
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné

Ročník VIII./2016 Číslo 48

Pozdrav z púte

Drahí farníci, v mene všetkých pútnikov vám posielam pozdrav a uistenie o našich

modlitbách na všetkých miestach, kde sme boli a ak Boh dá, ešte budeme: Lateránska
bazilika, Bazilika sv. Petra, Bazilika sv. Pavla za hradbami, Bazilika Santa Maria Maggiore -
všetky 4 hlavné baziliky v Ríme, takisto od Sv. Schodov, relikvií sv. Kríža, Matky ustavičnej
pomoci a teraz momentálne, kedy píšem tento úvodník, tak aj zo San Giovanni Rotondo od P.
Pia.
Veľmi pekne vám ďakujeme za všetky vaše modlitby a obety, a ak Boh dá, tešíme sa na
stretnutie v nedeľu poobede a neskôr.
Požehnaný čas všetkým nám.

(Marek Kunder)
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Najdôležitejšie veci

patria na prvé miesto

Ako môžeme dosiahnuť v živote poriadok,

ak nebudeme vedieť, ako uprednostniť to,
čo je najdôležitejšie? Možno patríme práve
medzi tých, ktorí sa roky snažia Boha
vtesnať do svojho programu, ale diabol sa
usiluje o to, aby sa nám nedarilo. Večer čo
večer zaspávame s pocitmi viny, že sme opäť
zlyhali a vždy si sľubujeme, že zajtra to bude
inak. A takto sa to, žiaľ, opakuje deň čo deň.
Dobrý úmysel síce máme, ale kameňom
úrazu sa stáva odkladanie vecí na neskôr.
Vždy si totiž povieme: „Pôjdem sa pomodliť,
len čo dokončím to či ono.“ Vtip je v tom, že
si musíme uvedomiť jednu dôležitú vec, a to
takú že sa nemáme snažiť vtesnať Boha do
svojho programu, ale naučiť sa, ako mu svoj
čas prispôsobiť. Ježiš to povedal celkom
jasne: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa
namáhate a ste preťažení; a ja vás
posilním.“ (Mt 11,28) Odpoveď na tento
problém je jednoduchá: stačí prísť k
Ježišovi! Ako prvé sa ráno pozhovárať s
Nebeským Otcom, ktorý nás miluje a chce
byť súčasťou všetkého, čomu sa chystáme
počas dňa venovať. Ráno sa nemusíme
modliť dlho, ale ak Bohu nevenujeme ani
sekundu, je to smutné a navyše neúctivé.
Bohu by sme mali venovať veľa času, ale je
na nás, v ktorej časti dňa to bude. Niekomu
viac vyhovuje poludnie, inému večer, ale
hlavné je, aby sme Boha neignorovali.

Máme možnosť usporiadať si povinnosti
podľa vlastných predstáv. Ako si to
zorganizujeme je na nás. Sv. písmo však
radí, že múdre je vyhľadávať Boha hneď
zrána. Ak ráno nemôžeme Bohu venovať
viac času, nezabudnime mu povedať aspoň:
„Dobré ráno, Bože. Milujem ťa a ďakujem ti
za všetko, čo pre mňa robíš. Potrebujem ťa.
Prosím, pomáhaj mi.“ Mária Magdaléna
videla Ježiša po zmŕtvychvstaní prvá a
všimnite si, že k hrobu prišla včasráno. (Jn
20, 1) Ostatní učeníci boli ešte v posteli, ale
Mária vstala zavčasu a išla hľadať svojho
Pána. Čím skôr, tým lepšie. To by malo byť
naše motto, ak ide o nadväzovanie kontaktu
s Bohom. V skutočnosti by sme mali tento
princíp aplikovať vo viacerých oblastiach
života. Ďalšia múdra myšlienka znie:
Nevzdávaj sa iba preto, že nemôžeš urobiť
niečo veľké. Ak sa chceme naučiť tráviť čas s
Bohom, začnime pomaly a postupne.
Niekedy prehráme preto, že sa pokúšame
začať tam, kde by sme mali končiť, alebo
keď sa pokúšame napodobniť človeka, ktorý
s Bohom kráča už štyridsať rokov. Nejde o to
určovať nejakým spôsobom, ako by sme
mali žiť, ale jednoducho naučiť sa dávať
Boha na prvé miesto vo svojom živote. Ak
budeme najprv hľadať Božie kráľovstvo,
pridá sa nám všetko ostatné, čo budeme
potrebovať. (Mt 6,33) Sv. Písmo hovorí, že
bez Boha nedokážeme urobiť nič. Preto ho
nezabudnime uprednostňovať pred
všetkým ostatným! Buďme na ňom závislí!
Dajme ho na prvé miesto svojho života. Bez
jeho vedenia a prítomnosti sa do ničoho
nepúšťajme. Keď Izraeliti v čase Starej
zmluvy vytiahli do boja, museli dbať na to,
aby archu zmluvy, ktorá stelesňovala Božiu
prítomnosť, niesli celkom vpredu. Vďaka
tomu vyhrali väčšinu bitiek. Raz sa Dávid
pokúsil preniesť archu na voze ťahanom
volmi. 
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slovenské lurdy - 

turzovka 2016

Deň štvrtý – utorok 5. júla 2016

Matúš Lašut prichádza k sebe asi po troch

hodinách a na prvý pohľad nič okolo neho
nenasvedčuje, že by sa tu stal zázrak. Všetko
okolo, stromy i obrázok je na svojom mieste.
Kvetiny zmizli. Tvár má otlačenú od zeme,
od dlhého ležania na zemi, ale odev má čistý
a nepokrčený. To jediné rukolapné, čo mu
po tomto zážitku zostane na celý život, je
ruženec, ktorý nachádza v malej
priehlbinke. Vie dobre, že ho tu nikto
nestratil, lebo by si ho predtým celkom iste
všimol. Zodvihne ho a naraz to dokáže.
Dokáže sa modliť modlitbu slávnostného
ruženca. Tú modlitbu, ktorú sa dodnes
modliť nevedel. Nepochybuje o tom, že je to
dar od Panny Márie. S obrovskou radosťou
sa pustí do rozjímania o ružencových
tajomstvách a necháva sa nimi celý uchvátiť.
Po ďalších troch hodinách modlitby a po
tom, ako si darovaný ruženec zavesil na krk,
schádza z hory - do Turzovky.

Život Matúša Lašuta po zjavení
Matúša Lašuta tento zážitok od základu
zmenil. Je iný ako predtým. Okamžite si to
všimnú najprv jeho najbližší a vzápätí i

všetci tí, s ktorými sa predtým stýkal. Každý
deň je na svätej omši a svätom prijímaní.
Ľudia sa pýtajú a on odpovedá. Rozpráva i
nalieha. Jedni veria, iní nie. Tí, ktorí uverili,
jeho rozprávaniu, sa zúčastňujú spolu s ním,
na prvej púti na Živčákovú horu. Koná sa 8.
septembra 1958, na sviatok Narodenia
Panny Márie. V tento deň sa rodí čas
mnohých púti, ktoré sa až podnes
usporiadajú, na oslavu našej Nebeskej
Matky. Matúš zúčastneným hovorí o tom,
čo sa bude v najbližšej dobe, v tomto kraji
diať. Ľudia vyšliapu mnohé chodníky na toto
miesto, ktoré bude v stálej úcte medzi tými,
čo uverili, že tento zabudnutý kút
Slovenska, posvätila bezprostredná
prítomnosť Panny Márie. Lašut však
pútnikom prezradí dopredu i fakt, že ho do
troch dní prídu zatknúť. Ihneď po návrate z
hory sa ho z jeho domu pokúsia odviesť
príslušníci komunistickej polície, ktorá si
vtedy hovorila „Verejná bezpečnosť“. Ľudia
im to pre tento deň ešte znemožnia.
Ubránia Lašuta vlastnými telami. Matúš
Lašút sa však na príkaz moci, dostaví na prvé
vypočúvanie do okresného mesta - Čadce.
Zadržia ho za verejné poburovanie.
Vyšetrovanie bez prestania prebieha počas
štyroch dní. Vláčia ho po všetkých možných
miestach v Čadčianskom okrese. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(Peter Tóth)

Výsledok bol katastrofálny. Odkaz tohto
príbehu je jednoduchý: Ak je Boh na prvom
mieste, budeme víťaziť; ak ho však
odsunieme z prvého miesta, neočakávajme,
že veci budú správne fungovať. Billy Graham
raz povedal: Nebo je plné odpovedí na
otázky, ktoré sa nikto neunúval položiť.“
Začnime sa pýtať a dostaneme odpovede,
aby naša radosť bola úplná. (Jn 16,24)

Archou sme sa teraz stali my. Sme Božím
domom. Boh totiž žije v srdciach tých, ktorí
uverili v Neho. Nemusíme ho hľadať,
pretože On je vždy blízko. Stačí mu len
venovať pozornosť. Je to česť, že Boh si v
nás urobil príbytok a preto by sme sa mali
naučiť pravidelne sa s ním zhovárať. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom
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Taxikár

Stalo sa to asi pred dvadsiatimi rokmi. Vtedy

som pracoval ako taxikár. Keď som uprostred
noci našiel uvedenú  adresu, zistil som, že celá
budova je ponorená do tmy. Len na prízemní
bolo malé okienko v ktorom sa svietilo. Za
takých okolností mnohí taxikári raz alebo
dvakrát zatrúbia, asi minútu počkajú  a  odídu.
Ale ja som stretol príliš veľa chudobných ľudí,
pre ktorých je taxík jediným dopravným
prostriedkom. Ak situácia nevyzerala
nebezpečne, vždy som vyšiel k dverám. Človek,
ktorý si ma zavolal, možno potrebuje pomoc,
povedal som si neraz. Aj teraz som podišiel k
vchodovým dverám a zaklopal.
„Minútku, prosím,“ odpovedal slabý hlas.
Usúdil som, že ide o staršieho človeka. Počul
som, ako niečo ťahá po podlahe. Po hodnej
chvíli sa dvere konečne otvorili a predo mnou
stála útla žena asi osemdesiatnička. Bola
oblečená ako z filmu z roku 1940 a na hlave
mala klobúk so závojom. V ruke držala rukoväť
kufríka na kolieskach.
Zdalo sa, že s ňou už celé roky nikto nebýva.
Všimol som si, že na stene neviseli žiadne
hodiny. V kúte stála škatuľa plná fotiek a
sklenených predmetov.
„Odnesiete mi kufrík do auta?“ spýtala sa. Vzal
som ho a uložil do kufra. Potom som sa vrátil,
aby som jej pomohol. Stále mi ďakovala za
moju láskavosť.
„Nemáte za čo,“ odpovedala som. „Snažím sa
správať k svojím pasažierom tak, ako by som
chcel, aby sa iní správali k mojej mame.“
„Ach, ste dobrý chlapec,“ povedala. Keď sme
nastúpili do auta, spýtala sa: „Mohli by sme ísť
cez mesto?“
„Ale to nie je najkratšia cesta,“ poznamenal
som pohotovo.
„To je v poriadku,“ povedala. „Neponáhľam sa.

Odchádzam totiž do hospicu.“ Pozrel som sa do
spätného zrkadla. V očiach sa jej zaleskli slzy.
„Už nemám nikoho,“ pokračovala. „Lekár
hovorí, že tu už nebudem dlho.“
Siahol som si na taxameter  a vypol ho. „Ktorou
cestou by ste šli najradšej?“ spýtal som sa.
Nasledujúce dve hodiny sme jazdili po meste.
Ukázala mi budovu, v ktorej kedysi pracovala
pri obsluhe výťahu. Prešli sme ulicou, kde
bývali s manželom, keď sa vzali. Občas ma
poprosila, aby som na rohu ulice alebo pred
niektorou budovou spomalil. Keď sa na oblohe
ukázal prvý záblesk slnka, náhle povedala: „Už
poďme. Som akási unavená.“
A tak sme sa vydali na adresu hospicu. Obaja
sme mlčali.
Len čo sme zastavili, vyšli dve ošetrovateľky a
vykročili smerom k autu. Otvoril som
batožinový priestor a vybral kufrík. Stará pani si
medzitým sadla do vozíka.
„Čo som vám dlžná?“ spýtala sa a siahla do
peňaženky.
„Nič,“ odpovedal som.
„Musíte predsa z niečoho žiť,“ odpovedala.
„Mám aj ďalších pasažierov.“
Takmer bez rozmýšľania som sa zohol a objal
ju. Aj ona ma pevne objala.
„Jednej starej žene ste poskytli trochu radosti,“
povedala. „Ďakujem vám.“
Podal som jej ruku a vyrazil do ranného oparu.
Počul som, ako sa dvere hospicu zavreli. Bol to
zvuk končiaceho sa života.
Cestou späť som nemal žiadnych zákazníkov.
Išiel som bezcieľne, ponorený do myšlienok. Čo
by sa stalo, keby táto pani natrafila na nejakého
nazlosteného alebo netrpezlivého vodiča? Čo
keby som túto jazdu odmietol alebo len raz
zatrúbil a potom odišiel? Pri letmom pohľade
späť do svojho života si nemyslím, že som
niekedy urobil niečo dôležitejšie.
Myslíme si, že nás život sa skladá z veľkých

okamihov. Ale veľké okamihy nás často

zastihnú nepripravených, takže si ich vôbec

neuvedomujeme. Sú totiž nádherne zabalené v

tom, čo ostatní môžu považovať za maličkosť.
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Fatima po zjaveniach I.

Cirkevná vrchnosť sledovala udalosti v Cova

da Iria so značnou zdržanlivosťou. Pretože
tam prúdilo stále viac pútnikov, cirkevné
úrady dospeli k záveru, že musia zaujať k
udalostiam oficiálne stanovisko. V roku 1917
bola diecéza Leiria pod jurisdikciou
lisabonského kardinála Antónia Mendes
Bello, ktorý zakázal kňazom akékoľvek
miešanie sa do fatimských udalostí. Spolu s
lisabonským generálnym vikárom Limom
Vidalom, nariadili vyšetrovanie, ktoré k
ničomu neviedlo. Až keď sa 5. apríla 1920
stal biskupom v diecéze Leiria José Correia
da Silva, veci dostali rýchly spád. Zo dňa na
deň mu bolo jasnejšie, že ide o Božiu
záležitosť. Predovšetkým dal kúpiť v Cova da
Iria obrovský pozemok o rozlohe 125 tisíc
metrov štvorcových, teda plochu
dvojnásobne prevyšujúcu Námestie sv. Petra
v Ríme. 
Pri poslednom šiestom zjavení si Panna
Mária žiadala postaviť na mieste zjavenia
kaplnku, zasvätenú Panne Márii Ružencovej.
S výstavbou sa začalo ešte 28. apríla 1919 a
ukončená bola 15. júna 1919 a v tom čas
spĺňala akoby funkciu pustovne, kvôli zákazu
sa tam sväté omše nemohli konať. Kaplnka
bola posvätená až neskôr a prvýkrát sa tam
sv. omša slávila 13. októbra 1921. V čase
vyčíňania slobodomurárov bola v
dopoludňajších hodinách dňa 6. marca 1922
dynamitom vyhodená do vzduchu a úplne
zničená, obnovená a znovu otvorená bola
13. januára 1923 a stala sa „srdcom svätyne“.
Do roku 1982 prešla rôznymi menšími

zmenami, ale zachovávala si svoj pôvodný
zjav. Súčasná rozšírená a presklená kaplnka
bola posvätená pri prvej návšteve Jána Pavla
II. vo Fatime, 13. mája 1982. V Mariánskom
roku, v roku 1988, bol strop kaplnky
olemovaný borovicovým drevom zo severnej
Sibíri. Toto drevo bolo vybrané pre svoju
ľahkosť a trvanlivosť.
Presné miesto zjavenia v kaplnke je označené
mramorovým pilierom, na ktorom je
umiestnená socha Panny Márie, pôvodný
dub zničili ľudia. Vedľa kaplnky je ešte do
dnešných čias zachovaný veľký dub, pri
ktorom sa schádzali pastierikovia a prví
pútnici a očakávali zjavenia Panny Márie.
Sochu Panny Márie Ružencovej, ktorá je
uložená v kaplnke až doteraz, ponúkol
Svätyni v roku 1920 Gilberto Fernandes dos
Santos, autorom bol Jossé Ferreira de
Thedim a posvätená bola 13. mája 1920 vo
farskom kostole vo Fatime a o mesiac neskôr
bola uložená na podstavec do kaplnky.
Slávnostne korunovaná bola 13. mája 1946
kardinálom Aloisom Masellom, pápežským
legátom.
Na vzácnu zlatú korunu bolo použité zlato a
drahocennosti, ktoré darovali portugalské
ženy 13. októbra 1942 ako poďakovanie za
to, že ich manželia a synovia boli uchránení
od bojov v 2. svetovej vojne. Koruna je celá
zo zlata, váži 1,2 kilogramov a obsahuje 313
periel a 2679 drahých kameňov. Je v nej
uložená aj guľka vybratá z tela Jána Pavla II.,
ktorú po atentáte v Ríme 13. mája 1981
ponúkol Svätyni. A ako sme sa dozvedeli na
našej 2. farskej púti pri prehliadke múzea, pri
umiestňovaní náboja všetkých prekvapilo, že
klenotník, ktorý vyrábal korunku v roku 1942
nechal vo vnútri korunky výklenok, ktorý
vtedy nedával zmysel. A presne do neho
zapadol náboj, ktorý tam dal po rokoch uložiť
Svätý Otec.  (Jana Jenčová)
Zdroj: Barta, J.: Fatima – posolstvo tragédie alebo

nádeje?
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Svätý Otec pri audiencii pozval Slovákov evanjelizovať
prostredie, v ktorom žijú 

Vatikán 19. októbra (RV) Pápež František dnes vo Vatikáne

osobitne pozdravil slovenských pútnikov. Pozdrav Svätého Otca
zaznel počas pravidelnej generálnej audiencie na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Jeho
pozdrav z talianskeho do slovenského jazyka pretlmočil Mons. Jozef Krištof, pracovník
Štátneho sekretariátu Svätej stolice. Na audiencii bolo okolo 700 pútnikov zo Slovenska. 
„Zo srdca pozdravujem pútnikov zo Slovenska, osobitne farské skupiny a saleziánsku mládež
z Bratislavy. Bratia a sestry, budúcu nedeľu budeme sláviť Svetový deň misií. Je to vzácna
príležitosť na  uvažovanie o nutnosti misijného poslania Cirkvi i každého kresťana. Aj my
sme povolaní evanjelizovať to prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme. S týmto želaním
ochotne žehnám vás i vaše rodiny. Pochválený buď Ježiš Kristus!,” povedal Svätý Otec
František. 
Medzi výnimočne vysokým počtom Slovákov bolo pätnásť väčších skupín. Prišli z farností
Beluša, Čerín, Dolný Kubín, Hronské Kosihy, Humenné, Jarovnice, Košeca, Košice, Mužľa,
Trenčín-Mesto, Vranov-Čemerné, Zákopčie, Zvolen a z diecézy Banská Bystrica. Navyše v
sektore v blízkosti pápeža Františka bola aj tridsaťčlenná slovenská skupina dobrodincov a
organizátorov Medzinárodných saleziánskych športových hier, ktoré sa konali v máji tohto
roka v Bratislave.

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

1. čítanie: Sir 35, 15b-17. 20-21
Žalm: Ž 34, 2-3. 17-18. 19+23
Ant.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.
2. čítanie: 2 Tim 4, 6-8. 16-18
Evanjelium: Lk 18, 9-14

Krátke zamyslenie na evanjelium: Táto nedeľa
nemilosrdne strháva rúšok pretvárky nášho
srdca a kladie pred nás pomyselné zrkadlo odhaľujúce našu samospravodlivosť. Nie je totiž
výnimkou, že Bohu vyčítame niektoré udalosti či nevypočuté modlitby. Staviame sa do role
sudcov, ktorí súdia Pána vesmíru… Je pravdou, že Božie cesty sú často prepletené, plné
prekážok. Často však nevidíme skutočnú príčinu udalostí, akými je často ľudské zlyhanie,
ľahostajnosť, túžba či nenávisť. Hneváme sa na Pána, pretože nezvolil tak jednoduché
riešenie, ktoré sa nám na prvý pohľad zdá ako ideálne. A my sme z toho rozpačití, niektorí
Bohu nemôžu odpustiť, prečo konal či nechal konať ľudí tak divne. Pokora neoznačuje
hlúposť, či naivitu, ale pravdivosť, ktorá je spravodlivá k nám samým ako aj k druhým.
Pokorná modlitba je priama, pravdivá, otvorená. Nenecháva na tvári žiadnu z masiek, ale s
“nahým” srdcom stojí pred Bohom. To je modlitba, ktorú Boh vypočuje, aj keď ju vyslovuje
hriešnik. Ba práve preto. Veď nikto nie je bez hriechu!

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň



vv čASEčASE OdOd 24.10.2016 24.10.2016 dOdO 30.10.201630.10.2016

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 30.10.-05.11. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Musáková.  

Nácvik detského zboru: Na budúcu sobotu 29.10. bude nácvik detského zboru spojený so

stretkom klasicky o 1330 v pastoračnom centre.

Úcta k bl. Sr. Zdenke: 30. októbra by mala byť spomienka na bl. Sr. Zdenku. Ale kvôli tomu, že
to pripadlo na nedeľu, tak sa prekladá na 31. októbra, čiže v pondelok. 

Prezentácia o misiách: V rámci ešte misijnej nedele, ktorá bola, vás chcem pozvať na
prezentáciu o misiách p. Jany Jenčovej, lekárky z Čemerného, ktorá bola v Afrike na misiách.

Prezentácia sa uskutoční v piatok 29.10. po mládežke o 1900. Uskutoční sa tu v našom novom
kostole. Všetci ste srdečne pozvaní.

Zbierka na misie: Dnešná nedeľa je tzv. misijná nedeľa a preto je zbierka na misie. Pán Boh
zaplať aj za túto vašu podporu. 

Rozpis lektorov:
31. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Polákova, 10.00 hod. - rod. Kľučárova, 18.30
hod. - rod. čechova.

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.

stran
a 7



vYdÁvA

Združenie veriacich PRO NObiS čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0915/947 309; 

Redakciu vedie: M. Kunder; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPONdElOKONdElOK 24.10.201624.10.2016 Sv. omša: 1800 (K+t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

uu tOROKtOROK 25.10.201625.10.2016 Sv. omša: 630 (t+K) 

SS tREdAtREdA 26.10.201626.10.2016 Sv. omša: 800 (t) JaA

Sv. omša: 1800 (K) detská 

ŠŠ tvRtOKtvRtOK 27.10.201627.10.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (t+K) 

PP iAtOKiAtOK 28.10.201628.10.2016
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
(sviatok)

Sv. omša: 1800 (K+t) mládež

SS ObOtAObOtA 29.10.201629.10.2016 Sv. omša: 1800 (t) 

NN EdEľAEdEľA 30.10.201630.10.2016

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (t) JaA

lituRgicKýlituRgicKý PROgRAMPROgRAM OdOd 24.10.2016 24.10.2016 dOdO 30.10.201630.10.2016

„Preťažený človek, ktorý má migrénu alebo duševne trpí, ak vykoná čo len polovicu
svojej práce, urobí viac ako iný, zdravý na tele a na duši, ktorý ju vykoná úplne. Preto náš

úsudok o blížnom musí byť vždy priaznivý.” (Sv. Terézia z Lisieux) 


