním nejakého 
vyššieho bytia, vyššieho zmyslu a svojím neverectvom, mi po pár 
minútach rozhovoru povedal: „Vieš, že nevyznávam hodnoty, pre ktoré 
si ty zasvätil svoj život, ale musím ti povedať jednu vec: závidím ti to, 
že tvoj život má poriadok, pevný bod, zmysel, cieľ.“ V živote mám 
všetko, ale toto mi skutočne chýba. ORDO! Práve toto slovo vyjadruje, čo mu vlastne chýba. 
 
To, že kresťanstvo hovorí o hriechu, znamená, že existuje určité ORDO, určitý poriadok vo 
veciach, v hodnotách, v snahách. Sv. Tomáš hriech nazýva actus disordinatus, teda skutok, 
ktorému chýba ordo, poriadok. Je to skutok, ktorý nemá to miesto, ktoré by mal mať. Človek, 
ktorého nezväzuje hriech, lebo ho jednoducho neuznáva, bojuje napokon s absurditou a 
nezmyselnosťou, chýba mu identita, pevný bod.  
 
Pre kresťana je obdobie pôstu hľadaním onoho ordo, poriadku a zmyslu, ktorý nachádza v Božej 
múdrosti. Tu nejde o to, či sa postím, alebo jem veľa. Ide tu o to, prečo to robím! Ježišovi vytýkali 
jedno i druhé. Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: „Je posadnutý zlým duchom.“ Prišiel Syn 
človeka, je a pije, a hovoria: „Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!“ No múdrosť 
ospravedlňujú jej skutky. Božia múdrosť dáva totiž človeku a jeho životu vnútorný poriadok, 
ordo.  
 

https://4.bp.blogspot.com/-O-JetRIij2Q/VsIShTqOkNI/AAAAAAAAd2Y/OZlXXZzn2zk/s1600/ordo_prima_lex_caeli_camisia_t_shirt-r01cfb7509f0c4443b9465178d12397f7_jo28m_324.jpg
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Tento poriadok je vyjadrený v morálnom zákone a v zákone lásky. 
Prikázania a zákon je poriadok lásky, pravidlo lásky. Pokánie, 
obrátenie znamená hľadať tento poriadok, dať veciam miesto, ktoré 
im patrí. Naše pôstne snaženie by malo viesť týmto smerom. Ježišove 
slová: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, ale 
potrebné je len jedno, poukazujú na túto potrebu poriadku, cieľa, 
zmyslu. Aj v dnešnom evanjeliu Ježiš vysvetľuje, že samotné pôstne 
snaženie nestačí, musí mať vnútorný poriadok. Ježišovo pokúšanie 
na púšti nám predstavuje Ježiša, ktorý nastoľuje stratený poriadok. 
Spomeňme si na rozprávanie o prvých ľuďoch v rajskej záhrade – 
diabol ich pokúša k hriechu a privádza k neporiadku, k narušeniu 

harmónie raja. Ježiš všetko napráva už nie v rajskej záhrade, ale na púšti. Vnáša do všetkého 
poriadok Božieho zákona.  
 
Pán Ježiš nám v dnešnom evanjeliu naznačuje rozličné formy pokánia: almužna, modlitba, pôst. 
Mnohí sa pripravujete na sv. spoveď podľa užitočnej schémy: môj vzťah k Bohu, k ľuďom a k 
veciam. A práve tri formy pokánia sa snažia napravovať tieto tri vzťahy, dávať im svoje miesto, 
poriadok, zmysel a cieľ. Prvé pokušenie vnáša poriadok do našej zmyslovosti a emocionality. 

„Prvý zápas, ktorý musí duchovný človek zakúsiť je hriech obžerstva, pretože keď prekonáme a 
porazíme tento hriech, zvíťazíme aj nad pýchou a zničíme zmyselnosť, zmiernime hnev, a s 
veľkou ľahkosťou zvíťazíme v akomkoľvek pokušení. A naopak, ak sa necháme poraziť týmto 
hriechom, bude pre nás ťažké, ba nemožné, aby sme sa zmenili v iných, ktoré závisia od 
obžerstva.Hovorieval: Nikdy nebudeš mať ducha, ak sa tohto nezbavíš.” Živočíšny človek nemá 
zmysel pre Boží poriadok. “Oveľa viac prospieva umŕtvovať vlastnú vášeň či emóciu viac ako 
mnohé zriekania, pôsty a disciplíny.” Druhé pokušenie sa týka vzťahu s Bohom, obnovuje 
poriadok vo vzťahu s Bohom. Modlitba je pestovanie vzťahu s Bohom, ktorý je narušený 
hriechom. Život sa nám usporaduje, nadobúda správny poriadok, ak je Boh opäť na prvom 
mieste. Bezbožnosť, aj tá praktická bezbožnosť, povrchná modlitba alebo jej absencia, je 
koreňom všetkého neporiadku v našom živote. A napokon pokušenie k domýšľavosti je stavanie 
vzdušných zámkov, utiekanie sa k snom, kedy nám uniká realita. Je to samoľúbosť a 
sebestrednosť, kedy si myslíme, že sme centrom sveta. Zhoď sa a anjeli ťa ponesú. Liekom je 
služba lásky – almužna. Sú to konkrétne skutky služby. Služba lásky vnáša poriadok do nášho 
vzťahu s blížnym. Služba lásky nás vedie z našej pýchy našich snov, našich sebestredností, späť 
na zem, do reality.   
 
A všimnime si, že aj diabol cituje Sväté Písmo! Vnáša neporiadok 
aj do Božieho Slova, do obsahu viery. Aj pravdy viery, aj morálne 
príkazy majú svoju hierarchiu, svoj poriadok, rozličnú dôležitosť. 
Aj v tomto majú kresťania často veľký neporiadok, lebo strácajú 
zmysel pre vnútornú súdržnosť toho, v čo veria a toho, ako majú 
konať. „Moderný svet je plný starých kresťanských čností, ktoré 
sa zbláznili. Čnosti sa zbláznili, pretože sa oddelili jedna od druhej 
a len tak sa samy potulujú.” Pápež František: “Náuky, jednak 
dogmatické ako aj morálne, nie sú všetky rovnocenné. Musíme 
teda znovu nájsť rovnováhu, inak aj morálna stavba Cirkvi riskuje 
zrútenie ako dom z karát, riskuje stratu čerstvosti a vône 
Evanjelia.” Aj do toho, čo veríme a vyznávame, treba vnášať poriadok. Dnes mnohí ledabolo a 
halabala citujú Sväté Písmo či niektoré časti učenia Cirkvi, bez toho, aby rozumeli jeho 
vnútornej súdržnosti a logike viery. Liekom na zmätok a neporiadok vo viere a v morálke je 

kresťanská formácia, systematická katechéza. V pôste by bolo výborným predsavzatím vypočuť 
si nejakú tú katechézu a vniesť trochu poriadku do nášho vnímania viery a spoznávať jej 
vnútornú logiku podľa učenia Cirkvi.  
 
Dajme všetkému to pravé miesto, náš život nech v pôste nadobúda smer, cieľ, zmysel, poriadok. 
Nech je pre nás pôstne obdobie hľadaním tohto vnútorného poriadku, nech je duchovným 
upratovaním nášho života. Amen. 

 
Prevzaté z webstránky vittekuvahy.blogspot.com 

https://1.bp.blogspot.com/-_5Xm91Hqz5I/VsITx9x8E-I/AAAAAAAAd2o/7xvCCGOrwbQ/s1600/07-06_duccio-tentazioni.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-YIz4QokSKos/VsITew4xU7I/AAAAAAAAd2k/Qhc1QN99sOE/s1600/ordo-1998_l.jpg
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OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU 
 
 

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 Katedra sv. Petra apoštola sviatok 

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 
21.02. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

spovedanie + krížová cesta 
sv. omša – slovensko-česky  

pondelok   

utorok   

streda 
19.00 – 19.20 

19.30 – 20.00 

spovedanie 

svätá omša – slovensky 

štvrtok   

piatok 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie + krížová cesta 
svätá omša – slovensky 

sobota   

nedeľa 
28.02. 

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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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: - Mária Letavayová 

 

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” 
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DEKRÉT APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE  
O UDEĽOVANÍ MIMORIADNYCH ODPUSTKOV VERIACIM  

V AKTUÁLNEJ SITUÁCII PANDÉMIE 
 
Udeľuje sa dar mimoriadnych odpustkov pre veriacich postihnutých chorobou 
Covid-19, bežne nazývanou koronavírus, ako aj zdravotníckym pracovníkom, 
rodinným príslušníkom a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, aj 
modlitbou, o týchto starajú. 
 
„V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí“ (Rim 12, 12). 
Slová, ktoré napísal sv. Pavol Cirkvi v Korinte zaznievajú celými dejinami Cirkvi 
a usmerňuje zmýšľanie veriacich, ktorí čelia utrpeniu, chorobe a nešťastiu. 
 
Prítomná chvíľa, v ktorej sa teraz nachádza celé ľudstvo, ohrozované 
neviditeľnou a zákernou chorobou, ktorá už pred nejakou dobou mocne 

zasiahla do života všetkých a stala sa jeho súčasťou, deň za dňom vzbudzuje 
úzkostné strachy, nové neistoty a predovšetkým rozširuje fyzické i morálne 
utrpenie. 
 
Cirkev, podľa príkladu svojho božského Učiteľa, mala vždy na srdci pomoc 
chorým. Ako uviedol Ján Pavol II. zmysel ľudského utrpenia je dvojaký: „Je 
nadprirodzený, lebo je zakotvený v božskom tajomstve vykúpenia sveta; súčasne 

je aj hlboko ľudský, lebo človek v ňom nachádza seba samého, svoju ľudskosť, 
svoju dôstojnosť, svoje poslanie.“ (apošt. list Salvifici doloris, 31). 
 
V ostatné dni aj pápež František ukázal svoju otcovskú blízkosť a znovu 
zopakoval svoju výzvu neprestajne sa modliť za chorých na koronavírus. 
 
Aby všetci tí, čo trpia v dôsledku Covid-19, práve v tajomstve tohto utrpenia 
mohli objaviť „Kristovo vykupiteľské utrpenie“ (tamtiež 30), Apoštolská 
penitenciária, ex auctoritate Summi Pontifics, dôverujúc v slová Krista Pána a 
v duchu viery zvažujúc aktuálne prebiehajúcu epidémiu a jej prežívanie z 
pohľadu osobného obrátenia, udeľuje dar odpustkov  v zmysle nasledujúceho 
nariadenia. 
  
Udeľujú sa úplné odpustky veriacim postihnutým koronavírusom, z nariadenia 
zdravotníckej autority daným do režimu karantény v nemocniciach alebo vo 
vlastných bytoch, ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek hriechu a duchovne 
pripoja prostredníctvom komunikačných prostriedkov k sláveniu svätej omše, 
modlitbe svätého ruženca, k nábožnému sláveniu krížovej cesty alebo iným 

formám pobožností, alebo keď sa pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče náš a 
pobožne budú vzývať Preblahoslavenú Pannu Máriu, obetujúc túto skúšku v 
duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom splniť náležité podmienky 
(sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, 
ako to bude možné. 
  
Zdravotnícki pracovníci, rodinní príslušníci a tí, čo nasledujú príklad 
Milosrdného Samaritána, keď sa vystavujú riziku nákazy, pomáhajú chorým na 
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koronavírus podľa slov božského Vykupiteľa: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, 
kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13), získavajú tento dar úplných 
odpustkov za rovnakých podmienok. 
  
Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných 
odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí 
obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň 
polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo 
vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, 
aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou 
postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe. 
  
Cirkev sa modlí za tých, ktorí nemajú možnosť prijať sviatosť pomazania 
chorých a viatikum, zverujúc Božiemu milosrdenstvu všetkých a každého 

jednotlivo na základe spoločenstva svätých a udeľuje veriacim v hodine smrti 

úplné odpustky, ak sú náležite disponovaní a pravidelne počas života sa modlili 
nejakú modlitbu (v tomto prípade Cirkev nahrádza zvyčajné tri požadované 
podmienky). Pre dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť kríž s 
ukrižovaným Kristom alebo [jednoduchý] kríž (porov. Enchiridion 
indulgentiarum, 12). 
  
Preblahoslavená Panna Mária, Božia Matka a Matka Cirkvi, Uzdravenie chorých 
a Pomocnica kresťanov, naša Orodovníčka, nech pomáha trpiacemu ľudstvu, 
odvráti od nás zlo tejto pandémie a vyprosí nám všetky potrebné dobrá pre našu 
spásu a posvätenie. 
  
Tento dekrét platí bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie. 
  
Dané v Ríme v sídle Apoštolskej penitenciárie 19. marca 2020 
 
  

Mauro Card. Piacenza 
Hlavný penitenciár 
  

Krzysztof Nykiel 
Regent 
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Foto: - Mária Letavayová - 
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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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PRED 100 ROKMI NOVINY INFORMOVALI 
O VYSVIACKE SLOVENSKÝCH BISKUPOV 

P:3, 13. 02. 2021 10:05, DOM 
 

Bratislava 13. februára (TK KBS)  
„Nitra, milá Nitra, ty 
slovenská mati, keď 
pozriem na Teba musím 

zaplakati. Osirotene 
slovenské biskupstvá 
konečne dostali svojich 
arcipastierov. Slovenský 

národný sviatok v Nitre. 
Inštalácia slovenských 
biskupov v Nitre. Národ 
slovenský dostal svojich 

pastierov. Marián Blaha 
bol vymenovaný pre 
Banskobystrickú 
diecézu, Karol Kmeťko 

pre Nitriansku diecézu a 
Ján Vojtaššák pre 
Spišskú diecézu“. Takto 
informovali slovenské 

titulky denníkov o udalosti storočia, ktorou bola nepochybne vysviacka troch slovenských 
biskupov. Prinášame krátke a zaujímavé úryvky týchto historických cirkevných udalostí 
jazykom vtedajšej doby. 
 

Slovenský denník už 16. novembra 1920 v predstihu informoval verejnosť o tajnom 
konzistóriu na ktorom pápež Benedikt XV., menoval pre Slovensko troch biskupov a pár 
dní neskôr, informuje že 22. novembra 1920 sa konal v Prahe u pápežského nuncia v 
Prahe kanonicky proces menovaných slovenských biskupov.  

 
Slovák, politický, spoločenský a poučný časopis informoval ctené obecenstvo že: 
,,Menovaní nominanti dorazili na Apoštolskú nunciatúru do Prahy. A ako nám krátky 
telegram oznamuje, za nových biskupov vymenovaní boli Svätou stolicou najhorlivejší 

kňazi – Slováci národovci. Ich mená sú všeobecne známe pred celým národnom 
slovenským. Za spišského biskupa vymenovaný bol horlivý pracovník pre národ roli 
dedičnej, jednoduchý kňaz -farár redaktor Svätej Rodiny Ján Vojtaššák, ktorého celé 
Slovensko zná. Kde len zavítala Svätá Rodina, aby v srdciach nášho dobrého slovenského 

ľudu utvrdzovala vieru, šírila nábožnosť, zošľachťovala mravy. Biskupom 
Banskobystrickým stal sa msgr. Marián Blaha doterajší kapitulný vikár v Spiši, pôsobiaci 
v Kežmarku, v Ružbachoch a u grófa Zámoyského. Jeho meno je všeobecne známe. Veď 
predsa bol jednateľom spolku svätého Vojtecha, nášho jediného kultúrneho spolku a za 

ťažkých časov vojny ho udržoval, aby pri jeho plamienku zohrievali sa naše veriace 
slovenské duše. Do Nitry sa dostal náš veterán – bojovník Dr. Karol Kmeťko. Všeobecne 
ctený a vážený slovenský pracovník, ktorý so svojou rozvažitosťou bol nám najlepším 

radcom a dával smer a pokyny, ako sa zachovať na búrlivom mori rôznych tažkostí, aby 
sa so strany protivníkov katolicismu neublížilo cirkvi a národu. Vymenovaním nových 
slovenských biskupov nastala nová doba v živote slovenského katolicizmu. Na čelo 
slovenského kléru dostali sa mužovia práce. Slováci dušou i citom, kosť s kostí našej, 

ktorý rozumejú slovenskej duši, vedia, čo ju bolí, čo ju trápi a sužuje.  
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Mužovia, ktorí svojou neúnavnou prácou toľko zásluh si 
nadobudli na poli cirkevnom a národnom, vo vysokom svojom 

postavení iste budú len okrasou cirkve katolíckej a jej 
mohutnými stlpami na slovensku. Slovenský katolicizmus, 
vieme s tou najväčšou radosťou príjme tento chýr a uspokojive 
pozdvihne svoj hlas k Najvyššiemu: Vďaka tebe Bože, že si nám 

takýchto arcipastierov dal“. 
Chýrnik vo svojom čísle prináša plné znenie telegramu od 
prezidenta Tomáša Gariggue Masaryka:, „Som si plne vedomý 
historického významu dnešného dňa pre Slovensko a celý náš 

štát. Od nových pánov biskupov si prajem len jedno, aby ako 
dobrí pastieri bdeli nad náboženským životom katolíckeho ľudu 
– a všetko ostatné bude pridané. A hovoriac o náboženskom 
živote na Slovensku, nemôžem nespomenúť slová miláčika 

Ježišovho: ,Boh láska je. Ak by niekto povedal: Milujem Boha a 
brata svojho nenávidel, je klamárom.‘ A túto lásku, páni 
biskupi, majte ku všetkým národom a jazykom nášho drahého 

Slovenska“. 

 
Slovenský denník bol rozsiahlejší a venoval tejto udalosti 
množstvo informácií. Básničku a vysvetlenie k ručne 

vyrobeným a zdobeným biskupským mitrám prezentovala Vojtaššákovi, Kmeťkovi 

a Blahovi miestnym Vajnorským nárečím autorka Katarína Bruderova z Vajnor: ,, Sú tam 
i srdiečka, tie sú znakom lásky a sú tam i vtáčkovia, Tí Vás majú tešiť a naše dedinské 
prosby často pred Vás nosiť by ste vzpomínali stále na nás jako kvietok na raný čas, jako 
smädný na vodičku, jak ružička na rosičku. A sú tam i šišky dubové, by sme vo viere 

pevne stáli, jako v zemi korene. A súm tam i ružičky, znak ľúbenej vône jablčka hrozna a 
klasy by ste nám zostali soľou zeme a svetlom sveta, na večné čase. Sú tam i včeličky s 
úlom aby bol ľud s cirkvou a cirkev s ľudom. Je tam ešte jeden kvet, ten snáď pozná celý 
svet. To je ta nezábudka, tá kvetinka nežná, ktorá zloby sveta nezná. Keď už usychá a 

vädne , volá : ,, Nezabudni na mne“. 
 
Slávnosť biskupskej vysviacky trvala viac dní. Média sa zamerali na apoštolského nuncia 
Clementa Micaru, ktorý svoju cestu začal na železničnej stanici v Bratislave kam 

pricestoval z Prahy spoločne s biskupmi Kašparom, Podlahou, predsedom strany ČSL 
Šrámkom, Strahovským opátom Zavoralom, poslancami a senátormi. Na Hlavnej stanici 
v Bratislave ho vítali všetci traja biskupi nominati, poverenec vlády SR Mičura, tajomník 
pre veci cirkevné Medvecký, dekan Bohosloveckej teologickej fakulty Bielek, generáli 

Fournier a Šnejdárek a ďalší. Článok tiež zdôrazňuje, že privítania sa nezúčastnila iba 
Bratislavská fara, čím otvoril dvere národnostným špekuláciám . V ďalších odstavcoch sa 
autori časovo zameriavajú na zdvorilostné stretnutia apoštolského nuncia v Bratislave na 
ministerstvách a v Primaciálnom paláci. Ďalší autor uvádza, že Clement Micara a jeho 

sprievod prichádza do Nitry popoludní o 14:00, kde ho slávnostne vítajú za zvukov fanfár 
a štátnej hymny Čiech a Slovenska. Znejú príhovory predstaviteľov mesta, župy a Cirkvi. 
Autori článkov poukazujú na nádhernú výzdobu Pribinového mesta, nastúpeného vojska, 
zástupcov Orla a rôznych spolkov, združení, alebo množstvo ľudí v ľudových krojoch. V 

periodikách sa spomína ,,Slavobrána“ ktorá vítala vzácnych hostí a hlavne troch SR 
biskupov nominantov. Počas nadchádzajúcich dní je v Nitre pripravený bohatý duchovný 
a kultúrny program v podobe koncertov, rautov, ale aj divadelného predstavenia 

Slovenského národného divadla. Večer mestom prebiehal lampiónový sprievod. Autori vo 
viacerých článkoch zdôraznili, príchod vlaku veriacich z Velehradu, ktorých sprevádzal 
arcibiskup Antonín Stojan. 

 
Dobové články spracoval z archívnych zdrojov Univerzitnej knižnice v Bratislave Radoslav Babjarčík 

Prevzaté z TKKBS 
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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. 
 

Foto: - Mária Letavayová - 
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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 14/02/2021 £ 152,99. 
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 
 

21.02. – Eleonóra 
22.02. – Etela 
23.02. – Roman, Romana 
24.02. – Matej 
25.02. – Frederik, Frederika 
26.02. – Viktor 

27.02. – Alexander 
28.02. – Zlatica 
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