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Splniť všetko, čo je spravodlivé! 
  
    Šalamún v knihe Kazateľ hovorí: „Všetko má svoj čas!“ Je to veľká 
pravda v živote. A je veľkou múdrosťou, ak človek spozná, kedy je na 
čo správny čas. V živote sme sa naučili, kedy máme sadiť zemiaky, 
papriku, paradajky, kedy máme orezávať stromy a pod. Robiť všetky 
tieto dobré veci v nesprávnom čase znamená nielen neúspech, ale 
doslova si spôsobujeme škodu. Boh tu nie je preto, aby schvaľoval 
a požehnával naše životné konanie, ale práve naopak, človek je tu preto, 
aby vo svojom živote spoznával Božiu vôľu a ju vypĺňal na svojom živote. Vo svojom živote 
musíme pochopiť,  z ktorej strany a kam fúka vietor. Nie my určujeme smer, ale Boh. Ak Boh 
určí smer nášho života, dá nám aj ten správny vietor, aby sme svoje poslanie aj vyplnili a cieľ 
dosiahli. Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne? "Ježiš mu však 
povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už 
neodporoval.“ Takto Ježiš odpovedá na protirečenie sv. Jána Kstiteľa.  
    V čom spočívala spravodlivosť tohto skutku? Nie v tom, že by to Ježiš potreboval, ale v tom, 
že Boh to od neho žiadal. Plnením Božej vôle vykonávame tú najväčšiu spravodlivosť. Boh má 
v nás zaľúbenie, ak konáme a plníme Božiu vôľu aj napriek tomu, že nám  to nedáva zmysel. 
Božie cesty nie sú ľudské cesty a ľudské cesty nie sú Božie cesty. Ako spoznáme, že Boh mi 
ukazuje nejakú cestu? Veľmi jednoducho – dáva nám prostriedky na to, aby sme to mohli splniť. 
Alebo opačne môžeme povedať nestačí, keď niečo chceme. Ak na to nemáme prostriedky, nie je 
to Božou vôľou. Boh nielen poslal sv. rodinu do Egypta, ale predtým dostali na to prostriedky – 
zlato od mudrcov. Darmo sa mi páči muž alebo žena, ktorá je už vydatá. Môžeme s istotou 
povedať, že to nie je Božia vôľa a môžeš vynaložiť všetky sily svojho života a šťastie tam určite 
nenájdeš. Život je ako plavba na plachetnici. Plaviť sa proti vetru je zbytočná námaha, ktorá 
nemôže priniesť úspech. Nie je dôležité, čo my chceme, dôležite je pochopiť to, čo od nás chce 
Boh. Ak Boh od nás niečo chce, stále nám na to dáva aj prostriedky, aby sme to mohli urobiť.  
Úlohou nášho života je vypĺňať Božiu vôľu, na ktorú nám Boh stále dáva aj potrebné milosti. 
Ako povedal na jednom mieste: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ Prečo? Lebo 
Boh je na našej strane a neustále nám pomáha, lebo On je ten, ktorý dáva vzrast nášmu životu 
a my sme tu na to, aby sme mu v tom nebránili.  

o. Michal Onderko ml. 
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 Gréckokatolícka cirkev slávi 6. 
januára sviatok Bohozjavenia 
Pána. V tajomstve tohto sviatku 
sa božstvo Ježiša Krista zjavuje 
celému svetu.  
V Ježišovi Kristovi sa nám zjavila 
Božia dobrota a láska. „Nebeský 
Otec predstavil Pána Ježiša 
ľuďom slovami: »Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom mám 
zaľúbenie.« To je správa z neba a 
zároveň realita, ktorej sa dnes 
dotýkame a ktorá nám hovorí, že 
Ježiš žije uprostred svojho ľudu, 
ba čo viac, On žije v nás“. Boh sa 
zjavil človekovi, aby nás vykúpením a vstupom do ľudského srdca premenil 
a dal nám spásu. „Veď od Boha sme všetci vyšli a k Bohu všetci smerujeme.“ 
Dnešný sviatok každému osobne hovorí radostnú správu: „Boh Ťa miluje a 
ponúka ti novú šancu. Chce zmeniť tvoj život, chce ťa oslobodiť z otroctva 
hriechu“. Táto Božia správa od nás čaká odpoveď na Božiu lásku. Akú 
odpoveď dáme?  
S týmto sviatkom je spojené veľké svätenie jordánskej vody, ktoré sa koná vo 
všetkých chrámoch. Nádherné texty modlitieb a jednotlivé obrady svätenia 
sú úžasnou katechézou. Kňaz trikrát ponoril do vody trojitú sviecu, ktorá 
symbolizuje Najsvätejšiu Trojicu, trikrát dýcha na vodu na znak zostúpenia 
Svätého Ducha, trikrát ju požehnáva rukou a krížom. Všetky tieto obrady sú 
symbolom toho, že Boží Syn zostúpil do vôd Jordánu, ale ešte viac 
duchovným symbolom toho, že chce vstúpiť do života každého z nás. 
Svätenú vodu pomenovanú po rieke Jordán si ľudia berú domov. 
Symbolizuje krstnú vodu. Slúži na posvätenie domov, náboženských 
symbolov, často sa z nej aj napijú. Nemožno ju však vnímať ako nejakú 
mágiu, ale používať ju iba v súlade s učením Cirkvi ako sväteninu. V týchto 
dňoch kňazi navštevujú rodiny vo svojich farnostiach a jordánskou vodou 
pokropia ich príbytky. Takáto pastoračná návšteva je tak znakom Božej 
prítomnosti uprostred života Božieho ľudu. 

    
    

Boh dal človeku dušu ako kedysi rajskú záhradu, aby ju strážil a pestoval. 
Strážiť dušu znamená chrániť sa hriechu, a to najmä hriechu ťažkého – 
smrteľného. Z katechizmu poznáme sedem hlavných hriechov, ktoré sú pre 
našu dušu zvlášť nebezpečné. Dnes budeme uvažovať o jednom z hlavných 
hriechov a to je hnev.hnev.hnev.hnev. 

Náš časopis Náš časopis Náš časopis Náš časopis 
môže byť misijný môže byť misijný môže byť misijný môže byť misijný 
aj vďaka Tebe.!!!aj vďaka Tebe.!!!aj vďaka Tebe.!!!aj vďaka Tebe.!!!    
 
Ponúkame ti možnosť 

v tomto roku začať 

evanjelizovať ľudí 

okolo seba. Ako to 

môžeš urobiť ???????????? 

Keď si zakúpiš náš 

farský časopis pokús 

sa predovšetkým  

obohatiť sám seba 

a potom ho môžeš 

niekomu podarovať, 

alebo iba tak hodiť do 

akejkoľvek  poštovej 

schránky. Môže si ho 

nájsť človek ktorý je 

hľadajúci....    
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Vo Sv. písme sa tento    hriech prvý raz spomína v Prvej knihe Mojžišovej, a to pri obeti, ktorú 
priniesli bratia Kain a Ábel. „Pán zhliadol na Ábela a jeho obetu. Na Kaina a jeho obetu však 
nepohliadol. A Kain sa veľmi    rozhneval a tvár mu sklesla. A keď boli na poli, Kain napadol svojho 
brata Ábela a zabil ho.“ Teda hnev bol príčinou prvej bratovraždy.  

Zotrvávať v stave hnevu je vždy nebezpečné. Taký stav sa stáva druhou prirodzenosťou človeka, 
ktorej sa zmocní zlý duch, a to je prekážkou ľútosti. Aj výzor človeka sa zmení. Aj Kain mal tvár 
skleslú a bol zmenený na nepoznanie. Teda hnev škodí aj telu nielen duši. 

A dnes pouvažujme o tom:  
1. Čo je hnev? 
 2. Čo je príčinou hnevu? 
 3. Ako sa máme v hneve ovládať? 
Čo je hnev? Čo je hnev? Čo je hnev? Čo je hnev? Hnev je nezriadená túžba po pomste, ktorá sa rodí v srdci človeka, ale prejavuje sa aj 

navonok, hlavne na tvári. Ak chceme hnev prekonať, nepripúšťajme ho hlboko do srdca, lebo keď sa tam 
vkradne, ovládne  celú osobnosť človeka a obyčajne ho strhne k nerozumným a neuváženým skutkom. 

Keď perzský kráľ Xerxes chcel napadnúť Európu, narazil na prekážku, ktorou bolo more oddeľujúce 
Áziu od Európy. Dal postaviť na mori most, ktorý by umožnil jeho vojsku prejsť do Európy. Most bol 
postavený na silných koráboch. Keď už bol skoro hotový, strhla sa na mori silná búrka, ktorá zničila 
most aj koráby. Kráľ v zlosti a hneve rozkázal more zbičovať a hodiť na more otrocké okovy. More 
dostlalo 300 úderov. Aký to nezmysel rovnajúci sa bláznovstvu. Vidíme, ako hnev zatemní rozum 
človeka, že nie je schopný rozumne uvažovať. Keď more potrestal, dal rozkaz postínať hlavy staviteľom 
mosta. Tu vidieť, ako hnev dokáže zatemniť rozum človeka.  

Staroveký filozof Seneca hovorí, že  hnevlivý človek sa líši od blázna iba tým, že u neho hnev 
pominie, kým blázon ostáva bláznom. O rímskom cisárovi Caligulovi sa hovorí, že v hneve poslal vojsko 
bojovať proti vetru. A keď raz pripravil pre svojich dvoranov cirkusové predstavenie a začalo pršať, 
rozkázal vojakom strieľať do neba. 

A čo robia ľudia v hneve dnes? Robia ešte horšie veci. V hneve preklínajú Boha a svätých, a tak sa 
prehrešujú proti druhému Božiemu prikázaniu tým, že berú meno Božie nadarmo. 

A čo hovorí o hneve Kristus? „Keď prinášaš svoj dar na oltár a tam ti príde na um, že tvoj brat má 
niečo proti tebe, nechaj svoj dar pred oltárom a choď sa zmieriť najprv so svojím bratom...“ Pán Ježiš 
tým chcel naznačiť, že Bohu je milý dar, ale milší je pokoj a láska k blížnym. Boh počká na dar, ale 
najprv čaká na zmierenie. Chce, aby slnko nezapadlo nad naším hnevom. Chce, aby sme sa hneď zmierili 
so svojím protivníkom. A keď sa ho Peter pýtal, koľkokrát máme odpúšťať svojmu bratovi, či až 7-krát, 
Pán Ježiš mu odpovedal až 77-krát. To znamená stále, dokiaľ tento chce činiť pokánie. 

Čo je príčinou hnevu? Čo je príčinou hnevu? Čo je príčinou hnevu? Čo je príčinou hnevu? Hlavnou príčinou hnevu je ľudský jazyk. Je to malý úd,  ale čo zla narobil. 
Koľko vrážd, neprávostí, samovrážd, škriepok a vojen, koľko nenávisti a hnevu má na svedomí zlý 
ľudský jazyk. 

Arabi rozprávajú takúto rozprávku. Istý mohamedanský kňaz menom Abdulah videl raz na ulici 
plačúcu ženu. Keď sa jej opýtal, prečo plače, odpovedala: „Pane, muž ma vyhodil z domu na ulicu.“  
„Zajtra príď ku mne,“ povedal kňaz, „dám ti proti tomu liek.“ Liek? Smutne pozrela žena na kňaza. Ale 
ráno stála pred kňazovým  domom. Kňaz jej dal s úsmevom fľašu a riekol: „Tu je ten zázračný liek.  
Muž začne nadávať a vyhrážať sa, choď do izby a upi z fľaše tekutinu, ale nezhltni ju, lebo ti spáli 
črevá a mužovi nehovor nič. Drž tekutinu v ústach, dokiaľ tvoj manžel neprestane zúriť. Keď prestane, 
choď von, pozdvihni ruky hore k Allahovi a vypľuvní tekutinu z úst. To rob vždy, keď sa manžel 



                                                                                                                                        Sme Sme Sme Sme     tu tu tu tu     pre pre pre pre     vásvásvásvás            2010201020102010    

 

 
4 

 

hnevá.“ Po krátkom čase vidí Abdulah prechádzať sa po ulici šťastných manželov. Opýtal sa ich, či liek 
pomohol? „Áno, priniesol nám pokoj,“ znela odpoveď. Koľko múdrosti je v tejto rozprávke. Áno, len 
v mlčanlivej tichosti sa dosahuje pravý pokoj a porozumenie. 

Ako sa máme vAko sa máme vAko sa máme vAko sa máme v    hneve ovládať? hneve ovládať? hneve ovládať? hneve ovládať?  Kto sa dokáže sám ovládať, bude múdro vládnuť aj nad druhými. 
Istý vedec Abauzid za 22 rokov sledoval a zapisoval tlak vzduchu na papier. Jedného dňa dostal novú 
slúžku, ktorá urobila v izbe vedca veľké upratovanie. Keď prišiel domov, pýtal sa jej, kde je ten papier, 
ktorý bol pri barometri. „Bol už špinavý a celý popísaný, spálila som ho a dala som tam čistý.“ Vedcove 
oči iskrili, na jeho tvári bolo vidieť , ako bojuje sám so sebou. Ale akosi sa spamätal a povedal: „Zničila 
si moju 22-ročnú prácu. Odteraz sa ničoho nedotýkaj, čo je na mojom stole.“ To bolo všetko, čo jej vedec 
povedal. Vedel sa vo svojom hneve ovládať.  

Celkom ináč sa zachoval istý hospodár. K nemu prišiel mäsiar kúpiť dobytok. Peniaze zostali na stole 
a oni šli do stajne. Keď sa vrátili, peniaze na stole už neboli. Boli v ústach trojročného chlapca, ktorý 
ich    potrhal. Hospodár sa nahneval a v zlosti odťal chlapcovi pravú ruku. Na strašný plač pribehla 
žena, ktorá kúpala vo vaničke malé dieťa. Keď videla, čo sa stalo, odpadla a dieťa sa vo vaničke utopilo. 
Keď otec zbadal, čo sa stalo jeho vinou, spáchal samovraždu. Strašná tragédia, ktorú zavinil hriech. 
A tak, ak sa hneváme, nestrácajme hlavu. Nechajme, nech nad nami panuje zdravý rozum. Cvičme sa 
v premáhaní hnevu, cvičme sa v trpezlivosti a pokore, a tak premôžeme svoj hnev i hnev svojich 
blížnych. 

Vo svete nemá panovať hnev ani nenávisť, ani pomsta. V hneve nesmieme žiť, ale podľa Kristových 
slov „zmierme sa so svojimi bratmi“. Aby sme so svojimi blížnymi dokázali žiť v pokoji a láske, prosme 
Spasiteľa, ktorý sa tak vrúcne modlil pri poslednej večeri za jednotu a lásku medzi učeníkmi. Prosme 
Ho, aby sme sa stali jeho pravými učeníkmi. Aby sme nepoznali hnev a pomstu, a tak slúžili šíreniu 
viery a Kristovho kráľovstva vo svete.    

o. Ivanko 
 
PONUKA POMOCI: 

Ocitli ste sa vo finančnej tiesni? Máte pochybnosti, či niekde neplatíte 
zbytočne? Rozhodujete sa riešiť bývanie, ochranu, investovanie alebo 

dôchodok? Ponúkam vám svoju pomoc a skúsenosti. 
   telefon:0917 473799 
             0948 022811 

    Odpoviem každému. 
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Minule sme hovorili o svätej rodine a načrtli sme atmosféru, v ktorej vyrastal 
Ježiš a v ktorej sa pripravoval na svoje poslanie. Dôležitú úlohu tu zohrával 
Jozef. Pozrieme sa teraz na úlohu otca v rodine. 

V postave Jozefa na ikone si môžeme všimnúť harmóniu medzi silou a 
nežnosťou, ktorá je prirodzená 
u muža vtedy, keď má muž v 
sebe Ducha Božieho. Jozefova 
sila, rozhodnosť, prísnosť je 
znázornená na ikone v rukách 
a jeho pokora, strácanie života, 
nežnosť a milosrdenstvo je 
znázornené v tvári. V postave 
otca - Jozefa sa napína výrok 
jedného východného Otca 
púšte: „Ak máš moc, prejavuj 
ju iba navonok, ale vo svojom 
vnútri sa považuj za sluhu a 
najhoršieho zo všetkých." Ak 
mužovi chýba nežnosť (tvár z 
tejto ikony) - je v rodine 
despota. Ak mu chýba sila 
(ruky na tejto ikone) - môže sa 
to prejaviť v nejakých 
zženštilých sklonoch. Veľa 
mužov dnes stráca svoju 
mužskú identitu. Muž musí 
bojovať o svoju mužnosť, lebo o 

ňu môže ľahko prísť. Útoky démona sú dnes naozaj veľmi silné. Na druhej 
strane sa tiež nedá autorita vybojovať krikom a hrubosťou. Muži odvahu! Boh 
vám chce dávať svojho Ducha a upevniť vo vás tú autoritu, ktorá je v Božom 
pláne pre muža. 

Jedným zo znakov pri posudzovaní, či ide o pravú ikonu je to, že ikona má 
byť pomenovaná, t.j. má byť na nej názov toho, čo znázorňuje. Na tejto ikone 
okrem iniciál Panny Márie a Ježiša Krista je ešte jeden nápis, ktorý spína toto 
ikonopisecké kritérium a zároveň potvrdzuje krásnu myšlienku o poslaní 
každej ikony, že ikona je oknom do neba a pri pohľade na ňu môžeš dostávať 
život večný. Na zvitku, ktorý drží v ruke Mária a ktorý odovzdáva Synovi, je 
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napísané: „Duch Pána je nado mnou, aby ma pomazal." (Lk 4, 18). Tento 
nápis vlastne hovorí o tom, čo je na tejto ikone. Na ikone je žena,  ktorá je 
pomazaná Svätým Duchom na to, aby budovala autoritu svojho manžela a 

vedela dávať slobodu svojmu dieťaťu. Je tam 
manžel, ktorý je pomazaný Svätým Duchom na to, 
aby zobral na seba v pokore zodpovednosť za 
celú rodinu. Je tam dieťa, ktoré je pomazané 
Svätým Duchom na to, aby malo v úcte svojho otca 
a matku a je spokojné s výchovou. 

Tieto slová sú zároveň tie, ktoré Ježiš Kristus 
prečítal v synagóge a za ktorými dodal: „Dnes sa 
splnilo Písmo, ktoré ste práve počuli (Lk 4, 21). 
Verím, že pri pohľade na túto ikonu sa tiež splní 
toto slovo, že aj ty, ktorý sa na ňu dívaš a necháš 
sa ňou katechizovať, môžeš byť pomazaný 
Svätým Duchom a byť prepustený na slobodu od 
hriechu. Problémy v rodine a v manželstve 
nastanú iba vtedy, ak sa odkloníme od tohto 
modelu kresťanskej rodiny. 
Čo môžeš robiť teraz ty? 

Ak si manžel, pros o Svätého Ducha, ktorý ti chce 
pomáhať znovu prijať zodpovednosť za rodinu a 
bude ti pomáhať vykonávať moc s pokorou a 
láskou. 

Ak si manželka, pros o Svätého Ducha, ktorý ťa 
môže uschopniť tak ako Máriu budovať autoritu 
muža v sebe samej, ako aj autoritu otca v tvojich 
deťoch. 

A dieťaťu chce Svätý Duch pomôcť v poslušnosti 
rodičom, vďačnosti za výchovu a starostlivosť, a 

tým podporovať harmóniu medzi rodičmi. 
Táto ikona bola odovzdaná svätému otcovi Jánovi Pavlovi II. aj s 

katechézou. Kiko povedal, že pápež je týmto Jozefom, ktorý plní na tomto 
svete úlohu Služobníka Jahveho, lebo my vidíme, že on pre nás stráca život, 
lebo odvážne ide proti duchu tohto sveta. On je v súčasnej dobe ten, kto nesie 
mládež na svojich pleciach, o neho sa môže mládež dnes oprieť, keď sa ocitne v 
kríze. On je ten, kto miluje nevestu Cirkev tak, ako Jozef miluje svoju nevestu 
Máriu. Kiežby teda Cirkev odpovedala,  v duchu tejto ikony, postojom Panny 
Márie: poslušná pápežovi a odovzdaná do vôle Božej.  

 
o.Matúš 
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Miško zistil, že v písomke spravil chybu. Uteká preto po škole do kostola a pred oltárom sa 

modlí:  

- Pane Bože, daj, aby sa Rím stal hlavným mestom Španielska. 

Na hodine fyziky: 

"Telesá sa teplom rozťahujú a zimou sťahujú. Vedel by niekto uviesť 

príklad?" 

Janko sa hlási: 

"Prázdniny sú v lete dlhšie a v zime kratšie! 

 

SUDOKU 
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Každý piatok po večernej sv. liturgii v našom chráme Zosnutia Presvätej 

Bohorodičky sa stretávame my mladí. Touto cestou chceme pozvať všetkých mladých 
do nášho spoločenstva svätej Terezky Ježiškovej. Na stretkách sa navzájom bližšie 
spoznávame, povzbudzujeme, oslavujeme Boha svojím spevom, rozjímame nad Božím 
slovom a tiež zažívame veľa zábavných chvíľ.     
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Svätý farár z Arsu - Ján Mária 

Vianney 

Sv. Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 
1786 v Dardilly, čo bola pomerne veľká obec 
asi osem kilometrov severovýchodne od 
Lyonu vo Francúzsku. Jeho rodičia boli zbožní 
a dobrí ľudia. Okrem neho mali ešte päť detí a 
každé z nich dostalo do mena zasvätenie 
Panne Márii. Od malička boli vychovávaní vo 
veľkej úcte k Pánu Bohu. Ján od malička 
prejavoval záujem o veci duchovného 
charakteru. Od narodenia mal však prudkú 
povahu. Sám si dával s ňou veľa námahy, aby 
ju skrotil. Darilo sa mu. Bol poslušný a matka 
ho dávala za vzor aj ostatným súrodencom. 
Počas francúzskej revolúcie, ktorá vypukla, 
keď mal Ján len tri roky, sa ešte viac celá 

rodina utiekala k Pánu Bohu, potajme chodili na sv. omše a v dome ukrývali kňazov. 
Keď mu zverili otcovské stádo, vždy nosil so sebou sošku Panny Márie. Zorganizoval aj 
ostatných malých pastierikov a spoločne vytvárali procesie, modlili sa. On ich 
napomínal, aby nekliali, aby boli poslušní. Ak boli chudobnejší, podelil sa s nimi o to, 
čo mal. V zime roku 1795 navštevoval súkromnú školu v dedine. Robil veľké pokroky. 
V trinástich rokoch prijal prvé sv. prijímanie. Keď mal dvadsať rokov, prijal 
birmovanie. Hneď po birmovke sa vrátil domov, aby pomáhal na gazdovstve. Túžil však 
stať sa kňazom. Matka bola nadšená, no otec ho nechcel pustiť. Nebolo peňazí na 
štúdium, Ján mal už priveľa rokov na také štúdium a otec ho chcel mať radšej doma. 
Nakoniec mu však dovolil chodiť do malej farskej školy v Écully, ktorú tam otvoril ich 
farár Charles Balley. Ján mal však veľmi slabú pamäť a veľké medzery vo 
vedomostiach. Najmä latinčina mu robila veľké problémy. Modlil sa, zapieral, chytala 
sa ho nechuť. Vykonal si púť k hrobu sv. Františka Regis a to mu dodalo odvahu a 
trochu sa zlepšil v škole. V roku 1809 však musel narukovať. Zanedlho na vojne 
ochorel a dva roky býval v malej dedinke v horách, kde učil deti a povzbudzoval ich 
svojím zbožným životom. Podľa štátu však bol dezertér a musel sa skrývať. Až roku 
1811 udelili amnestiu všetkým zbehom z vojska, a tak sa mohol vrátiť domov. 

Mal dvadsaťšesť rokov, keď začal študovať filozofiu vo Verrieres. Štúdium mu išlo 
veľmi slabo. V roku 1813 nastúpil do seminára v Lyone, no nespravil skúšky a do 
vyšších ročníkov nepostúpil. Farár Balley ho potom doma doučoval, no ani to 
nepomohlo. Balley dosiahol, aby ho vyskúšali vo francúzštine. To skúšajúcich 
uspokojilo. Videli jeho zbožnosť, a tak sa Ján mohol stať subdiakonom, diakonom a 
nakoniec v roku 1815 kňazom. Jeho prvé miesto bolo kaplánka v Écully. Sprvu 
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nemohol spovedať, až po čase mu dali dekrét na spovedanie. Jeho spovednica však bola 
vždy obľahnutá ľuďmi, ktorí si žiadali jeho radu a duchovnú pomoc. V roku 1817 
zomrel farár Balley. Sám Vianney ho zaopatril a odprevadil na cestu do večnosti. V 

roku 1818 vymenovali Jána za administrátora 
do obce Ars-Dombes, ktorá sa stala 
samostatnou farnosťou až v roku 1821. Jána 
tam poslali so slovami: „Je to malá obec a niet 
v nej veľkej lásky k Bohu, vy ju tam zasejte!“ 

Ars bola dedinka asi tridsať kilometrov od 
Lyonu. Mala iba dvestotridsať obyvateľov a 
bola povestná svojou bezbožnosťou. Kostol 
opustený, štyri krčmy boli otvorené takmer 
nonstop, chýbala úcta medzi ľuďmi, nočné 
zábavy a hýrenia ničili mravnosť, opilstvo 

prekvitalo. Keď Ján prišiel, dal sa ihneď do roboty. Vyčistil kostol, faru zariadil len 
najnutnejším nábytkom, spával na zemi, spánok si skracoval a vždy pred spaním sa 
bičoval. Desať rokov si varil len sám a stále to isté jedlo, len aby ho udržalo pri živote. 
Navštevoval svojich farníkov, najmä chudobných a pre každého mal milé slovo. Do 
kostola zadovážil nový oltár, rúcha a pristaval kaplnky. Osem rokov tvrdo bojoval so 
zlozvykom kliatia v dedine. Dvadsaťpäť rokov mu trvalo, kým sa podarilo odstrániť 
hriešne tance. Raz sa stalo, že prišiel do verejnej miestnosti, tanečníkov vyhnal, 
hudobníkom a hostinskému zaplatil škodu. V kaplnke sv. Jána Krstiteľa dal napísať 
výstižný nápis: „Jeho hlava bola cenou za tanec.“ Ján Mária Vianney bol malej a chudej 
postavy, vlasy mu padali až na ramená, mal vysoké čelo a ohnivé oči mali v sebe 
nezvyčajné čaro. Vedel aj zavtipkovať. Výsledky jeho namáhavej práce sa dostavovali 
pomaly, ale isto. Zbožné duše prijímali jeho reformy s radosťou a mali ho v úcte. 
Takých však bolo málo. Viac bolo takých, ktorým tento farár prekážal. Na biskupský 
úrad preto písali zlomyseľné listy a ponosovali sa naňho. Arcibiskup však situáciu 
poznal a Jána plne podporoval. Po čase sa začal kostol napĺňať. Ľudia prestali pracovať 
v nedeľu. Už nebolo počuť kliať, v rodinách zavládli kresťanské zvyky. Ján založil Dom 
prozreteľnosti pre dievčatá a siroty zo svojej farnosti. Použil na to svoje dedičstvo. Od 
roku 1820 chodieval kázavať aj do okolitých farností, konal misie. V roku 1832 
vypukla vo Francúzsku cholera. Ľudia začali hľadať útechu u farára v Arse. To bol 
začiatok mnohých pútí. Ľudia z celého Francúzska a všetkého druhu chodievali do 
Arsu, aby mohli vidieť farára, vyspovedať sa u neho a dostať radu. Odhaduje sa, že 
ročne navštívilo Ars asi stotisíc ľudí. No ani diabol ho nenechal na pokoji. Trápil farára 
hrmotom, buchotom, nedal mu spať, snažil sa ho znechutiť. Iba posledné roky života 
mal farár od neho pokoj. Keďže ľudí bolo veľa, Ján dostal na výpomoc mladšieho kňaza 
a neskôr viacerých misionárov. On sám bol stále presvedčený o svojej ničotnosti a 
dvakrát chcel dokonca z farnosti odísť. No raz sa sám vrátil a druhýkrát ho nepustili 
samotní farníci. A tak slúžil ďalej. Čítal vo svedomí mnohých ľudí, tridsať rokov strávil 
denne šestnásť až dvadsať hodín v spovednici. V horlivosti neochaboval. 29. júla 1859 
prišlo zle. Spovedal a v plnom kostole vykladal katechizmus. Horko-ťažko vydržal do 
konca. Keď prišiel na faru, musel si ľahnúť. Horúčka ním lomcovala. Dal si zavolať 
svojho spovedníka, farára z Jassansu. Vyspovedal sa a viac už nehovoril, len mlčky 
požehnával tých, ktorí za ním prišli, aby ho videli. Dokonca prišiel aj biskup, aby ho 
ešte naposledy videl. Vo štvrtok 4. augusta 1859 o druhej ráno farár z Arsu zomrel s 
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úsmevom na perách. Mal vtedy sedemdesiattri rokov. Zvesť o jeho smrti sa rýchlo 
rozniesla a tisíce pútnikov prichádzali, aby ho odprevadili na poslednej ceste. Podľa 
jeho želania bol pochovaný v Arse v lodi farského kostola. Tento kostol sa stal cieľom 
mnohých pútí a miestom modlitieb. V roku 1905 bol vyhlásený za blahoslaveného a v 
roku 1925 za svätého. Jeho telo sa zachovalo neporušené a dnes je vystavené v novej 
bazilike v Arse. 

Gréckokatolícka charita Gréckokatolícka charita Gréckokatolícka charita Gréckokatolícka charita ----    Sociálne Sociálne Sociálne Sociálne centrumcentrumcentrumcentrum    
 
Drahí veriaci,  
     je začiatok nového roka, ľudia si v tomto čase zvyknú dávať predsavzatia a zároveň rekapitulujú 
predchádzajúci rok. Rada by som aj ja zrekapitulovala činnosť sociálneho centra za uplynulý rok a ponúkla 
sociálne služby, ktoré tento rok budeme opäť poskytovať. 
    V roku 2009 sa sociálne služby poskytli 473 ľuďom, išlo hlavne o poskytovanie sociálneho poradenstva 
a sociálnej prevencie. To znamená, že sme poradili, pomohli ľuďom v ťažkých životných situáciách ako je 
strata zamestnania, rozpory v manželskom vzťahu, konflikty vo vzťahu rodič- dieťa, hrozba exekúcie, strata 
dokladov, závislosť /alkohol, automaty/ a podobne. 
Okrem týchto služieb sme študentom stredných škôl poskytli besedy na témy: sociálny systém SR, 
komunikácia a asertivita, rodinný systém, ktoré by mali pomôcť študentom v ich ďalšom rozvoji. 
K ďalšej našej činnosti patrilo zorganizovanie zbierky „Daruj školské pomôcky“- zbierkou sme pomohli deťom 
zo sociálne slabších rodín. Rozdávanie betlehemského svetla atď. 
Formou sponzorských darov sme spravili radosť mnohým ľuďom. Za dôležité považujem aj to, že sa nám 
podarilo na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR obhájiť projekt, a tak získať akreditáciu.   
Spolupracovali sme s farským úradom, mestským úradom a úradom práce, ako aj s odborníkmi z oblasti 
medicíny. Práca sociálneho centra je ťažká, ale zároveň potrebná, pretože je určená tým, ktorí to potrebujú bez 
rozdielu na vierovyznanie, vek, či sociálny status. 
     Aj v roku 2010 budeme bezplatne poskytovať tieto služby: 
-špecializované sociálne poradenstvo (rodinné, pracovné, individuálne, skupinové, preventívne) 
-pomoc pri hľadaní zamestnania; 
-odborné poradenstvo pri zostavovaní životopisu, žiadosti o prijatie do zamestnania a inej úradnej 
korešpondencie (formuláre, tlačivá); 
-kopírovanie a skenovanie; 
-sprevádzanie pri vybavovaní úradných záležitostí (úrad práce sociálnych vecí a rodiny, sociálna poisťovňa, 
zdravotná poisťovňa a pod.); 
-sprostredkovanie právnych rád cez centrum právnej pomoci; 
-prístup na internet; 
-morálne i duchovné povzbudenie v krízových životných situáciách. 
Naša adresa:Naša adresa:Naša adresa:Naša adresa: 
Sociálne centrum 
Mierová 4 / vchod vedľa bývalej vojenskej správy, č. d. 120/ 
066 01 Humenné 
Tel. č. : 057/ 775 69 93 
E mail: sc.humenne@gkcharita-po.sk 

    
Drahí veriaci, želám Vám vDrahí veriaci, želám Vám vDrahí veriaci, želám Vám vDrahí veriaci, želám Vám v    mene mojom amene mojom amene mojom amene mojom a    pracovníkov Gréckokatolíckej charity vepracovníkov Gréckokatolíckej charity vepracovníkov Gréckokatolíckej charity vepracovníkov Gréckokatolíckej charity veľaaaa    

Božej milosti, lásky a zdravia vBožej milosti, lásky a zdravia vBožej milosti, lásky a zdravia vBožej milosti, lásky a zdravia v    každom dni roku 2010.každom dni roku 2010.každom dni roku 2010.každom dni roku 2010. 
 

Mgr. Danka Kocanová 
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Novoročná mapa pokladov“.  

Nech už považujeme za ten „pravý“ Nový rok ktorýkoľvek dátum, vždy ide o sviatočné a 
obradné ukončenie jednej etapy nášho života a vykročenie do ďalšej. Preto je prirodzené, že v 
takúto chvíľu sa usilujeme prijímať rozhodnutia, ktoré by mali zabezpečiť, aby ten ďalší rok 
bol lepší, než tie doteraz. Takú úlohu majú aj známe novoročné predsavzatia. Spravidla si z 
nich totiž robíme len žarty, hlavne vtedy, keď už je 
nám jasné, že ich nevieme splniť. Ako ich však 
priviesť k životu, ako si pomôcť, aby fungovali? Prosme v 
modlitbe o pomoc Svätého Ducha. „Pán je blízko“ 
(Flp 4, 5). Myslím, že sme pochopili, že Pán je v 
našom živote blízko práve cez Božie slovo a cez sviatosti. 
Prosme ho, aby sa nás táto jeho blízkosť čoraz viac 
dotýkala v našom vnútri a aby sa tak zrodila radosť, tá 
radosť, ktorá je prítomná tam, kde je Ježiš skutočne 
blízko. Ak sa odovzdáme do Jeho rúk, tak naše 
predsavzatia sa premenia na skutky. Kto chce čokoľvek na sebe zmeniť, mal by v prvom rade 
vedieť, čo vlastne chce. Zváženie doterajšieho spôsobu života nemusí byť vôbec príjemné, 
najmä, ak to človek chce urobiť poctivo. Netreba pri tom súdiť samého seba a už vôbec sa 
netreba obviňovať. Čo sme urobili, to sme už raz urobili, či sa nám to páči alebo nie. Mlieko je 
rozliate, no zbytočne nad ním plakať. Nemá však zmysel si čokoľvek zatajovať. Klamali by sme 
len a jedine samých seba.  

Pokojne, no poctivo a nekompromisne urobená koncoročná bilancia tvorí silnú oporu pre 
to, aby sa nám podarilo predsavzatia aj dodržať. Z takejto bilancie by malo vyplynúť, čo 
vlastne chceme za nasledujúci rok dosiahnuť, zmeniť, vykonať. Pýtajme sa Pána, čo je Jeho 
vôľa pre náš život. Nechajme sa Ním viesť. Pravdepodobne však budeme chcieť zmeniť viac 
vecí. Napíšme si ich pokojne na lístky papiera a skúsme sa s nimi pohrať. Skúsme vybrať také 
želanie, ktoré je úplne ústredné, ktoré stopercentne chceme tento rok splniť. Umiestnime ho 
do stredu plochy pred nami. Vezmime teraz druhé predsavzatie. Kam ho umiestnime 
vzhľadom k tomu prvému, ústrednému? Ako ďaleko? Takto postupujme aj ďalej. Každé ďalšie 
želanie si dobre premyslime vo vzťahu k tým ostatným. V akom sú vzťahu? Ktoré z nich sa 
navzájom podporujú? Tie môžeme dať k sebe. Ktoré si navzájom odporujú? Tie umiestnime na 
okraje plochy ďaleko od seba. Skúsme si čo možno najživšie, do najmenších detailov 
predstaviť, ako to bude, keď tieto predsavzatia splníme. Budeme naozaj šťastnejší? Sme to my, 
ktorí sa chceme zmeniť? A ako sa nám bude žiť, keď sa zmeníme? Skúsme si toto rozloženie 
želaní a naše poznámky k nim prekresliť na jeden pekný papier. Bude to naša „Novoročná 
mapa pokladov“. Uložme si mapu na viditeľne miesto. Predsavzatia tam napísané a 
premyslené budú totiž nenápadne pracovať v našom vnútri. Možno sa nám objaví nápad, ako 
ich zrealizovať. Teraz môžeme začať rozmýšľať, ako konkrétne tie želania zrealizujeme. Musíme 
myslieť na detaily, ak budeme chcieť prestať fajčiť, musíme pamätať na nejakú náhradnú 
aktivitu, v ktorej vybijeme nahromadenú energiu. Môžeme napríklad očakávať, že nebudeme 
vedieť, čo s rukami, budeme „nervózni“. Takmer čokoľvek je lepšie, než nič: štrikovanie, 
lúštenie krížoviek, tréningy stolného tenisu - prakticky čokoľvek. 

Dom Spolutrpiacej Bohorodičky, Lesná 19, Humenné, tel. č. 7755808, 0918189019,                                                                       
e- mail: sluzobnice@gmail.com,  www.sluzobnice.sk 
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 Pri premýšľaní priorít a kreslení mapy pokladov sme rozmýšľali, Čo chceme dosiahnuť. 
Teraz treba premyslieť, AKO to dosiahnuť. Možno sa objaví, že rok je príliš krátka doba na 
realizáciu celého predsavzatia, tak ho rozdeľme na menšie časti. Nuž, až teraz prichádza 
zdanlivo základná fáza, a to samotné konanie. Nie je dobré skočiť do zmeny na Nový rok 
rovnými nohami, bez predchádzajúceho premyslenia. Aj najlepšie predsavzatia ostávajú 
trápnou fraškou, keď sa na ich realizáciu nepripravíme. Ibaže tie skutočne dôležité 
predsavzatia si vyžadujú starostlivú prípravu a sústavné konanie. Chceme predsa niečo 
zmeniť v našom živote. To znamená, zbaviť sa nejakého zvyku alebo uviesť do života nový zvyk. 
A ten sa formuje dlho a pomaly. Chce to pravidelne, každý deň opakovať určité činnosti. Ako 
vytrvať? Sv. Alfonz sa modlil takto. „ Ale čo osožia môj Bože, všetky tieto predsavzatia a 
prísľuby, ak by si mi nepomohol svojou milosťou uskutočniť všetko to, čo som Ti teraz 
sľúbil, že sa chcem v každom nebezpečenstve utiekať k Tebe?“ 

 Každé ráno si vyhradiť čas na modlitbu, hoci len 10 minút. Krátky čas na to, aby sme sa 
pozreli na našu „Mapu pokladov“. Kde sa v nej nachádzame? Ako ďaleko sme od našich želaní, 
predsavzatí? Čo urobíme práve DNES na to, aby sme urobili nejaký ten krôčik k zadaným 
predsavzatiam? Dajme si to ako malé ranné predsavzatie, ktoré nás bude motivovať k 
uskutočneniu ďalšieho malého kroku. Večer pred uložením sa na spánok, naopak, skúsme 
celý deň zhodnotiť, nechajme si zase pár minút na „malú spoveď“ pred sebou samým. Ako sa 
nám podarilo splniť to, čo sme mali v úmysle pre tento deň? Ďakujme Bohu za všetko, čo nám 
daroval, za ľudí, situácie, úspechy aj za nezdary. Niekedy pre námahy a povinnosti 
každodenného života sa môže veľmi ľahko stať, že naša viera bude príliš formálna. Ak si 
myslíme, že naša modlitba je trochu mechanická a suchá, príďme pred Pána a povedzme: 
"Pane Ježišu, chcem ťa poznať. Príď a zaplav ma svojou láskou. Premeň môj život podľa tvojich 
predstáv. Som tvoj/a/." Nebojme sa urobiť si každý týždeň, napríklad v sobotu večer malé 
vyhodnotenie. Čo sme splnili? Čo sa nám nepodarilo? Čo nám pomohlo v splnení čiastkového 
predsavzatia? Naopak, čo nás zdržalo? Vyhraďme si na takéto posudzovanie aspoň hodinu 
času každý týždeň, podľa možnosti vždy v rovnakom čase. Majme na pamäti, že vytrvať v 
predsavzatiach sa spravidla rovná vypracovaniu nového zvyku. A to trvá dlho. No každý deň, 
ktorý začneme „rozhodnutím, čo urobiť dnes“ a ukončíme malou bilanciou - „spoveďou“, je 
krok k splneniu želaní. Alebo k ich posunu, poopraveniu.  

Všetkým nám veriacim, záleží na tom, aby sme svoje životy zlepšili. Aby tento nový rok, do 
ktorého sme vstúpili, bol naozaj lepší, než tie doteraz. Nech Svätý Duch nám otvára naše 
duchovné oči, ktoré by videli večné hodnoty, naše uši, ktoré by počuli Jeho láskavý hlas, 
pozývajúci nás k nasledovaniu a srdce, ktoré by bolo ochotné prijať túto dôležitú výzvu. 

 

sr. Simeona SNPM 
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Štatistiky našej FARNOSTI za rok 2009 
 

KRSTY   KRSTY   KRSTY   KRSTY   56.    
SOBÁŠE   SOBÁŠE   SOBÁŠE   SOBÁŠE   23.    
POHREBY   POHREBY   POHREBY   POHREBY   31. 

 
 

� 
Prešovská Archieparchia, 
Protopresbyterát Humenné, 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zosnutia Presvätej  
Bohorodičky Humenné – mesto    

� Osloboditeľov 28,  06601 Humenné,  � 057/775 36 28,  
� www.grkat.he.sk 

Liturgický program na nedeľu pred Bohozjavením 

Pondelok 
4.1. 

Zbor svätých 70 
apoštolov 

Prepodobný otec Teoktist  

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jaroslav, Magdaléna, 

Gregor  
Sv. liturgia slovenská  
+ Mária, Andrej, Ján 

Utorok 
5.1. 

Predvečer 
Bohozjavenia 
Svätí mučeníci  

Teopempt a Teonas 
Prepodobná Synkletika 

Prísny pôst! 

7:30 
15:00 

 
 

22:00 
 

Cárske časy 
Veľká večiereň s lit. Sv. 

Bazila Veľkého + svätenie 
vody /slov./ 

∗ Miriam 
Veľké povečerie s lítiou 

a utiereň 
/starosloviensky/ 

Streda 
6.1. 

Sväté Bohozjavenie 
nášho Pána, Boha 
a Spasiteľa Ježiša 

Krista 
 

Prikázaný sviatok! 
Myrovanie   

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 

∗ Michal, Júlia, Lucia 
s rod.... 

Sv. liturgia staroslovienska 
farská + svätenie vody 

/star./ 
Sv. liturgia slovenská  

∗ Božena s rod., Helena 
s rod. 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská  

∗ Slavomír, Oliver 

Štvrtok 
7.1. 

Zhromaždenie k svätému 
Pánovmu predchodcovi  

Jánovi Krstiteľovi 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mikuláš, Mária, Andrej, 

Anna 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján, Mária 
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Piatok 
8.1. 

Prepodobný otcovia  
Juraj Chozebita a 
Emilián Vyznávač 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ, Anna, Mária, 

Fedor  
Sv. liturgia slovenská  

+ Andrej, Ján, Mikuláš, 
Ondrej... 

Sobota 
9.1. 

Sobota po 
Bohozjavení 

 

Svätý mučeník Polyeukt    

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 

∗ Pavol, Peter 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
 + Ján, Alexander (pan.) 

Nedeľa 
10.1. 

Nedeľa po 
Bohozjavení 

 
Svätý otec Gregor Nýssky 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 
 

Sv. liturgia slovenská 

∗ Ľubka, Helena s rod. 
Sv. liturgia staroslovienska 

farská 
Sv. liturgia slovenská 

∗ Vladislav, Anna s rod. 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 

∗ Mária, Ján 

 
� 

Prešovská Archieparchia, 
Protopresbyterát Humenné, 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky Humenné – mesto    

� Osloboditeľov 28,  06601 Humenné,  � 057/775 36 28,  
� www.grkat.he.sk 

Liturgický program na 32. nedeľu po Päťdesiatnici 

Pondelok 
11.1. 

Prepodobný otec Teodóz  

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 

∗ Róbert, Dávid  
Sv. liturgia slovenská  

+ Ján 

Utorok 
12.1. 

Svätá mučenica Tatiana  

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Helena, Ján 
Sv. liturgia slovenská  

∗ Zdeno, Mária, Alena, 
Marcela 

Streda 
13.1. 

Svätí mučeníci  
Hermyl a Stratonik   

6:30 
 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Róbert 

Sv. liturgia slovenská  
+ Mária, Michal 
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Štvrtok 
14.1. 

Zakončenie sviatku 
Bohozjavenia 

 

Prepodobní otcovia 
zavraždení na hore Sinaj 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária 

Sv. liturgia slovenská 
+ Margita, Michal, 

Štefan... 

Piatok 
15.1. 

Prepodobný otcovia  
Pavol Tébsky a Ján 

Chatrčník 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 

∗ Helena  
Sv. liturgia slovenská  

+ Ján, Mária 

Sobota 
16.1. 

Poklona úctyhodným 
reťaziam svätého apoštola 

Petra    

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ, Andrej, 

Jozef...(pan.) 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
 + Andrej, Alžbeta, Viera 

Nedeľa 
17.1. 

Nedeľa – o Zachejovi 
 

Prepodobný 
a bohonositeľný  
otec Anton Veľký 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 

∗ Mária s rod. 
Sv. liturgia staroslovienska 

farská 
Sv. liturgia slovenská 

∗ Helena 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 

∗ Mária, Ján 
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Gréckokatolícka cirkev – protopresbyterát 
Humenné 
Farnosť Usnutia Presvätej Bohorodičky 
(mesto) 
Osloboditeľov 28, 066 01  Humenné 

Telefon:  úrad:  057/ 775 3628, 0904 062 853 
farár: 057/ 788 9061 
kaplán: 057/ 788 9060 (zatiaľ nefunkčná) 

e-mail: dekan: michaelonderko@centrum.sk 

Prosíme vás o dodržanie podmienok: 

- ak žiadate KRST - minimálne 2 týždne vopred; 

- ak žiadate SOBÁŠ 

    a) a máte všetky iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, sv 

prijímnie -  minimálne 2 mesiace vopred; 

    b) a niektorá z nich Vám chýba - minimálne 4 mesiace vopred; 

LITURGIE – úmysly na Božské liturgie prijímame iba v cerkvi.  

KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST – je možné vyžiadať si aj telefonicky a 

vyzdvihnúť si ho kedykoľvek na ďalší deň. 

Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na 
dobrý účel akýmkoľvek finančným darom.dobrý účel akýmkoľvek finančným darom.dobrý účel akýmkoľvek finančným darom.dobrý účel akýmkoľvek finančným darom.    

Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900    
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