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         ROČNÍK V. - č.10/2021 

 

 
 

3. PÔSTNA NEDEĽA 
 

07. – 14. 03. 2021 
 

 
 

ZBORTE TENTO CHRÁM A ZA TRI DNI HO POSTAVÍM 

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel 
predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si 
z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom 
rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste 
to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že 
je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ 

Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ 

Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ 

Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri 
dni?“ 

Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci 
si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. 

Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo 
videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého 
a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, 
čo je v človeku. 

 Jn 2, 13-25 
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Je známe, že človek sa najlepšie prejaví v kritických životných situáciách. Vtedy sa z 
pokojného a mierumilovného občana stáva ktosi, koho nik nepozná a začína konať tak, 

ako by asi nikto nepredpokladal. Najlepšie to vidíme v krajinách, kde zúria občianske 
vojny. Koľkí by si ani nepripustili myšlienku, že raz by mohli vziať do ruky zbraň a zabíjať. 
Keď však nastane krízová situácia, sused na susedovi dokáže páchať také zverstvá, ktoré 
by ho nikdy nenapadli.  

Prečo o tom hovorím? Mnohí ľudia pri predstave Ježiša si vykreslia jemného človeka, so 
ženskými črtami tváre, s dlhými vlnitými vlasmi a upravenou bradou. Dnešné evanjelium 
nám ho však predstavuje inak. Veľmi pekne ho v tejto situácii vykreslil Zeffirelli vo svojom 
filme Ježiš z Nazareta. V kritickej situácii sa zmenil na rozhnevaného výtržníka, ktorý sa 

preženie nádvorím chrámu, kričí, hrozí, prevracia stoly, stánky a s bičom v ruke vyháňa 
dobytok, obchodníkov a peňazomencov. Nik sa mu nedovolí postaviť do cesty. Všetci tušia, 
že koná oprávnene. Len veľkňazi si dovolia položiť otázku: Aké znamenie nám ukážeš, že 
môžeš toto robiť? A Ježiš im dáva zašifrovanú odpoveď: Zborte tento chrám a za tri dni ho 

postavím.  
Nás možno pri pohľade na rozhnevaného Ježiša napadne otázka: Prečo vlastne boli v 
chráme obchodníci? Židia pri návšteve chrámu mali Bohu obetovať dajaké zviera. Pretože 
ho bolo treba kúpiť, v nádvorí chrámu si vyárendovali miesto obchodníci so zvieratami. 

Okrem tejto povinnosti mal každý Žid platiť chrámovú daň. Lenže vo vtedajšej Palestíne 
boli v obehu viaceré meny. Platili grécke, rímske, sýrske aj egyptské peniaze. V chráme sa 
preto muselo platiť chrámovou menou. Preto sa zasa v nádvorí usadili peňazomenci, ktorí 
premieňali rôzne valuty na chrámovú menu. Postupne sa však z týchto predavačov stali 

podvodníci, ktorí doslova vykorisťovali pútnikov. Nik sa proti nim nedokázal vzoprieť, lebo 
sa z nich vytvorila akási mafia, ktorú chránila rodina veľkňaza Annáša, lebo mala z ich 
obchodov zisky. Preto sa väčšina ľudí tešila, že Ježiš týchto vydieračov vyhnal. A na 
otázku, ako si to dovoľuje, odpovedá: Zabite ma a ja o tri dni vstanem z mŕtvych. Všimli 

ste si, že Ježiš neargumentuje zázrakmi, ktoré vykonal, ani dobrými skutkami, ktoré 
urobil, a ani podobenstvami, ktoré vyrozprával tisícovým zástupom. Ježiš argumentuje 
svojím zmŕtvychvstaním.  
Z tejto udalosti plynie pre nás poučenie, že aj v našom živote musí byť viera vo 

zmŕtvychvstanie Ježiša Krista najdôležitejšou a najhlavnejšou skutočnosťou. A hoci teraz 
v pôstnej dobe máme pred očami trpiaceho a ponižovaného Krista, treba si uvedomiť, že 
to nie je podstatné v jeho živote. To je iba príprava a podmienka jeho víťazstva nad smrťou. 
Preto máme jeho utrpenie a usmrtenie vnímať prežiarené slávou jeho zmŕtvychvstania. 

Práve táto skutočnosť pomohla apoštolom po nanebovstúpení. Duch Svätý, ktorý na nich 
zostúpil, ich iba utvrdil v tom presvedčení. Videli Ježiša, ktorý robil zázraky, videli ho s 
bičom v ruke ako pána jeruzalemského chrámu, videli ho osláveného na hore Tábor, kde 
nebeský Otec potvrdil, že je jeho Synom. Videli ho zmŕtvychvstalého, dokonca s ním jedli 

a pili, a to všetko im pomohlo v bolesti, utrpení, prenasledovaní, ale najmä vtedy, keď pre 
neho kládli svoje životy.  
To má pomôcť aj nám. Pýtate sa ako? Kto z nás netrpí? Koľko razy si poviete: Keby si ma 
už Pán Boh radšej zobral k sebe. Veď život sú iba samé choroby, zvady, trápenia… Práve 

v tomto nám chce Ježiš pomôcť. Chce, aby sme pochopili, že všetky naše trápenia, starosti 
a utrpenia sú iba predohrou nádherného nebeského života. Vo svetle nebeského života sa 
stane náš život znesiteľnejším a ľahším.  
Istý kňaz navštevoval na prvé piatky jednu babku, ktorá mala obrovské bolesti. Nikdy sa 

však nesťažovala, ale hovorievala: Čo je to oproti bolestiam Pána Ježiša? No jeho bolesti 
raz prestali a prestanú aj moje a potom budem s ním. Som si vedomá a šťastná, že cez 
moje bolesti môžem pomáhať iným. A keď sa od bolesti nevládzem modliť, obetujem Bohu 

za nich svoje utrpenie.  
Vidíte, ako dokáže viera vo zmŕtvychvstanie Ježiša prežiariť život človeka, jeho utrpenie i 
smrť? Týmto spôsobom nás Ježiš cez dnešné evanjelium vedie k viere v slávne vzkriesenie, 
aby táto radostná pravda prežiarila celý náš pozemský život.  

 
Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa 
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OZNAMY NA 3. PÔSTNU NEDEĽU 
 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 
 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac marec: 
 

 
 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 

Liturgický stupeň 

slávenia  
a liturg. farba 

pondelok féria v Pôstnom období  

utorok féria v Pôstnom období  

streda féria v Pôstnom období  

štvrtok féria v Pôstnom období  

piatok féria v Pôstnom období  

sobota féria v Pôstnom období  

nedeľa  4.pôstna  

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
07.03. 

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 
14.03. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

spovedanie + krížová cesta 
sv. omša – slovensko-česky  

Evanjelizačný 
Aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia 
a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo.  

Úmysel KBS 
Aby boli počaté deti prijímané s láskou a aby viacdetné 
rodiny dostávali potrebnú pomoc. 
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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


 

5 

 

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. 

Foto: - Mária Letavayová 

 

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. 

 
 

SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA 

 
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. 

 

 
 

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 11. apríla 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” 

http://www.scitanie.sk/
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Pozývame vás prežiť tohtoročný pôst 
obdobie so svätým Jozefom. V rámci 
Roka svätého Jozefa sme každý deň 
pôstneho obdobia sme pripravili krátke 
zamyslenie s modlitbou. Pre každý 
týždeň je k dispozícii textová verzia.  
 

 
 

 
 

III. pôstny týždeň (07.-14.03.2021) 

 

Nedeľa: 16. Svätý Jozef, pestún Božieho Syna 

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. (Mt 1, 
21) 

 
Keď sv. Jozef počul anjelovo zvestovanie, otvorili sa mu oči. Videl, aká veľká česť 
je pre neho byť mužom Márie. On je vyvolený byť pestúnom Božieho Syna. On 

bude mať právo dať meno Božiemu dieťaťu., to meno, ktoré bude jasne hlásať, 
aké je to dieťa a čo má z neho byť. Teraz už pochopíme, prečo bol Jozef 
mlčanlivý. Vo Svätom písme sa spomína iba jediné slovo, ktoré vyriekol, ale tým 
jediným slovom povedal viacej, ako všetci proroci Starého zákona i ako učitelia 
Nového zákona, keď povedal, že meno nemluvniatka bude Ježiš. Proroci 
predpovedali, čo sa stane v budúcnosti; vedeli, kedy a načo má prísť Vykupiteľ, 
ale jeho meno nevedel predpovedať ani jeden. Neskôr apoštoli i cirkevní učitelia 
písali, kázali, trpeli, ba obetovali i život preto, aby vysvetľovali, šírili a bránili 
vieru v Ježišovom mene. Sv. Pavol a sv. Bernard hlásali, že pre nich naveky 
bude najdrahšie iba jedno meno: Ježiš. Robme teda ako sv. Jozef: hľadajme 
Ježiša, myslíme na neho, slúžme mu a žime iba preňho. Tak sa od neho nikdy 
neodlúčime a ostaneme my v ňom a on v nás.  
 
Nekonečný, milosrdný a láskavý Bože, dopraj mi milosť, aby som vždy s dôverou 
vzýval(a) najsvätejšie mená: Ježiš, Mária, Jozef. Nech mám na perách tieto mená 
aj vtedy, keď moja duša bude opúšťať tento dočasný pozemský príbytok. Amen. 
Ježiš, Mária, Jozef, vám oddávam srdce i dušu. Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri 
mne v smrteľnom boji! Ježiš, Mária, Jozef, nech sa lúči moja duša s vami v 
pokoji. Amen. 
 
Svätý Jozef, pestún Božieho Syna, oroduj za nás 
 

 

Pondelok: 17. Svätý Jozef, vzor poslušnosti 

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju 
manželku. (Mt 1, 24)  
 
Medzi skutkami sv. Jozefa vynikajú najmä dva: skromnosť a poslušnosť. Čo 
anjel povedal, to on bez otáľania, odporu a ochotne urobil. Je to obdivuhodná 
skromnosť a ochotná poslušnosť. Ako vysoko stoja tieto duševné vlastnosti nad 
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ľudskou múdrosťou a vypočítavosťou. Ak nám Boh dá na vedomie svoju vôľu, 
vtedy nikdy nepochybujme o jej správnosti, neotáľajme s jej uskutočnením. 
Poslúchnime aj iné dobré a múdre rady, ktoré môžu prispieť k blahu nás, alebo 
našich najbližších. Nech je nám v úzkostiach múdrosťou mlčanie a svetlom 
Božie slovo. Iba takto sa zbavíme ťažkostí, odstránia sa prekážky a splnia sa 
nám všetky žiadosti a zámery nad očakávanie.  
 
Svätý Jozef, prosíme ťa, vypros nám milosť, aby sme mohli porozumieť, že 
nezvratnú lásku k Bohu nám môže zachovať len to, že sa s radosťou podrobíme 
jeho svätej vôli a denne mu prinesieme obeť sebazaprenia, ktorú mu môžeme 
dokázať iba vernosťou a skutkami. Amen. 
 
Svätý Jozef, vzor poslušnosti, oroduj za nás 
 

 

Utorok: 18. Svätý Jozef, vzor slobody a nezávislosti 

Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, 
ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu. (Lk 2, 4)  
 
Svätý Jozef ide do Betlehema. Poslúcha, hoci by mal rozkazovať, pretože je 
kráľovským potomkom. Hoci by mal sedieť na kráľovskom tróne, žije medzi 
pospolitým ľuďom. Veľkosť a sloboda nezávisia od spoločenského stavu. Niekto 
zdanlivo stojí nad všetkými, ale v skutočnosti je bábkou pre všetkých. Stáva sa, 
že niekto je prvým, hoci podľa zásluh by mal byť na poslednom mieste. Človek i 

na tom poslednom mieste a najnižšie postavený môže byť takým slobodným a 
veľkým, ako keby sedel na tróne. V Božích očiach a v očiach anjelov stál Jozef 
na najvyššom mieste medzi svojimi vrstovníkmi. Rozhodoval o osude Svätej 
rodiny, ale vždy sa pritom riadil vôľou a rozhodnutím Najvyššieho. Ak sa chceš 
stať veľkým, staň sa najprv slobodným a nezávislým. Keď chceš dosiahnuť 
vážnosť a úctivosť, keď chceš mať trvalý a účinný vplyv na ľudí, buď ponížený 
a poslušný. Pyšný človek sa protiví Bohu i ľuďom. Snaž sa robiť každému dobre 
a nazhromaždíš si silu a slobodu, aby si mohol brániť Božiu úctu a blahobyt 
svojho blížneho.  
 
Svätý Jozef, Ty si vždy bez odporu poslúchol príkaz, daj, aby sme boli rovnako 
poslušní a aby sme vždy dokázali stáť na pravde a spravodlivosti. Prosím ťa, daj 
nám však dosť sily rozoznať pravdu od lži a vyhýbať sa pochlebovaniu. Daj, aby 
som vždy rozoznali správny smer i cieľ svojej cesty. Amen. 
 
Svätý Jozef, vzor slobody a nezávislosti, oroduj za nás 

 
 

Streda: 19. Svätý Jozef, hľadajúci prístrešie 

... aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom 
stave. (Lk 2, 5)  
 
Cesta do Betlehema bola pre Máriu veľmi namáhavá. Úlohou sv. Jozefa bolo 
nájsť prístrešie, kde by sa po príchode utiahli. Ale tí zdatnejší a ničím nezaťažení 
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ľudia, ktorí išli spolu s nimi, ich dávno predbehli a zaujali všetky miesta. 
Betlehem bolo mesto Dávidovo a v tomto meste nenašiel Jozef ani jediný 
hostinec, ani dom, kde by sa ubytovali, alebo kde by našla prístrešie Matka 
Kráľa kráľov. A predsa sa nežaluje, nereptá. Ani Mária nebúri pokoj jeho duše 
nárekom, ani sťažnosťami. Boli chudobní a ani výzorom sa nemohli radiť medzi 
zámožných, nuž im zostalo miesto posledných. Boží Syn nenájde nikde miesto, 
iba na najchudobnejšom a odľahlom mieste, kde sa uchýlia pred nocou tí 
najúbohejší so svojimi zvieratami. Nesúďme nikdy podľa zovňajšku. Hoci svet 
vždy miloval a miluje bohatstvo, oslňujúci výzor a skvelé oblečenie, nikdy sa 
nehanbime za to, že sme chudobní. A nikdy neodožeňme od svojich dvier biedne 
oblečeného a unaveného človeka. Možno práve v ňom prichádza k nám 
betlehemské dieťa a prosí nás o dobro a o súcit. Nech našu veľkosť nikdy 
nemerajú peniazmi, ale dobrotou srdca.  
 

Preblahoslavená Panna Mária a sv. Jozef, vyproste nám od Boha milosť, aby 

sme i ťažkosti prijali podľa vášho svätého vzoru ako od Boha pochádzajúce, 
ktoré budú slúžiť a prispievať k môjmu posilneniu. Kiež sme vždy presvedčení, 
že Boh na tých, ktorých miluje, zosiela i kríže, ale vždy im pomáha na dlhej 
životnej ceste niesť a uniesť ich váhu a po smrti odmení ich pokoru. Amen.  
 
Svätý Jozef, hľadajúci prístrešie, oroduj za nás 
 
 

Štvrtok: 20. Svätý Jozef, šťastný pri jasliach 

Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. (Lk 2, 16)  
 
Pozrime sa na Jozefa, aký je šťastný pri jasliach, v ktorých ležalo nemluvniatko. 
Božie dieťa sa usmieva a pozerá na neho. A sv. Jozef zabudol na všetky útrapy, 
minulé i budúce. Vidí iba prítomnosť a svoju radosť i vďaku vyjadruje mlčky: v 
očiach sa mu zračí ten krásny pokoj srdca, ktorým je naplnené celé jeho vnútro 
pri pohľade na dieťa. Veď on bude v budúcnosti jeho tichým ochrancom a 
sprievodcom. Sú chvíle v živote, ktoré nemožno vysvetliť. Sú deje, ktoré nemožno 
vyjadriť nijakým zmyslovým znakom. V takomto položení bola i duša sv. Jozefa 
pred Ježiškovým narodením. Vzýval ho, očakával ho a mlčky sa mu poklonil. 
Aká obdivuhodná je táto mlčanlivosť. Teraz z neho vyžaruje iba ticho a láska. 
Ale príde čas a Ježiš skutkami vyjadrí svoju múdrosť a božskosť, zo skutkov sa 
bude skvieť jeho všemohúcnosť. Sv. Bernardín Sienský hovorí: Ak Mária, delí 
tie milosti, ktoré Boh dáva ľuďom, koľkými milosťami zahrnula svojho tichého 
a láskavého snúbenca, ktorého vrúcne milovala, a ktorý celou dušou miloval 
ju.  

 
Všemohúci a večný Bože, žiadame si na orodovanie sv. Jozefa takú milosť, aby 
sme vždy v živote stáli pri Spasiteľovi. Veď cítim, že patrím do spoločenstva tých, 
ktorí ho ustavične hľadajú a túžia byť v jeho blízkosti, to je najkrajšia odmena. 
Nech stratím čokoľvek v živote, len nikdy nie svoju vieru a lásku k nemu. Nech 
moja duša vždy žije v jeho láske. Amen.  
 
Svätý Jozef, šťastný pri jasliach, oroduj za nás 
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Piatok: 21. Svätý Jozef, ochranca Ježiša 

Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš. (Mt 1, 25)  
 
Ježiš je tu nazvaný prvorodeným Synom Márie. Jozef bol manželom Márie a 
Ježiškovým otcom len v očiach sveta. A hoci bol iba Ježiškovým pestúnom, mal 
voči božskému dieťaťu práva a povinnosti, ale i výhody a starosti. Predovšetkým 
on bol povolaný dať dieťaťu meno. To bola úloha, ktorá vyzdvihla sv. Jozefa nad 
patriarchov, prorokov, apoštolov a učiteľov viery. Meno Ježiš bolo jediné slovo, 
ktoré podľa Svätého písma Jozef vyslovil. Z toho môžeme pochopiť, ako mu znelo 
toto slovo v srdci po celý jeho pozemský život.  
 
Svätý Jozef, vypros nám, aby sme i my mohli poznať Ježiša. A budeme ho môcť 
dokonale poznať iba vtedy, keď len on zaujme prvé miesto v mojom srdci. Keď 
ho budeme mať v ústach, v mysli, v srdci, v skutkoch, v náklonnostiach, v reči, 
keď ho denne ponesiem na rukách. Ó, kiež by som mohli všetko svoje úsilie, 

všetku ctižiadostivosť a celé svoje šťastie vložiť do služby Ježišovi a jeho svätej 
Cirkvi! Spomeň si na nás, sv. Jozef a podporuj nás svojím orodovaním u Ježiša, 
tvojho chránenca. Amen.  
 
Svätý Jozef, ochranca Ježiša, oroduj za nás 
 

Sobota: 22. Svätý Jozef, snúbenec najsvätejšej Panny 

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do 
Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. (Lk 2,22)  
Tu sa stretávame s uznaním zákonného práva sv. Jozefa k Ježišovi, synovi 

Panny Márie. Skutočným Ježišovým otcom je ten, ku ktorému sa on tak často 
obracia: „Otče môj, ktorý si na nebesiach.“ Ale sv. Jozef má zodpovednosť za 
dieťa tu, na zemi. Aj evanjelista spomína, ako sa Jozef a Mária spolu starali, ako 
predstaviť Ježiša Bohu. To, čo spolu dostali, to spolu niesli, aby to obetovali 
Pánovi. Tak to predpisoval Mojžišov zákon. Učme sa z toho, ako máme používať 
Božie dary. Rozum, vôľa, zdravie, telesná sila, zrak, sluch, telo, duša, krása sú 
všetko Božie dary, ktoré máme využívať na Božiu slávu a v jej službe. A ten, 
ktorý nám tak hojne nadelil tieto milosti, nás raz odmení za našu obetu.  
 
Svätý Jozef, snúbenec najsvätejšej Panny, ty stojíš tak blízko pri žriedle 
všetkých milostí. Vypros nám u tvojho božského Syna čistotu úmyslu podľa jeho 
najsvätejšej vôle. Vypros nám u neho, aby sme všetko robili pre neho, vo 
všetkom hľadali jeho a so všetkým sa priblížili len k nemu. Chceme urobiť 
všetko, aby sme ho lepšie spoznali, viac si ho zamilovali a stali sa jeho vernými 
služobníkmi. Amen.  

 
Svätý Jozef, snúbenec najsvätejšej Panny, oroduj za nás 

 
 
 
 

Prevzaté z webstránky Farnosť Skalité 
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The COVID Roadmap Spring 2021 
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Brief commentary from CPT 
 
It would seem that the interpretation of the proposed guidance (and this is my personal 
interpretation) is that the following apply to sacramental celebrations outside of the 

“extraordinary” circumstances that we currently have: 

 

For Marriages: 
 
Not earlier than 8 March    6 people (not including anyone who is working) 
Not earlier than 12 April  15 people (not including anyone who is working) 

Not earlier than 17 May  30 people (not including anyone who is working) 
Not earlier than 21 June    no restrictions on numbers 

 

For Funerals: 
 
Not earlier than 8 March  30 people (not including anyone who is working) 
Not earlier than 12 April  30 people (not including anyone who is working) 

Not earlier than 17 May  30 people (not including anyone who is working) 
Not earlier than 21 June    no restrictions on numbers 

 

For Baptisms:  
 
Not earlier than 17 May  30 people (not including anyone who is working) 

Not earlier than 21 June    no restrictions on numbers 
 
Rev. Canon Christopher Thomas 
24th February 2021 
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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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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 28/02/2021 £ 79,83. 
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 
 

07.03. – Tomáš 
08.03. – Alan, Alana 
09.03. – Františka 
10.03. – Branislav, Bruno 
11.03. – Angela, Angelika 
12.03. – Gregor 

13.03. – Vlastimil 
14.03. – Matilda 
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