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O rodine inak 
Vďaka P. Bernardovi som sa dostal k

rozhovoru a viacerým článkom francúzskeho
katolíckeho filozofa, otca šiestich detí Fabrice
Hadjadja o rodine. Chcem vám ponúknuť
veľmi zaujímavý pohľad na problematiku
rodiny. 
“Od počiatku kresťanstva bolo na rodinu
ideologicky útočené. Dnes je však tento útok
radikálnejší a skôr než ideologicky je vedený
technologicky. Nie je to otázka teórie, ale
praxe. „Čo je miestom v domácnosti, kde sa
tká akoby rodinná pavučina, rodinné tkanivo?
Kde sa stretávajú, rozprávajú a niekedy aj
hádajú generácie, ale pritom
prostredníctvom toho najprvotnejšieho
úkonu spoločného jedla naďalej komunikujú
a zdieľajú sa? Týmto miestom je tradične
STÔL. Lenže dnes sa však častejšie iba hltá
akoby vo dverách chladničky, aby bolo možné
sa čo najrýchlejšie vrátiť k zapnutému
monitoru. Nejde o individualizmus, ale skôr o
akýsi “dividualizmus”, pretože každý má na
svojom monitore otvorených viac okien,
rozštiepuje sa, rozdrobuje a rozptyľuje. Stôl v
rámci genealogickej a telesnej komunikácie
združuje. Namiesto toho tablet, počítač, či iný
elektronický prístroj v rámci technologickej a
telesnej komunikácie spôsobuje rozpad.
Okrem toho technologické inovácie nám
vsugerujú, že to novšie je lepšie ako to
staršie, čím rozbíjajú úctyhodnosť toho, čo je

staršie a skúsenosť ako takú vôbec. A pokiaľ
mizne stôl, stáva sa hlavou rodiny adolescent.
On totiž vie najlepšie zachádzať s poslednou
elektronickou výbavou, a dedo a ani otec ich
nemajú čo učiť. “
Vyvstáva aj otázka, prečo by práve rodina, v
ktorej sa dieťa narodilo, mala byť
privilegovaným miestom jeho rastu?
Nemohlo by to byť aj nejaké iné miesto?
Odpoveď:  “Problémom je opäť prvenstvo
technológie pred genealógiou. Technológia
totiž predsedá tejto myšlienka a tlačí nás k
tomu, aby bola matka nahradená umelou
maternicou a otec expertom. Za tým všetkým
je omyl, podľa ktorého sa usiluje o blaho
dieťaťa a neberie sa do úvahy jeho bytie.
Bytie dieťaťa je bytím syna alebo dcéry
jedného muža a jednej ženy prostredníctvom
pohlavného zjednotenia. Dieťa z toho
vychádza akoby určitý prebytok lásky. Nie je
produktom predstavy ani nejakého projektu,
ale človekom, ktorý jedinečne povstáva. Otec
týmto jednoduchým faktom, že daroval život,
dostáva autoritu, ktorá nemá konkurenciu a
to je oveľa lepšie ako nejaká profesionálna
kompetencia. Otec totiž dieťaťu predstavuje
fakt, že je dobré byť. Zatiaľčo experti ukazujú,
že je dobré mať úspech. Takisto táto autorita
núti otca uznať pred dieťaťom, že nie je
absolútnym otcom a tým pádom sa obracať
spoločne s dieťaťom k tomu Otcovi, od
ktorého pochádza všetko otcovstvo.  

(Marek Kunder)
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Slovenské Lurdy –

Turzovka 2016

Deň prvý – sobota 02. júla 2016

Ráno o siedmej je svätá omša. Na omšu

ideme už všetci oblečení v dresoch
Cykloklubu Fatimskej Panny Márie. Po nej
by sme mali odísť. Teoreticky. Dnes to bude
asi s oveľa väčším meškaním ako inokedy.
Na čo sme už zvyknutí, otec Marek sa ide až
teraz po omši baliť. Pri svojich
povinnostiach a uponáhľanom živote na to
skôr nemal čas. K nemu sa pridal aj Fero
Baník. Ak chcel ísť na týždeň preč tak, aby
firma fungovala aj bez neho, jednoducho
mu na balenie neostal čas. Tak ešte máme
čas. Aspoň na pokoji ukladáme batožinu do
auta a prezliekame sa do nových
náhradných dresov. Po skúsenostiach z
minulých cyklopúti sme si dali vyrobiť ešte
jeden dres, lebo niekedy sa stalo, že sme
nemali možnosť vyprať si dres, a tak sme sa
ráno obliekali do prepotených dresov. Tak a
už sme všetci komplet. Ešte spoločné foto a
požehnanie od otca Antona a 9:30
vyrážame.
Vyrážame trinásti. Otec Marek, naše dve
dievčatá a zvyšok. Desať mládencov,
chlapov, otcov a dedov sa vydalo na púť. Na
púť na bicykli na Kysuce, do Turzovky, na
horu Živčák k Našej Nebeskej Matke.
Odovzdať jej prosby a poďakovania našich
veriacich a pripojiť k nim aj našu obetu -
šesť dní na bicykli. Bez ohľadu na počasie. Či
je teplo, a či zima. Či fúka vietor, alebo je
bezvetrie. Či mrholí, alebo je búrka. To
všetko nás môže čakať. Pôvodne nás malo
ísť štrnásť, ale jeden nový člen ochorel, a tak
sa ospravedlnil. 
Naša prvá zastávka je ako vždy, keď ideme
tým smerom. Hanušovce nad Topľou –

zmrzlina. Čas oznamuje 10:18. Urazili sme
23,5 km s priemernou rýchlosťou 27,2
km/hod.. Vonkajšia teplota je 33,6°C. Zatiaľ
to ide veľmi dobre. 10:40 vyrážame.
Ďalšou neplánovanou zastávkou o 11:30 je
čerpacia stanica Slovnaft v Prešove. Náš
nový člen Martin Stahorský z Čaklova dostal
defekt. Po rýchlej oprave, malom
občerstvení a doplnení tekutín 11:45
pokračujeme v ceste.
12:25 dorážame do Sabinova do Bistra u
Bažanta, kde si dávame dobre vychladenú
čapovanú kofolu. Doteraz sme ubehli 62,5
km s priemernou rýchlosťou 26,5 km/hod..
Čistý čas jazdy je 2 hodiny a 21 minút.
Teplomer ukazuje 33,5°C. Po suchom obede
o 13:30 pokračujeme. 
Za dedinou Kamenica nás čaká prvý väčší
niekoľko kilometrový kopec. Na vrchole
kopca je čerpacia stanica. Tu sme zastali na
malý oddych a aby sme sa dali zasa všetci
dokopy. Z malej zastávky nakoniec bolo 45
minút. Pred nami sa otvorila úžasná Božia
nebeská scéna. Videli sme na nebi ťažký
vodný vodorovný pás, z ktorého ako záves,
ako záclona sa liala voda dole. Vyzeralo to
presne ako garniža, na ktorej visel vo
vodorovnej polohe jeden veľký čierny oblak.
Z neho voľne v pásoch padal hustý dážď.
Padal rovno tam, kde bol cieľ našej dnešnej
cyklopúte – na Starú Ľubovňu. Otec Marek
to pre istotu telefonicky overuje a keď sme
zistili, že je to naozaj tak, tak čakáme čo
bude ďalej. 
Po viac ako polhodine sa búrkový oblak
začal presúvať oblúkom k nám. Kým ho ešte
máme po pravej strane sadáme na bicykle a
odchádzame.
Je 15:15, teplota nám klesla o viac ako desať
stupňov. Z 33,5°C na 23°C. Snažíme sa v
rámci kopcov, ktoré máme ešte pred sebou
napredovať čím rýchlejšie, aby sme sa vyhli
dažďu. Nepodarilo sa. 
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1. čítanie: Gn 18, 20-32
Žalm: Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 6-7b. 7c-8
Ant.: Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem
vzývať.
2. čítanie: Kol 2, 12-14
Evanjelium: Lk 11, 1-13
Krátke zamyslenie na evanjelium: Prečo
sa mnohým nedarí sa intenzívne a
pravidelne modliť? Ako jeden z dôvodov
sa ponúka otázka, či sme niekedy v živote
vôbec zažili, ako Boh zasiahol do
konkrétnych našich starostí na základe
modlitby. Ježiš nielenže učí apoštolov modlitbe, ale vysvetľuje dôvernosť tohto oslovenia
Boha. Boh nie je vzdialeným a chladným Pánom, ale záleží mu na človeku. Avšak pevný a
hlboký vzťah sa nedá postaviť na vzduchoprázdnej “riekanke”. Modlitba musí obsahovať
srdce modliaceho sa, aj keď slov možno bude iba pár. Musí obsahovať úsilie, čiže túžbu
osloviť Pána. Ak ľudia vedia dávať dobré, prečo by tak nemal jednať Boh? Dáva to najlepšie,
čo má - svojho Ducha Svätého. Tento dar otvára človeku srdce.

Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň

V dedine Plavnica o 15:50 nás dostihol a
sprevádzal nás na ďalšej ceste smerom do
Starej Ľubovne. Tesne pred vstupom do
mesta Stará Ľubovňa nás opustil.
Prechádzame mestom a meníme formáciu.
Z vláčika (jeden za druhým) na autobus
(dvaja vedľa seba). O 16:40 prichádzame do
prvého cieľa našej cyklopúte. Cirkevná
základná škola sv. Mikuláša. Hneď prvý deň
nás Pán vyskúšal, či sme ochotní ísť ďalej.
Bolo horúco, aj vietor fúkal. Potom bolo
ochladenie a dážď. V tom daždi mi odišla
všetka meracia elektronika na bicykli. A tak
vôbec neviem koľko sme prešli, za aký čas,
akú máme priemernú rýchlosť, jednoducho
nič. Budem si to musieť zistiť u chlapcov,
ktorí majú na také meranie mobilnú
aplikáciu.
O 16:50 k nám prichádza pán školník
(neviem meno) a otvára nám školu. Ukazuje
nám dve triedy, ktoré budú na dnešnú noc

našou spálňou. Máme k dispozícii slušne
vybavenú kuchyňu a veľkú spoločenskú
sálu, kde sa konajú sväté omše. Tam je aj
videoprojektor, ktorý Rado hneď napojil na
svoj notebook, a tak môžeme večer ako v
kine pozerať futbal. Vybaľujeme všetky veci
z auta. Bicykle ukladáme do vestibulu.
Pomaly sa premiestňujeme do tried a
postupne sa sprchujeme. Dievčatá ešte
odišli do Lidlu na nákup a chystáme dvojitú
večeru. Najprv výborná horúca polievka a
po nej dojedáme všetko, čo sme si doniesli z
domu. Výborné koláče a pizzovníky. S Ferom
kontrolujeme zajtrajšiu trasu a hľadáme
možné varianty, aby sme sa vyhli hustej
premávke. Podľa Aladina (internetový
prehliadač počasia SHMÚ) bude zajtra na
toto ročné obdobie poriadna zima a dážď.
Slnko nám bude svietiť až večer o 18:00.                     

(Peter Tóth)
(pokračovanie v budúcich číslach)
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Láska zanecháva odkaz

II. 

“Láska sa dáva ďalej aj prežívaním viery.

Vaše deti budú v živote lákať mnohé veci:
Peniaze popularita, zábava... Mnohí ich
budú chcieť získať na svoju stranu. A aj keď
už budú dosť veľké, aby rozhodovali samé za
seba, bude ich pri tých rozhodnutiach
ovplyvňovať, ako ste vy prežívali vieru, čo
ste považovali za skutočne dôležité, ako ste
prejavovali lásku a úctu voči Bohu a
spolupracovali s ním a s jeho vôľou. Či ste sa
nechali formovať jeho prikázaniami alebo
názormi sveta. Aj viera
je súčasťou vášho
odkazu. Alebo ak
doposiaľ nebola,
odteraz môže byť. Po
všetky roky života sa v
srdciach detí môže
neustále ozývať váš
hlas a obnovovať v
nich nádej, že v živote
robia správne a
pozitívne kroky.
Môžete ich
sprevádzať, ochotne počúvať a múdro
poradiť vždy, keď stoja pred rozhodnutiami,
na ktoré im vlastné vedomosti a skúsenosti
nestačia. Môžete im neočakávane pomôcť
alebo im dať štedrý finančný dar, ktorý im
uľahčí zložitú situáciu alebo zmierni krízu.
Môžete sa modliť a modliť a modliť a modliť
a nikdy neprestať. Ak to bude vo vašich
silách, všetko môžete zopakovať aj pri vašich

vnúčatách. Za všetkým je láska: Božia láska,
ktorá sa denne rozdáva prostredníctvom
lásky rodičov. Je tam. Možno ju cítiť v
pozadí. Vždy prichádza s uistením súcitom a
milosrdenstvom. Celoživotná služba a
poslanie začína pri plienkach a kŕmení, no
keď do bežných povinností vložíte vieru a
seba samých, ovplyvňujete ďalšie
generácie. Vaše telo zostarne, oblečenie
vyjde z módy, v zamestnaní vás nahradia
mladší kolegovia. Vaši známi si na vás občas
spomenú, ale poväčšine len ak budú čosi
potrebovať. Aj vaše farské spoločenstvo
privíta nových členov a bude fungovať aj
bez vás. No vlny vášho život a osobným
vplyv sa budú šíriť a prelievať v srdciach,
mysliach a vo viere vašich detí. Preto sa v
Biblii žalmista modlí: „Ani keď zostarnem a
zošediviem, neopúšťaj ma Bože, kým
neoboznámim s tvojím mocným ramenom
všetky budúce pokolenia“ Ž 71,18. Vkladajte

teda svoju lásku hlavne na
účet, ktorý sa volá „vzácne
nenahraditeľné vzťahy“.
Budete tak pre Boha i pre
svet skrze svoje deti
požehnaním nielen teraz,
ale aj v ďalekej budúcnosti.
Boh vám dal deti, aby ste
ich k nemu priviedli a
osobne im ukázali jeho
lásku a jeho cesty na zemi.
Nech vám Boh jedného
dňa vo večnosti povie, že

ste nesklamali jeho posvätnú dôveru, a
zoznámi vás s generáciami, ktorým ste
svojím životom pomohli prísť do neba, kde
môžu celú večnosť hľadieť na jeho slávu a
tešiť sa z nej. Taký je Dar Lásky (pre) rodičov. 

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

Ťavie mláďa sa pýta svojej mamy:

„Mami, prečo mám také obrovské nohy s
troma prstami?“
„Nuž, syn môj, prsty ti pomáhajú udržať sa
na mäkkom piesku, keď putujeme po púšti.“
O niekoľko minút sa mláďa pýta znovu:
„Mami, prečo mám také dlhé mihalnice,“
„Nuž, synak, mihalnice ti chránia oči, aby sa
ti do nich nedostal piesok, keď putujeme po
púšti.“
O chvíľu sa mláďa pýta znovu: „Mami, prečo
mám na chrbte tieto dva veľké hrby?“
Mama, ktorá už začínala byť kvôli synovým
otázkam trocha nervózna, odpovedala:
„Syn môj, tvoje hrby sú zásobarňou vody na
dlhé cesty púšťou. Práve vďaka nim
môžeme vydržať bez pitia veľmi dlho.“
„To je skvelé,“ povedalo mláďa. „Máme
obrovské nohy, aby sme sa nezabárali, dlhé
mihalnice, aby nám chránili oči pred
pieskom a hrby, ktoré nás zásobujú vodou.
Ale...mami?“  „Áno, synak?“
„A prečo sme v zoo?“

Preteky

Niekoľko žiab sa dohodlo, že sa budú

pretekať. Chceli sa dostať na vysokú vežu.
Prišlo veľmi veľa divákov, aby povzbudzovali
odvážne športovkyne. Súťaž sa začala, ale...
Nikto z prítomných neveril, že niektorej
žabe sa podarí dostať na vrchol veže. Krútili
hlavami a hovorili: „To je príliš namáhavé!
Nikdy sa tam nedostanú! Veža je príliš
vysoká!“

Žaby začali zaostávať – s výnimkou jednej,
ktorá svižne skákala stále vyššie a vyššie.
Diváci kričali: „Je to veľmi ťažké! Tam sa
predsa nikto nemôže dostať!“ Jedna žaba za
druhou sa vracali späť. Len tá jedna šla
vytrvalo ďalej. Napokon to všetky vzdali –
okrem tej, ktorá sa sama s obrovským
elánom vyštverala až na vrchol veže!
Všetci chceli vedieť, ako sa jej to podarilo.
Jeden divák k nej prišiel a spýtal sa jej,
odkiaľ vzala toľko sily na to, aby sa dostala
až na vrchol. Vtedy vyšlo najavo, že...
víťazná žaba je hluchá!

Ponaučenie? Nikdy nepočúvaj ľudí, ktorí sú
naladení negatívne a pesimisticky, pretože
ťa okrádajú o tvoje najkrajšie túžby a sny,
ktoré nosíš v srdci. Pamätaj na to, že všetko,
čo počuješ alebo čítaš, ťa ovplyvňuje. Buď
vždy optimista!  Buď hluchý, keď ti niekto
povie, že tvoje sny sa nedajú uskutočniť.
Všetko sa dá, ak to naozaj chceš!
Len málo by sa toho na svete urobilo, keby

sme sa neustále pozerali na to, ako sa to

skončí.                  Gotthold Ephraim Lessing

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

rozprávať
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Do 31. júla môžu záujemcovia poslať
prihlášku do ďalšej Godzone school

Bratislava 14. júla (TK KBS) Projekt

Godzone mnohí poznajú vďaka
každoročnému evanjelizačnému turné
Godzone tour. Vo svojej činnosti sa ale
venuje aj mnohým ďalším oblastiam a
jednou z nich je aj prevádzkovanie
animátorskej školy Godzone school. Pre
všetkých mladých s túžbou duchovne rásť a
vzdelávať sa v témach Božieho kráľovstva a
života v Duchu Svätom sa Godzone school
otvára už po šiestykrát. Prihlášky je
potrebné poslať do 31. júla.
Godzone school je dvojročná animátorská
škola pre lídrov, ktorí túžia byť súčasťou
prebudenia v našom národe. Výučba na
škole prebieha počas 12 víkendových
stretnutí a jedného letného sústredenia. Na
každom víkende prebieha program
naplnený prednáškami, chválami a časom
stráveným v malých skupinkách. Škola je tak
miestom spoločenstva, duchovného rastu a
teoretických aj praktických poznatkov. Žiaci
tiež spoločne pracujú na rôznych projektoch
– jedna skupina absolventov napríklad
vytvorila Godzone spevník. 
Záujemcovia o štúdium na Godzone school
môžu posielať svoje prihlášky do konca júla
a prijímačky prebehnú začiatkom
septembra. Mali by sa poponáhľať, pretože
po otvorení ročníka bude najbližšia možnosť
prihlásiť sa na Godzone school opäť až o dva
roky.
Viac informácií o prihlasovaní na Godzone
school je možné nájsť na stránke:
www.school.godzone.sk. 

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

V Albánsku v novembri blahorečia 38
mučeníkov z obdobia komunizmu 

Albánsko 14. júla (RV) Blahorečenie

veľkej skupiny albánskych mučeníkov z
obdobia komunizmu už má svoj stanovený
dátum a miesto. Boží služobník Mons.
Vinçenc Prennushi spolu s 37 spoločníkmi
budú blahorečení 5. novembra tohto roku
v albánskom Škoderi (Shkodrë).
Správu na základe listu Štátneho
sekretariátu Svätej stolice oficiálne oznámil
arcibiskup diecézy Shkodrë-Pult Mons.
Angelo Massafra OFM. Sláveniu, ktoré sa
uskutoční na námestí pred tamojšou
Katedrálou sv. Štefana bude predsedať
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých
kardinál Angelo Amato SDB. Arcibiskup
Massafra zároveň v mene Konferencie
biskupov Albánska vyzval a povzbudil
veriacich, aby sa duchovne pripravili a
dôstojne oslávili blížiaci sa „historický
moment pre Cirkev a národ“.
Mučeník Mons. Vinçenc Prennushi, člen
františkánskej rehole, bol arcibiskupom
Drača (Durrës) a od roku 1946 bol
prímasom Albánska. V roku 1948, keď sa
komunistický režim Envera Hodžu zameral
na odstránenie celej katolíckej hierarchie,
bol zatknutý a po mučení odsúdený na 30
rokov nútených prác. Umrel vo väzení 20.
marca 1949. V skupine mučeníkov je
ďalších 37 osobností, ktoré v Albánsku
položili život pre vieru v rokoch 1945 –
1974: farári, ktorí boli zastrelení, jezuita,
ktorého zatvorili do psychiatrickej liečebne,
kandidátka františkánskej kongregácie,
ktorá podstúpila neľudské mučenie a ďalší,
medzi nimi aj niekoľko laikov.
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 31.7. – 6.8. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Brehovská.
Požehnanie áut, bicyklov a iných dopravných prostriedkov: V pondelok je okrem sviatku sv.
Jakuba aj spomienka na sv. Krištofa, patróna cestujúcich, pútnikov a šoférov. Preto pri tejto

príležitosti bude po večernej sv. omši zhruba o 1915 požehnanie všetkých áut, bicyklov a
iných dopravných prostriedkov, ktoré budú tu na ploche pred našim novým kostolom. Ktorí
máte záujem, môžete to využiť. 
sviatok sv. Joachima a sv. Anny: V utorok kvôli tomu, že sviatok sv. Joachima a sv. Anny

pripadá práve na tento deň, tak bude sv. omša večer o 1830 a bude tu v starom kostole sv.
Joachima a sv. Anny. 
Bl. sr. Zdenka: V sobotu je 30.7., čo je spomienka na bl. sr. Zdenku, a preto vás srdečne
pozývam na sv. omšu spojenú s príhovorom týkajúcim sa jej ako aj krátkej adorácie po sv.
omši. 
Afterpárty po tábore: Iba pripomínam pozvanie pre všetky deti a mládež, ktorí boli na

farskom letnom tábore na afterpárty - opekačku v stredu o 1600 na fare. Netreba si nič
doniesť, stačí prísť. 
Rozpis lektorov:
Sviatok sv. Joachima a sv. Anny: 18.30 hod. - rod. Jenčova; 
18. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. J. sabola, 10.00 hod . - rod. Bankovičova,
18.30 hod. - rod.  Dzurovčínova. 
Predmanželské ohlášky:
Filip Popovič, syn Miroslava a Márie rod. Moskaľovej z Čemerného a Ingrid Krajčiová, dcéra
Petra a Márie rod. Furkovej zo Záhorskej Bystrice - 1x. 

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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PPoNDEloKoNDEloK 25.07.201625.07.2016
Sv. Jakuba, apoštola (sviatok)
Sv. Krištof (spomienka) 

sv. omša: 1830 (K+t)

Požehnanie DP: 1915

uu toRoKtoRoK 26.07.201626.07.2016
SV. JOACHIMA A SV. ANNY, RODIČOV
PANNY MÁRIE (SPOMIENKA) 

sv. omša: 1830 (t+K) kostol JaA

ss tREDAtREDA 27.07.201627.07.2016
Sv. Gorazda a spol. (spomienka) 

sv. omša: 1830 (K+t)

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 28.07.201628.07.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

sv. omša: 1830 (t+K) 

PP iAtoKiAtoK 29.07.201629.07.2016
Sv. Marty (spomienka) 

sv. omša: 1830 (K+t) 

ss oBotAoBotA 30.07.201630.07.2016
Bl. sr. Zdenky (spomienka) 

sv. omša: 1830 (t+K) 

NN EDEľAEDEľA 31.07.201631.07.2016

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. omša: 800 (t) 

sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

sv. omša: 1830 (K)  kostol JaA

lituRGicKýlituRGicKý PRoGRAMPRoGRAM oDoD 25.07.2016 25.07.2016 DoDo 31.07.201631.07.2016

„Pokoj sveta sa začína v srdciach a rodinách.“ 
(REINHOLD SCHNEIDER) 


