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Význam dní Veľkého
týždňa a Veľkej noci

Veľká noc - je najstarším a

najvýznamnejším sviatkom kresťanského
cirkevného roka, počas ktorého si kresťania
pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie
Ježiša Krista. Slav́i sa na prvú jarnú nedeľu
po splne mesiaca. Nadväzuje na židovské
veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slav́ili
od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (naś̌ marec
až apríl) na pamiatku oslobodenia
Izraelského národa z egyptského otroctva.
Kvetná nedeľa - posledná pôstna nedeľa. Je
prvým dňom Veľkého týzďňa. Kvetná nedeľa
nám pripomína rozhodnutie židovskej rady
o Ježišovej smrti a krestǎnia si počas nej
pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista
do Jeruzalema.
Zelený štvrtok - vo sťvrtok večer slav́il Ježiš
poslednú večeru so svojimi učeníkmi. V
tento večer ustanovil dve sviatosti: kňazstva
a eucharistie, resp. premenil chlieb a víno
na svoje telo a krv. Súčasne takto odovzdal
aposťolom kňazskú moc so slovami „Toto
robte na moju pamiatku“.
Veľký piatok - Trojdnie pokračuje Veľkým
piatkom - dňom utrpenia, ukrizǒvania a
smrti Ježiša Krista. Je to deň pôstu, pokánia
a jediný deň roka, kedy sa neslávi

Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná
liturgia umučenia Pána.
Biela sobota - Obrady Bielej soboty sa
konajú po západe slnka v rámci tzv.
Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa
pradav́nej tradície je tat́o noc očakav́aním
Pána, noc bdenia, zasvaẗená Pánovi (Ex 12,
42). Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a
očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie.
Veľkonočná vigília – noc pred Veľkonočnou
nedeľou, bola liturgicky veľmi bohatá
bohoslužba, ktorá sa začínala v sobotu
večer, trvala celú noc a končila sa v nedeľu
ráno krstom katechumenov. V súčasnosti sú
pobožnosti skrat́ené.
Veľkonočná nedeľa - v tento deň si katolíci
pripomínajú zvlášť zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista. Zmŕtvychvstanie – najväčší Kristov
zázrak a základná pravda krestǎnskej viery. 
Veľkonočný pondelok - zvykne sa nazývať aj
„Pondelkom Baránka“ na pamiatku toho, čo
sa udialo prvého dňa po sobote. Vtedy totiž
anjel dodav́al odvahu zěnám, ktoré na úsvite
pribehli k hrobu a boli vydesené a
znepokojené, keď ho našli prázdny.
„Neľakajte sa!“ povedal im. „Vstal z mŕtvych.
Niet ho tu.“ (Mk 16, 6). 

(Zdroj: archív TK KBS, upravil: Marek
Kunder)
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Šarkan

Abubaker sa kŕčovito držal maminej ruky.

Utekali zo svojej dediny v Indii. Zúrila II.
svetová vojna a bomby ničili domy po celej
krajine. Keď spolu s ostatnými dedinčanmi
utekali do hôr, malý chlapec a jeho mama
boli oddelení od otca.
„Kde je ocko?“ pýtal sa Abubaker.
„Neviem, synček,“ odpovedala mama. „Vieš,
teraz je vojna a veľa ľudí sa stratilo alebo
boli ranení. Možno aj náš ocko zahynul.“
Ale Abubaker si nechcel pripustiť, že by jeho
ocko mohol byť mŕtvy. Spomínal si, ako s
ním chodil na prechádzky, ako ho učil púšťať
šarkana a ako sa hrali rôzne detské hry.
Spomínal si aj na ich dom dolu v dedine a na
obchod, kde jeho ocko predával šaty, mydlo,
korenie i kanvice na čaj. Bol to nádherný
obchod. Abubaker sedával na kope
kobercov a celé hodiny sledoval ako ocko
predáva rôzny tovar. Veľmi ho to bavilo. Mal
rád vôňu čaju z Cejlónu, korenie zo
Zanzibaru, figy zo Smyrny a datle z Egypta.
Teraz to všetko bolo preč. Spolu so svojou
mamou utiekli do mestečka v horách,
ďaleko od frontovej línie.
Jedného dňa prechádzal okolo školy v
horách. Zastavil sa a nazrel dnu. Uvidel deti,
ako čítajú z kníh a píšu na bridlicové tabuľky.
Dlho ich pozoroval. Pred obedňajšou
prestávkou si deti kľakli a zavreli oči. Potom
začal učiteľ k niekomu hovoriť. Abubaker sa
opatrne obzeral na všetky strany, ale nikoho
tam nevidel.
Keď išli chlapci domov, prihovoril sa im: „Ku

komu ste to hovorili, keď ste kľačali na
kolenách?“
Chlapci sa usmiali: „No, vieš, hovorili sme k
veľkému Bohu – Stvoriteľovi, ktorý býva
vysoko v nebi.“
Abubaker sa pripojil k jednému väčšiemu
chlapcovi a chvíľu sa ho na všetko vypytoval. 
„A on vás počuje?“ pýtal sa.
„Samozrejme,“ uistil ho chlapec. „Misionár
nás naučil, že Boh sa o nás stará a odpovedá
na naše potreby, keď sa k nemu modlíme.“
„A to vždy?“ pokračoval Abubaker.
„Samozrejme, ale nie vždy odpovedá hneď a
podľa našich predstáv. Boh nám dáva to, čo
je pre nás najlepšie. Ale ja tu už musím
zabočiť domov. Príď niekedy do našej školy
a dozvieš sa viac.“ Týmito slovami sa
chlapec rozlúčil a zabočil uličkou domov.

Pokračovanie nabudúce...

(Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci 
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1. čítanie: Iz 50, 4-7
Žalm: Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Ant.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
2. čítanie: Flp 2, 6-11
Evanjelium: Mt 26, 14 – 27, 66

Krátke zamyslenie na evanjelium: Dnes je
potrebné nestratiť z očí, že Svätý týždeň tvorí
jeden veľký celok. Akoby každý deň bol
kamienkom mozaiky, ktorá vrcholí vzkriesením. Až vtedy dostáva všetko svoj pravý význam.
Preto ani dnes neslávime iba bolesť, ale pripomíname si našu vlastnú angažovanosť pre
Boha (svätenie ratolestí), Božiu moc, ktorá nestráca kontrolu nad priebehom udalostí, i
samotné tajomstvo Ježišovho sebadarovania. Preto i dnes majú naplno zaznieť slová
druhého čítania: Ježiš Kristus je Pán!

Modlitba žaltára a breviára: Veľký týždeň

105-násobný darca krvi

Človek sa v každodennom živote prejavuje

rôznymi činnosťami, ktoré častokrát
vnímame ako prirodzenú činnosť,
prirodzenú schopnosť ľudského organizmu.
V živote sme svedkami udalostí, ktoré túto
prirodzenú činnosť ohrozujú a v konečnom
dôsledku môžu viest cez zmenu
zdravotného stavu k závažnému poškodeniu
zdravia, niekedy aj k smrti.
Pri záchrane ľudského života často
rozhodujú nielen sekundy, ale aj vzácna
tekutina - krv. Nemocnice, ČK často
prostredníctvom masovokomunikačných
prostriedkov vyzývajú k darcovstvu.
MS SČK v Čemernom má vzácneho človeka.
Je ním p. Jozef Čech - aktívny, v živote
skromný, skvelý spoločník, ktorý si na chválu
nepotrpí.

P. Jozef Čech je 105 násobným darcom krvi.
Pod tento úspech sa podpísal nielen dobrý
zdravotný stav darcu, ale aj chcenie
pomáhať ľuďom. Ciele má jasné.
Nech pocit dobra hreje Tvoje srdce, nech Ti
dáva novú silu. Toto je úprimné naše
prianie.

Vrelá vďaka Ti.
MS SČK v Čemernom
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Ďakujem...

Spoznala som ju ako malé dievčatko.

Spoznala som ju práve v čase, keď deti
potrebujú babky a dedkov azda najviac. Tí
sú tu na tlmenie nárazov, ktoré sa prihodia
počas života asi každému. Mama nemá čas,
stále stojí v kuchyni alebo plní práčku alebo,
alebo, alebo... Oco je v práci, domov príde
hotový a jeho najbližším priateľom sa stane
do večere pán gauč. 
Ale babka, to je vám bytosť zoslaná priamo
z nebies a vždy v pravý čas. Nemala som
možnosť poznať svoje vlastné babky, ale
akási vyššia moc zariadila, aby som spoznala
jednu babku, ktorú si veľmi vážim a cením si
jej vzácny čas, ktorý mi venovala. Ešte
neodkryjem jej identitu a zahráme sa na
malé Inkognito... 
Babka mala domček, dvor a na dvore malú

letnú kuchynku, ako ju nazývala celá jej
rodina. V letnej kuchynke mi pri každej
návšteve udrel do očí pre mňa v detstve
zvláštny obraz Najsvätejšie Srdce Ježišovo.
Dlho som sa naň dívala a vôbec som tomu
obrazu nerozumela. Dosť ma desilo, že to
veľké srdce tak krváca a nevedela som
prečo?! Babka ho mala na dobrom mieste.
Zavesila ho tak, aby si ho hneď každý všimol.
Zrejme vedela, prečo ho tam má. Nemala
som odvahu sa jej na to spýtať. Deti majú v
takom veku predsa iné starosti, resp.
nevinné huncútstva a radosti života.
Rada som sedávala na ich starej jabloni, pod
ktorou mali drevený stôl a lavičky. Tie
nemali ani kedy vychladnúť, lebo u babky
boli dvere otvorené pre každého človeka.
Každý mohol ochutnať z babkiných dobrôt:
fazuľovú polievku s lečkami (handmade
cestovina samozrejme), vynikajúce halušky
so syrom, lokše z brouzy na platni pečené a
potreté masielkom, mňaaam. Aj teraz si

viem dokonale vybaviť tie chute a vône.
Nikdy na to nezabudnem a ďakujem za ňu,
za všetko, čo rozdávala, čo napiekla, čo
povedala, čo vykonala. Bude pre mňa
celoživotným vzorom a inšpiráciou ako žiť a
prežiť v dnešnej spleti bludov, klamstiev,
falše, rýchleho tempa, stresu. Aby som
neostala len pri jedle, budem pokračovať v
útržkoch a spomienkach na babku. Mám
pred očami jej starú almaru s velikánskymi
policami a na nich boli ako vojaci postavení
do pozoru vyškrobené šaty, plachty, obrusy,
dedkove košele. Dnes už to nikto asi
nerobieva, aby škrobil tak bielizeň ako ona.
Ale asi najviac sa mi páčili fúziská jedného
pána na starej fotografii. Taká malá
starodávna nenápadná fotka.
Ferencjóžkovské fičúrske fúziská od ucha k
uchu len tak strihali zo strany na stranu. V
starej čiernej komode ukrývala babka svoje
šaty do kostola  i na robotu ako vravela.
Babka mala aj svojho dedka a ten vám mal
svoje zaujímavé rituály. Veľmi ma bavilo
pozorovať ho, ako sa holil. Najprv mu babka
priniesla lavór s čistou vodou, v malej
bordovej mištičke Barbus na holenie so
štetkou, žiletku Astru a dedko sa začal holiť
pod starou slivkou na dvore, na malej
lavičke. Precízne ťahy žiletkou kopírovali
jeho krásnu starú zvráskavenú tvár. Po
oholení sa dedko vyumýval do pol pása
studenou vodou a klasickým mydlom. Nič
viac nepotreboval, aké jednoduché a
funkčné zároveň. Až zarážajúco moderné,
však? Jedna babka, dedko, rodina na
bývajúca na malej uličke.Keď som študovala
na vysokej škole, dostali za úlohu urobiť
rozhovor v nárečí so staršou osobou,
vybrala som si práve babku a spravili sme
podarený rozhovor o tom, ako sa vydávala,
ako sa niekedy žilo, ako sa vyberali partneri,
ako si rodiny vymieňali potomkov nielen do
koča, ale aj do voza.
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To vám boli časy! Babka sa po vypnutí
diktafónu odviazala a porozprávala mi také
veci, ktoré možno nevedia ani jej deti, ale to
ostane naším večným tajomstvom. Dala
som jej sľub a dodržím ho. Už nie je žiaľ
medzi nami, odišla do Neba v krásnom veku
za svojím dedkom. Odtiaľ ma stráži a dozerá
na nás všetkých...
Chcem Pánu Bohu poďakovať za dar, ktorý
mi dal v podobe tejto vzácnej babky a jej

rodiny. Aspoň takou malou spomienkou a
slovom chcem zo srdca poďakovať babke
Julke Šustovej, dedkovi Šustovi, ujovi
Albertovi, tete Marienke, tete Veronke a
mojej milej Mime (našej au-pairke).
Ďakujem za krásne prázdniny strávené u
nich na jarku, za teplé srdce, nezištnú
pomoc v každej chvíli. Verím, že je na svete
ešte veľa takýchto vzácnych ľudí. Naozaj
ešte nevymreli... (Anička K.)

Viera a naša minulosť a
budúcnosť

Očakávajme s radosťou

Vierou dokážeme prijať akékoľvek životné

okolnosti, pretože sa spoliehame na to, že
„všetky veci slúžia na dobré tým, čo miluj
Boha“ Rim 8,28. Bohu môžeme dôverovať
bez ohľadu na to, čo sa okolo nás deje, ako
sa cítime. L. B. Cowmanová, autorka knihy
Pramene v púšti, povedala: „Verme
Božiemu slovu. Skúsenosť učí, že takáto
viera síce neurýchli východ slnka, ale vďaka
nej sa nám noc bude javiť kratšia.“
Dôverovať znamená prosiť Boha o to, čo
potrebujeme a chceme, a dovoliť mu, aby
nám to dal vtedy a takým spôsobom, ako
sám uzná za vhodné. Boh netúži počuť
otázky „kedy“ a „ako“, ale slová „dôverujem
ti“. Boh nechce, aby sme mu dôverovali iba
v tom, že nám dá, čo potrebujeme, ale aby
sme mu dôverovali v každej situácii. Jeho
cesty nie sú našimi cestami – sú dokonalé.
Jeho načasovanie sa líši od nášho – On nikdy
nemešká. Ak sa naučíme Bohu dôverovať,
budeme omnoho šťastnejší. „Všetko, o čo sa
modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a
budete mať“ Mk 11,24. Vôbec sa tu

nespomína, kedy dostaneme to, o čo
prosíme. Božie prisľúbenia zdedíme „pre
vieru a trpezlivosť“ Rim 6,12.
Netrpezlivosťou Boha nedonútime, aby
konal, preto sa rozhodnime očakávať s
radosťou. Božie cesty sú dokonalé a náš
život je v jeho rukách. 

Odovzdajme sa do Božích rúk
Prestaňme sa snažiť ovládať svoj život a vo
všetkom sa spoliehajme na Boha.
Odovzdanosť znamená, že úplne
zabudneme na minulosť, budúcnosť
vložíme do Božích rúk a prítomnosť budeme
prežívať v pokoji, vediac, že žijeme podľa
Božej vôle. Číňan Watchman Nee, ktorého
umučili pre vieru – dokonca mu vyrezali
jazyk, pretože kázal evanjelium, zomrel s
týmto odkazom pod vankúšom: „Kristus je
Boží Syn. Zomrel, aby zaplatil za hriechy
ľudí, a po troch dňoch vstal zmŕtvych. To je
najdôležitejšia skutočnosť v celom vesmíre.
Zomieram veriaci v Krista.“ Jeho vieru nič
nezastavilo – ani utrpenie, či smrť. Ak sa
naučíme žiť takouto vierou, budeme s
radosťou a pokojom čakať na Pána. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom
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Informácie k Veľkonočnému trojdniu a

Veľkonočnej nedeli
Všetky obrady od Zeleného sťvrtku do Veľkonočnej nedele vrat́ane budú vykonav́ané v
novom kostole.

Zelený štvrtok: Pred obradmi a sv. omšou, ktorá začína o 1800 na Zelený sťvrtok, nebudú

vešpery. Po sv. omši bude možnosť zostať v tichu v kostole do 2200 vzadu pri bohostánku,
kde bude ulozěná Sviatosť. Je to na znak bdenia s Ježišom, ktorý sa potil v tom čase krvou
v Getsemanskej záhrade a kde zlyhali aposťoli. Zároveň v tento deň je možné získať úplné
odpustky za obvyklých podmienok pri spievaní hymnu „Ctíme túto Sviatosť slav́nu...“ Po sv.
omši v rámci bdenia s Ježišom vás pozývam na špeciálny program s názvom “To ste nemohli
ani hodinu bdieť so mnou?”, kde program bude pozostávať z časti pašií, potom rozjímanie
o agónii Ježiša, tichej adorácie ako aj modlitby desiatku sv. ruženca. 
Veľký piatok: Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mas̈itého pokrmu, čizě je
možné v tento deň 3x jesť, z toho iba raz dosýta a všetko bez mas̈a. Zároveň vaś pozývam

na krízǒvú cestu o 1100 do nového kostola, ktorá bude svojím obsahom špeciálna k 100.

výročiu zjavení vo Fatime. Pri obradoch o 1500 bude možnosť poklony krízǔ kazďému, kto
bude mať záujem. Poprosím o toleranciu v tom, aby to bol iba jeden bozk poprípade dotyk
tela Pána Ježiša na kríži a to s pokľaknutím alebo bez, ak nám naše zdravie nedovolí
pokľaknúť. Zároveň je možné pri tomto úkone za obvyklých podmienok získať úplné

odpustky. Po obradoch bude možnosť adorácie pri Bozǒm hrobe do 2200. 

Biela sobota: Na Bielu sobotu bude vylozěnie Sviatosti Oltárnej ráno o 700, pričom bude
hneď aj modlitba ranných chvál s posvaẗným čítaním. Chcem vaś poprosiť popri prípravách
na Veľkú noc o nájdenie si času prísť buď sami alebo s celou rodinou na adoráciu počas dňa

k Božiemu hrobu. Bude tu stále priestor na ticho osobne sa porozprav́ať s Bohom. O 1500

bude modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Pozěhnanie veľkonočných jedál bude v

dvoch termínoch a to o 1600 a o 1700. Obrady vzkriesenia začnú o 1930 po západe slnka.
Na konci obradov bude procesia so Sviatostǒu v prípade priaznivého počasia po Lesnú
správu a naspäť. V rámci obradov je možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok
pri obnove krstných sľubov.
K požehnávaniu veľkonočných jedál: Chcem vás poprosiť, aby ste nedávali do
veľkonočných košíkov k jedlám modlitebné knižočky alebo sv. ružence s cieľom, že budu
posvätené. Nebudú. Lebo pri posvätení je veľmi dôležitá modlitba a tá je vtedy iba na
výrobky z mäsa, vajec, mlieka a pod. Nie na ružence, modlitebné knižky a pod. No a
pokropenie svätenou vodou toto požehnanie nezastúpi. 

Veľkonočná nedeľa: Doobedňajšie sv. omše o 800 a 1000 budú klasicky ako stále v novom
kostole. Poobedňajšia pobožnosť sv. ruzěnca ako aj večerná sv. omša nebudú. Využime
tento najväčší sviatok v roku na strav́enie času s rodinou, vychutnanie si rodinnej pohody a
rodinného spoločenstva a duchovné prežitie tajomstva zmŕtvychvstania Ježiša.



VV čAsEčAsE odod 10.04.2017 10.04.2017 dodo 16.04.201716.04.2017

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 16.4.-24.4. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Vasiľová - Železničná ul.   
Nácvik detského zboru: Najbližší nácvik detského speváckeho zboru bude podľa času, ktorý
dostanú decká od svojich vedúcich zboru. Všetky decká sú srdečne pozvané. 

Pobožnosť krížovej cesty: Dnes poobede 9.4. bude pobožnosť krížovej cesty klasicky o 1430

a budú ju viesť naši mladí. 
Možnosť sv. spovede: Chcem sa vám všetkým veľmi pekne poďakovať za prípravu a
trpezlivosť pri predveľkonočnom spovedaní. Kto ešte má záujem o sv. spoveď a nemohol
doteraz prísť kvôli študijným alebo pracovným povinnostiam, tak budeme spovedať pred sv.
omšami do stredy vrátane a v ostatné časy už iba podľa osobnej dohody.     
Informácie k Veľkonočnému trojdniu: Vo farskom časopise máte špeciálne komplet
informácie k Veľkonočnému trojdniu od Zeleného štvrtka po Bielu sobotu ako aj Veľkonočnú
nedeľu. Časy, program a pod. Prosím vás, všimnite si to tam.
Poznámka k sprievodu na Bielu sobotu: Chcem vás poprosiť, aby ste si na Bielu sobotu tak
na obrady ako aj na sprievod po obradoch doniesli sviečky aj s krytmi - najlepšie tie, ktoré
máte na procesie so sochou Fatimskej Panny Márie. Kto z vás nemá, môžete si ich zakúpiť -
t.j. sviečky s krytom tu vo vestibule kostola a cena je 0,80€. Prosím vás, hoďte tie peniažky do
krabice na pripomienky a návrhy vo farnosti. 
Úplné odpustky: Počas veľkonočného trojdnia je možné získať úplné odpustky pre seba.
Podmienky sú klasické ako je sv. prijímanie, milosť posväcujúca, modlitba na úmysel Sv. Otca
a vystríhanie sa každej náklonnosti k hriechom, no a špeciálna podmienka k tomu je
uverejnená v časopise. 
Zbierka na dostavbu nášho nového kostola: Keďže vychádza 3. nedeľa v mesiaci, kedy máme
zbierku na dostavbu nášho nového kostola a pastoračného centra priamo na Veľkonočnú
nedeľu, tak zbierku na 3. nedeľu potom prekladáme o týždeň neskôr. Pán Boh zaplať za vašu
podporu.  
Rozpis lektorov:
Zelený štvrtok:  18.00 hod. - rod. J. Fenika;
Veľký piatok: 15.00 hod. - rod. Polákova; 
Biela sobota: 19.30 hod. - rod. Kľučárova, rod. čechova; 
Veľkonočná nedeľa: 8.00 hod. - P. Fincický - P. Majerčin, 10.00 hod. - rod. Ľ. Gazdu. 
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PPoNdEloKoNdEloK 10.04.201710.04.2017
Pondelok Veľkého týždňa 

sv. omša: 1830 (K+t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu toRoKtoRoK 11.04.201711.04.2017
Utorok Veľkého týždňa 

sv. omša: 630 (t+K) 

ss tREdAtREdA 12.04.201712.04.2017
Streda Veľkého týždňa

Krížová cesta:                      1800

sv. omša: 1830 (K+t)  

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 13.04.201713.04.2017
Zelený štvrtok Pánovej večere 

sv. omša: 1800 (t+K) 

Bdenie s Ježišom: 1915 - 2200

PP IAtoKIAtoK 14.04.201714.04.2017
Veľký piatok - slávenie utrpenia a
smrti Pána

Krížová cesta:                      1100

obrady Veľkého piatku: 1500 (K+t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1630 - 2200 (pri Božom 

hrobe)

ss oBotAoBotA 15.04.201715.04.2017
Biela sobota - veľkonočná vigília 

Vyloženie Sv. Oltárnej: 700

Požehnanie jedál: 1600

Požehnanie jedál: 1700

obrady vzkriesenia: 1930 (K+t) 

NN EdEĽAEdEĽA 16.04.201716.04.2017

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA

sv. omša: 800 (K+t)

sv. omša: 1000 (K+t) 

lItuRGIcKýlItuRGIcKý PRoGRAMPRoGRAM odod 10.04.2017 10.04.2017 dodo 16.04.201716.04.2017

“Poslušnosť odpovedá poslušnosti. Kto počúva Boha, tomu Boh vypočúva prosby.”
(Abba Mios z Belu)


