
 

1 

 

 

 

 

         ROČNÍK V. - č.13/2021 

 

 
 

KVETNÁ NEDEĽA 
 

28. 03. – 04. 04. 2021 
 

 
 

 



 

2 

 

CHCETE, ABY SOM VÁM PREPUSTIL 

ŽIDOVSKÉHO KRÁĽA? 
Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša 
spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. 

Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ 

On mu odpovedal: „Sám to hovoríš.“ 

Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, 
čo všetko žalujú na teba!“ 

Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. 

Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa 
pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup 

vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám 
prepustil židovského kráľa?“ Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. 

Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. 

Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ 

Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ 

Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“ 

Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“ 

A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať 
a vydal ho, aby ho ukrižovali. 

 

Z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju 

Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. 
Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju a začali ho 
pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ 

Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa 
mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, 
aby ho ukrižovali. 

 

Priviedli ho na miesto Golgota a ukrižovali ho 

Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade 
vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade 
znamená Lebka. 

Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali 
a rozdelili si jeho šaty hodili o ne lós, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo deväť 
hodín. 

Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“ 

Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého 
naľavo. 

 

Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť 

A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasali hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám 
a za tri dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z kríža!“ 



 

3 

 

Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných 
zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi 
z kríža, aby sme videli a uverili.“ 

Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní. 

 

Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol 

Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. 
O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo 
v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ 

Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.“ 

Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť 
a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“ 

Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. 

Pokľakne sa a chvíľku je ticho. 

Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. 

Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento 
človek bol naozaj Boží Syn.“ 

 Mk 15, 1-39 
 

 
 
 

 

 
 

Učeníci Ježišovi sa po Ježišovej smrti a jeho zmŕtvychvstaní rozišli do 

sveta a ľuďom o tom všetkom, čo Ježiš prežil a čoho oni boli očitými 

svedkami, začali rozprávať. Neskôr, asi tak po 5-6 rokoch sa to niekto 

rozhodol napísať. Ten niekto bol evanjelista Marek a to, čo napísal 
z Ježišovho života ako prvé, bol príbeh jeho umučenia a smrti, teda 

pašie. Markove Pašie sú teda najstarším písaným textom Ježišovho 

umučenia  a smrti. Ostatní evanjelisti Markov text prebrali a každý si 

k nemu niečo svoje pridal. To je dôvod, prečo pašie ostatných 

evanjelistov sú dlhšie a prečo sa aj v niektorých detailoch líšia.  

My dnes ostaňme pri Markovi a všimnime si na jeho pašiách niektoré 
prvky, ktoré sú typické iba pre neho a ktoré sú u iných evanjelistov 

inak.  

Prvým je, že Ježiš je pri svojom zajatí dosť pasívny. Takmer na nič, 

čo sa okolo neho deje, nereaguje; ani na Judášov bozk, ani na násilný 

čin Petrov, ktorý vykonal k jeho obrane. U iných evanjelistov Ježiš 
reaguje. U Lukáša napríklad Ježiš hovorí Judášovi: „Judáš, bozkom 

zrádzaš Syna človeka?“ a u Matúša zasa Petrovi: „Daj svoj meč na jeho 

miesto!“ U Marka sa Ježiš nevyjadruje, všetko to, čo sa okolo neho deje, 

prijíma pasívne. Jediné, čo povie, je, že „sa musí splniť Písmo“. 
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Marek tu takto našu pozornosť upriamuje na jednu dôležitú vec, 

že totiž aj v našom živote sú chvíle, kedy našou najlepšou 

odpoveďou na situáciu, v ktorej sme sa ocitli, je túto situáciu 
prijať. Tak ako Ježiš, aj my máme právo Boha prosiť, aby nás od istých 

skúšok ušetril. No zároveň by sme mali byť pripravení na možnosť, že 

niekedy najlepším riešením, ako sa zo svojej ťažkej situácie dostať, je 

cez ňu prejsť. Tak ako to hovorí jedno príslovie: „Najlepšia cesta z toho 

je cez to!“ 

Keď učeníci videli, že Ježiš na to, čo sa s ním deje, nereaguje, ale to 
odovzdane prijíma, ušli. A  tu Marek ako jediný z evanjelistov uvádza 

jednu kuriozitu, ktorá by sa na prvý pohľad mohla zdať maličkosťou, 

no určite ňou nie je. Píše: „Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. No 

mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele; a chytili ho. Ale on 

pustil plachtu a utiekol nahý.“ Prečo Marek tohto mladíka 
spomína?Niektorí hovoria, že preto, lebo to bol on sám. Aj keď to mohla 

byť pravda, zámer musí byť hlbší. Marek v tejto udalostí vidí 

symbol. Mladík predstavuje každého učeníka Ježišovho. Keď si na 

počiatku Ježiš svojich učeníkov volal „k sebe“ a oni sa potom rozhodli 

ho nasledovať, opustili všetko. No vo chvíli, keď utekali „od neho“, 

zanechali tam, na tom mieste, kde boli ešte viac, naozaj všetko – aj svoje 
šaty – a ušli úplne nahí.  

Týmto nepatrným príbehom chcel Marek učiť katechumenov svojej 

kresťanskej komunity. Keď do tejto komunity vstupovali a keď sa 

rozhodli nasledovať Krista, veľa sa toho museli zrieknuť a veľa toho 

zanechať. Museli sa zrieknuť svojich pohanských zvyklostí, 
tradícií, spôsobov života, svojich bôžikov v rôznych podobách a hlavne 

svojich hriechov a závislostí. A keď boli pokrstení, na znak tohto 

všetkého dostali nové rúcho, „obliekli sa v Krista“. Lenže keď príde 

skúška alebo pokušenie, čo im dosť často ostane? Nič. Všetko to nové, 

čo prijali, nechajú na mieste a od Krista ujdú, obrazne nahí. Aký 

kus pravdy je v tomto aj pre nás dnes.  

Ježiš teda ostáva sám. Všetci tí, ktorí boli s ním, odídu – či doslova ujdú 

– a on potom ostane sám. Vo všetkom, čo nasledovalo potom, ako bol 

zajatý, Ježiš ostáva sám, nesmierne sám. Žiaden iný evanjelista 

nezdôrazňuje túto samotu Ježišovu tak silne, ako práve evanjelista 

Marek. Učeníci ho opustia, dav ho zradí. Vojaci si z neho robia 
posmech, bijú ho a ponižujú. Keď si nesie kríž, okoloidúci a vodcovia 

ľudu ho urážajú. Keď je na kríži a zomiera, všade naokolo je iba tma. Od 

chvíle, čo ho v Getsemanskej záhrade opustili jeho najbližší až do 

svojej smrti Ježiš je úplne, ale úplne opustený a sám. Až na konci, 

keď už je mŕtvy, Marek poznamená, že „zobďaleč sa pozerali aj ženy.“  
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Ježiša si niekedy predstavujeme ako nejakého superčloveka. Ježiš 

ním nebol. Ježiš plakal, cítil, potreboval niekoho, kto by mu bol 

blízky a kto by ho chápal. Markov Ježiš je krehký, slabý a trpí 
podobne ako my. A tak ako pre nás, ani pre neho nie je vždy ľahké 

pochopiť vôľu Otcovu. Marek nám predstavuje Ježiša, ktorý mlčí. 

Jestvuje mlčanie, ktoré je znakom slabosti. Je to mlčanie tých, ktorí 

tvárou tvár zlu a nespravodlivosti sa rozhodnú nepovedať nič: aby si 

neuškodili, alebo aby sa nezosmiešnili. No jestvuje aj mlčanie, ktoré 

je naopak znakom sily. Je to mlčanie, ktoré vychádza 
z presvedčenia, že na konci vždy zvíťazí pravda.  

Vrcholným bodom Markovho evanjelia je vyznanie viery rímskeho 

stotníka: „Keď stotník, ktorý stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a 

skonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“ U Marka vyznanie, 

že Ježiš je Boží syn nerobí niektorý z jeho učeníkov alebo 
nasledovníkov. Robí ho pohan.Formulácia, ktorú používali na 

vyznanie svojej viery v Ježiša Krista prví kresťania nepochádzala z úst 

jeho učeníka, ale paradoxne z úst pohana. Tohto pohana nepriviedol 

k vyznaniu viery nejaký Ježišov zázrak či nejaké zemetrasenie. 

K vyznaniu viery ho priviedol spôsob, ako Ježiš zomrel. 

Tento pohan reprezentuje všetkých tých, ktorí prichádzajú k viere 
v Krista nie cez zázraky a špeciálne znamenia, ale tým, že sa stretli 

s človekom, ktorý sa iným dáva z lásky, v láske a cez lásku. A takto 

spoznali pravý zmysel lásky a cez ňu spoznali Boha. Lebo pravá láska 

je vždy svedectvom o Bohu.  

„Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku,“ hovorí 
Marek na záver Toto by nemal byť iba popis toho, čo sa stalo. Je to 

skorej symbol, ktorým chce Marek povedať, že Kristovou smrťou padli 

všetky bariéry, bariéry medzi nami a Bohom a bariéry medzi nami 

ľuďmi navzájom. Od chvíle, čo Ježiš za nás obetoval svoj život, sme 

všetci bratmi a sestrami a Boh je naším Otcom. 

V Getsemanskej záhrade, pred svojím umučením, Ježiš použil slovo, 
ktoré nenájdeme u žiadneho iného evanjelistu, iba u Marka: „Abba, 

Otče!“ Abba je v aramejskom jazyku zdrobnenina slova otec a znamená 

niečo, ako naše ocko. Je to slovo detí, ktoré  vyjadruje silnú dôveru 

a citovú náklonnosť k svojmu otcovi. Jedine Marek počul Ježiša nazvať 

takto Boha, svojho Otca, v tej najdramatickejšie chvíli svojho života, keď 
sa rozhodol celý svoj život s dôverou vložiť do jeho rúk. Nie je v tom 

pozvanie aj pre nás? 

Nedeľné príhovory P.Milana Bubáka, SVD,  z Rádia Vatikán  
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OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU 
 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 

Liturgický stupeň 

slávenia  
a liturg. farba 

pondelok vo Veľkom týždni  

utorok vo Veľkom týždni  

streda vo Veľkom týždni  

štvrtok 
Zelený štvrtok – Pamiatka Poslednej večere 
Pána 

 

piatok 
Veľký piatok – Obrady utrpenia a smrti Pána 

Na tento deň je stanovený prísny pôst 

a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. 

 

sobota Biela sobota – vigília Pánovho zmŕtvychvstania slávnosť 

nedeľa  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania slávnosť 

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
28.03. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

spovedanie + krížová cesta 
sv. omša – slovensko-česky  

pondelok 
18.00 – 18.30 

18.45 – 19.20 

svätá omša – slovensky  

spovedanie 

utorok 
18.00 – 18.30 
18.45 – 19.20 

svätá omša – slovensky  
spovedanie 

streda 
18.45 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
svätá omša – slovensky 

štvrtok 
19.00 – 20.00 
20.30 – 21.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 

piatok 
16.30 – 17.30 
18.00 – 19.00 

spovedanie + krížová cesta 
obrady – slovensko-česky 

sobota 18.00 – 20.00 
obrady veľkonočnej vigílie Pánovho 

zmŕtvychvstania a sv. omša – 
slovensko-česky + požehnanie Paschy 

nedeľa 
04.04. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

 

spovedanie  
sv. omša – slovensko-česky + požehnanie 
Paschy 
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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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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 
 
 
 

POĎAKOVANIE ZA UPRATANIE KOSTOLA  
 
V piatok 26. marca 2021 sa upratoval kostol 
a Church Hall.  
Poďakovanie patrí všetkým, všetkým 
ochotným dobrovoľníkom vyslovujeme 
úprimne Pán Boh odplať za prípravu Božieho 
stánku k dôstojnému sláveniu veľkonočných 
sviatkov a pre vytvorenie príjemne čistom 
prostredí. 
 
 

 
 

http://www.comeandsee.org/


 

11 

 

 
 

 

Kvetná nedeľa 28. nedeľa (Sunday) 1.00 pm

pondelok a utorok vo Veľkom 

týždni
29.-30.

pondelok-utorok       

(Monday-Tuesday)
6.00 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

BOHOSLUŽBY A OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA
MAREC - APRÍL 2021

Kvetná nedeľa 28.
nedeľa 

(Sunday)

12.20 - 12.50 pm               

2.45 - 4.00 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
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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.  
 

 

Veľký týždeň (28.03.-31.03.2021) 
 

Nedeľa: 37. Svätý Jozef, milujúci Ježiša 

Ježiša nájdu v chráme Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho 
našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. (Lk 2, 45 46)  
 
Jozef a Mária vytrvalo hľadali dieťa. Vrátili sa preň späť do Jeruzalema, až ho konečne po 

trojdňovom hľadaní našli v chráme. Keď sa rodičia zjavili, Božie dieťa hneď zanechalo 
tých, ktorí žasli nad jeho múdrosťou a pripojilo sa k rodičom. A aká veľká bola ich radosť, 
keď ho znova držali v náručí a počuli jeho hlas. Hľadajme Boha v modlitbe, neúnavne a 

stále. A ak sa nám zdá, že sme ho stratili, že sa nám vzďaľuje, neklesajme v horlivosti, ale 
vráťme sa do Jeruzalema do domu modlitby a určite ho tam nájdeme. Vždy, keď sa nám 
zdá, že sme zostali sami, bezradní, uprostred sveta a problémov, to je skúška, ktorou chce 
posilniť našu vôľu, cnosti a upevniť nás vo viere.  

 
Svätý Jozef, ty si sa tri dni zarmucoval, keď si stratil predmet svojej lásky. A my si často 
dlhý čas neuvedomíme, keď sa vlastnou vinou odtrhneme od Boha. Nevieme, ako ho bolí 
strata každého z nás a ako čaká, často celý ľudský život, na náš návrat. Pros za nás, aby 

sme našli dosť sily tak ho vždy milovať, aby nás žiadna moc nevedela od neho odtrhnúť. 
Amen.  
Svätý Jozef, milujúci Ježiša, oroduj za nás 
 

Pondelok: 38. Svätý Jozef, vzor počúvania 

Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, 
tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli 
ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2, 48 49)  
 

Jozef cíti s Máriou. Vie, aké muky prežíva jej materinské srdce pri myšlienke na stratu 
syna. Ale vidí a spolu s ňou prežíva i radosť z nájdenia dieťaťa. Tak to už býva, ak dobre 
obstojíme v skúške, máme radosť, poteší nás úspech a potom príde zákonite obdiv nad 
tým, ako premenil Boh naše trápenie a starosti v pokoj. Dieťa Ježiš trpezlivo vysvetľuje 

rodičom svoje počínanie. Chápe, ako veľmi sa oňho báli, ako ho spoločne unavení a 
vyľakám hľadali. Ale či nechápali, že to bola povinnosť voči Otcovi, ktorá mu prikazovala 
toto urobiť? A oni pochopili a s láskou prijali túto skúšku. Nikomu nie sme zaviazaní 
väčšou poslušnosťou, ako Bohu. Povinnosť k nemu stojí vyššie, ako príkazy rodičov, alebo 

predstavených. Jeho vôľu a jeho výzvu musíme rešpektovať vždy na prvom mieste. Ak sa 
jedná o Božiu slávu, nesmieme hľadieť ani na najtajnejšie náklonnosti nášho srdca. Svätý 
Augustín učí, že láska k rodičom nesmie prekážať v láske k Bohu. Milovať rodičov a 

blížnych je Boží rozkaz, ale milovať Boha je najsvätejšia povinnosť.  
 
Starostlivý pestún Pána Ježiša, akú radosť si pocítil, keď si našiel stratené dieťa v chráme. 
Prosíme ťa, vypros nám milosť, aby sme ho nikdy nestratili. Prosíme ťa o takú milosť, aby 
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sme sa dokázali vždy vyhnúť všetkému, čím by sme mohli uraziť jeho nekonečnú dobrotu, 
Nech láska k Ježišovi je naším šťastím v živote. Amen.  

Svätý Jozef, vzor počúvania, oroduj za nás 
 

Utorok: 39. Svätý Jozef, vzor podvolenia 

Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. (Lk 2, 51)  
Iste máme pri týchto slovách evanjelia pocit, že v živote svätého Jozefa sa stalo niečo 

neobyčajné, milosť, ktorá bola daná iba jemu. Jozef stojí medzi Bohom Otcom a Bohom 
Synom a je tlmočníkom večného Otca. Nevychováva, nevedie a neprikazuje kráľom ani 
národom, ale tomu, ktorého rúčku viedol od narodenia, Kráľovi kráľov a národov. Jeho 
rozkazu sa podrobil aj ten, ktorý má najväčšiu moc a je najmúdrejší. A zároveň je 

nekonečne poslušný, podrobuje svoju vôľu a rozum vôli jednoduchého remeselníka. V 
pozemskom živote sa Boží Syn podroboval Jozefovi a v nebi, keď Jozef prosí o niečo, Ježiš 
vždy vyplní žiadosť. Niet na svete vyššej hodnosti a vznešenejšieho úradu, ako bola 
hodnosť Jozefova. Preto je naším prostredníkom v živote i po smrti pred tvárou 

Najvyššieho.  
 
Pozdravujem ťa, svätý Jozef, ako pestúna Božieho Syna a prosíme ťa, ráč nám vyprosiť 
milosť, aby sme mohli nasledovať nášho Pána v jeho krásnom príklade poslušnosti . Aby 

sme v predstaviteľoch Cirkvi videli vždy Božích námestníkov a naučili sa ich rešpektovať, 
ctiť a vážiť si, tak ako si teba vážil Ježiš. Amen.  
Svätý Jozef, vzor podvolenia 
 

Streda: 40. Svätý Jozef, vzor pokory 

Vari to nie je tesár, syn Márie…? (Mk 6, 3)  
 
Ježiš, Boží Syn sa nehanbil za svoj stav. Nevadilo mu, že tu na zemi bol iba tesárovým 

synom. Dal všetkým na vedomie, že jeho skutočným otcom je Boh. Ale keďže Jozef bol 
snúbencom Panny Márie, pestúnom Syna Božieho a živiteľom Svätej rodiny, bol i 
statočným remeselníkom a milujúcim ochrancom, ktorý chlapca bezpečne previedol 
úskalím detských rokov. Niet v tom preňho nič ponižujúceho, že ho menujú tesárovým 

synom. Bol spokojný s týmto navonok nízkym postavením, veď to iba rozmnožovalo jeho 
slávu. Keby bol synom vysokopostaveného muža alebo chýrneho mudrca, jeho múdrosti 
by sa nikto nedivil. Ale to, že nasledoval svojho vychovávateľa v skromnom remesle, a 
predsa preukazoval mimoriadnu múdrosť, ktorá k nemu začala privádzať čoraz väčší 

počet poslucháčov a učeníkov, to dodalo celému jeho ďalšiemu životu väčší význam a 
vyvolalo neskrývaný údiv. Nepohŕdajme preto nikdy svojím stavom, nevyvyšujme sa nad 
druhých, ale nebuďme skleslí, keď iní stoja vyššie. Azda práve toto miesto, ktoré máme, 
je Bohu najmilšie, je to jeho vôľa a my sa takto môžeme stať vhodnými nástrojmi na 

prevedenie jeho vôle. Svätý Jozef, ty si verne plnil Božiu vôľu, hoci si žil v nízkom 
postavení. Prosíme ťa, pros Za nás, aby sme si necenili náš stav podľa náhľadu sveta, ale 
podľa náhľadu Božieho a svoje povinnosti si plnili vždy tak, ako to od nás vyžaduje vôľa 
Najvyššieho. Nech každú prácu konáme s Ježišom a pre Ježiša a nech sa v jeho mene 

naučíme znášať oveľa ľahšie svoje každodenné problémy.  
 
Svätý Jozef, ty si verne plnil Božiu vôľu, hoci si žil v nízkom postavení. Prosíme ťa, pros 
za nás, aby sme necenili náš stav podľa náhľadu sveta, ale podľa božieho a svoje 

povinnosti si plnili vždy tak, ako to od nás vyžaduje vôľa Najvyššieho. Nech každú prácu 
konáme s Ježišom a pre Ježiša a nech sa v jeho mene naučíme znášať oveľa ľahšie svoje 
každodenné problémy. Amen.  
Svätý Jozef, vzor pokory, 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 21/03/2021 £ 124,23. 
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 
 

28.03. – Soňa 
29.03. – Miroslav 
30.03. – Vieroslava 
31.03. – Benjamín 
01.04. – Hugo 
02.04. – Zita 

03.04. – Richard 
04.04. – Izidor 
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