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Spomienka na našich...
Sviatok Všetkých svätých a po ňom
Spomienka na všetkých verných zosnulých, sú
dňami, ktoré ľudia vo všeobecnosti nemajú
veľmi radi. V našich zemepisných súradniciach
sú navyše tieto dni preniknuté zväčša šerom,
hmlou, sychravou zimou, či nepríjemným
vetrom. Ľudia nemajú veľmi radi tieto dni
možno preto, že ich vyťahujú z pohodlia a
musia cestovať niekam, kam sa im veľmi
nechce, alebo preto, že treba upraviť hroby,
nakúpiť sviečky a ísť do kostola.
Ale je tu aj hlbší problém. Aký?
Jednoducho ten, že nás tieto sviatky pozývajú
rozmýšľať o smrti a o tom, čo bude po smrti,
hoci my sme ešte tu a zatiaľ živí. Myšlienka na
smrť je pochmúrna, protivná a nepríjemná.
Moderný štýl života si vybral cestu potláčania a
odsúvania myšlienky na smrť a na večnosť:
vytvárať si okolo seba atmosféru a prostredie a
potom i žiť v akejsi klamlivej istote, že smrť
neexistuje. A ak existuje, tak zaiste nie pre
mňa, ale pre druhých. Plánujeme, bežíme,
vyčerpávame sa pre veci, ktoré nestoja za nič,
presne tak, akoby nikdy nemala prísť tá chvíľa,
keď treba všetko zanechať a odísť. Keď po
vojne obnovovali zničené mestá a stavali nové
štvrte a sídliská bola zaznamenaná aj takáto
udalosť. Plánovala sa nová luxusná štvrť,
zrejme
pre
boháčov.
Pri
stretnutí
zainteresovaných osôb sa dohodlo, že v tejto
novej štvrti nebude žiaden kostol. Dôvod bol
jednoduchý:
zvonenie
zvonov,
najmä
„umieráčika“ a pohľad na pohrebné sprievody
by mohol do značnej miery vyrušovať pokojný
život podnájomníkov.
Ale myšlienka na smrť sa neuspokojí
ani nepremôže s takýmito malými úpravami. A
tak neostáva nič len ju potláčať a to je to, čo
robí väčšina z nás. Ale toto potláčanie stojí veľa
námahy,
neustálej
pozornosti,
trvalého
psychologického úsilia, tak ako keď pritláčame
pokrievku na hrnci v ktorom všetko vrie a ide tu
už vybuchnúť. Umelci, najmä básnici predsa len
dovolia nejakej tej pare z hrnca von, keď
hovoria o živote a o smrti, o človeku a večnosti,
a to tým spôsobom, že to všetko zahalia do
viac, či menej pravdivých alebo nepravdivých,
ale pre ľudské ucho ľúbezných a dojímavých
viet a obrazov. Hovoria a spievajú o šumiacom
sade a padajúcom lístí, o vánku a motýľoch, o
dyme, o vetre a dozretých klasoch, o svetle a
plamienkoch sviec...
Iba jedno je riešenie, iba jedno je
potrebné: zobudiť našu vieru. „Čo sa bojíte, vy
maloverní!“ - povie Ježiš vystrašeným
učeníkom z nebezpečenstva rozbúreného
mora. A to chce povedať aj nám: Zobuďte svoju
vieru! Ja som tu, všemohúci, milosrdný, Pán
života i smrti, alfa i omega! Veď smrť a život po
nej je len pokračovaním toho, čo žijeme teraz.

Pokračovaním vzťahov, ktoré máme k Bohu, k
ľuďom, ku svetu. Pokračovaním toho, čo sa
skončilo na zemi a teraz to ide ďalej avšak na
inej úrovni, v iných rozmeroch a parametroch,
ktoré sú pre naše zmysli a náš rozum zatiaľ
nepochopiteľné.
Viera
a
pohľad
na
vzkrieseného Pána Ježiša Krista nás zbavujú
strachu a dávajú nám do duše pokoj, rozvahu,
správny úsudok o veciach smrti i večnosti a
vlievajú nám krásnu nádej a perspektívu
nového oveľa krajšieho života. Oni nás
neodrádzajú,
nedeprimujú,
neznechucujú
pracovať a namáhať sa v tomto pozemskom
živote, naopak dávajú všetkej našej práci,
činnosti a skutkom nekonečnú hodnotu a večné
pokračovanie.
Od chvíle, keď bol človek v dôsledku
hriechu vzdialený od stromu života, zem sa
stala cintorínom. Koľko ľudí, koľko hrobov!
Veľká planéta, plná hrobov. Aj neďaleko
Golgoty je hrob, ktorý patril Jozefovi z Arimatey.
V tomto hrobe uložili Ježišovo telo po tom, čo
ho sňali z kríža. Pochovali ho ta v rýchlosti –
tak, aby sa obrad skončil skôr, ako sa po
západe slnka začne sláviť Pascha. Medzi
všetkými hrobmi roztrúsenými po našej planéte,
je ale tento jeden, osobitný hrob, v ktorom Boží
Syn, človek Ježiš Kristus, svojou smrťou
premohol smrť. Na tento prázdny hrob hľadíme,
tam sa upiera náš zrak, tam sa ukotvuje naša
viera. Hrob, ktorý prestal byť hrobom, ale stal
sa kolískou, začiatkom nového a večného
života. Hrob, ktorý je prvý spomedzi hrobov.
Hrob, ktorý je reprezentantom, svedkom a
ukazovateľom toho, čo sa stane v hroboch tých,
ktorí uverili v Ježiša Krista a ktorých naplnil
Duch Svätý. Strom života, od ktorého bol človek
v dôsledku hriechu odvrhnutý, sa ľuďom opäť
zjavil v Kristovom tele: „Kto bude jesť z tohto
chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám,
je moje telo za život sveta.“ Naša zem sa
napĺňa hrobmi, neustále sa zväčšuje cintorín,
kde sa človek, ktorý povstal z prachu zeme,
doň vracia. Ale všetci, ktorí pozerajú na hrob
Ježiša Krista, žijú už v nádeji vzkriesenia.
Áno, prinášame na hrob kvety, sviece,
a v tichu sa modlíme. Ticho a modlitba
sprevádza veľké tajomstvo. Tajomstvo ľudskej
smrti a zmŕtvychvstania. Tajomstvo človeka.
Hrob človeka je rúškom tajomstva. Veríme v
deň a chvíľu, keď toto rúško bude sňaté a
tajomstvo sa odhalí, tak ako keď sa Kristus
vzkriesený z mŕtvych zjavil svojim najbližším.
Očakávame tú chvíľu, keď ľudia, naši blízki,
drahí, milovaní, naši priatelia a známy, a spolu
s nimi aj my sa ukážeme v novom tele,
vzkriesenom, ktoré už nepodlieha skaze a
smrti, ale bude ovenčené krásou Božej svätosti
a nekonečnej blaženosti.
Mário Orbán

PAVOL PRIKRYL

SMRŤ
Si tu...
Pre niektorých
prekliatie,
pre niekoho
vykúpenie,
pre všetkých
tajomstvo.
Aj ja mám strach
pobozkať
tvoje tajomné
nemé ústa.
Pane,
vďaka za nádej.

Láska je ustavičná obeta

Láska až za hrob

Slová z pera básnika Svetloslava Veigla asi najlepšie
vystihujú to, čo sa pokúsim načrtnúť v nasledujúcich
riadkoch. Dali by sa označiť za synonymum slov, ktoré
zaznievajú aj v evanjeliu tejto nedele. „Kto je medzi vami
najväčší, bude vaším služobníkom.“ Tieto slová pritom
Ježiš vyslovil tesne potom, ako apoštolom prízvukoval:
„... vy všetci ste bratia.“ Nedá mi nepýtať sa: Dá sa byť
sluhom a zároveň bratom? Ježiš naráža na veľmi
konkrétnu časť života kresťana.
Hovorí o vzťahoch, ktoré sú
navzájom prospešné. Hovorí o
službe.
Vidíme, že to je presne
opačný
algoritmus tvorby
ľudskej spoločnosti, než akého
sme svedkami. Evanjeliové
posolstvo nás stavia tvárou v
tvár realite nášho konania.
Pálčivo sa pýta na to, čo
motivuje naše konanie pre iných, naše správanie sa k
nim. Pýta sa, koľko zištnosti sa vkradlo do našich
priateľstiev a susedstiev. Koľko z toho, čo robíme, sa dá
označiť za obetu a koľko by sme museli označiť za
vynútenú povinnosť alebo kupčenie s priazňou.
Služba neponižuje, nie je prejavom nadradenosti alebo
podradenosti. Naopak, pozdvihuje človeka slúžiaceho
inému. Zhodnocuje ho nielen v očiach iných, ale
predovšetkým v ňom samotnom. A to je predstava
vzťahov, ktorá bude musieť ešte dlho bojovať o svoje
miesto v našej spoločnosti. Hoci od príchodu evanjelia už
uplynulo toľko času, nie je samozrejmosťou ani v radoch
Kristových nasledovníkov. Takáto služba sa stáva
obetou, pretože je z lásky. Je prácou pre brata, a nie pre
pána. Služobníkom sa v nej stáva ten, kto je natoľko silný
a zrelý, že dokáže slúžiť. Na druhej strane nestoja mocní
tohto sveta, ale slabí a biedni. Slúžiť im dokáže len ten,
kto vie milovať. Preto táto komunita nikdy nebude
potrebovať revolúciu

Novembrová návšteva cintorína môže byť pre nás
veľmi poučná. Kým náhrobné pomníky kresťanov
oživujú vieru vo večný život, pomníky nekresťanov sú
dokumentom beznádejného smútku.
Na jednom pomníku je vytesané srdce ovinuté tŕním a
obklopené planúcim ohňom lásky. Z prebodnutého srdca
kvapká krv. Čo vyjadruje tento znak? Veriaci príbuzní
vložili svojho drahého zosnulého do lásky Ježišovho
Srdca. I keby naňho zabudla celá rodina, toto Srdce bude
naňho stále pamätať.
My veriaci ľudia nejaký čas myslíme na svojich
zosnulých, smútime za nimi, modlíme sa za nich. Ale
akosi rýchle zabúdame na nich.
Božské Srdce však nezabúda nikdy. Obetuje sa za
nich, aby ich vyslobodilo z očistca. Nesie im nádej, že
raz ich privedie do večného pokoja v Bohu.
To je pre nás povzbudením, aby sme sa vkladali do
lásky Božského Srdca, aby sme zotrvali v jeho milosti,
mysleli na jeho lásku a odplácali mu ju láskou. Podobne
do Ježišovho Srdca môžeme vkladať aj našich drahých
zosnulých, obetovať za nich sväté omše, sväté prijímania,
Posol 11/03
dobré skutky.

Jaroslav Ivančo

NOVEMBER 2008
Úmysly Apoštolátu modlitby
Všeobecný: Aby svedectvo lásky obetované svätými
posilnilo kresťanov v ich oddanosti Bohu a blížnemu,
napodobňujúc Krista, ktorý prišiel slúžiť a nie dal sa
obsluhovať.
Misijný: Aby kresťanské spoločenstvá Ázie, kontemplujúc
Kristovu tvár, spoznali, ako nájsť najvhodnejšie spôsoby na
Jeho ohlasovanie, s plnou vernosťou evanjeliu, národom
tohto obrovského kontinentu tak bohatému v kultúre a
starých formách duchovnosti.
Úmysel KBS: Aby sme nezabúdali na našich
zomrelých, hlavne na tie duše, na ktoré si nikto
nespomína.
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Spovedanie pred prvým piatkom
Utorok od 17:00 streda od 16:30
štvrtok od 17:00 čas určený pre deti a mládež
piatok od 17:00
Sväté omše v 31. týždni Cezročného obdobia
4.XI. utorok
18.00 + Ján Tibenský a manž.Berta
5.XI. streda
17.00 + na úmysel ordinára
6.XI. štvrtok
18.00 + Cyril Miškela manž.Mária a zať Ondrej
7.XI. piatok – prvý piatok
18.00 + František Jursa, manž. a deti
8.XI. sobota
8.00 na úmysel
18.00 Pobožnosť sv.ruženca a čítanie zo života svätých
Upratovanie kostola č.d. 325 – 352
9.XI.32. Nedeľa Cezročného obdobia
Výr. posv. Lateránskej baziliky - sviatok
8.00 + Anton Herko
9.15
za farníkov
Liturgický kalendár
3.XI. pondelok
4.XI. utorok
5.XI. streda
6.XI. štvrtok
7.XI. piatok
8.XI. sobota

sv. Martin Porres, rehoľník
sv. Karol Boromeo, biskup
sv. Imrich
sv. Leonard, pustovník
sv. Engelbert, mučeník – prvý piatok
sv.Bohumír, biskup

Slovo na dnes

XL Tajomstvo zla

Peter sedel vonku, na nádvorí. Prišla k nemu
ktorási slúžka a povedala: „Aj ty si bol s Ježišom
Galilejským!“ Ale on pred všetkými zaprel:
„Neviem, čo hovoríš.“
Mt 26, 69 - 70

Zapretie
.
Ježiš Petrovi predpovedal, že ho zradí. Stalo sa to
vtedy, keď Ježiša zajali. Ježiš začína svoju krížovú cestu
a Peter musí v celej hĺbke prežiť vlastnú zradu svojho
Učiteľa. Neostal však pri zrade. Zradiť je ľudské, ale
omnoho krajšie je, keď po zrade nasleduje úprimná
ľútosť. Peter to dokázal. Potom mohol plniť poslanie,
ktoré mu zveril Ježiš - byť viditeľnou hlavou Cirkvi.
Zrada je prejavom slabosti. Niekedy chvíľkovej,
inokedy je to trvalý stav človeka. Tým, že sme slabí
ľudia, sme náchylní aj zrádzať. Zrádza sa na všetkých
úrovniach rodinného, pracovného a spoločenského
života. Ak po zrade nasleduje ľútosť, nemusí to skončiť
tragicky. Ak nenasleduje, následky môžu byť rozličné aj pre zradcu, aj pre zradeného.
Súčasťou zrád je aj zapretie viery. Počas života sme
účastníkmi mnohých rozhovorov s náboženskou
tematikou. Niektoré od nás žiadajú jednoznačný postoj:
verím alebo neverím; som kresťan alebo nie som; patrím
do Cirkvi alebo nepatrím; mám takéto zásady alebo
nemám. Kto sa to hanbí povedať, ten zapiera. Prečo to
ľudia robia? Majú slabú úctu k sebe. Nemajú bytostný
vzťah k Bohu. Sú „riedkymi“ kresťanmi a nevedia, prečo
patria do Cirkvi. Zrádza sa aj preto, lebo človek má
strach, že by musel svoju vieru dokázať, obhájiť a niečo
pre ňu vytrpieť. Zrádzanie Boha je podobné, ako keby
sme zrádzali svojho otca a matku, keď sa za nich
hanbíme. Niekedy svet zradcom tlieska. Zvlášť tým, ktorí
zrádzajú Boha.
Inými svet pohŕda. Boh nerobí ani jedno, ani druhé.
Čaká, na slzy ľútosti a obrátenie, ako ich vyronil prvý
pápež, sv. Peter. Potom dáva novú šancu prežiť radosť z
vyznania viery.
Marián Šuráb „Radosť z rozprávania“
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Keď je hriech dokonaný, splodí smrť.
Jak 1,15

Pane, niekedy prechádzam ulicami nášho mesta
a zmocňuje sa ma strach.
Nielen večer, keď sa stmieva, ale i cez deň, keď je svetlo
a ja vidím tmu v srdciach ľudí, ktorí dávajú v živote
priestor zlu, neláske, sebectvu, hriechu...
Pane, som tu v dnešný večer znova pri tebe, aby som ti
vyrozprával, ako mi je ľúto, ako ma bolí a ako zároveň
vnáša strach do môjho srdca, keď stretám ľudí, ktorí si z
hriechu nič nerobia, ktorí svoje šťastie hľadajú práve v
hriechu, ktorí hovoria, že majú radosť, keď môžu spraviť
zlo.
Aké je to kruté a hrozné, Bože!
Toľká tma v ľudskom srdci!
Bojím sa, Pane, keď vidím zlobu v srdci človeka, ktorú
prejavuje nenávistným pohľadom, vražednou rukou
či vražednou zbraňou.
Viem, Pane, viem, že by som bol pokrytec, keby som
hľadel iba na ľudí okolo seba, keby som nevyznal, že
tajomstvo zla a hriechu objavujem i sám v sebe, i vtedy,
keď ho nechcem, vtedy, keď sa ma tak nepochopiteľne
zmocňuje, keď mu tak hlúpo takmer celkom prepadám.
Ty, Pane, vidíš, aký som potom z toho nešťastný, aký
som možno niekedy bezmocný, ako to vnáša strach a
obavy do môjho života.
Niekedy si, Pane, myslím, že sa asi so zlom nedá nič
robiť: ľudia hrešili, hrešia a budú hrešiť.
Inokedy si myslím, že na našej planéte predsa nemôže
byť vojna, veď ľudia jasne vedia, že vojna je zlo, a
napriek tomu vidíme, že sa aj v našich časoch ľudia
zabíjajú a vraždia, strieľajú po sebe, terorizujú sa,
nenávidia sa...
Bože, koľko zla je v našich srdciach, v našich životoch.
Kladiem si tu pred tebou v dnešný večer otázku.
Čo s tým, Pane? Je tu východisko? Je možné sa z toho
dostať? Ty mi hovoríš: „Poď ku mne, poď ku mne
bližšie, neboj sa, zahľaď sa na môj život.
Prišiel som preto, aby som obetoval svoj život za hriech
celého sveta i za tvoj hriech.
Poď ku mne bližšie, ja som zomrel nielen preto, aby som
ťa zachránil z tohto tajomstva zla, ale tiež, aby som ti
priniesol plnosť života, nádej do tvojho srdca a istotu, že
nad zlom sa dá zvíťaziť. Možno sa budeš niekedy cítiť
nešťastný ako apoštol Pavol, ktorý hovorí: Aký som ja
nešťastný človek?! Kto ma z toho oslobodí a zachráni?
Pavol sa však zahľadel na mňa. Aj ty to urob. Vtedy sa
rozjasni v tvojej duši. Aj ty budeš môcť povedať:

„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje, vo všetkom
môžem víťaziť pomocou toho,
ktorý si ma zamiloval.“
Ježišu, prosím ťa pri tvojom oltári, kde znova počúvam
tvoje slová: „Toto je moje telo, toto je moja krv, ktorá sa
vylieva na odpustenie hriechov.“
Prosím ťa, Ježišu, vlož do môjho srdca svojho Ducha,
aby som mal jasný postoj k hriechu, i k tomu
najmenšiemu hriechu v sebe samom, ku každému tieňu
nelásky a sebectva.
Obdaruj ma, Ježiš, vnútorným zmyslom pre to, čo je zlé,
a pre to, čo je naozaj dobré.
Pane, vlož, prosím, do môjho srdca pevné rozhodnutie
nikdy sa nevzdávať, aj keby som sa neviem koľko ráz
cítil premožený tajomstvom zla.
Daj, prosím, aby som konal vždy podľa tvojej vôle.
Bože, buď milostivý mne hriešnemu, zmiluj sa, Pane,
nado mnou pre svoje veľké milosrdenstvo.
Stvor vo mne, Bože, čisté srdce, utvor vo mne nového
ducha, veď ty nepohŕdaš skrúšeným a poníženým
srdcom.
Jozef Šuppa SJ „V dnešný večer Pane.. – meditácie

STAREC Akýsi starý muž opatrne otvoril zadné dvere
domu, ktorý sme mali prenajatý. Aj keď ich otvoril len na
niekoľko centimetrov, videli sme, že oči sa mu lesknú a
zvráskavenú tvár má zarastenú strieborným strniskom. V
rukách držal prútený košík, v ktorom bolo niekoľko
kúskov nelákavo vyzerajúcej zeleniny. Zaželal nám dobré
ráno a ponúkol svoje produkty na predaj. Boli sme v
rozpakoch. Rýchlo sme si niečo kúpili, aby sme urobili
zadosť nášmu súcitu s týmto človekom, ale aj svojim
obavám.
Na ďalší týždeň k nám prišiel opäť. Vôbec nás to
nepotešilo. Keď sa nám predstavil, spomenuli sme si, že
tento človek býva v biednej chatrči dolu na ulici. Naše
obavy sa rozplynuli. Uvedomili sme si, že sklené oči
nemá od alkoholu, ale od šedého zákalu. Raz sa k nám
dovliekol obutý v dvoch rôznych pravých topánkach a
vytiahol fúkaciu harmoniku. Pomedzi rozhovor o
zelenine a náboženstve hral staré gospelové melódie.
Na jednej návšteve u nás z ničoho nič vykríkol: „Pán
je ku mne taký dobrý! Keď som dnes ráno vyšiel zo
svojej chatrče, pred dverami som našiel tašku plnú
topánok a šiat“ „Z toho máme naozaj radosť!“ povedali
sme. „Tešíme sa spolu s vami.“
„A viete, z čoho mám ešte oveľa väčšiu radosť?“
spýtal sa. „Práve včera som sa stretol s ľuďmi, ktorí by to
oblečenie a obuv potrebovali!“

Kým dáš, uvažuj raz, kým
prijmeš, uvažuj dvakrát, a
tisíckrát, kým niečo žiadaš.
————————————————————— Ebner-Eschanbachová

Bl. Rozália Renduová
9.november

9. novembra 2003 pribudlo na zoznam
blahoslavených meno sestry Rozálie Renduovej. Táto
francúzska
rehoľníčka
zo
Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul si za svoju
obetavú činnosť vyslúžila
obdiv nielen u
najbiednejších, ktorým pomáhala, ale aj u najvyšších
duchovných a štátnych predstaviteľov.
Jeanne-Marie Renduová sa narodila 9. septembra
1786 v Conforte vo Francúzsku ako najstaršia zo štyroch
dievčat. Rodičia boli obyčajní vrchári, ktorí však požívali
úctu v celom kraji. Keď vypukla Francúzska revolúcia,
mala Jeanne-Marie tri roky. Dom jej rodiny sa stal
útulkom pre prenasledovaných kňazov - pod menom
Pierre tam našiel azyl aj biskup z Annecy. Jeanne-Marie
vyrastala v prostredí silnej viery. Prvé sväté prijímanie
prijala v noci v rodnom dome. Po smrti otca 12. mája
1796 a onedlho aj štvormesačnej
sestričky ako najstaršia pomáhala matke
starať sa o mladšie deti. Po ukončení
hrôzovlády odišla na výchovu k sestrám
uršulínkam. Raz počas prechádzky v
meste sa dozvedela o nemocnici, kde sa
vincentky starali o chorých a veľmi
zatúžila pridať sa k nim. Matka jej to
napriek jej mladému veku dovolila. Dňa
25. má}a 1802 teda prišla do
materského domu Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky v Paríži. Prijala meno Rozália a bola
poslaná do najchudobnejšej štvrte Paríža — Mouffetardu,
aby pomáhala chudobným. Zostala tam 54 rokov. Najprv
navštevovala chorých a chudobných, vyučovala deti
katechizmus a učila čítať dievčatá, ktoré prijali do
bezplatnej školy. Kráčala k Bohu cestou služby
chudobným. „Najlepšie sa mi rozjíma na ulici,“
hovorievala. Roku 1815 sa stala predstavenou komunity.
Na pomoc trpiacim otvorila ošetrovňu, lekáreň, školu pre
chudobné deti, sirotinec, škôlku, dom pre nemajetných
starcov. Bola obklopená obetavými a čoraz početnejšími
spolupracovníkmi. Prichádzala za ňou vysokoškolská
mládež, ktorú zapájala do dobročinných diel. Ani bohatí
nevedeli odolať takej silne presvedčivej žene. V čase
epidémie cholery v rokoch 1832 a 1846 so spolusestrami
zbierala po uliciach chorých. Počas vzbúr v júli 1830 a
vo februári 1848, prechádzala pomedzi barikády
pomáhať raneným bez rozdielu príslušnosti. Jej odvaha
vzbudila veľký obdiv. Napoleon III. jej v roku 1852
udelil Kríž čestnej légie. Napriek slabému zdraviu
neúnavne pracovala po celý svoj život. No únava,
choroby, vek a množstvo práce ju úplne oslabili. Počas
posledných dvoch rokov života postupne strácala zrak.
Zomrela po krátkej chorobe 7. februára 1856. Správu o
smrti sestry Rozálie priniesli viaceré parížske noviny a na
pohrebe sa zúčastnili desaťtisíce chudobných. Na jej
hrobe neďaleko vstupnej brány cintorína Montparnasse
dodnes nechýbajú kvety. Na náhrobku pomníka môžeme
čítať tieto slová: „Dobrej matke Rozálii jej vďační
priatelia, chudobní aj bohatí.“
Spracovala Sr.Anna DKL
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