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Cyklopúť do Turzovky

Sme pred koncom našej cyklopúte do

Turzovky. Vlastne v čase, keď píšem tento
úvodník, nás čaká posledná etapa a to z
Vrbova domov. V podstate sme týždeň na
bicyklových kolesách a prešli sme doteraz
niečo cez 600 km pri piatich etapách. Ak Boh
dá a dostaneme sa šťastlivo domov, tak
budeme mať v nohách niečo vyše 700 km.
Lenže čísla sú jedna vec, ale samotná
myšlienka a spoločenstvo druhá. Tá samotná
myšlienka, ktorá vznikla pred pár rokmi -
konať púte na bicykloch, navštíviť rôzne
pútnické miesta a to všetko prepojiť s
týždenným časom ako aj námahou na
bicykloch je krásna vo svojej podstate a je i
naďalej základom, na ktorom
staviame. No a k tomu, ak
pripojíme aj všetky úmysly, ktoré
nesieme so sebou, tak naša obeta
na bicykloch dostáva ďalší rozmer
zmyslu a významu. No a zároveň je
tu aj myšlienka spoločenstva -
mladých ľudí i ľudí starších, ktorí
vytvárame jednu partiu v rámci
púte. Všetky tie rozhovory,
spoločné zážitky, zdieľania sa.
Musím sa priznať, že sa mi veľmi
páčila iniciatíva, nápad alebo
možno povedať aj hra, že keď sme

boli niekde spolu na izbe alebo to bolo v
reštaurácii, tak sme všetci odovzdali svoje
mobily do stredu stola, aby sme sa rozprávali
medzi sebou a nie každý kde s kým cez mobil.
A poviem vám, niekedy bolo veľmi ťažké
odolávať a nezobrať mobil, že kto čo nové sa
ozval alebo napísal. Púte tohto typu sú veľmi
namáhavé tak po organizačnej stránke ako aj
stránke výkonnostnej resp. vytrvalostnej. Ale
stoja veľmi za to. Lebo vždy platí heslo, že čo
človeka nič nestojí, za nič nestojí. Ak Boh dá,
že sa všetci šťastlivo vrátime domov živí a
zdraví, budeme mať možnosť opäť nielen na
čo spomínať, ale zároveň ďakovať Bohu za
školu prekonávania sa, školu spoločenstva a
školu sily putovania a námahy.                          

(Marek Kunder)
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Kto sú to jezuiti?
S máloktorým cirkevným spoločenstvom je

spojených toľko mýtov ako s jezuitmi. Keď
rehoľu pred 470 rokmi schválil pápež Pavol III.,
mala len 60 členov. Časom prenikla až do
Japonska.
História Spoločnosti Ježišovej, ako znie
oficiálny názov jezuitského rádu, je spätá s
menom baskického šľachtica Ignáca z Loyoly
(1491 – 1556). Ten najskôr slúžil ako dôstojník
vo vojsku navarrského vicekráľa, ako
tridsaťročného ho však ťažko zranili pri
Pamplone, ktorú obkľúčili francúzske vojská.
Dlhý pobyt na lôžku vraj zmenil jeho
zmýšľanie.
Na neskoršej púti do Svätej zeme v ňom
dozrel plán stať sa kňazom.

Prvý predstavený
Už počas štúdia teológie v Paríži okolo seba
zoskupil šiestich priateľov, s ktorými zložil v
roku 1534 sľuby chudoby a čistoty a sľub
pôsobiť ako misionári v Palestíne. Keďže
preprava do Palestíny nebola možná, odobral
sa Ignác, už s diplomom z filozofie a teológie,
so svojimi druhmi do Ríma.
V roku 1539 spísal stanovy, v ktorých
prevládal princíp vojenskej poslušnosti. Hoci
pápež spočiatku odmietal nový rád uznať,
napokon ho bulou Regiminis militantis
Ecclesiae 27. septembra 1540 schválil. Počet
členov rádu spočiatku obmedzil na 60, ale
ešte pred smrťou Ignáca z Loyoly mal rád už
tisícovku bratov.
Zakladateľ sa stal, samozrejme, aj prvým
predstaveným rádu, ktorého hlavným cieľom
malo byť pastierstvo duší. Okrem troch
obvyklých rehoľných sľubov poslušnosti,
čistoty a chudoby sa zaviazali i štvrtým
sľubom absolútnej poslušnosti voči pápežovi.

Rozmach
Jezuitský rád je neodmysliteľne spätý s
náboženským pohybom šestnásteho storočia.

Vzostup protestantizmu si vyžiadal reakciu
katolíckej cirkvi, ktorej najviditeľnejším
znakom bol Tridentský koncil (1545 – 1563),
ale aj reformy v jednotlivých rádoch (v živote
kláštorov ustúpil kontemplatívny prvok a väčší
dôraz sa kládol na aktívnejší život).
To bol aj prípad nového rádu. Jezuiti sa
neviažu k jednému miestu, ale musia byť k
dispozícii na vykonanie akéhokoľvek príkazu
doživotne voleného generála, podriadeného
pápežovi.
Napriek prísnym pravidlám sa Spoločnosť
Ježišova rozrastala ďalej. Spomínaná tisícovka
členov mala v čase smrti Ignáca z Loyoly vyše
sto domov od Japonska až po Brazíliu. Jezuiti
však zasahovali najmä tam, kde hrozili
katolíckej cirkvi citeľné straty. Pôsobili v
školstve, kázali, poznamenali literatúru,
hudbu, výtvarné umenie i architektúru
(baroko sa nenadarmo nazýva jezuitským
slohom). Napriek všeobecne rozšírenej
predstave najväčších tmárov sa venovali aj
vedeckej práci.

Úpadok
Nemalý vplyv na verejný život a dôslednosť
jezuitov začali byť tŕňom v oku mnohým
európskym (katolíckym) panovníkom. Útoky
sa množili, a hoci chcel pápež Klement XIV. rád
len zreformovať, nakoniec ho, po tom, čo sa
francúzski Bourbonovci začali vyhrážať
schizmou, 21. júla 1773 zrušil. Pápež pripustil,
že rád spôsobuje nepokoje medzi národmi a
jeho členom aspoň dovolil prejsť k iným
rádom alebo sa stať svetskými kňazmi.
V roku 1814, po stabilizácii pomerov v Európe
po napoleonských vojnách, však pápež Pius
VII. rád obnovil. Svoju moc už jezuiti
neobnovili. Dnes je s dvadsiatimi tisíckami
členov Spoločnosť Ježišova najväčším
katolíckym rehoľným spoločenstvom a
sústreďuje sa najmä na oblasť misií,
vzdelávania a vedy.
Zdroj: encyklopedia.sme.sk
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Gól

V zápase futbalovej ligy sa raz odohral

zaujímavý príbeh. Roy Riegels si poplietol
strany na ihrisku a keď dostal prihrávku,
zrazu nečakane vyštartoval proti vlastnej
bránke. Jeho spoluhráč Benny si uvedomil,
čo sa stalo. Najprv len kričal, ale potom
vybehol, aby sa mu postavil do cesty. Ale Roy
akoby nepočul a nevidel. Rútil sa na bránku,
Bennyho obišiel a strelil vlastný gól. Jeho tím
bol zdrvený a demoralizovaný. Niečo
zaujímavé sa však udialo cez prestávku po
skončení prvého polčasu. Hráči odišli do
šatne. Ako zvyčajne si posadali na lavičky a
podlahu. Roy si hodil deku na plecia, sadol si
do kúta a tvár si skryl do dlaní.
Cez prestávku sa tréner vždy rozpráva so
svojimi hráčmi. Tentoraz  však mlčal.
Bezpochyby zvažoval, čo urobiť s Royom.
Keď časomerač oznámil, že do začiatku hry
zostávajú tri minúty, tréner sa pozrel na
mužstvo a povedal: „Chlapci, nastúpite na
druhý polčas v rovnakom zložení, a akom ste
hrali prvý polčas.“ Všetci – okrem Roya –
vstali a išli von. Ten sa ani nepohol. Tréner sa
obzrel a zavolal naňho. Roy vôbec
nereagoval. Keď sa k nemu vrátil, spýtal sa
ho: „Ty si nepočul, čo som povedal: V
druhom polčase hrajú tí istí, čo hrali v
prvom!“
Roy zdvihol hlavu. Po tvári mu stekali slzy.
„Tréner,“ povedal, „nie som schopný. Zničil
som ťa. Zničil som dobré meno školy. Zničil
som sám seba. Nemôžem sa predsa ukázať
na oči všetkým fanúšikom.“

Tréner položil ruky na jeho plecia a povedal:
„Roy, vstaň a choď hrať. Ešte je len polčas.“
Roy sa napokon zdvihol a odišiel. V druhom
polčase videli fanúšikovia úžasný zápas. Roy
sa prekonával, jeho mužstvo sa vzchopilo a
vyhralo.
Každému z nás sa určite stalo, že v živote
bežal opačným smerom. Ale vďaka Božej
milosti – ešte je len polčas.

V evanjeliách zisťujeme, že sme oveľa horší,

než si myslíme a oveľa viac milovaní, ako

môžeme čo len snívať.

Steve Curtis Chapman

Stolička

Pred niekoľkými rokmi dal profesor

filozofie na jednej vychýrenej univerzite
študentom na záverečnej skúške takúto
úlohu. Vzal stoličku, postavil ju na katedru a
na tabuľu napísal: „Na základe toho, čo ste
sa v tomto semestri naučili, dokážte, že táto
stolička neexistuje.“
Študenti usilovne rozmýšľali a listovali v
pamäti. Písali celú hodinu. Niektorí
vyprodukovali viac než 30 strán hlbokých
filozofických úvah a rozpráv.
Jeden študent odovzdal svoju prácu ani nie
po minúte. Po zverejnení výsledkov bol
jediný z triedy, kto dostal zo skúšky „A“.
Jeho odpoveď mala iba dve slová: „Akú
stoličku?“

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Marcela a Stanislav Bielikovci, Poďme sa

rozprávať
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Láska nikdy nezanikne

„Láskou odvekou som ťa miloval, preto

som ti zachoval priazeň.“ Jer 31,3

Vďaka tomu, že ste rodičmi, spoznávate

lásku tak, ako ste ju predtým nepoznali.
Môžete svoje dieťa vziať do náručia, objatím
hojiť boľačky a zaháňať obavy, smiať sa na
nezabudnuteľných výrokoch a bežať na dvor
na pomoc, keď mu hrozí dajaké
nebezpečenstvo. Upratujete po ňom,
kupujete topánky a oblečenie, staráte sa,
aby nebolo hladné a podávate ktovie koľký
pohár vody, keď je choré a v noci nad ním
bdiete v modlitbe. Teraz sa možno
pousmejete nad tým, ako neisto ste sa
kedysi cítili pri pomyslení mať deti. Možnože
ste nevedeli, či ste už na syna alebo dcéru
dostatočne pripravení. Všimnite si, ako
veľmi ste sa odvtedy zmenili. Ako vrúcne ich
teraz milujete. Ale čo ak sa dieťa od vás
odvrátilo a odmieta vašu lásku? Čo ak sa
zmenilo a teraz sa vám vyhýba? Čo ak si zle
vysvetlilo vaše láskavé zámery a obvinilo
vás, že ste príliš autoritatívni, že žijete mimo
reality, že ho priveľa kontrolujete? Čo ak na
vaše slabosti a chyby zareagovalo
rozhodnutím strániť sa vašich prejavov
lásky, prestalo vám veriť a dôverovať,
vytesnilo vás zo svojho života a svojich
záležitostí? Čo ak sa od vás natoľko vzdialilo,
že by ste ho už sotva spoznali? Čo ak vôbec
neschvaľujete, čo sa z neho stalo? Čo
myslíte, čo by v takýchto situáciách urobil
Boh? Čo pre nás už dávno urobila jeho
láska? Slovo, ktoré sa najčastejšie používa

vo Sv. písme na pomenovanie Božej lásky
voči svojmu ľudu je „milosrdenstvo“. Verná
láska. Trvalá láska. Taká, ktorú
nepodmieňujú žiadne okolnosti. Presahuje
čas i priestor. Je štedrá a neochvejná. Večná.
Zem je plná jeho milosrdenstva (porov. Ž
33,5), siaha až k nebu, dotýka sa nebies
(porov. Ž 36,6). Jeho láska „trvá naveky“
(1Kor 16,34) ako pieseň, čo znie celý deň a
celú noc (porov. Ž 42,9) a potom pokračuje
po všetky dni nášho života (porov. Ž 23,6).
„Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol
moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť“
(Ž 66,20). Jeho láska nikdy nezanikne.
Neprestajne prinášať útechu a uistenie do
sŕdc svojich milovaných. I keby mali pocit, že
ju nepotrebujú, nechcú, ba aj keby neverili,
že existuje, ona je stále s nimi. Je Boh svätý
a nedosiahnuteľný? Áno. Je taký mocný, že
pred ním máme mať bázeň a nesmieme sa s
ním zahrávať? Áno. Ale Božia láska je stále
rovnaká, vždy jej môžeme dôverovať. Nič
ňou neotrasie, a preto ani my nezakolíšeme.
Jeho láska je útočisko, v ktorom sa vždy
môžeme skryť, prekvitať, rásť, povstať k
novému životu. Preto sa vždy ponáhľame k
nemu a neschovávame sa pred jeho svätým
súdom. Jeho dokonalá otcovská láska si nás
vkladá do náručia, aby v ňom naše
rozochvené srdcia našli pokoj a milosť. A tak
môžete ísť za ním aj vtedy, keď ste slabí a
ako rodičia zlyhávate. Vďaka jeho sile
dokážete svoje deti ľúbiť, aj keď sa proti
vám búria alebo sa vám obracajú chrbtom.
Boží Duch do vašich sŕdc môže vložiť lásku,
ktorú v sebe už dávno necítite, alebo sa k
nej ani nedokážete odhodlať. On vás môže
naplniť svojou nekonečnou láskou. Či
dokážeme neprestajne ľúbiť svoje deti
nezávisí od toho, či sme s nimi spokojní, ale
skôr od toho, či zostávame v Božej blízkosti. 
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Aj keby sa vaše deti snažili žiť poctivo a byť
blízko Pána, určite neraz prídu aj nezdary a
skúšky. Boh chce, aby ste počas celého
svojho života boli v ťažkých chvíľach pre deti
oporou a príkladom jeho lásky voči nim.
Rodičovstvo je dlhodobá, ba až celoživotná
úloha. Keď vám Boh dal deti, dal vám aj
možnosť zakúsiť, akou láskou on miluje
svoje deti Božia láska je najdokonalejším
vzorom lásky. Boh nás nemiluje pre naše
skutky, povahu či postoje, ale preto, že sám
je prameňom lásky. Milovať deti je záväzok.
Zmluva. Povolanie, ktoré sme si vybrali.
Časy sa menia a potreby našich detí sa

menia s nimi. Život nám nedá zakaždým
šancu vziať ich do náručia a podržať v ňom,
kým sa neupokoja, kým to s láskou
neprečkáme. Niekedy láska musí
jednoducho čosi vydržať na diaľku... aby
dokázala, že je ozajstná, pretože láska je
večná. Božia láska je už teraz taká, aká bude
i vo večnosti. Nikdy neskončí. Nikdy
neprestane. Kráčajúc s Bohom na ceste
životom sa môžeme o jeho lásku deliť so
svojimi deťmi, lebo jeho „láska nikdy
nezanikne“ (1 Kor 13,8).

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov

1. čítanie: Dt 30, 10-14
Žalm: Ž 69, 14+17. 30-31. 33-34. 36ab+37
Ant.: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám
oživne.
Alebo 
Žalm: Ž 19, 8. 9. 10. 11
Ant.: Rozhodnutia Pánove sú správne,
potešujú srdce.
2.čítanie: Kol 1, 15-20
Ant.: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám
oživne.
Evanjelium: Lk 10, 25-37
Krátke zamyslenie na evanjelium: Je strhujúce počuť, ako Ježiš využije pokus znalca Zákona
Pána zaskočiť. Kristus neprestal mať na pamäti, že reaguje na otázku: "Čo mám robiť, aby
som obsiahol večný život?", ktorú znalec Zákona doplnil príkazom: "Miluj svojho blížneho
ako seba samého." Zvláštne je, že Pán na konci podobenstva položí otázku: "kto konal ako
blížny? "Blížnym je označený ten, kto koná! "Môj blížny" je predovšetkým ten, kto ponúka
svoje srdce, a to bez rozdielu, či je "iný", "cudzí", "divný". Ježiš najprv nechal poslucháča
prežiť zúfalú situáciu raneného, aby pochopili, ako zásadné je, aby mu nejaký blížny
pomohol. Milovať blížneho znamená predovšetkým prijať ponúkanú lásku, aj keď dotyčný
nezapadá do našich predstáv, štýlu a znalostí. Ježiš na konci dialógu hovorí: "Choď a rob aj
ty" a nechá otvorené, že to platí pre zraneného, ktorý zakúsil lásku Samaritána, aj na
Samaritána, ktorý koná.

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň
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Prvý slovenský preklad Knihy
života sv. Terézie Avilskej
prichádza na pulty
kníhkupectiev

Bratislava 7. júla (TK KBS)

Slovenskému čitateľovi sa v týchto
dňoch dostáva do rúk kniha, ktorá
patrí k perlám španielskej klasickej
literatúry a súčasne je jedným z
vrcholných diel kresťanskej mystiky
všetkých čias. Prvý slovenský
preklad diela svätej Terézie Avilskej
„KNIHA ŽIVOTA“ vyšiel z dielne
Kláštora bosých karmelitánov v
Lorinčíku. 
Práce na nej trvali dlhšie obdobie a
vzácna publikácia uzrela svetlo
sveta ako „dozvuk“ osláv 500-
ročného jubilea narodenia svätej
zakladateľky tereziánskeho Karmelu
a učiteľky Cirkvi (1515-2015).
Svedectvo duchovného života
Terézie od Ježiša nie je teologickým
traktátom pre odborníkov, ale
prináša pútavý opis toho, čo
dokázala Božia prítomnosť vykonať
v človeku, ktorý sa nechal viesť
Božou iniciatívou.
470-stranovú publikáciu si môžete
objednať v Kníhkupectve u
kapucínov, ktoré je jej oficiálnym
distribútorom na Slovensku e-
mailom na adrese
adalen.knihy@gmail.com, alebo
telefonicky na čísle 0915 561 420.

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

Relikvie bl. Pier Giorgia Frassatiho putujú do
Krakova aj cez Slovensko

Taliansko 6. júla (RV) Relikvie blahoslaveného

Pier Giorgia Frassatiho dnes vyrazili na cestu z
Turína do Krakova, kde sa koncom júla zídu
státisíce mladých na Svetových dňoch mládeže.
Riaditeľ diecézneho pastoračného centra v Turíne
don Luca Ramello pre Vatikánsky rozhlas
prezradil, ako samotná myšlienka vznikla:
„Urobiť púť pozostatkov blahoslaveného Pier
Giorgia sa zrodila na žiadosť Krakovskej
arcidiecézy, arcibiskupa Krakova (kardinála
Stanisława Dziwisza – pozn. red.), aby sa tým
poukázalo na súvislosť medzi blahoslaveným Pier
Giorgiom a cestou, ktorú Svetové dni mládeže
počas mnohých rokov prešli. Pápež František určil
za tohtoročnú tému «blahoslavenstvá», zatiaľ čo
Karol Wojtyła označil blahoslaveného Pier Giorgia
za «muža ôsmich blahoslavenstiev»“.
Pier Giorgio Frassati je spolu so sv. Jánom Pavlom
II. a sestrou Faustínou patrónmi 31. svetových dní
mládeže v Krakove. Organizátori podujatia veria,
že prítomnosť relikvií „bude podnetom a
pozvaním pre mladých hľadieť k výšinám“. Pápež
František o mladíkovi s povesťou svätca vo svojom
posolstve napísal: „Pier Giorgio bol mladý muž,
ktorý pochopil, čo to znamená mať milosrdné
srdce, citlivé voči tým najbiednejším. A dával im
oveľa viac ako len materiálne veci; dával im seba
samého.“ 
Telesné pozostatky patróna mladých sa ešte pred
svojim príchodom do Krakova, kde dorazia 23.
júla, zastavia na severe Talianska a v niektorých
európskych krajinách vrátane Slovenska. K
verejnej úcte budú vystavené vo františkánskom
kostole Zvestovania Pána v Bratislave od 10. do
11. júla.
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 17.7. – 23.7. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária dobranská.

Farský letný tábor: Na náš farský letný tábor odchádzame zajtra v pondelok o 1000 od
nového kostola. Ak máte ešte nejaké otázky alebo nejasnosti, stačí sa ozvať.  
Upratovanie starého kostola sv. Joachima a sv. Anny: V rámci prípravy na odpustovú
slávnosť sv. Joachima a sv. Anny iba pripomínam minulotýždňový oznam ohľadom

upratovania v troch dňoch a to 13., 14. a 15. júla (streda až piatok) vždy so začiatkom o 800.
Kto z vás môže v tomto smere pomôcť, nech bude taký dobrý sa nahlásiť p. Helene Musákovej
aj s dňom, ktorý mu najviac vyhovuje, že by mohol prísť. 
Hosť na fare: Od pondelka 11.7. príde na faru hosť - kňaz - jezuita P. Bernard Mišovič, ktorý
sa venuje kurzom duchovného vedenia, duchovným cvičeniam a mnohým iným aktivitám. Je
to môj veľmi dobrý známy, vedie ma takisto na kurze a bude bývať u nás na fare do 22.7., kedy
bude zároveň vypomáhať o. Antonovi. V podstate sa s ním budete mať možnosť zoznámiť
osobne, ak budete chcieť, takže viac slov je zbytočných. 
Rozpis lektorov:
16. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. P. Tóth - R. čelkova, 10.00 hod. - rod.
onderkova - p. Lengvarská, 18.30 hod. - rod. demčákova - rod. Slivkova.

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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Poďakovanie

V mene otcov misionárov z rehole redemptoristov sa chcem veľmi pekne poďakovať za
všetku vašu finančnú pomoc, ktorú ste im dali počas ich pôsobenia v našej farnosti. Týka sa
to tak vašich milodarov, ktoré ste im dali do ich špeciálnej pokladničky ako aj všetkých
financií za kúpené knihy a ostatné náboženské predmety. Budú použité na opravu ich
strechy. Nech vám to všetkých Boh odplatí podľa svojej vôle.
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PPoNdELoKoNdELoK 11.07.201611.07.2016
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
(sviatok) 

Sv. omša: 1830 (T+hosť)

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

UU ToRoKToRoK 12.07.201612.07.2016 Sv. omša: 630 (hosť+T) 

SS TREdATREdA 13.07.201613.07.2016 Sv. omša: 1830 (T+hosť)

ŠŠ TvRToKTvRToK 14.07.201614.07.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (hosť+T) 

PP iAToKiAToK 15.07.201615.07.2016
Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa

Cirkvi (spomienka) 

Sv. omša: 1830 (T+hosť) 

SS oBoTAoBoTA 16.07.201616.07.2016
Preblahoslavenej Panny Márie

Karmelskej (spomienka) 

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1830 (hosť+T) z nedele

NN EdEľAEdEľA 17.07.201617.07.2016

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (T) 

Sv. omša: 1000 (hosť) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K)  kostol JaA

LiTURGicKýLiTURGicKý PRoGRAMPRoGRAM odod 11.07.2016 11.07.2016 dodo 17.07.201617.07.2016

„I keby si bol pustovníkom, i keby si spával na zemi, i keby si jedol popol, neustále plakal,
ale ak nepomáhaš svojmu blížnemu, nerobíš nič veľkého.“ (sv. Ján Zlatoústy) 


