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         ROČNÍK V. - č.11/2021 

 

 
 

4. PÔSTNA NEDEĽA 
 

14. – 21. 03. 2021 
 

 
 

 

BOH POSLAL SYNA, ABY SA SKRZE NEHO SVET SPASIL 

 

Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť 
vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ 

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, 
aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. 

Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril 
v meno Jednorodeného Božieho Syna. 

A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, 
lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, 
aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo 
vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. 

 Jn 2, 13-25 
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Aké máte skúsenosti s opätovaním lásky? Spomeňme si na rodičov, brata či sestru, 
priateľa... Koľko vecí, udalostí, príbehov o neopätovaní lásky, ba čo viac, celkom opačné 

správanie by sme mohli nájsť! Alebo sme zabudli? Stáva sa, že radi sme vtedy, keď 
prijímame lásku. Ale ako sa správame, keď máme opätovať lásku? 
 
Nemali deti. Po rokoch si dve adoptovali. Okolie ich obdivovalo, koľko lásky deťom 

venovali. Keď mal chlapec trinásť rokov, otec mu daroval ľadvinu. Keď mala sedemnásť, 
oznámila im, že čaká dieťa. Tešili sa z vnúčatka, hoci ich bolelo, čo sa dcére stalo. O rok 
im dieťa nechala a zmizla. Až o päť rokov sa vrátila s ďalšími dvoma deťmi. Chlapec bez 
ich dovolenia zobral auto a havaroval. Dnes by mali právo na odpočinok, aby im bola 

opätovaná láska, ktorú bohato dávali deťom. A realita? Dcéra je vo väzení. A o synovi už 
niekoľko mesiacov nevedia. A čo oni na to? Milujú i dnes. Dcére píšu do väzenia, o 
dospievajúce deti, ktoré im dnes ešte lásku opätujú, sa starajú. 
 

Aj o opätovaní inej lásky sa dnes môže aktuálne hovoriť. Je čas veľkonočných spovedí. Že 
od vianočných uplynuli len tri mesiace? V akom stave je náš vzťah lásky k Bohu, blížnym, 
sebe samým v oblasti Božích či cirkevných príkazov a Božích právd? 
Keď Ježiš hovorí k Nikodémovi, pripomína i nám, že: „Boh tak miloval svet, že dal svojho 

jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16) 

Tieto Ježišove slová dávajú útechu mnohým kresťanom. Ježiš hovorí o láske, ktorej sa nič 
a nikto nevyrovná. Viera v Boha dáva veriacemu človeku práve pre Božiu lásku silu a 
útechu.  

 
Nikodém je vážený člen veľrady, vzdelaný muž, veriaci Žid, a predsa pod rúškom tmy zo 
strachu pred farizejmi prichádza k Ježišovi. Je typom ľudí, ktorí úprimne hľadajú pravdu, 
ale ešte dbajú na ľudské ohľady. S Herodesom, ktorý tiež poznal pravdu, ale zatváral sa 

pre ňou, Ježiš nediskutuje, hoci je kráľom. Nikodém sám vyhľadá Ježiša, zaujíma sa o 
jeho učenie a život. Hoci by sa o Nikodémovi dalo povedať, že za Ježišom prichádza len 
ako za zvláštnym človekom, z rozhovoru vidíme, ako sa otvára Ježišovým slovám a 
uvažujúc o nich mení postoj k Ježišovi, čo vidieť z udalosti okolo odsúdenia, smrti a 

pochovania Ježiša. Je to práve láska, ktorej je Nikodém otvorený, ktorá mení jeho 
zmýšľanie a následne i správanie. Stretnutie Ježiša s Nikodémom je krásne a povzbudivé 
v tom, že láska Boha, ktorá sa prejavuje k nám cez Ježiša, je zárukou, „aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16) Celý problém je v tom, či prijmeme 

Ježiša ako svojho Boha a Pána. Nikodém to počuje v slovách: „Ako Mojžiš vyzdvihol hada 
na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný 
život.“ (Jn 3,14) Kto prijme Ježiša, v tom začne účinkovať pravá láska, ktorá sa dá poznať 
po ovocí. Už proroci o tom hovoria: „Utvorte si nové srdce a nového ducha… obráťte sa a 

budete žiť.“ (Ez 18,31.32)  
 
Ľudia mnohé veci nevedia a to najčastejšie preto, lebo nechcú vedieť. A nechcú vedieť 
preto, lebo by museli niečo vo svojom živote zmeniť. A to nechcú. Preto si zatvárajú oči 

pred svetlom a myseľ pred pravdou. „Kto v neho uverí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je 
odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.“ (Jn 3,18) Ježiš v týchto 
slovách im ponúka svoju lásku, čiže spásu a oni láskou opovrhujú.  
Ľudia viac milujú tmu ako svetlo. Nejedná sa len o tých vo vyvolenom národe, ktorý 

neprijali Ježiša ako Mesiáša a netýka sa to len ateistov, ale i pokrstených pohanov. Hriech 
im bráni poznať a zažiť pravú lásku. Pôstna doba je čas, kedy si máme nielen uvedomiť 
význam a potrebu Ježišovho utrpenia, smrti pre našu spásu, ale aj primerane láskou 

odpovedať na lásku. Pôstna výzva „kajajte sa a verte evanjeliu“ je opodstatnená, časová, 
aktuálna a je správne, že našou snahou je na ňu primerane odpovedať láskou.  
Kedysi som čítal objemnú knihu a zapamätal som si z nej len tieto slová: „Ak človek naozaj 
chce, môže všetko.“ Nemárniť čas – to je veľká čnosť. A dobre využiť deň – to je prameň 

najčastejšej radosti. (Porov. ROBERTI, P. J.: Nenápadne čnosti, Serafín, Bratislava 1991, 
s. 73) 
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Láska, Ježiš Kristus, nás všetkých volá na svetlo. Nik z nás nie je z výzvy vylúčený, pretože 
Ježiš každého z nás miluje. Nemárnime čas.  

Dnešnú nedeľu voláme “laetare“, to znamená “radosť“. Blíži sa vrchol pôstnej doby a je 
správne, že si uvedomujeme význam Ježišových slov: „Kto koná pravdu, ide na svetlo, aby 
bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“ (Jn 3,21) Uverili sme Bohu, ktorý je láska, a 
práve preto v tomto čase na Ježišovu lásku odpovedáme svojou láskou, najmä prijímaním 

sviatosti zmierenia a Eucharistie. Viac ako inokedy si uvedomujeme, že hoci svet i my 
máme nedostatky, predsa veriť v Ježiša a ísť za ním robí svet i nás krásnymi a bohatými. 
A pôstna doba je príležitosťou k uvedomeniu si lásky. Cítime, že kto nemiluje, pohybuje 
sa na povrchu života a len láska otvára hlbšie súvislosti. Áno, len láska sama chápe 

tajomstvo, ako obdarovať druhých a pritom sa stať bohatým. Milovať človeka znamená 
vidieť ho takého, akého ho chce mať Boh.  
Nevieme, čo všetko musel prekonať Nikodém pre Ježiša, ale mal odvahu a bol mužom 
činu, čo iste Boh odmenil.  

 
Myslíte, že dnešný svet nemá Nikodémov? Vďaka Bohu, áno. Jeden sa neuspokojí s 
povrchnými informáciami o “pravde“ a využije čas i hmotné prostriedky, aby veci, udalosti 
či ľudí poznal a vo svojom svedomí nemusel robiť ústupky, alebo dal súhlas na niečo 

nejasné, neúplné, nepresné. Iný sa nedá zastrašiť i keď ho chcú vydierať. Vhodne a včas 
vie povedať pravdu. Iný Nikodém, keď zmenil svoj život vo vzťahu k Bohu, sebe či iným, 
pretože spoznal pravú lásku, dokazuje svoju zmenu slovom i skutkom.  
 

Jana otehotnela. On, ženatý, o čom nevedela, keď mu to povedala, pokojne vyriekol: „Dieťa 
potrebuje oboch rodičov. Ja sa nechcem rozviesť.“ Jana sa ocitla v čakárni u lekára s 
jediným úmyslom: potrat. Lekár bol na čas vzdialený, a tak sa dala do rozhovoru s druhou 
ženou. Tá bola staršia, mala okolo štyridsať a oči jej žiarili. Nezabudne do smrti na svetlo 

tých jej očí. A pretože boli v čakárni len oni dve, pustili sa do rozhovoru. Žena ju vlastne 
oslovila prvá: „Ste smutná. Čakáte prvé dieťatko?“ 
„Neviem prečo, čo z tej ženy vyžarovalo, ona sa ma na nič nepýtala a ja som jej 
porozprávala svoju situáciu. Počúvala, usmievala sa, prikyvovala hlavou. Nehovorila. Keď 

prišiel lekár, šla do ordinácie prvá. Počkala ma. Na nič sa ma nevypytovala, len sa ma 
spýtala, či sa ponáhľam. Pozvala ma k nim domov. Otvorila nám asi sedemnásťročná 
slečna. A jej prvé slová boli: „Mama, všetko v poriadku? A keď mama povedala „áno“, 
začula som viac hlasov zakričať „hurá“. Až vtedy som deti počítala. Bolo ich šesť. Neskôr 

som spoznala siedme a - ôsme všetci s radosťou očakávali. Keď sme ostali samé pri šálke 
čaju, žena mi povedala, ba čo viac, poprosila ma: „Darujte nám svoje dieťa. Čas pôrodu 
máme skoro rovnaký. A verím, že aj manžel nebude namietať.“ 
 

„Čakala som všetko, len nie tieto slová. Prešli roky. V ich dome som pravidelným hosťom. 
Vlastne nie hosť, veď ja aj moja Vladimíra sme vlastne doma. Našla som druhú matku. 
Ich rodina sa rozrástla o dve novonarodeniatka a jednu dospelú, novonarodenú matku. 
Ako často sa modlievam: Bože, ďakujem ti za to, že i dnes žijú takíto kresťania, ktorí nielen 

slovom, ale aj skutkom vedia milovať a milujú. Bože, ďakujem, že som nezabila svoje dieťa. 
Bože, ďakujem, dnes viem, že láska má aj inú podobu.“ 
 
Áno, láska má rôzne podoby. Láska sa dá vyjadriť rôzne. Ale pravá láska nesie pečať 

pokoja, spravodlivosti, opravdivého šťastia už na zemi a veríme, že raz i vo večnosti. A 
práve preto príklad Nikodéma je oslovením, ktoré sa vyplatí nasledovať. 
Výzva opätovať Ježišovu lásku môže mať rôzne podoby. Áno, môžu byť i bolestné, ťažké, 

plné sĺz a podobne, ale pre nás, čo sme uverili v lásku Boha, Ježišova láska je zárukou 
spásy. Pripojme k úmyslom, s ktorými sme dnes prišli do kostola, ešte iný, iné, za tých, 
čo trpia pre lásku, čo nepoznajú pravú lásku, za zvedených, oklamaných, ustráchaných. 
Veď veríme, že kde dvaja alebo traja prosia o to isté, budú vyslyšaní. 

Amen. 
Z homílii P.Ľubomíra Stančeka, CM 
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OZNAMY NA 4. 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 sv. Patrika, biskupa spomienka 

štvrtok 
sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa 
Cirkvi 

spomienka 

piatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie sviatok 

sobota féria v Pôstnom období  

nedeľa  5.pôstna  

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
14.03. 

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 
21.03. 

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
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NAĎALEJ PLATÍ, ŽE V ČASE PANDÉMIE 
KORONAVÍRUSU COVID-19 

SME POVINNÍ DODRŽIAVAŤ: 

 
 kapacita kostola, ktorá je stanovená na 35 osôb na jednu bohoslužbu  

(po naplnení kapacity nie je dovolené umožniť vstup ďalším osobám) 
 

 v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou 
(napr. sväteničky)  

 

 zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej 

domácnosti) bol minimálne 2 metre 
 

 preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad 
 

 ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi, alebo náboženskej 
spoločnosti uprednostiť recitovanú formu pred spevmi 

 

 nie je žiadna verejná spoločná modlitba pred sv.omšou 
 

 po skončení liturgie sv. omše je nutné opustiť kostol a pri východe 
z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 
metre a zabrániť zhlukovaniu ľudí 

 

 po skončení každej svätej omše musia byť lavice, kľučky a priestory 

kostola dezinfikované (uvítame pomoc dobrovoľníkov pri sanitovaní 
kostola) 

 

 po skončení každej svätej omše dezinfikovať použité bohoslužobné 
a iné predmety 

 

 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 

 

 Z OBRADOV ÚPLNE VYLÚČIŤ OSOBY, KTORÉ MAJÚ NARIADENÚ 

KARANTÉNU, ALEBO AKÉKOĽVEK PRÍZNAKY RESPIRAČNÉHO 
INFEKČNÉHO OCHORENIA 
 

 KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI MUSÍ APLIKOVAŤ DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK 
NA RUKY K TOMU URČENÝ A PRIPRAVENÝ V KOSTOLE PRI VSTUPE 
AKO AJ PRI ODCHODE Z KOSTOLA 
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 PRI VSTUPE DO KOSTOLA KAŽDÝ ÚČASTNÍK BOHOSLUŽBY MUSÍ SA 
ZAPÍSAŤ A UVIESŤ SVOJE CELÉ MENO A TELEFÓNNE ČÍSLO NA 

ZOZNAM K TOMU URČENÝ 
 

 ŽE PRI VSTUPE A POBYTE MUSIA MAŤ ÚČASTNÍCI MASKU (POVINNÉ) 
NA TVÁRI A ŇOU PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY (ÚSTA I NOS) 
POČAS PRÍTOMNOSTI V CHRÁME  

 

 DODRŽIAVAŤ RESPIRAČNÚ ETIKETU, NEPODÁVAŤ SI RUKY, KAŠĽAŤ, 

KÝCHAŤ DO VRECKOVKY, RESP. LAKŤOVÉHO OHYBU 
 

 NEVSTUPOVAŤ DO SAKRISTIE KOSTOLA !!!!! 
 

 POUŽÍVANIE TOALIET JE ZAKÁZANÉ! (AK NUTNE POTREBUJETE 
POUŽIŤ TOALETU, POUŽITE TOALETU V CHURCH HALL A NIE 

V SAKRISTII !!!!) 
 

 BEZVÝHRADNE A BEZODKLADNE REŠPEKTOVAŤ POKYNY 
OZNAČENÉHO USPORIADATEĽA NA TO POVERENÉHO DUCHOVNÝM 
SPRÁVCOM SCM  

 

 PRED ROZDÁVANÍM SVÄTÉHO PRIJÍMANIA SI MUSÍ ROZDÁVATEĽ 
DEZINFIKOVAŤ RUKY 

 

 EUCHARISTIA SA PODÁVA VÝLUČNE NA RUKU (A PRIJÍMATEĽ JE 
POVINNÝ JU PRIJAŤ PRED KŇAZOM) 

 

 ZACHOVANIE 2-METROVÝCH ROZOSTUPOV V RADE PRI PRIJÍMANÍ 
EUCHARISTIE  

 

 ŽE SA NEDÁVA ZNAK POKOJA (ZNAK POKOJA SA NAHRADÍ ÚKLONOM 
ALEBO GESTOM ÚSMEVU SMEROM K OSOBÁM OKOLO SEBA) 

 

 
 
     Londýn, 1. marca 2021 

 

                         Rev. Tibor Borovský   
                   duchovný správca SCM v Londýne               
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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.  
 

 
 

 
 

IV. pôstny týždeň (14.-21.03.2021) 

 

Nedeľa: 23. Svätý Jozef, nezávislý od majetku 

… a aby obetovali ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. (Lk 
2, 24)  

 
Potomok judských kráľov tak schudobnel, že nemohol obetovať iné, iba dar 
chudobných. Ale nemal príčinu sa preto hanbiť, lebo bol bohatší ako zámožnejší 

králi, bol bohatší ako Dávid a Šalamún v čase svojej najväčšej slávy. Mal 
najväčšie bohatstvo: Máriu a Ježiša. Podľa ľudských meradiel je chudobný, lebo 
nemá žiaden svetský majetok. Ale v skutočnosti je najbohatší z ľudí na zemi. 
Mária je jeho manželkou a Ježiš, ktorého ríša je bez konca a bude trvať ako 
slnko a mesiac, je jeho synom. Rozjímajme teda, či nás môže chudoba ponížiť… 
Som chudobný? Som, lebo nebažím po bohatstve, lebo Boh chce, aby chudoba 
bola mojím bohatstvom. Takto je človek zbavený pút, ktoré ho robia závislým od 
bohatstva, od peňazí, robia z neho otroka bohatstva. Položenie, v ktorom sa 
nachádzam, mi vybral Boh; takto sa môžem lepšie podobať Jozefovi a Márii, 
ktorí tiež nevlastnili žiadne bohatstvá, iba vzájomnú lásku a úctu.  
 
Prosím ťa, svätý Jozef, vypros mi milosť, aby ma príklad tvojej chudoby viedol k 
nasledovania. Nech sa moje srdce neupriamuje iba na pozemské a pominuteľné 
veci, nech ho neláka bohatstvo a sláva, ale nech vždy vidím vyšší cieľ, ktorým je 
pre mňa a pre moju nesmrteľná dušu môj Pán. Kto ťa, Pane, skutočne miluje, 
ochotne zaprie sám seba, zriekne sa všetkého pominuteľného a vyberie si ťa za 
najvyšší cieľ svojho pozemského putovania. Amen.  
 
Svätý Jozef, nezávislý od majetku, oroduj za nás 
 
 
 

Pondelok: 24. Svätý Jozef, vzor hodnotného života 

Rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon. (Lk 2, 
27)  
 
Sväté písmo potvrdzuje, že rodičia niesli dieťa do chrámu. Jozef sa teda spolu s 
matkou Ježiša zúčastňuje tohto obradu a získava tak možnosť byť prítomný pri 
veľkom vykupiteľskom diele. Mnohí ľudia sa domnievajú, že dôležité postavenie 
a hodnosti oslobodia človeka od všeobecných povinností, že takto sa už možno 
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povzniesť nad všeobecné zákony. Svätý Jozef takto nerozmýšľal. Podľa Svätého 
písma bola tu reč o takom zákone, ktorý sa na Svätú rodinu nevzťahoval. Aké 
očisťovanie potrebovala tá, ktorá vstúpila do života nepoškvmená, a ktorej 
panenská čistota žiarila nad dieťaťom ako drahokam najvyššej ceny. Jozef a 
Mária jednako dodržujú zákon. Idú v predpísaný deň do chrámu, aby vyplnili 
príkaz, ktorý Máriu postaví do radu ostatných obyčajných matiek. Boh vie 
krásne zrovnať plnenie povinností, ktoré sa od nás žiadajú v živote so stálym a 
verným plnením Božích a cirkevných príkazov. Božia vôľa sa zjavuje aj v 
zákonoch a príkazoch, ktoré musíme všetci rešpektovať a iba vtedy sa prejaví 
múdrosť a pokora človeka, keď vie bez reptania prijať Božiu vôľu.  
 
Svätý Jozef, oroduj za nás, aby sme zo srdca ľutovali všetko, čoho sme sa 
dopustili. Vypros nám milosť, aby sme vždy porovnávali svoj život s najsvätejšou 
Božou vôľou svedomitým zachovávaním Božích a cirkevných príkazov. Ty vieš, 

že Boh žiada odo mňa túto obeť, lebo je to svedectvo lásky k Bohu a cesta k 

hodnotnému a pokojnému životu. Amen.  
 
Svätý Jozef, vzor hodnotného života 
 
 

Utorok: 25. Svätý Jozef, milujúci úprimne 

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. (Lk 2, 33)  
Čo bolo príčinou toho, že Mária a Jozef žasli nad tým, čo ľudia hovorili o 
Ježišovi? Veď krásne o ňom vraveli už Simeon a Anna. Vedeli, že Ježiš bude nad 

iných veľkým, i to vedeli, že jeho meno bude nad všetkými inými, keď mu na 
Boží príkaz dali meno Ježiš. Určite sa však divili tomu, že aj iní poznajú a 
vyznávajú tajomstvo veľkosti božského dieťaťa. Nech sa nám nikdy nezdá, že iní 
lepšie a viac milujú a ctia Boha ako my. Radšej sa spytujeme samých seba: 
milujeme ho skutočne úprimne? Naozaj z celého srdca hľadáme jeho úctu a 
slávu, alebo sa iba snažíme kohosi napodobňovať a byť ako on? Ak však 
hľadáme naozaj úprimne a vyznávame z celého srdca, potom robíme oveľa viac 
ako tí, ktorých obdivujeme, alebo ktorým závidíme. A hoci by nás i svet 
nepoznal, ba často ani tí, ktorí sú nám najbližšie, keď sa nik nestará o nás a o 
naše zámery, vtedy môžeme najviac prispieť k rozmnoženín Ježišovej úcty. Nie 
ten dáva viac, kto veľa dáva, ale ten, kto dáva nepoznaný a z celého srdca.  
 
Vypros mi, svätý Jozef, aby som čím ďalej tým väčšmi miloval(a) Ježiša a 
pracoval(a) na svojom zdokonalení v spasiteľných predsavzatiach. Lebo viem, že 
takto viacej urobím na poctu a Božiu slávu, ako by som urobil(a) viditeľnými 
skutkami. Amen.  

 
Svätý Jozef, milujúci úprimne, oroduj za nás 
 
 

Streda: 26. Svätý Jozef, vzor čistého srdca 

A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho 
mesta Nazareta. (Lk 2, 39)  
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Mária a Jozef iba preto opustili svoje obydlie, aby urobili, čo žiadal zákon, a 
potom sa vrátili do svojej samoty. Milujeme. aj my tichosť a pokoj utiahnutého 
života? Vypĺňame si presne, čo žiada povinná úcta k Bohu a láska k blížnemu? 
Jozef a Mária sa len potom vrátili do Nazareta, keď všetko zakončili podľa 
Pánovho zákona. Ako často sa vychvaľujeme dobrým skutkom, ktorý sme 
urobili a žiadame, aby ten, komu bol urobený, vrátil nám, čo sme preňho 
vykonali. Teda skutok ako dlžoba. Chráňme sa sebaklamu, chvály a 
vyzdvihovania vlastnej osoby a úlisnosti, ako najväčších nepriateľov. Držme sa 
v úzadí, milujme samotu a zostaňme utiahnutí, kým nám Božia vôľa nenaznačí, 
kde by sme mohli byť našim blížnym užitoční a vykonávať príkladný apoštolát.  
 
Svätý Jozef, ty si vzor vnútorného v Bohu skrytého života; oroduj za nás a vypros 
nám milosti, aby sme čím dôkladnejšie mohli svoje srdcia očistiť od pozemských 
škvŕn. Aby sme milovali skrytosť‘ a pomocou vnútornej modlitby hľadali aj našli 

blaho vo vnútornom spojení‘ s Ježišom. Amen. 

 
Svätý Jozef, vzor čistého srdca, oroduj za nás 
 
 

Štvrtok: 27. Svätý Jozef, vzor rozvahy 

Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so 
sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, 
lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ (Mt 2, 13)  
 

Pánov anjel sa zjavil Jozefovi vo sne. Ale čo značí sen? Je rozumné sa kvôli snu 
odhodlať na taký vážny krok? Veď toto dieťa je Boh. Naozaj niet iného spôsobu, 
ako sa zbaviť tyranovej zlosti iba útekom? A po úteku bude nasledovať dlhá 
neistá doba. „Zostaň tam, kým ti nedám – 21 – vedieť.“ Ale bol to predsa rozkaz 
z neba. Nuž aká by to bola nezodpovednosť nevyplniť ho. Čo teda robiť? Na ktorú 
stranu sa prikloniť? V tejto vážnej chvíli podrobil Jozef rozum a náklonnosť 
viere. Nenechá zvíťaziť pocit strachu, potlačí v sebe úzkosť a koná. Zodpovedne 
a podľa Božej vôle. Aká to bola vznešená, pokojná, obdivuhodná rozvaha, ktorá 
nečakala na dôvody, ani dôkazy a premohla všetky vášne. Buďme i my bedliví, 
vnímajme vnuknutia, ktorými nás podporuje Božia milosť v každej chvíli. Len 
tak predídeme prenáhleniu, ktoré prináša pobúrená myseľ.  
 
Svätý Jozef, prosím ťa pre radosť, ktorú si zažil, keď si mohol pestovať Ježiška 
a pre anjelská lásku, ktorú si mal v srdci voči svojej najčistejšej snúbenici. 
vypros nám schopnosť, aby sme sa nikdy neznížili k ľahkomyseľnému konaniu. 
Nech sa nikdy neodhodláme na nič, čo môže uškodiť nášmu spaseniu, alebo 

spáse našich blížnych. Amen.  
 
Svätý Jozef, vzor rozvahy, oroduj za nás 
 
 

Piatok: 28. Svätý Jozef, vzor poslušnosti 

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. (Mt 2, 14)  
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Obdivuhodná je Jozefova nekonečná poslušnosť. Anjel prehovoril, on vstal a 
vybral sa so svojimi drahými na dlhú a nebezpečnú cestu do cudziny. Nevedel, 
čo ho čaká, koľko bude trvať cesta a aký bude jej cieľ. Keď sa niekde chystáme, 
koľko len uvažujeme, rátame, koľko času zbytočne stratíme rôznymi 
kombináciami. Keby sme sa naučili vždy a všade plniť Božiu vôľu a počúvali 
hlas srdca, mali by sme dosť času na všetko. Zmizli by často umelo vytvorené 
ťažkosti a všetko by bolo zrazu ľahšie a splniteľnejšie. Kto sa naučí podľa 
príkladu svätého Jozefa poslúchať, toho minú všetky neprekonateľné ťažkosti.  
 
Svätý Jozef; prosím ťa, kiež ma na ceste do večnosti, na ktorej ešte stretnem 
mnohých nepriateľov, vždy sprevádza Ježiš a Mária. Ak ma budú oni Viesť, 
prekonám všetky ťarchy života, ba prijmem i smrť bez strachu a váhania. Toto 
nech dosiahnem na tvoje sväté orodovanie, skrze nášho Pána a Spasiteľa Ježiša 
Krista. Amen.  

 

Svätý Jozef, vzor poslušnosti, oroduj za nás 
 
 

Sobota: 29. Svätý Jozef, vzor trpezlivosti 

Tam zostal až do Herodesovej smrti… (Mt 2, 15)  
 
Týchto niekoľko slov zo Svätého písma potvrdzuje fakt, že Svätá rodina odišla 
do Egypta. Vieme si však predstaviť chudobného remeselníka, ktorého zaženie 
osud do cudzej krajiny bez peňazí, bez nástrojov, ktoré ho živia, bez znalosti 

reči? V Betleheme mal zostať iba niekoľko dní, ale koľko má zostať v Egypte? To 
mu nikto nepovedal. Anjel mu oznámil: „Zostaň tam, kým ti nedám vedieť.“ 
Keďže ich budúcnosť bola neistá, usadili sa s Máriou zasa len dočasne. Ale tento 
stav trval dlhší čas. Ako by sme sa my dnes rozhodli, keby sme mali opustiť 
počas noci príbytky, zobrať len to najnutnejšie a prekonať strach o svojich 
najbližších? Iste by to zmenilo celý náš život a porozmetalo všetky ustálené 
zvyklosti. Dokázali by sme to urobiť bez reptania, pre Cirkev, pre svoju vieru, 
pre svojich blízkych? Čo by nám pomohli známosti, špekulácie, rôzne rady? iba 
v Božej ruke by sme našli pomoc, ktorej sa možno vždy chytiť a ktorá vedie 
bezpečne i cez úskalia.  
 
Prosíme ťa, svätý Jozef, ty, ktorý si tak trpezlivo nosil ťarchy života, oroduj za 
nás, aby nás nič neodvrátilo od verného plnenia Božej vôle. Daj, aby sme 
vytrvalo a trpezlivo kráčali po ceste spasenia, trpezlivo znášali biedy a útrapy 
života, ale nikdy sa nezriekli Boha a svätej Cirkvi. Amen.  
 

Svätý Jozef, vzor trpezlivosti, oroduj za nás. 

 
Prevzaté z webstránky Farnosť Skalité 
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Understand the Bible from start to finish, the Old and New Testament, with 
this FREE OF CHARGE, worldwide-famous course delivered online LIVE by 
Mauro Iannicelli. 
Starts on 7th April 2021 at 7pm (Eight Wednesday evening sessions). 
Info & Registration: www.comeandsee.org 

 
 

 

DEVIATNIK K SVÄTÉMU JOZEFOVI 
 
V roku zasvätenom sv.Jozefovi sme pre vás pripravili brožúru 
“Deviatnik k sv.Jozefovi” (v angl.verzii) 
Môžete si ju vyzdvihnúť na stolíku vzadu v kostole alebo 
požiadať o ňu dobrovoľníka pri vchode do kostola. 
 
 
 

 

http://www.comeandsee.org/
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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 07/03/2021 £ 113,10. 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu v mesiaci 
je obetovaná za všetkých pravidelných a stálych 
dobrodincov a podporovateľov SCM.  
 

 



 

16 

 

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. 

 

 
 

Foto: Veronika Ďurejová 

 

 

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 
 

14.03. – Matilda 
15.03. – Svetlana 
16.03. – Boleslav 
17.03. – Ľubica 
18.03. – Eduard 
19.03. – Jozef 

20.03. – Víťazoslav, Klaudius 
21.03. – Blahoslav 
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