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Pamätaj na večnosť

Lakomstvo
je
veľmi
zlou
vlastnosťou.
A keď
vedie
k
majetkovým
sporom,
vyúsťuje
zvyčajne do nenávisti. Lakomstvo sa
najčastejšie prejavuje v sporoch o
dedičstvo, keď sa súrodenci navzájom
preklínajú, ba preklínajú aj zosnulých
rodičov
pre
ich
domnelú
nespravodlivosť.
Pán Ježiš miloval viac chudobu ako
bohatstvo. Preto sa mu lakomstvo, čiže
nezriadená túžba po peniazoch priam
hnusila. Ježiš už využil situáciu, keď
ho raz dvaja bratia žiadali, aby ich
rozsúdil v spore o dedičstvo, aby
prehovoril proti namysleným boháčom.
Mnohí boháči sa domnievajú, že im
majetok prináša bezpečie, istotu,
šťastie a blažený život. Ako boháč,
ktorý zozbieral bohatú úrodu a teraz
premýšľal, ako využije nadbytok
bohatstva. „Blázon, ešte tejto noci
požiadajú
o
tvoj
život...“
Neuvedomuješ si, že smrť niekedy
prichádza v noci a infarkt čaká na teba
za rohom... Zomrieš a čo s toľkým
majetkom ?
Človek tu na zemi miluje veľa vecí:
dom, záhradu, auto, nábytok, chatu,
peniaze. Ale málo ľudí premýšľa nad
tým, že toto všetko je len prechodné a
pominuteľné. Veľmi pekne o tom
napísal istý filozof: „Keď miluješ
kryštál nezabudni, že je to len sklo!“
Z dejín poznáme cisára Juliana
Apostatu - Odpadlíka. Narodil sa v
období, keď Cirkev už zažívala
obdobie slobody a preto bol aj
pokrstený. Julián veľmi túžil po
bývalej sláve Ríma, po moci, po
bohatstve. Učili ho, že Kristus skôr

hovoril o pokore, o láske k blížnemu, o
chudobe. A preto od viery odpadol,
Krista – nazýval ho Galileječanom –
znenávidel a ako cisár rozpútal ďalšie
kruté prenasledovanie kresťanov. Keď
raz uvidel pri práci stolára Filemóna,
horlivého a neohrozeného kresťana
posmešne zvolal, čo robí tvoj
Galilejčan? Filemón bez strachu
odpovedal: Chystá ti rakvu! Netrvalo
dlho a cisár Julián bol ťažko ranený.
Jeho posledné slova boli: Zvíťazil si
Galilejský!
Keď si len pomyslíme, koľko
vládcov, štátnikov, bankérov, kupcov,
priemyselníkov videlo zmysel života v
zhromažďovaní bohatstva. A napokon
aj tak všetci pomreli a svoj majetok
ponechali iným. Čo sa stalo s ich
nesmrteľnými dušami?
Dnešná nová moderná doba
priniesla aj svoje nové moderné slovo
„sponzor“. Sponzori podporujú šport,
kultúru, politické strany, ale je málo
takých sponzorov, ktorí podporujú
charitu, miestnu cirkev, dobročinné
ústavy... A práve takýto sponzori by
mali pamätať na slová evanjelia: „A tak
je to aj s tým, kto si zhromažďuje
poklady, ale pred Bohom nie je
bohatý.“ Ich sponzorstvo býva často
krát zamerané len na vlastnú reklamu,
na ich osobný prospech, svetskú slávu.
Takýto ľudia nikdy nepochopia, že aj
keď sú na tomto svete bohatí, ale pred
Bohom budú chudobní a úbohí.
Mimochodom,
toto
varovanie
neplatí len pre boháčov, ale toto
varovanie platí aj pre nás všetkých !
Alfonz Vladimír Sabo, farár

Bazilika svätého Petra v Ríme

R.: Ochráň ma, Bože,
k tebe sa utiekam.
1. Ty, Pane, si môj podiel
na dedičstve a
na kalichu,
v tvojich rukách je
môj osud.
2. Pána mám vždy pred
očami;
a pretože je po mojej
pravici, nezakolíšem sa.
- R.
3. Preto sa raduje moje
srdce +
a moja duša plesá
aj moje telo odpočíva v
nádeji.
4. Lebo nenecháš moju
dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj
svätý videl porušenie.
- R.
5. Ukážeš mi cestu
života.+
U teba je plnosť
radosti, po tvojej
pravici večná slasť.
- R.
(Ž16,5+8.9-10.11)

Silní v Kristovi

Prines kvety, kým je čas

Blíži
sa
záver
cirkevného roka, ale aj
advent a Vianoce, keď si
pripomenieme
príchod
Ježiša Krista, Božieho
Syna na našu zem.
Čítania zo Svätého písma však posúvajú našu pozornosť
ďalej a veľmi vážne nás upozorňujú na znaky konca.
Posledné časy nám pripomínajú i samotné dejiny
ľudstva. V Ježišovej reči je zakomponovaná aj
predpoveď o páde Jeruzalema. To, ako sa na konci
vekov naplnia ľudské dejiny, keď „v tých dňoch, po onom
súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy
budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť“
(Mk 13, 24), tak je to obsiahnuté i v jednotlivých
udalostiach ľudských dejín. Hrôzu konečných časov, ako
znak úplného konca v dejinách ukazuje zničenie
Jeruzalema vo vojne Židov s Rimanmi v rokoch 66 - 70
po Kristovi. Keď roku 66 vyvrcholilo dlhodobé napätie
medzi Židmi a Rimanmi v mohutnom povstaní Židov,
Rimania museli sústrediť veľké sily, aby situáciu zvládli a
neobyčajne krvavú vojnu ukončili dobytím Jeruzalema
roku 70. Priebeh udalostí opísal historik Jozef Flavius v
knihe Židovské vojny. Na strane Židov vtedy zahynulo
vyše milióna ľudí. Cesta do Jeruzalema bola posiata
krížmi, na ktorých boli pribití porazení Židia, dokonca pre
nedostatok dreva ich Rimania pribíjali na jeruzalemské
hradby. Židia zažili nepredstaviteľné utrpenie. Po
víťazstve Rimania nenechali v Jeruzaleme kameň na
kameni, chrám úplne zničili a Židov rozohnali do celého
sveta. Z celého jeruzalemského chrámu zostal dodnes
zachovaný iba jeden múr, ktorý má príznačný názov Múr
nárekov.
Boj dobra so zlom mával vždy nadľudské rozmery.
Jediný spôsob, ako sa môžeme stať silnými voči hrôzam,
ktoré presahujú každého človeka, je prijať Pavlovo
odporúčanie: „Oblečme si pancier viery a lásky a prilbu
nádeje na spásu. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby
sme získali spásu“ (1Sol 5.8).
Nevieme, aký bude úplný koniec ani kedy nastane.
Lenže to nie je podstatné. Dôležité je dennodenne byť v
spojení s Ježišom Kristom - víťazom nad každým
utrpením a smrťou.

„Jeden váš výrok ma hlboko zasiahol,“ stálo v liste
istej starej matky. „Bol to výrok: ,Prines kvety, kým
umriem.' Mnohého sme sa zriekli, detí mohli vyštudovať
a dotiahli to ďaleko. Teraz sa k nám obrátili chrbtom. Už
pred rokmi. Neviem prečo. Už im na nás nezáleží."

Róbert Bezák

Učme sa spoločne správne modliť a spievať
Desatoro Božích prikázaní:
nepodlieha zmenám zo strany človeka, čo sa týka obsahu, len v
súlade s vývojom živého jazyka, akým je slovenčina.
1. Ja som Pán, tvoj Boh !
Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa
klaňal.
2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho bížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Ak ešte máš otca alebo matku, nenechávaj ich len tak
bez povšimnutia. Hoci máš oj doktorský titul, aj keď
musíš myslieť na veľa vecí, aj keď máš veľa roboty. Nie
si človek, ak zabúdaš na svojho starého otca či starú
matku a nenájdeš si pre nich čas.
Aj keď majú, čo potrebujú, pripadajú si zabudnutí,
lebo im chýba tvoja náklonnosť, lebo stratili srdce svojho
dieťaťa. Medzi rodičmi a deťmi mohlo k všeličomu
dôjsť. Možno pre zaťatosť na oboch stranách vznikla
priepasť. Ale keď človek trpí, a najmä ak je to vlastný
otec, vlastná matka, musíš na všetko zabudnúť a znova
priniesť „kvety“: tvoju pozornosť a náklonnosť a pomoc.
Inak si nezaslúžiš volať sa človekom.
Phil Bosmans „Mám ťa rád“

Sväté omše v 33. týždni cezročného obdobia (B)
16.XI. pondelok
17.00 Za + Štefana Nagya (30 deň) a manželku Helenu
17.XI. utorok
17.00 Za + Jána
18.XI. streda
17.00 Za + Františka Jursu, manželku a deti
19.XI. štvrtok
17.00 Za + Jána Stojkoviča a nevestu Jarku
20.XI. piatok
17.00 Za + Antona a Máriu Polákových a rodičov
21.XI. sobota
8.00 Za + Rudolfa a Teréziu Ochabových, zaťa Jána a
rodičov
Upratovanie kostola č.d. 52 - 75
22.XI. 34. Nedeľa cezroč.obdobia (B) – Krista Kráľa
8.00 Za + Karola Latiku, Annu a Jozefa Liptákových
9.15 Za farníkov
Liturgický kalendár
16.XI. pondelok
17.XI. utorok
18.XI. streda
19.XI. štvrtok
20.XI. piatok
21.XI. sobota
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sv.Margita Škótska, sv.Gertrúda, panna
sv.Alžbeta Uhorská, rehoľníčka
Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv.Pavla
sv. Mechtilda
sv. Félix z Valois, vyznavač
Obetovanie Panny Márie

Slovo na dnes

Pane, pomôž mojej slabej viere
Mk 9,24

Anjel

BDELOSTI

Anjel bdelosti je spriaznený s anjelom pomalosti. Dnes je
bdelosť obľúbeným slovom duchovných autorov. Predovšetkým
vietnamský budhistický mních Thich Nhat Hanh často hovorí o
bdelosti, o umení žiť bdelo. Preňho celá múdrosť budhistického
učenia spočíva vo vlievaní energie bdelosti do každodennej
činnosti. Už ako mladý mních sa naučil robiť každý úkon s
bdelosťou. Jeho askéza a každodenný nácvik spočívali v
bdelosti vo všetkom, čo robil, v každom dychu, každom kroku, v
umývaní riadu aj umývaní rúk. Zakaždým, keď si umýval ruky,
hovoril: „Voda tečie cez tieto ruky. Chcem ju používať opatrne,
aby som udržal našu vzácnu planétu.“
Bdelosť znamená dbať, venovať pozornosť, veľmi si vážiť,
byť pozorný pri niečom. A má aj do činenia s prebúdzaním. Kto
si bdelo stráži svoj dych, kto bdelo vedie svoje kroky, kto bdelo
berie do ruky lyžicu, kto sa naplno venuje tomu, čo práve robí,
ten sa prebúdza. Budha predsa znamená prebudený. A ten
tvrdí, že mnohí z nás iba prežívajú v spánku. Vôbec nevnímajú,
čo robia. O svojom živote si vytvorili ilúzie. So skutočným
životom však nie sú v kontakte. Bdelosť nás chce uviesť do
kontaktu s vecami, s ľuďmi. Raz sa pýtali mnícha, ktorý
praktizoval zen-budhizmus, ako medituje. Odpovedal: „Keď
jem, tak jem. Keď sedím, tak sedím. Keď stojím, tak stojím. Keď
idem, tak idem.“ Potom však zvedavec namietol: „To predsa nie
je nič zvláštne. To predsa robíme všetci.“ Na to mních
odpovedal: „Nie, ty keď sedíš, tak už stojíš. A keď stojíš, tak si
už na ceste.“
Meditačné cvičenia spočívajú v tom, že dbám na to, čo
práve robím. Potom zistím, že bdelosť je duchovná sila, ktorá
môjmu životu dáva nové korenie. Potom mám pocit, že sám
žijem, namiesto toho, aby niekto prežíval môj život za mňa. A
cítim, že život je tajomstvo plné hĺbky, živosti a radosti.
Bdelosť má do činenia s úctou, s ocenením. Pozorne
narábam so svojím dychom, pretože v ňom cítim Boží dych,
ktorý ma napĺňa životom a ktorého uzdravujúci dotyk preniká
celým mojím telom. Pozorne beriem do ruky svoje náradie,
pretože v ňom vidím ľudské úsilie, ktoré ho vytvorilo. Pozorne
narábam s kvetmi v mojej izbe, pretože keď sa ich dotýkam,
cítim tajomstvo stvorenia a samotného Stvoriteľa.
Bdelosť je znamením duchovného človeka nielen pre
mníchov zen-budhizmu, ale aj pre západných mníchov. Aj svätý
Benedikt vyzýva svojich bratov, aby s kláštorným náradím
zaobchádzali starostlivo a opatrne. Všetko je to vzácne ako
posvätné oltárne náčinie. Aj my rehoľníci však často zabúdame
na ostražitosť. Aj my často nevedomky zaobchádzame so
svojimi knihami, s riadmi, s náradím. Aj my často nevedomky
búchame dverami. Zrejme všetci vo svojej každodennej
neopatrnosti a nevedomosti potrebujeme anjela bdelosti, ktorý
nás vždy znova postrčí, prebudí a ktorý nás upozorní na to, že
sa máme sústrediť na daný okamih, že máme plnú pozornosť
venovať tomu, čo práve robíme.
Bdelosť pri každej činnosti dáva môjmu životu jemný
nádych. Plne sa koncentrujem na prítomnosť, som zajedno so
sebou aj s vecami. Túto bdelosť však nedostávame len tak do
daru. Treba ju denne precvičovať. Stane sa meradlom mojej
duchovnosti. Môžeme používať tie najzbožnejšie slová, alebo
robiť krásne duchovné prednášky, keď tam však niet bdelosti,
všetko sú to iba plané reči. Želám ti, aby ťa anjel bdelosti
uvádzal stále hlbšie do umenia života, aby si objavil chuť do
života a aby si robil všetko pozorne a s úctou, pretože všetko je
cenné. Veď Boh všetko nádherne stvoril a prenikol svojím
duchom.
Anselm Grün „Anjeli pre život“
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Dobrý Ježišu,
mám radosť, že môžem byť v túto chvíľu tu pred tebou a
s tebou. Ďakujem ti za tento čas, pre mňa taký vzácny a
potrebný, a prosím, nech mi je darom, nech ho
nepremárnim.
V dnešný deň ťa chcem osobitne prosiť o posilnenie
mojej viery.
Keď sa teraz stretám s tebou, prichádzajú mi na um tvoje
stretnutia s ľuďmi. Ľudia k tebe prichádzali a o niečo ťa
prosili. Často si im položil otázku: A uveríš tomu, že ti to
môžem urobiť? Marte, Lazárovej sestre, si pri hrobe
položil otázku priamo: Veríš tomu, že ja som Vzkriesenie
a život? Od svojich apoštolov a učeníkov si sa dožadoval
viery v teba a uisťoval si ich, že vierou môžu dosiahnuť
večný život. Na druhej strane nemožno si nevšimnúť, ako
si im vyčítal nedostatok ich viery v teba. Hovoril si im:
Ešte stále nemáte vieru, vy maloverní! A svojho prvého z
apoštolov si musel pokarhať: Prečo si zapochyboval?
Prosil si svojich apoštolov: Verte v Boha a verte vo mňa.
Bolesťou tvojho srdca bolo, keď si sa stretal s
generáciami ľudí, ktorým chýbala viera. Pre chýbajúcu
vieru si nemohol urobiť nijaký zázrak vo svojom rodnom
Nazarete. Apoštolovi Petrovi si zveril službu posilňovať
vieru svojich bratov. A samotní apoštoli ťa prosili: Pane,
daj nám väčšiu vieru. Aj muž z evanjelia ťa prosil: Pane,
verím, pomôž mojej slabej viere.
Ježišu, ako je to s mojou vierou v teba? Keď prichádzam
k tebe, chcem ti opäť ďakovať za milosť veriť, za túžbu
milovať, modliť sa. Dnes chcem prosiť o posilnenie
mojej viery. Viera je tvoj dar a bez viery sa ti nemôžem
páčiť. Bez viery ťa nemôžem poznať a skusovať, že ty si
Cesta, Pravda, Život.
Ježišu, pomôž mi veriť v teba.
Ježišu, pomôž mojej slabej viere,
Ježišu, pomôž mi počúvať tvoje slová, lebo z počúvania
tvojich slov sa rodí viera.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď je vystavená skúškam,
keď je ohrozená v ťažkostiach, v chorobe, v zlyhaniach, v
neúspechoch, v trápeniach, v problémoch, v nešťastiach.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď ma prenasledujú
pochybnosti, keď sa do mojej duše vkráda temnota,
úzkosť a strach.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď je ohrozovaná zlým
príkladom druhých, keď je znečisťovaná hriechmi tvojej
Cirkvi, hriechmi tvojich služobníkov.
Ježišu, pomôž mojej viere v skúškach, keď ju televízia,
rozhlas, časopisy i noviny vystavujú posmechu, keď ju
spochybňujú, odsudzujú, ponižujú a pohŕdajú ňou.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď si ju sám oslabujem tým,
že podľa nej nežijem, keď iba hovorím o viere, ale
chýbajú mi skutky viery a moja viera sa stáva mŕtvou.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď vidím, ako ju opúšťajú
moji blízki i známi. Prosím, daruj mi milosť veriť v
nádeji proti všetkej nádeji.

Ježišu, pomôž mi byť svedkom viery v teba, žiť životom
podľa tvojho slova, milovať činorodou láskou, láskou,
ktorá všetko znesie, všetko verí, všetko dúfa, všetko
pretrpí.
Pomôž mi svedčiť o viere trpezlivosťou, odpúšťaním,
radosťou z nádeje, akú mi dáva viera v tvoje prisľúbenia,
šťastím, aké vkladáš do srdca iba ty, pokojom, ktorý je
darom a ovocím tvojho Ducha, pokorou i
milosrdenstvom, ktoré pramenia z tvojho prebodnutého
Srdca.
Daj, aby som stále, aj vo chvíľach skúšky mohol
skusovať a vyznávať - viera je moje víťazstvo. Viera v
teba, Pane, je mojou nádejou, viera v teba je mojím
životom, viera v teba je mojou slávou.
Jozef Šuppa SJ „Modlitby pred eucharistickým Ježišom“

AKO ZAČÍNALI... Winston Churchill sa v detstve zdal byť taký
pomalý a ťažkopádny, že jeho otec si robil starosti, že sa
nedokáže postarať o živobytie.
Charlesovi Darwinovi sa v škole vôbec nedarilo, až mu jeho
otec jedného dňa povedal: „Budeš na hanbu sebe a celej svojej
rodine!“
Thomasa Edisona jeho prvý učiteľ charakterizoval ako
„jalového“ chlapca, z ktorého nikdy nič nebude. Jeho otec ho
takmer presvedčil o tom, že je „hlupák“.
G. K. Chesterton, anglický spisovateľ, nevedel do svojich
ôsmich rokov čítať. Jeden z jeho učiteľov mu povedal: „Keby
sme mohli otvoriť tvoju hlavu, nenašli by sme tam žiadny
mozog, len hrudu bieleho tuku.“
Rodičia Alberta Einsteina sa obávali, že ich dieťa je zaostalé.
Na vysokej škole sa mu až tak nedarilo - s výnimkou
matematiky, že profesor ho požiadal, aby radšej zo školy
„vypadol“.

Ďalšie čítania: Dan 12,1-3; Ž 16,5.8-11; Heb 10,1114.18
ČÍTANIE:
Keď Ježiš žil na zemi, mnohí Židia verili, že Boh už
rozhodol o konci ľudských dejín. Ježiš v dnešnom čítaní
podal o tom viac detailných informácií. Po období
kozmického chaosu, keď už nebude svietiť slnko a mesiac a
hviezdy padnú z neba, Ježiš sa zjaví na oblohe s veľkou
mocou a slávou. Pošle svojich anjelov, aby zhromaždili jeho
ľud z celého sveta. Pre kresťanov je teda koniec dejín
začiatkom novej skúsenosti života s Ježišom. Kresťania v
prvom storočí s nadšením očakávali Ježišov návrat a každý
deň sa modlili: „Príď, Pane Ježišu“ (Zj 22,20). Môžeme žiť
v neprestajnej nádeji. Na jednej strane túžime po Ježišovom
návrate, aby sme s ním mohli byť večne, a na druhej strane
musíme naďalej verne žiť tu a teraz. Máme nádej na
budúcnosť, že budeme s ním a prisľúbenie, že sa v
ktorejkoľvek chvíli môže vrátiť a vziať si nás. Ježiš používa
podobenstvo o figovníku. Hovorí nám, aby sme skúmali
očividné znamenia viditeľné pre tých, ktorí ich vedia
rozoznať. Nikto však nepozná presný dátum Ježišovho
návratu - ani sám Ježiš to nevie. Len Boh Otec to vie. Ježiš
uprostred toho chaosu ponúka uistenie: „Nebo i zem
pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.“
MEDITÁCIA:
•Aký dosah má na náš spôsob života informácia,
že tento svet sa skončí?
•Ako to ovplyvňuje naše rozhodnutia? Malo by to mať
vplyv aj na to, ako trávime čas a míňame peniaze?
•Ježiš hovorí, že nebo a zem pominú, ale jeho slová
ostanú naveky. Čo nám to hovorí o dôležitosti jeho slov?
Koľko času venujeme tomu, aby sme zistili, čo nám Boh
zjavil vo Svätom písme?
MODLITBA:

Boh sa nepýta, čím si
si bol v minulosti,
minulosti ,
ale čím si teraz.

„Príď, Pane Ježišu“ je silná modlitba. Skúsme sa
ju pravidelne modliť a očakávajme, že dostaneme
príležitosti slúžiť Ježišovi. Budeme ich dostávať od rôznych
ľudí a na rôznych miestach. Takto budeme zohrávať svoju
úlohu pri urýchlení Ježišovho druhého príchodu a šírení
jeho kráľovstva na zemi.

_________________________________________________ Eckart

lectio divina
Príď, Pane Ježišu!
Mk 13,24-32
V tých dňoch, po tom súžení, zatmie sa slnko a mesiac
nevydá svit. 25Z neba budú padať hviezdy a mocnosti, ktoré
sú v nebesiach sa budú chvieť. 26Vtedy uvidia Syna človeka
prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27Vtedy
vyšle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch
svetových strán, od kraja zeme až po kraj neba. 28Od
figovníka si vezmite poučenie! Keď jeho ratolesť omladne a
objavia sa listy, viete, že leto je blízko. 29Tak aj vy, keď
zbadáte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi.
30
Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým
sa toto všetko nestane. 31Nebo i zem pominú, ale moje slová
sa nikdy nepominú. 32O tom dni alebo hodine však nevie
nikto - ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.
24
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KONTEMPLÁCIA:
V Dan 12,1-13 čítame o videní konca čias. V
tomto videní tí, ktorí sa naučili konať správne a takto učili aj
iných, boli spasení. Daniel tiež poukazuje na Zj 21,27 a
Baránkovu knihu života, kde je zoznam všetkých, ktorí
budú spasení. Heb 10,11-14.18 porovnáva Ježišovo
kňazstvo so židovskými kňazmi. Ježišovo kňazstvo a jeho
obeta nám získavajú všetko. Preto sú prisľúbenia naznačené
v knihe Daniel a potvrdené v Markovom evanjeliu také isté.
www.fara.sk/vistuk, www.vistuckespektrum.sk
Spoločenstvo pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice
vo Vištuku

