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Rok sv. Jozefa

Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa. Príslušný apoštolský list Patris

corde (S otcovským srdcom) podpísal 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia
svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870. Pri príležitosti Roka
sv. Jozefa pápež František prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil
možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí.
Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim
sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach
a určeným spôsobom.
Odpustky sa udeľujú napríklad tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať o modlitbe
Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej
súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi. Ďalej tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú
telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva. Tiež rodinám alebo snúbencom, ktorí sa
budú spolu modliť ruženec. Podobne tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do
ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor
remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca
všetkých bola dôstojná.
Plnomocné odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv.
Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či
zvnútra a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek
formu prenasledovania. Ak patria k latinskému obradu, urobia
tak Litániami k sv. Jozefovi, v prípade byzantského obradu
Akatistom k sv. Jozefovi (alebo jeho časťou), prípadne inou
modlitbou k sv. Jozefovi vlastnou ich liturgickej tradícii, osobitne
pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny
Ježiša, Márie a Jozefa, v Nedeľu sv. Jozefa  (podľa byzantskej
tradície), v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu – deň
zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej tradície.

(www.vaticannews.va/sk; pripravil Marcel Stanko)
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1. čítanie: Iz 61, 1-2a. 10-11
Ž: Lk 1, 46b-48. 49-50. 53-54
Refrén: Duša mi plesá v mojom Bohu.
2. čítanie: 1 Sol 5, 16-24
Evanjelium: Jn 1, 6-8. 19-28

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Prorok Ján Krstiteľ strhával zrejme pozornosť mnohých ľudí. Mohol zneužiť situáciu a
vyvolať revolúciu, postaviť sa do čela hnutia odporu... Ale on ukazuje na Krista, pretože
toto bola jeho úloha od Boha. A Ježiš, mocný Boží Syn, pokorne stojí niekde uprostred ľudí,
ľudia ho nevidia, pretože ho ešte nepoznajú. Rovnako i dnes stojí Pán pokorne uprostred
nás. Čas našej záchrany sa však blíži!  

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára

SVÄTÉ NA

ZAVOLANIE...

Je toho na teba priveľa? Nikto nechápe,

čo prežívaš? Ako môžeš ešte duchovne rásť,
keď tvoj život je taký hektický a starostlivosť
o rodinu si od teba toľko vyžaduje? Každý
deň v živote matky prináša nové starosti,
problémy a rozvíjanie svätosti, nie je vždy
ľahké. Odkiaľ čerpať inšpiráciu k modlitbe a
kto nám podá priateľskú ruku na ceste
životom matky? SVÄTICE.

Keď sa niekedy cítiš ako vydedenec...
(Božia služobnica Svätá Dorota Dayová)

Mala si niekedy pocit, že nepatríš medzi tie
“zbožné ženy”, ktoré sedávajú v kostole v
prvej lavici, žijú usporiadaným životom a
pôsobia tak vyrovnane? Myslíš si, že tvoj
životný príbeh je poznačený zlyhaniami,
žiješ svetskejším spôsobom života, a preto
len ostýchavo vkĺzneš do zadnej lavice? Ak
vidíme samy seba takto, veľmi často

nadobudneme pocit, že my nemáme Cirkvi
čo ponúknuť. Myslíme si, že iba “nábožné
ženy” sú tými, ktoré by mali učiť iných,
slúžiť, organizovať a viesť život vo farnosti.
Ale už len to, že sa vkradneme do kostola na
omšu, je zázrak sám osebe.
Božia služobnica Dorota Dayová (1897-
1980), asi nezapadá do našej predstavy o
zbožnej žene. Ako mladá žena žila v
dvadsiatych rokoch minulého storočia dosť
pohoršujúcim životom. Prežila niekoľko
milostných vzťahov, otehotnela a išla na
potrat. Krátky čas bola vydatá za muža,
ktorý bol osemkrát ženatý. Neskôr uzavrela
manželstvo s ateistom a opäť otehotnela,
ale tentoraz sa rozhodla dieťa donosiť. A
práve počas tehotenstva sa začal proces jej
obrátenia. Onedlho po narodení dcéry sa
Dorota spolu s ňou nechala pokrstiť. Od
tohoto okamihu sa z nej stal nový človek.
Ako kresťanka zasvätila svoj život naplno
službe chudobným. Začala vydávať aj
noviny “Kresťanský robotník” a otvorila
prvý “domov pohostinnosti” pre
chudobných, ktorý ponúkal biednym
ľuďom strechu nad hlavou. Dorota nielenže
biednym ľuďom slúžila, ale spolu s nimi aj
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Kde bolo, tam bolo...

Deň “D” - 1 .deň (5. júl 2020)

Začínam písať tieto riadky zo zápisníka

Marianky a z fotiek, ktoré chlapci urobili
počas cyklopúte. Začína deň „D“. V tom
čase som už tretí deň v Prahe. 
Tak ako po iné roky, ani tohto roku naši
cyklopútnici nevyrazili včas, ale predsa. Po
požehnaní od otca Marcela 7:20 vyrážajú
na prvú etapu tohtoročnej cyklopúte.
Dnešný cieľ je Nová Sedlica. Posledná
najvýchodnejšie položená obec na
Slovensku. Je tu veľa zaujímavostí.
Spomeniem – Národný park Poloniny,
pôvodne zachovaný karpatský prales
Stužica, ktorý je zapísaný v zozname
Svetového dedičstva UNESCO, vrch
Kremenec, v blízkosti ktorého je  trojbod –
kde sa stretávajú hranice troch štátov –
Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Pamätáte na
čas, kedy v televízii pred každým
večerníčkom vyšiel zo svojho domčeka
Deduško Večerník sprevádzaný svojim

bielym psíkom aby zapálil hviezdy na
nočnej oblohe? Tak tento domček je práve
v tejto obci. Dnes už vyzerá trochu ináč ako
si ho pamätáme. Zub času aj na ňom
zanechal svoju stopu, ale stále je tu.
Trochu som sa rozpísal, ale možno to nie je
na škodu. Vrátim sa späť na cestu. Kvôli
našej bezpečnosti  a menšej premávke,
chlapci vyberajú zaujímavú trasu. Nejdeme
priamo do Novej Sedlice, čo je 93 km ale
ideme malou obchádzkou cez
Medzilaborce. Dĺžka 163,5 km. Trochu viac,
ale nevadí. Je to pokojná a pohodová cesta.
Nastúpame 1479 metrov. To znamená, že
celou cestou budeme ísť do kopca. Chlapci
prechádzajú obcami Majerovce, Sedliská a
na Tovarianskej križovatke odbočujú na
Ondavské Matiašovce a pokračujú
Ondavskou dolinou. Nasledujú dediny
Žalobín, Jasenovce. Tu odbočujú smerom
na Girovce a za nimi je obec Košarovce,
ktorá už teraz patrí do okresu Humenné. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)

dobrovoľne v chudobe žila.
Napriek tomu, že nezodpovedala obrazu
”zbožnej ženy”, žila ako Kristus uprostred
tých najbiednejším a svoj život zasvätila
službe a pomoci núdznym.
Možno nám jej príklad pomôže predstaviť
si, akými prekvapivými spôsobmi si aj nás z
tých “zadných lavíc” môže Boh povolať do
svojej služby.

Svätá Dorota Dayová, prosím ťa, oroduj za
nás, aby sme dokázali nasledovať tvoj
príklad a videli seba samých ako nové
stvorenia, ktoré sú pozvané a pripravené
prispieť svojou službou k zveľadeniu
sveta...
Zdroj: Gibsonová, Chistine: Sväté na zavolanie.

spracovala: Jana Dzurovčinová
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radosť nielen v
nedeľu

Úvodný spev Tretej adventnej nedele nám

hovorí, aby sme sa ustavične radovali v
Pánovi. Aj preto je Tretia adventná nedeľa
Nedeľou radosti. Môžeme sa však radovať aj
v neľahkých časoch, v materiálnej či
duchovnej prázdnote? Môžu sa radovať naši
bratia vo viere, ktorí sú na úteku pred
prenasledovateľmi kvôli viere v Sýrii, v
Karabachu, v Afrike, Číne, či kdekoľvek na
svete?
Útoky a zabíjanie ľudí pre vieru dramaticky
stúpajú, upozorňuje Lexmann – naša euro
poslankyňa, ktorá sa dlhodobo angažuje v
radoch kolegov za písomné apelovanie na
predsedníčku európskej komisie, aby
urýchlene vymenovala pozíciu
náboženského, osobitného vyslanca s
trvalým mandátom. Spolu s odborníkmi
zdôrazňuje, že je nesmierne dôležité, aby
bola EÚ silná, jednotná a jasne reagovala na
útoky voči slobode náboženstva, viery alebo
presvedčenia.„EÚ viac nemôže čakať. Už
nejde len o nesprávny, ale aj nebezpečný
krok s priamymi následkami v podobe straty
ľudských životov a nárastu konfliktných zón.
Líderstvo EÚ v téme obrany slobody
náboženského vyznania alebo presvedčenia
je zásadné pri riešení mnohých výziev,
ktorým dnes čelíme – vrátane migrácie a
bezpečnostných hrozieb. Súčasná pandémia
a jej dôsledky nielenže robia našu aktivitu
naliehavejšou, ale absolútne nevyhnutnou,“
apeluje Lexmann, ktorá je aj členkou Výboru
EP pre zahraničné veci. Prispieť k tomu
môže aj Slovenská republika obsadením
postu splnomocnenca pre ochranu
náboženskej slobody vo svete, ktorý sa stal
súčasťou programového vyhlásenia vlády aj
po písomnej výzve euro poslankyne

Lexmann. Posilňujme tieto aktivity aj my
svojimi modlitbami: „Lebo ako záhrada dá
vyklíčiť semenu, tak Pán Boh, dá vyklíčiť
spravodlivosti a chvále pred všetkými
národmi.” (Iz 61,1 – 2a, 10 – 11)
Apoštol Pavol, ktorý vo svojom živote zažil aj
prenasledovanie, aj nepochopenie a
nakoniec aj väznenie, nám dáva príklad ako
dôverovať Pánu Bohu aj v ťažkostiach.
Odkiaľ pramenila jeho radosť na životnej
ceste plnej útrap? V Pánovi. V nádeji či
presvedčení, že ak všetko zveríme do Božích
rúk, pomôže nám a nenechá nás v
ťažkostiach napospas osudu. Že Boh svoje
deti nikdy neopustí: „Ustavične sa radujte v
Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Vaša
miernosť nech je známa všetkým ľuďom.
Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale
vo všetkom modlitbou, prosbou a so
vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti
Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú
chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle
v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 4, 4 – 7).
Pán je blízko. O tejto radosti nám hovorí aj
liturgická farba Tretej adventnej nedele –
ružová. Hoci je liturgickou farbou Adventu
fialová, čiže farba pokánia, nedeľa Gaudete
je výnimkou. Kňazi sú odetí v radostnej
ružovej. V niektorých kostoloch preto
môžeme aj na adventnom venci vidieť tretiu
sviecu v tejto farbe. Radosť spočíva v
príchode Pána. Pripomína nám, že jeho
príchod na svet je už blízko. Že svetla je
čoraz viac. Popri zhone pred sviatkami
nezabúdajme na hlavné posolstvo Vianoc –
narodenie Ježiša Krista a na duchovnú
prípravu jeho prijatia cez sviatosť zmierenia.
„Ustavičná radosť bude na ich hlavách,
radosť a rozkoš dosiahnu a zmizne starosť a
vzdychanie.“ (Iz 35, 10).
Jednotlivé tajomstvá eschatologické
ruženca nám vysvetľujú poslanie druhého
Kristovho príchodu: naveky kraľuje, žije a
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účinkuje v Cirkvi, zasa príde v sláve, bude
súdiť živých i mŕtvych a obnoví všetky veci.
Medzi desiatkami je zvolanie: „Kráľovi
vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému

jedinému Bohu česť i sláva na veky amen.
Maranatha! Príď Pane Ježišu!
Zdroj: Katolícke noviny  10.12.2019, Denník postoj
25.11. 2020 

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)                   

Taký iný adventný
kalendár (nielen pre
dospelých)

Ďeťom kupujeme adventný kalendár plný

čokolády. Nemal by byť náš advent tiež
plný niečoho sladkého? Ponúkame pre vás
na každý deň jednu kocku lásky. V každom
prípade: z tohto adventného kalendára
bude nádherný dar vo vašom srdci pre
Narodeného.

14. december
Blažení tí, čo kráčajú podľa Boha. Niekedy je
to také ťažké! Dnes ale bez rozpakov jasne
zachovám postoj, ktorý odo mňa očakáva
Boh, nie ľudia, moja nálada či vypočítavosť.

15. december
Pripravte cestu Pánovi! Táto výzva sa týka aj
mňa! Čo je v mojom živote voči iným
nevyrovnané, krivé, hrboľaté? Budem o tom
premýšľať a budem dnes prosiť o
odpustenie tých, ktorých som akokoľvek a
kedykoľvek zranil.

16. december
Čo máme robiť? To sa azda pýtame aj my v
rozpakoch, čo ešte Boh od nás okrem
povinnej omše a modlitieb, nezabitia a
nekričania čaká. Robte viac, ako musíte!
Dávajte viac, ako máte. Dnes dobre
premyslím, čo mám doma navyše a nájdem
niekoho, komu to urobí radosť.

17. december
V tých dňoch bude prekvitať pokoj, hovorí
žalm. Ako často sa nám s približovaním
Vianoc práve zdá, že o pokoj prichádzame?
Finišovanie v práci, nákupy, upratovanie,
darčeky…  Ale dnes to škrtnem: dnes budem
prosiť o pokoj a dávať ho iným v každej
situácii. Bez hnevu a urážok.

18. december
Nebáť sa urobiť, čo hovorí Boh. To čakal
anjel od Jozefa, keď váhal, či si vziať tehotnú
Máriu. Nestáva sa to aj mne, že váham, či
prijať Božiu vôľu? Dnes budem v každej
situácii odvážny a urobím to, čo budem cítiť
v modlitbe ako správne pred Bohom.

19. december
Sú veci, ktoré ma v živote ťažia a
nerozumiem, prečo mi ich Boh dal. Rovnako
ako Zachariáša a Alžbetu ich neplodnosť.
Stálo ich to veľa, no ostali verní. Dnes
všetko, čo ma ťaží a nerozumiem tomu,
položím Bohu znovu v dôvere do rúk. Veď
on je naša skala a útočište.

20. december
Pánova je zem aj všetko… Nezabúdam si
všímať, ako nádherne Boh mení prírodu
okolo mňa a chváliť ho za to? Dnes si
nájdem čas na prechádzku, na vydýchnutie,
pri ktorom budem chváliť Boha za krásu
okolo mňa.

Zdroj: www.slovoplus.sk, pripravila Janka Záhoráková 



st
ra

n
a 

6

Stanovisko Konferencie biskupov
Slovenska k očkovaniu proti COVID-19

Bratislava 8. decembra (TK KBS)

Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína, že
život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré
nám Boh zveril. Máme sa o ne rozumne
starať a brať pritom do úvahy potreby iných
a spoločné dobro (KKC 2288). Dôležitou
súčasťou ochrany života a zdravia je
prevencia infekčných onemocnení.  
Vzhľadom na šíriace sa pochybnosti o
etickosti vývoja a prípravy niektorých vakcín,
spojené s použitím bunkových línií, ktoré
majú pôvod vo fetálnych tkanivách
odobratých z potratených plodov v 60., 70. a
80. rokoch 20. storočia, Konferencia
biskupov Slovenska pripomína zásadné
vyjadrenia Pápežskej akadémie pre život
(2005, 2017) a Kongregácie pre náuku viery
(2008). Tieto vatikánske inštitúcie v
príslušných dokumentoch jasne rozlišujú
medzi morálnou zodpovednosťou výrobcov
a vedcov používajúcich morálne
problematický biologický materiál a
morálnou zodpovednosťou prijímateľov
konkrétnych vakcín a liekov. Objasňujú, že
na strane očkujúcich lekárov a prijímateľov
vakcín je morálne prípustné očkovať i dať sa
zaočkovať aj takouto vakcínou, ak nie sú k
dispozícii iné, eticky úplne bezproblémové
vakcíny, a ak existuje závažné
nebezpečenstvo pre zdravie. Pripomínajú
tiež, že boj proti nemorálnym praktikám v
biomedicínskom výskume a farmaceutickom
priemysle sa nesmie viesť na úkor
spoločného dobra a najohrozenejších členov
spoločnosti.

Rovnaké stanovisko k tejto etickej otázke
zaujala aj Konferencia katolíckych biskupov
Spojených štátov amerických (USCCB),
Konferencia biskupov Anglicka a Walesu i
Komisia biskupských konferencií Európskej
únie (COMECE).
Biskupi USA v memorande zostavenom
komisiou USCCB pre pro-life aktivity z 20.
novembra 2020 objasnili, že na výrobu
vakcín proti COVID-19 od spoločností Pfizer
& BioNTech a Moderna neboli použité
bunkové línie, ktoré majú pôvod vo
fetálnom tkanive odobratom z tela
potratených detí – na akomkoľvek stupni
plánovania, vývoja alebo produkcie. Pfizer aj
Moderna použili takúto bunkovú líniu iba na
jeden z laboratórnych testov svojich
produktov. Spojenie s abortom teda
existuje, nie však priame, ale vzdialené. Na
námietky, že použitie vakcíny s akýmkoľvek,
aj vzdialeným spojením s abortom je vždy
nemorálne, biskupi USA reagovali, že taký
názor nezodpovedá katolíckemu morálnemu
učeniu. Túto argumentáciu potvrdila aj
Konferencia biskupov Anglicka a Walesu v
stanovisku svojho Oddelenia pre sociálnu
spravodlivosť z 3. decembra 2020.
Svätý Otec František vo svojom príhovore ku
Generálnemu zhromaždeniu Organizácie
Spojených národov 25. septembra 2020
zdôraznil, že vakcíny proti COVID-19, ako aj
technológie na liečbu tohto ochorenia
musia byť k dispozícii pre všetkých:
chudobní a zraniteľní podľa pápeža nesmú
zostať vylúčení len preto, že nemajú moc a
ekonomické zdroje.
Slovenskí biskupi sa po porade s odborníkmi
lekárskej vedy pridávajú k apelu Svätého
Otca a spomínaných katolíckych biskupských
konferencií. Dúfajú v skorú dostupnosť čo
najlepšej vakcíny či vakcín, tak z hľadiska
etického hodnotenia, ako aj z pohľadu
primeranej účinnosti a bezpečnosti.

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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VV čASEčASE ODOD 14.12.2020 14.12.2020 DODO 20.12.202020.12.2020

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 20.12. - 26.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Sabolová.

Roráty: V utorok bude rorátna svätá omša o 600 (len pri sviečkach). 
Spoveď: Pred Vianocami nebude možné sa vyspovedať počas veľkého spovedania za účasti
viacerých kňazov, ako to bolo zvykom po iné roky. Pozývam vás využiť možnosť vyspovedať sa
podľa liturgického programu. „Spovede nech nie sú dlhé, nech sa obmedzia na vyznanie
hriechov, krátke poučenie, ľútosť a udelenie rozhrešenia“ (o. arcibiskup Bernard Bober).
Požehnanie vianočných oblátok a devocionálií: Na budúcu nedeľu budeme požehnávať
vianočné oblátky a náboženské predmety (dary) na konci sv. omší. Stačí ich mať pri sebe v
kostole.
Večné svetlo v našom kostole môžete spojiť so svojimi úmyslami. Prispejte v sakristii na
sviece sumou 3 € a zároveň sa zapíšte na niektorý z týždňov budúceho roka.
Prísny pôst: V piatky až do 18. decembra 2020 sme pozvaní otcami biskupmi k prísnemu
pôstu za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví,
nech sa postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok.
Protiepidemické opatrenia: Aktuálne môže byť počas bohoslužby obsadených 50 % miest na
sedenie šachovnicovým spôsobom. V našom farskom kostole budú zatiaľ ponechané v nedeľu

tri sv. omše o 730, 900 a 1030, k tomu v sobotu večer sv. omša o 1800 s platnosťou na nedeľu.
Stále pritom platia všetky hygienické opatrenia (povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách,
nepodávanie rúk, rozdávanie Eucharistie do rúk). V daných okolnostiach treba ešte seniorov,
chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Stále platí
všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši.

Kontakty
Rímskokatolícka farnosť Fatimskej Panny Márie, Tehelná 266, 09303 Vranov nad Topľou-

Čemerné, IČO: 35507918, DIČ: 2021647683, 
IBAN: SK17 0200 0000 0000 8944 3632

Marcel Stanko, farár - 0908 047 220; Pevná linka na faru - 057 4426 286;
email: rkcemerne@gmail.com a www.rkcemerne.sk.
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LITURgICKýLITURgICKý PROgRAmPROgRAm ODOD 14.12.2020 14.12.2020 DODO 20.12.202020.12.2020

„Vidíš, ale nevšímaš si.“ (Arthur Doyle)

PPONDELOKONDELOK 14.12.202014.12.2020
Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa
Cirkvi (spomienka) 

Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1800 + Jozef a Agnesa 

UU TOROKTOROK 15.12.202015.12.2020 Sv. omša: 600 na úmysel ordinára 

SS TREDATREDA 16.12.202016.12.2020 Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1800 + Anna, Ján, Anna, Katarína 

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 17.12.202017.12.2020 Spovedanie: 1700 + poklona Olt. sv.:

Sv. omša: 1800 + Michal Moskaľ    

PP IATOKIATOK 18.12.202018.12.2020 Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1800 ZBP Bystrík a Richard 

SS OBOTAOBOTA 19.12.202019.12.2020

Večerná sv. omša z nedele

Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1800 + Mária (15. výročie) 
a Ján Saxunoví        

NN EDEľAEDEľA 20.12.202020.12.2020

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

Sv. omša: 730 za farnosť  

Sv. omša: 900 za uzdravenie Rudolfa 

Sv. omša: 1030 ZBP Miroslav (60 rokov)


