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         ROČNÍK V. - č.12/2021 

 

 
 

5. PÔSTNA NEDEĽA 
 

21. – 28. 03. 2021 
 

 
 

AK PŠENIČNÉ ZRNO PADNE DO ZEME A ODUMRIE, 

PRINESIE VEĽKÚ ÚRODU 
 

Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý 

bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ 
Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. 
Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím 

vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, 

prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto 
svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som 
ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. 

Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? 
Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ 

A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ 

Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“ 

Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto 
svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, 
všetkých pritiahnem k sebe.“ 

To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. 

 Jn 12, 20-33 
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Možno mnohých z vás, keď ste dnes vstúpili do kostola, zarazila podivná dekorácia. Všetky kríže sú 
zahalené tmavou látkou, oltárny obraz je prekrytý plátnom, na oltároch chýbajú kvety a pred očami 

máme sochu zbičova¬ného Krista. Zahaľovanie krížov sa koná už mnoho storočí, a aj obnovená liturgia 
dovolila tento prastarý zvyk ponechať.  

 
Stojíme pred zahaleným krížom, ktorý nám dnes pripomína nielen starodávny zvyk, ale aj súčasnú 

realitu. Na oltároch obrysy kríža dobre vidieť, ale nevidieť Ukrižovaného, ktorý je celý zahalený fialovou 
farbou. Možno povedať, že tam je, ale aj nie…  

 
V podobnej situácii sa neraz nachádza naše presvedčenie a obraz Boha v nás. Pred vonkajším svetom 

je zahalený nejakým panickým strachom, aby nikto nevidel a nevedel, že sme katolíci, že kresťansky 
žijeme, že pristupujeme k sviatostiam, že sa zúčastňujeme na svätej omši… Neraz ho zakrýva manželka 

pred manželom, manžel pred manželkou, rodičia pred deťmi, deti pred rodičmi, kamarát pred 
kamarátom, kolega v práci pred spolupracovníkom alebo nadriadeným, žiak či študent pred 

spolužiakom… Človek sa vyhýba rečiam o náboženstve, tobôž o vlastnom presvedčení. Nadhadzujú sa 
frázy ako: o tom nedebatujme, to je každého súkromná vec, každý si sám sebe najlepšie rozumie… 

Poznáme to dobre, určite sme takto počuli rozprávať iných, ale možno sme tak niekedy povedali aj my. 
Medzi ľuďmi vzniklo akési nepísané pravidlo a stanovila sa zásada: pred druhým čo najlepšie zakryť 

to, čo je vo mne a na mne kresťanské. Celá vec zaváňa pasívnym, bezzásadovým prispôsobovaním sa 
okolnostiam, prospechárstvom, ústupčivosťou a neúprimnosťou, lebo človek chce byť pred okolím iný, 

než v skutočnosti je. Samozrejme, že to škodí nielen jeho charakteru, ale aj medziľudským vzťahom, 

pretože nikdy dobre nevieme, s kým hovoríme a koho vlastne máme pred sebou. Človek sa zahaľuje do 
nepriesvitného plášťa, pričom zahaľuje nielen seba, ale aj Krista, ktorého v sebe od krstu nosí.  

Jestvuje však ešte aj iné, horšie zahalenie Krista v našom živote a to vtedy, keď ho zastierame vlastným 
nekresťanským životom. Lebo o svojom presvedčení by človek ani tak nemal hovoriť, ako skôr podľa 

neho žiť. Ľudia by sa mali o nás dozvedieť pravdu z našich skutkov, konania a postojov. Navždy zostane 
aktuálny výrok apoštola Jakuba: Viera, ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ukáž mi svoju vieru 

bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Neraz je naše správanie a celý život krajne 
nekresťanský, hoci na druhej strane možno dokážeme smelo hovoriť o svojej viere. Je to známy paradox 

medzi životom a vyznaním, pričom nejedno vyznanie skončí zle pre nedobrý a nesprávny život. Vtedy 
je v nás Kristus opäť zahalený, v tomto prípade však nie dajakou zbabelosťou, ale hriechom. V ničom 

sa nelíšime od tých, ktorí neuznávajú Boha alebo nerešpektujú žiadne morálne zásady. My ich síce 
teoreticky uznávame, ale životom popierame.  

 
Kríže v našich kostoloch zostávajú zahalené iba niekoľko dní, presne do veľkopiatkových obradov. 

Vtedy, uprostred veľkopiatkovej liturgie, kňaz postupne odhaľuje kríž a pred našimi očami opäť visí 
Kristus, zmučený a usmrtený pre nás. Vtedy zvykneme v úctivej pokore pred ním pokľaknúť na zem. 

Otázkou však zostáva: Dokedy zostane zakrytý v našom, v mojom živote? Azda si uľahčíme myšlienkou, 
že my predsa pred nikým netajíme, čo sme a čím sme. Lenže nezacláňajú toto naše pekné vyznanie 
hriechy každodenného života? Ako ďaleko sme od zvolania apoštola Pavla: Už nežijem ja, ale vo mne 

žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal 
seba samého za mňa?!  

 
Dnešná doba nemá príliš veľký zmysel pre Boha. Nadprirodzené veci sa mu stávajú nereálne, ba mnohí 

prechá¬dzajú do otvoreného nepriateľstva so všetkým, čo má nejakú spojitosť s Bohom. Preto práve v 
tomto období začína mohutnejšie znieť požiadavka neznámych cudzincov z evanjelia: Pane, chceli by 

sme vidieť Ježiša. Mnohí túto žiadosť formulujú celkom inými slovami, ale začínajú akosi bažiť po 
Bohu. Zostaneme pred nimi navždy zakrytí či už z ľudských dôvodov, alebo pre svoje hriechy?  

Mala byť veľkonočná spoveď. Farár sa stretol s bývalým miništrantom Mirom, ktorý pravidelne 
chodieval miništrovať a pravidelne sa spovedával. Kňaz mu hovorí:  

– Bude spoveď. Prídeš? Kedysi si pravidelne chodieval.  
– Čo tam pôjdem, hovorí Miro, ja žiaden hriech nemám.  

– Miro, odvetí mu kňaz, keby nejaká kamera zachytila tvoj život reálne, ako skutočne prebiehal, a 
potom by ti filmár povedal: Miro, tvoj život bude premietaný pred verejnosťou a milióny ľudí budú sa 

na neho pozerať, ale predtým ho premietnem iba tebe a ty môžeš na ňom všetko opraviť, čo sa ti na 
tomto filme tvojho života nebude páčiť. Povedz, Miro, nemal by si na ňom čo opraviť? Nebolo by tam 

nič, od čoho by si sa dištancoval, čo by si z filmu vystrihol? Schvaľoval by si všetko, čo si v živote 
urobil? Miro sa zamyslel, nepovedal nič, ale uznal, že pán farár má pravdu.  
 

Zmyslom spovede je, aby sme odstránili všetko, čo zohyzďuje našu osobnosť, a tým je hriech, ktorý 
zakrýva Krista nám i svetu. Použime dobrú veľkonočnú spoveď na to, aby cez nás aspoň jednému 

človekovi sa stal Kristus známym, a aby sme mu ho odhalili.  
Z homílii kňaza Jána Adamusa  
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OZNAMY NA 5. 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 Zvestovanie Pána - vigília slávnosť 

štvrtok Zvestovanie Pána slávnosť 

piatok féria v Pôstnom období  

sobota féria v Pôstnom období  

nedeľa  Kvetná – nedeľa Utrpenia Pána  

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
21.03. 

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 
28.03. 

02.00  03.00 
12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

zmena času 
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 

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. 

 
 

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” 
 
 

 
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 

http://www.comeandsee.org/
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UPRATOVANIE KOSTOLA  
 
V piatok 26. marca 2021 sa bude upratovať 
kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený 
na 20.00 hod.  

Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť 
Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme sa 
mohli stretávať v jemu dôstojnom a nám 
príjemne čistom prostredí. 
 
 

ZMENA ČASU 
 

Dovoľujeme si vám pripomenúť,  

že v nedeľu ráno 28. marca 2021 o 02.00 
sa mení zimný na letný čas 

a ručičky hodiniek je treba posunúť na 03.00 hod. 
 
 

SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA 

15. 2. 2021 – 31. 3. 2021 
 

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. 

 

 

http://www.scitanie.sk/
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Kvetná nedeľa 28.
nedeľa 

(Sunday)

12.20 - 12.50 pm               

2.45 - 4.30 pm              

pondelok vo Veľkom týždni 29.
pondelok  

(Monday)
6.45 - 7.20 pm 

utorok vo Veľkom týždni 30.
utorok     

(Tuesday)
6.45 - 7.20 pm 

streda vo Veľkom týždni 31.
streda 

(Wednesday)

6.45 - 7.20 pm                         

8.15 - 9.00 pm

Zelený štvrtok 1.
štvrtok    

(Thursday)
7.00 - 8.00 pm

Veľký piatok 2.
piatok   

(Friday)
4.30 - 5.30 pm

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI

MAREC - APRÍL 2021

Kvetná nedeľa 28.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 pm

streda vo Veľkom týždni 31.
streda 

(Wednesday)
7.30 pm

ZELENÝ ŠTVRTOK                                                                     

- Pamiatka poslednej Pánovej 

večere

1.
štvrtok 

(Thursday)
8.30 pm

VEĽKÝ PIATOK                                                            

- obrady Umučenia Pána
2.

piatok 

(Friday)
6.00 pm

BIELA SOBOTA                                                                     

- obrady Veľkonočnej vigílie 

Pánovho zmŕtvychvstania                                                                                       

- sv. omša  +  požehnanie Paschy

3.
sobota 

(Saturday)
6.00 pm

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Pánovho 

zmŕtvychvstania                                 

- sv. omša + požehnanie Paschy

4.
nedeľa 

(Sunday)
1.00 pm

OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA
MAREC - APRÍL 2021
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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.  
 

 
 

 

V. pôstny týždeň (21.-27.03.2021) 
 

Nedeľa: 30. Svätý Jozef, vzor pokoja 

Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal 
mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, 
čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“ (Mt 2, 19- 20)  
 

Míňali sa dni, týždne, mesiace a čakaný anjel neprichádzal. Iný človek by bol 
stratil vieru a nádej v splnenie sľubu a bol by sa nastálo usadil v Egypte. Veď 
tam bývali mnohí Židia, ktorí zaiste radili svätému Jozefovi, aby nasledoval ich 
príklad. Iste tvrdili, že veď ani oni sa nezriekli starej vlasti, svätého mesta; aj 
city ich sŕdc smerujú k chrámu jediného Boha, a jednako postavili si šiatre a 
zostávajú nastálo na tejto pohostinnej pôde. Ale Jozef naďalej očakával splnenie 
anjelovho sľubu a dúfal v sľúbený návrat rodiny. Nikdy sa neviažme k jednému 
miestu, úradu, povolaniu, akoby sme tam mali zostať naveky. Buďme vždy 
pripravení zanechať výhodné miesto, prácu. Nikdy nereptajme, ak sme si prosili 
nejakú milosť, namáhali sme sa dosiahnuť nejakú čnosť a doposiaľ sa tak 
nestalo. Naša práca, úsilie, modlitby sa nám zrazu zdajú bezvýsledne, zbytočné. 
Zahorkneme, pretože sa nám naše prianie nevyplnilo presne podľa želania. 

Často si dokonca myslíme, že sme sa stali obeťou klamu. Ale nie je to tak. Je to 
vždy iba skúška našej viery, pevnej vôle a oddanosti Bohu. Naša prosba bude 
vyslyšaná, odrazu príde deň, nastane situácia, kedy spoznáme, že Božia milosť 
bola s nami po celý čas pochybností a odrazu vieme, že obávaný Herodes už 
zomrel, že zmizla prekážka, ktorá nám tak úporne stála v ceste.  
 

Daj nám, Pane a Bože náš, na orodovanie svätého Jozefa tej milosti, aby sme 
vyhnali zo svojich sŕdc prílišnú starosť o budúcnosť, ale aby sme sa celkom 
oddali tvojej najsvätejšej Prozreteľnosti a usilovali sa robiť to, čo sme pred tvojou 
velebnosťou uznali za dobré. Amen.  
 

Svätý Jozef, vzor pokoja, oroduj za nás 
 

Pondelok: 31. Svätý Jozef, vzor dôvery 

On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. (Mt 2, 21)  
 

Opäť vidíme skromná, úprimnú, dôvernú poslušnosť Jozefa. Len čo odznel 
anjelov hlas, hneď vstal. Jeho poslušnosť je rýchla a bez vzdoru. Ako poslušne 
prišiel, tak sa aj v poslušnosti a v pokore svojho srdca vrátil. A prišiel do zeme 
Izraelovej. Ako je stručne povedané o jeho ceste, ale koľko na nej Svätá rodina 
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zakúsila. Cesta do Egypta bola spojená s nepríjemnosťami a utrpením, ale cesta 
do Judey musela byť určite ešte ťažšia. V čase prvého cestovania bolo dieťa ešte 
malé, ľahké, ale keď sa vracali, bolo ešte prislabé, aby zvládlo cestu peši a isto 
ťažké na nesenie. Ale obetavosť dobrého pestúna nepoznala hraníc. Pokojne, 
trpezlivo a neúnavne pomáhal matke i dieťaťu. Zabudol na vlastné útrapy a 
staral sa iba o tieto najdrahšie bytosti, ktoré mu boli zverené. Cesta bola ťažká 
a nebezpečná, pod nohami neustále horúci piesok. Ale trpezlivosť a Jozefova 
vytrvalosť premohli všetko. Je patrónom, ochrancom a pokladom tých, ktorí 
bojujú s neresťami, návykmi. Keďže sám zakúsil vo svojom pozemskom 
putovaní veľa, určite uzná biedu druhých. S plnou dôverou sa môžeme k nemu 
utiekať vo všetkých ťažkostiach, veď i svätá Cirkev sa k nemu modlí: „Nech nám 
pomáhajú, prosíme Pane, zásluhy ženícha tvojej najsvätejšej rodičky, aby nám 
na jeho príhovor bolo udelené to, čo naša dostatočnosť neobsiahne.“  
 

S detinskou dôverou sa odporúčame do tvojej ochrany, svätý Jozef. Buď pre nás 

vždy útočišťom, keď ti predkladáme svoje prosby, radcom v pochybnostiach a 
potešiteľom v zármutku. Tebe sa oddávame telom i dušou a prosíme, stoj pri 
nás najmä v hodinu smrti. Buď nám prostredníkom v obtiažnych prípadoch 
života, v každej potrebe a ťažkosti. Amen.  
 

Svätý Jozef, vzor dôvery, oroduj za nás 
 

Utorok: 32. Svätý Jozef, múdry vodca 

Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, 
bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. (Mt 2, 22)  
 
Boh nás obdaril rozumom a my ľudia musíme vedieť tento drahocenný dar 
užívať. Boh nám dáva vnuknutia, výzvy, a ak ich nepočúvame, ak nezapojíme 
rozum i srdce spoločne a správne neuvážime, aká je to výzva a čo pre nás 
znamená, odvrhneme od seba hlas, nepočúvneme výzvu, lebo sme sa nenaučili 
byť rozvážni a múdri. Svätý Jozef keď počul, že po Herodesovi nastúpil na trón 
jeho syn Archelaus, i keď nebol učený, vlastným rozumom usúdil, že je neisté 
ísť bývať do krajiny, ktorá mu je podriadená, pretože syn určite nebude iný, ako 
bol otec. Sú ľudia, ktorí všetko odsúdia, ohovoria, nič im nie je dobré. Ich 
opakom sú tí, ktorí bez rozmyslu, strmhlav všetko odobria. Prví majú málo lásky 
a srdca, tí druhí málo múdrosti a ducha. Pán Ježiš povedal: „Nesúďte!“ Čiže 
chráňte sa ohováranie a vynášanie zlých súdov. Svätý Pavol nás zas nabáda: 
„Duchaplný človek si všetko rozváži.“ Naučme sa triezvo rozoznávať, čo je dobré 
a čo zlé, čo je pravda a čo lož, kto je náš skutočný priateľ. Boh pomáha len 

takým, ktorí jeho pomoc dôverne žiadajú a chcú si pomôcť aj sami. Nemôžeme 
sa však spoliehať viacej na svoju silu, ako na božskú pomoc.  

 
Svätý Jozef, ktorý si Ježiša tak múdro vodil tŕnistými cestami života, buď, 
prosíme ťa, aj naším vodcom, aby sme zle nesúdili našich najbližších, ale aby 
sme, vyprosiac si radu, vo všetkom hľadali Boha, nikdy sa neschýlili z cesty 
Božích príkazov, a tak si zaslúžili stôl s obyvateľmi ríše večného 
blahoslavenstva. Amen.  
 
Svätý Jozef, múdry vodca, oroduj za nás 
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Streda: 33. Svätý Jozef, oddaný Ježišovi a Márii 

V Nazarete Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret. (Mt 2, 23)  
 
Aké sú naše dni často ťažké. Koľko ráz si myslíme, že je nad naše sily uniesť 
všetky tie každodenné drobné trápenia a starosti. Pozrime sa na svätého Jozefa 
v Nazarete. Ťažko si zarába na každodenný chlieb, ale cíti sa blažený, pretože 
sa môže starať o matku a dieťa a oni sa mu za tie každodenné starosti bohato 
odmeňujú láskou, úsmevom. Keď sa všetci spoločne a pokojne stretnú, očarení 
počúvajú otázky dieťaťa, radi mu odpovedajú na ne. Sú jeho prvými učiteľmi a 
malý Ježiš s radosťou prijíma každé ich slovo. Hľadajme už tu na zemi pokoj a 
v drobných radostiach nachádzajme útechu z horkosti života. Ten, kto nájde 
vlastnú duševnú vyrovnanosť, kto je dobroprajný, dobrosrdečný a obetavý voči 
svojej rodine, ten nájde v rodine vždy zázemie, ktoré mu nič nemôže vynahradiť 
a kde vždy prekoná úskalia života. Čokoľvek nám prinesie budúcnosť, vždy sa 
s dôverou oprime o Ježiša a Máriu a budeme blažení, ako svätý Jozef.  

 
Ó, svätý Jozef, ktorý si bol blaženejší v jednoduchom nazaretskom domčeku ako 
mnohé kniežatá vo svojich palácoch, lebo si bol už tu na zemi vnútorne spojený 
S Bohom, vypros nám milosť, aby sme mohli žiť vo vnútornom Spojení s Ježišom 
a Máriou. A aby sme takto Pripravení boli hodní oslavovať Boha na veky, Amen.  
 
Svätý Jozef, oddaný Ježišovi a Márii, oroduj za nás 
 

Štvrtok: 34. Svätý Jozef, vzor svätosti 

Veľká noc Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné 

sviatky. (Lk 2, 41)  
 
Obdivujeme, ako skromne, ale skrúšene sa stará Svätá rodina o plnenie Božieho 
zákona. Naoko to nie je nápadné, lebo Jozef, Mária a Ježiš plnia len obyčajné 
povinnosti. Robia len to, čo musí robiť každý pobožný človek. Nieto nijakého 
zjavného znaku, ktorým by sa líšili od iných ľudí. Neukazujú svetu nič zvláštne, 
nič nápadné. Konajú si svedomite najdôležitejšie povinnosti kresťanského 
života, dodržiavajú Božie a cirkevné prikázania. Buďme preto vždy dôslední v 
plnení bežných, každodenných i kresťanských povinností. A potom, ak je Božia 
vôľa taká, že si nás vyvolí pre väčšie veci, dá nám vždy včas znamenie: pocítime 
jeho vôľu, ktorá nás usmerní tam, kde to bude jemu na slávu a na úžitok našej 
duši.  
 
Pros za nás, svätý Jozef, aby sme poznali, čo je skutočná, pravdivá svätosť 
života, aby sme tak mali na zreteli dokonalé plnenie svojich každodenných 

povinností. Nech Božia vôľa tvorí naše myšlienky a naše slová. Nech Božia sláva 
je našim cieľom a láska k Bohu vzpruhou našich skutkov. A nech sa vždy všetko 
deje v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.  
 
Svätý Jozef, vzor svätosti, oroduj za nás 
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Piatok: 35. Svätý Jozef, vzor obetavosti 

Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni 
slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo 
jeho rodičia nezbadali. (Lk 2, 42 43)  
 
Ako sa to mohlo stať, že Jozef ani Mária nezbadali, že Ježiš nie je s nimi? V 
Jeruzaleme bolo na slávnostiach veľa ľudí a pútnici nechodievali všetci spolu, 
ale rozdelení na ženy, mužov a deti. Mária sa pridružila k ženám, Jozef šiel medzi 
mužmi a malý Ježiš mohol ísť s jedným, alebo s druhým rodičom. Prečo sa to 
teda stalo? Prečo zadal Ježiš takú príčinu k bolestnej starosti svojich rodičov? 
Dal im priamu príčinu, aby vyjadrili strach oňho i nežnú, starostlivú lásku. 
Koľko ráz sa to stane i nám obyčajným ľuďom. Máme pocit, že sa skryl pred 
nami, stratil sa a dlho a bolestne ho hľadáme. Tieto skúšky vždy sledujú naše 
dobro: aby sme precitli, úprimnejšie sa venovali rozhovoru s ním, aby naše 
srdcia túžili ešte viac po ňom. Aby sme vždy pokorne prijali z jeho svätých rúk 

dobré i zle.  
 
Svätý Jozef, pamätajúc na svoju ľudskú krehkosť, nežiadame si, aby sme boli 
oslobodení od všetkého trápenia, ale radšej to, aby sme vďačne trpeli, čo dopustí 
na nás Božia spravodlivosť. Svoje utrpenie obetujeme za odpustenie hriechov, 
aby sme sa očistili od všetkých škvŕn, oslobodili sa od zlých náklonnosti, a tak 
boli čoraz podobnejší nášmu Spasiteľovi. Amen.  
 
Svätý Jozef, vzor obetavosti, oroduj za nás 
 

Sobota: 36. Svätý Jozef, hľadajúci Ježiša 

Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými 
a známymi. (Lk 2, 44)  
 
Jozef a Mária hľadali Ježiša medzi rodinou a známymi. Bolo to prirodzené. 
Museli podniknúť všetko, aby našli svoje stratené dieťa. Keď nás stihne žiaľ, 
alebo prikvačí starosť, hľadáme útechu i pomoc najprv u rodičov, súrodencov, 
príbuzných, alebo u dobrých priateľov. Zväčša však darmo. Jediný, kto je vždy 
s nami a pri nás a kto trpezlivo čaká na naše zaklopanie, je Ježiš. Vie, že musíme 
prísť, vždy prídeme, keď už vyčerpáme aj poslednú možnosť a opustia nás všetci 
blízki. Jozef a Mária hľadali Ježiša v pokore svojich sŕdc, obviňovali sa 
navzájom, že ho stratili. Po bolestnom hľadaná ho našli po troch dňoch v 
chráme. Aj my hľadajme v pokornej a stálej modlitbe v jeho dome to, čo nikde a 
u nikoho nemôžeme nájsť. Tu ho určite nájdeme, veď on na nás neustále čaká.  
Svätý Jozef, prosíme ťa, keby sme niekedy stratili Ježiša, nauč nás hľadať ho v 

poníženosti a pokore. A nauč nás ho hľadať a nedať sa ničím odradiť aj vtedy, 
keby sa nám sto ráz naše hľadanie zdalo márnym, aj keby nás už opúšťali 
posledné sily. Na tvoj príhovor nech je náš návrat k nemu vždy vzácny a trvalý. 
Amen.  
 
Svätý Jozef, hľadajúci Ježiša, oroduj za nás. 

 
Prevzaté z webstránky Farnosť Skalité 
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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 14/03/2021 £ 89,35. 
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. 

 

 
 

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 
 

21.03. – Blahoslav 
22.03. – Beňadik 
23.03. – Adrián 
24.03. – Gabriel 
25.03. – Marián 
26.03. – Emanuel 

27.03. – Alena 
28.03. – Soňa 
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