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Pravda proti klamstvu

Dnešná mladá generácia už
nepozná inscenácie politických procesov
päťdesiatych rokov. ŠTB si najprv
vytipovala obeť, ktorú zatkla. Po dlhšom
vyšetrovaní (bitke, vyhrážkach, sľuboch,
psychologického spracovávania) dostal
obeť do rúk prokurátor. Ten vypracoval
obžalobu a doručil ju súdu. Za patričné
kulisy – v súdnej sieni boli zástupcovia
závodných výborov, pracujúceho ľudu –
začala fraška – súdny proces. Prokurátor
doslova
hrmel
proti
nepriateľovi
ľudovodemokratického zriadenia, proti
nepriateľovi pracujúceho ľudu, proti
agentovi cudzej mocnosti či zapredancovi
Vatikánu a za podpory spravodlivého
hnevu načúvajúcich žiadal najvyšší možný
trest a ten bol od dlhodobého väzenia cez
doživotie až po šibenicu. Mám dojem, že
súdruhovia neboli až takí ateisti, aby
nepoznali Písmo, evanjeliá, a aby sa
nepoučili na súdnom procese Ježiša Krista.
Ježišov proces je podobná smutná
fraška. Ešte predtým ako bol Ježiš zajatý,
už bol odsúdený! „Veľkňazi a farizeji
zvolali veľradu a hovorili: Čo robiť? Tento
človek robí mnohé znamenia. Ak ho
necháme tak, uveria v neho všetci, prídu
Rimania a zničia nám i toto miesto i
národ.“ Kajfáš im povedal: „Vy neviete
nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie,
ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie
celý národ.“ (Jn 11,47)
V noci, bez svedkov je Ježiš zajatý
a začne protiprávne vypočúvanie, proces a
odsúdenie. Hoden je smrti! Nechcú, aby
bol Ježiš ukameňovaný. On musí byť tak
ako najväčší zločinec, spojenec Belzebula,
ukrižovaný, aby sa ľud od neho odvrátil.
Táto súdna fraška pokračuje aj pred
Pilátom. Veľrada si je dobre vedomá, že
táto obžaloba je postavená na klamstve. A
z právneho hľadiska to veľmi dobre vie aj
Pilát. Za podpory „hnevu ľudu“ farizeji
žiadajú trest smrti. Pilát kľučkuje, chráni

nie pravdu, ani Ježiša, ale chráni prvom
rade seba. Do tohto procesu je zapletený aj
vrah Jána Krstiteľa, smilník, kráľ Herodes.
Aj on je presvedčený o Kristovej nevine,
ale nezaujíma ho to. Preto Ježiša neodsúdi,
ale ho ani neprepustí. Nech to vyrieši Pilát!
Pilát – a tu už veľrada previedla
proces do politickej roviny „Ježiš sa robí
kráľom“, koná ďalší zúfalý krok: amnestia.
Koho chcete, aby som vám prepustil,
Ježiša alebo Barabáša? Barabáša! Ježiša
ukrižuj! Potom skúša city: „Dá Ježiša
zbičovať, vojaci ho korunujú tŕním.
Zúboženého ho ukazuje davu: „Ajhľa,
človek! … Nepochodil, dav reve: „Ukrižuj
ho!“ Kristov osud je teda spečatený. „Tu
im ho vydal, aby ho ukrižovali.“ (Jn 19,16)
V tomto zmätku nezabúdajme na
Pilátovu otázku: „Si židovský kráľ?“ Pán
Ježiš mu vysvetľuje, že nie je pozemským
kráľom, ani o takéto kráľovstvo neusiluje.
Jeho kráľovstvo je len duchovné a on „ sa
preto narodil a prišiel na svet, aby vydal
svedectvo o pravde. Každý, kto je z
pravdy, počúva jeho hlas.“ Preto môžeme
skonštatovať, že celý zinscenovaný proces
je procesom klamstva proti pravde. Z tohto
procesu Ježiš vychádza ako úplne
porazený. Pravda však víťazí! Dnes nikto
neoslavuje veľkňaza Kajfáša, farizejov,
Piláta alebo Herodesa, ale miliardy ľudí
dnes oslavujú Krista. Krista Kráľa.
Pán Ježiš povedal pred Pilátom
ešte jednu pravdu: „Každý, kto je z pravdy,
počúva môj hlas.“ Ak je vo svete ešte
mnoho neprávosti, tak je to len preto, že
Kristov hlas je násilne umlčovaný, presne
tak, ako to bolo za čias veľrady. Spojme sa
teda všetci proti klamstvu, hriechu a
bojujme za Kristovu pravdu. Ak budeme
bojovať za Kristovu pravdu, tým budeme
bojovať za lepší, mravnejší a šťastnejší
svet. Kristus Kráľ nám bude v tomto boji
pomáhať, lebo PRAVDA VÍŤAZÍ!
Alfonz Vladimír Sabo, farár

R.: Pán kraľuje,
oslavujme ho.

1. Pán kraľuje,
velebou sa zaodel;
zaodel sa Pán,
udatnosťou sa prepásal.
- R.
2. Tak upevnil zemekruh,
že sa nezachveje.
Pevný je tvoj trón
oddávna,
ty si od vekov.
-R.

3. Veľmi vierohodné
sú tvoje svedectvá;
tvojmu domu, Pane,
patrí posvätná úcta
po všetky časy.
- R.

(Ž93, 1ab. 1c-2.5)

Žiť s Kristom, znamená kraľovať

Oznamy

Korunovácie či uvedenia do
dôležitých vládnych úradov sú
chvíle slávy naplnené gratuláciami
a želaniami úspechov. Aj Ježiš
prežil takú chvíľu, keď bol
korunovaný za kráľa. Konala sa
však na Veľký piatok. V ten deň
bol Kristus na Golgote vyzdvihnutý
nad celý svet po tom, ako prešiel
„kráľovskou“ cestou Kalvárie na
trón, ktorým bol kríž. Korunovácia bola pre Ježiša
chvíľou spätne poukazujúcou na celý jeho život, v
ktorom nikdy nehľadal svoju vôľu, ale len vôľu svojho
Otca. Lebo pravda nie je na prvom mieste vedieť
filozofovať, správne logicky myslieť či hlásať veľké
rozumové idey. Pravda je posolstvo, ktoré svojím
životom priniesol Ježiš. Pravdivo človek žije, keď
ponúka svoj život, aby bol svet lepší, aby si boli ľudia
bližší, aby bolo medzi nimi viac priateľstva a lásky. Pilát
a jemu podobní nikdy nemohli pochopiť, čo je pravda,
lebo žili zahľadení do seba samých. Pilát vedel, že Ježiša
vydali len zo závisti a z nenávisti. Umyl si síce nad tým
ruky, ale súčasne ho dal zbičovať a poslal ho na smrť. Za
každú cenu si hľadel zachrániť vlastnú mocenskú pozíciu
a tomu bol ochotný obetovať aj pravdu o Ježišovej
nevine. Pravdu nie je ťažké poznať, pravdu je ťažké žiť.
Znamenalo by to však opustiť cestu nepravdy. „Moje
kráľovstvo nie je z tohto sveta“ (Mk 18, 35) povedal Ježiš
práve Pilátovi. Pravdivo to pochopil kajúci lotor na kríži,
ktorý uznal svoj pochybný život, za ktorý musel niesť
zaslúžený trest. Ježiš svojím životom ukázal, že niet inej
cesty pravdy, ako dennodenne konať tak, aby sa v našom
živote zviditeľňoval Boh, ktorý je láska. Lebo žiť
Kristovou láskou znamená kraľovať. Kristus je kráľom
tých, ktorí budujú svoj život v Božej láske

• V nedeľu 8.11.2009 sa v celej Bratislavskej arcidiecéze
konala prvá svätomartinská zbierka, ktorej výťažok bol
určený na podporu spoločenstva Cenakolo v Kráľovej
pri Senci. V našej farnosti sa na tento účel vyzbieralo
201,26 € (6 063,10 Sk).

Róbert Bezák

• Minulú nedeľu 15.11.2009 sa konala zbierka pre
potreby farnosti. Na tento účel sa vyzbieralo 529,76 € (
15 959,50 Sk). Za vašu šťedrosť a milodary vám
vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“! Z tejto zbierky
bude uhradený plyn a elektrická energia v kostole.
• Na Prvú adventnú nedeľu 29.11.2009 pri svätých
omšiach o 8,00 a o 9,15 h. budeme požehnávať
adventné vence a sviečky. Vence a sviečky si môžete
priniesť do kostola na posvätenie, aby vám vo vašich
rodinách pripomínali čas radostného a nábožného
očakávania Kristovho príchodu.
• Budúcu nedeľu 29.11.2009 sa uskutoční zbierka pre
potreby Bratislavskej katolíckej charity.

Sväté omše v 34. týždni cezročného obdobia (B)
23.XI. pondelok
17.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny
24.XI. utorok
17.00 Za + Františka a manželku Belkových a syna
Viliama
25.XI. streda
17.00 Za + Petra Peška (10. výročie)
26.XI. štvrtok
17.00 Za + Veroniku Uhlárovú a rodičov
27.XI. piatok
17.00 Za + Antona Radakoviča (nedožitých 80 rokov)
28.XI. sobota
8.00 Za + Vendelína Vanáka a rodičov
Upratovanie kostola č.d. 76 - 100

Učme sa spoločne správne modliť a spievať

29.XI. 1. Adventná nedeľa (C)
8.00 Za + Františka a Máriu Podolských
9.15 Za farníkov

Pieseň č.288,

Nesprávne

Liturgický kalendár

Naveky chcem tvojou byť a žiť tvojej oslave
23.XI. pondelok
24.XI. utorok
25.XI. streda
26.XI. štvrtok
27.XI. piatok
28.XI. sobota

Správne (otvor si spevník)

Naveky chce tvojim byť a žiť k tvojej oslave
(spievame o svojom srdci, nie o sebe)
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sv.Klement I., pápež a mučeník
sv.Ondrej Dung-Laca, kňaz a spol., mučeníci
sv.Katarína Alexandrijská, panna a mučenica
sv. Silvester Guzzolini, opát
sv. Virgil, bl.Bronislav
sv.Katarína Labouré

Slovo na dnes

Pane, nie som hoden
Mt 8,8

Anjel POKORY
Nemecké
slovo
Demut
(pokora)
pochádza
zo
staronemeckého slova diomuoti, čo znamená úslužný, ochotný.
Slúžiť v minulosti znamenalo „byť niekomu paholkom, sluhom".
Týmto slovom Germáni prekladali latinské slovo humilitas.
Pritom toto latinské slovo vykladali svojským spôsobom. Pre
nich pokora znamená odvahu slúžiť, slúžiť životu, nastúpiť za
druhých, bežať za druhých. V tomto význame zaznieva aj
ochota nedbať na seba a vlastné potreby, oslobodiť sa od seba
a zasadiť sa za potreby druhých. No tento výklad nevystihuje
naplno biblický pojem humilitas, ale iba jeden jeho aspekt.
Latinské slovo humilitas pochádza zo slova humus, čo
označuje zem, pôdu. Humilitas znamená odvahu akceptovať
vlastnú zemitosť, odvahu zmieriť sa s pravdou o sebe, že
pochádzame zo zeme, že sme ľudia z mäsa a krvi, s pudmi a
veľmi vitálnymi potrebami. Človek, ktorý nemá odvahu pozrieť
sa pravde o sebe do očí, je slepý. O tom hovorí aj slávny príbeh
o uzdravení slepého v 9. kapitole Evanjelia podľa Jána.
Vystupuje tam človek, ktorý je od narodenia slepý. Zrejme prežil
také strašné detstvo, že mu nezostalo nič iné, ako pred pravdou
zavrieť oči. Aby prežil, vytvoril si svoj vlastný svet. Oproti
negatívnym obrazom, ktoré mu podsúvali druhí, si vytvoril
vysoký ideál. No tento ideál nezodpovedal jeho vlastnej realite.
Preto musel pred ňou zatvárať oči. Ježiš ho vylieči tým, že
napľuje na zem, na hlinu, na humus, a z prachu a slín urobí
kašu. Touto špinavou kašou potrie slepcovi oči, akoby mu
hovoril: „Aj ty si vzišiel zo zeme. Zmier sa s tým blatom, ktoré
nosíš v sebe. Len potom znova uvidíš. Potrebuješ odvahu prijať
pravdu o svojom človečenstve, o svojej zemitosti. Potom budeš
môcť chodiť po svete s otvorenými očami.“
Pokora ako odvaha pozrieť sa pravde do očí je pre mníchov
známkou skutočnej duchovnosti. Koho duchovná cesta urobila
povýšeným, kto sa vyvyšuje, koho ovládajú nálady a pudy, ten
sa ešte nestretol s pravdou o sebe. Hermann Hesse o tom
fascinujúcim spôsobom rozpráva vo svojej knihe Siddhartá.
Siddhartá sa najprv cvičí v tvrdej askéze, no jeho úsilie
stroskotá. Potom sa vyberie do sveta a plní si svoje túžby.
Nakoniec sa presýti takého života a znova sa stiahne. Pri rieke
je náhle osvietený. Vidí „ľudkov“ plaviacich sa na člne cez rieku.
Predtým by sa bol nad nich vyvyšoval. No teraz s nimi súcití.
Cíti sa s nimi hlboko zjednotený. Je presne taký istý ako oni.
Cíti s nimi, ale aj dúfa. Nikoho neodsudzuje, no vie, že pre
všetkých existuje väčšia láska, ktorá môže všetko premeniť.
Anjel pokory ho vzal k sebe do školy a naučil ho, že len vtedy
môže byť v jednote s ľuďmi a so sebou, keď je ochotný zostúpiť
k nim a k pravde o sebe.
Pokorní ľudia sa nerobia menej dôležitými, než v
skutočnosti sú. Nie sú to pokrivení ľudia, ktorí s falošnou
podlízavosťou ponižujú sami seba. Sú to odvážni ľudia, čo sa
neboja pozrieť pravde o sebe do očí, a preto vystupujú
skromne. Vedia, že aj v nich sa nachádza celá skaza a úpadok
tohto sveta. Preto už nikoho neodsudzujú. Vedeli sa skloniť k
podstate pravdy o sebe, preto sa môžu stať anjelmi pokory,
ktorí narovnávajú ohnutých a stroskotaných ľudí.
Humilitas má do činenia aj s humorom. Pokorný človek
máva zmysel pre humor. Vie sa sám sebe smiať. Má od seba
odstup. Vie sa na seba pozrieť s nadhľadom, pretože si dovolil
byť taký, aký je, človek zeme a človek neba, človek s chybami a
slabosťami, a zároveň aj človek hodný lásky, človek, ktorý má
svoju cenu. Želám ti, aby ti anjel pokory dal odvahu prijať a
milovať svoju zemitosť a ľudskosť. Potom bude z teba
vyžarovať nádej a pocit ubezpečenia na každého, koho
stretneš. Anjel pokory vytvorí okolo teba priestor, v ktorom ľudia
nájdu odvahu zostúpiť do svojej reality, a rovnako aj vystúpiť k
pravému životu.
Anselm Grün „Anjeli pre život“
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Dobrý Ježišu,
znova ti ďakujem za milosť, akú mi dávaš tým, že si tu
vo svätostánku. Neviem, či si dokážem vždy uvedomovať
túto skutočnosť a či ju vždy využívam na to, aby som bol
svojim životom čim viac podobný tebe, aby sa môj život
tiež stával prejavom lásky. Keď sa ty, Ježišu, pozeráš na
môj život, ako ho vnímaš? Čo mi ty sám o ňom povieš?
Nakoľko v ňom vidíš prejav lásky, a to lásky, ktorá
nemyslí na seba, ale je láskou, ktorá dáva a chce dobro
druhých?
Stotník z evanjelia ťa prosil za svojho sluhu.
Za koho ťa chcem prosiť ja?
Prosím ťa za svojho priateľa, ktorý je už roky v
bezvedomí.
Prosím ťa za svoju sestru, ktorá je psychicky slabá.
Prosím ťa za mladého muža, ktorý sa stal notorickým
alkoholikom a nevie sa z toho dostať.
Prosím ťa za kňazov a rehoľníkov, ktorí opustili cestu
povolania.
Prosím ťa za manželov, ktorí sa rozviedli.
Prosím ťa za rodiny, v ktorých sú nemilované deti.
Prosím ťa za ľudí, ktorí trpia a nik na nich nemyslí.
Prosím ťa za ľudí nezamestnaných, za rodiny, ktoré sú
ohrozené mnohorakými nebezpečenstvami.
Dobrý Ježišu,
stotník z evanjelia ma učí nielen láske, ktorá myslí na
druhých a prosí za druhých, ale aj hlbokej úcte a dôvere v
teba a v tvoje slovo.
Dobrý Ježišu,
chcem opakovať spolu so stotníkom a chcem vyznávať:
Pane, nie som hoden, aby si ma miloval láskou, akou ma
miluješ.
Pane, nie som hoden, aby si sa mi daroval v dare svojho
Tela a Krvi.
Pane, nie som hoden, aby si mi dával svoju neustálu živú
prítomnosť v Eucharistii.
Pane, nie som hoden, aby si prichádzal ku mne.
Pane, nie som hoden toľkých dobrodení, ktoré mi denne
dávaš.
Prosím ťa, Ježišu, prijmi však aj moje vyznanie viery a
dôvery. Prijmi moju prosbu o posilnenie mojej viery,
viery v tvoje slovo.
Aj ja chcem vyznať s vierou svoju prosbu:
Pane, povedz iba slovo a smutní budú potešení, slabí
posilnení.
Pane, povedz iba slovo a chorí budú uzdravení.
Pane, povedz iba slovo a zmení sa smútok na radosť,
choroba na uzdravenie, slabosť na silu, útlak na slobodu,
nespravodlivosť na spravodlivosť, nepokoj na pokoj.
Pane, povedz iba slovo a i vo mne bude uzdravené to, čo
je choré.
Pane, povedz iba slovo a bude posilnená moja viera.
Jozef Šuppa SJ „Modlitby pred eucharistickým Ježišom“

SKUTOČNÝ OLYMPIONIK volám sa Bob. Rád
vzpieram a môj najlepší osobný výkon je 230 kg. Keď
myslím na vzpieranie, spomínam si na Joea Di Pietra na
olympiáde v roku 1948. Di Pietro mal len 147 cm. Mal
také krátke ruky, že mohol sotva zdvihnúť tyč nad hlavu.
Napriek tomu získal na týchto hrách zlatú medailu v
ľahkej váhe.
Výkon športovcov nemožno posúdiť podľa ich
vzhľadu. Viem to z vlastnej skúsenosti, pretože sám som
postihnutý. Často si ako veriaci kladiem otázku, koľkí z
nás by poznali Ježiša Krista ako Boha v ľudskej podobe,
keby sme žili v jeho dobe.
„Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho
obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili“ (Izaiáš 53,2)
Neviem si predstaviť, že by Ježiš vyzeral ako
vzpierač. Z duchovného pohľadu je to však superťažká
váha. Štefan Topurov z Bulharska raz zdvihol
trojnásobok svojej telesnej váhy. Ale Ježiš niesol oveľa
viac. Vyniesol na kríž naše hriechy, a tým nám otvoril
cestu k Bohu.
Ježiš Kristus sa líši od olympijského atléta, ktorý
reprezentuje len jednu krajinu. Ako skutočný olympionik
reprezentuje všetky národy, za ktoré prišiel bojovať až na
smrť. Pretože Kristus, ako jediný bez viny, mohol zomrieť
namiesto nás, jeho víťazstvo nad smrťou je aj naším
víťazstvom.
Prečo Ježiš dovolil, aby ho pribili na kríž? Urobil to pre
niečo oveľa hodnotnejšie, ako je olympijské zlato - urobil
to pre teba.
(Postihnutý atlét Bob Wieland prešiel na rukách
naprieč Amerikou za tri roky, absolvoval maratón v New
Yorku, v Los Angeles a na Havaji sa zúčastnil triatlonu o
železného muža.)

Náš život má takú cenu, akým úsilím sme zaň
zaplatili.

konečne našli niečo, z čoho mohli obviniť Ježiša, aby si
zaslúžil rozsudok smrti. Ale židovskí vodcovia mali
problém. Áno, rozhodli sa zabiť Ježiša. Ale Rimania im
odňali moc, aby to legálne urobili. Potrebovali, aby
Ježišova smrť bola verejná a aby o nej neboli
pochybnosti. Chceli skoncovať raz a navždy s Ježišom a
aj s jeho učením. Nejakým spôsobom museli prinútiť
Rimanov, aby Ježiša popravili. Rímske ukrižovanie bolo
pomalou a nesmierne bolestivou smrťou. Bolo to tiež
ponižujúce, keďže odsúdený visel takmer nahý na kríži a
každý ho videl. Ale Pilát potreboval politický a nie
náboženský dôvod, aby popravil Ježiša. Pýtal sa teda
Ježiša, či je politickým agitátorom: Tvrdíš o sebe, že si
kráľ? Ježiš odpovedal Pilátovi otázkou, či na to prišiel
sám, alebo mu to povedali iní. Ježišove poznámky Piláta
nahnevali, keďže mu Ježiša odovzdali židovskí vodcovia.
Ježiš ignoroval Pilátovu druhú otázku. Vrátil sa k otázke
o svojom kráľovstve a začal ju objasňovať. Ježiš
vysvetľoval, že jeho kráľovstvo je kráľovstvo pravdy,
ktorú on kázal a vyučoval. Biblický úryvok sa tu končí.
Ale rozhovor pokračoval ďalej. Pilát sa pýtal, čo má Ježiš
na mysli pod slovom „pravda“? Nikdy to nezistil, lebo
nechcel počúvať, a spadol do pasce, ktorú mu nastražili
židovské autority.
MEDITÁCIA:
•O akom kráľovstve tu Ježiš hovoril? V ktorom
kráľovstve je Ježiš kráľom? Čo to pre nás osobne
znamená?
• O akej pravde prišiel Ježiš hovoriť na tento svet?
• Ako počúvame Ježiša? Akú prioritu mu dávame vo
svojom každodennom živote?

———————————————————————— Maurlac

MODLITBA:

lectio divina
Kráľ stvorenstva
Jn 18,33-37
Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si
Ježiša a opýtal sa ho: Ty si kráľ Židov? 34Ježiš
odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne
povedali iní? 35Pilát odpovedal: Vari som ja Žid? — Tvoj
národ a veľkňazi mi ťa vydal. Čo si vykonal? 36Ježiš
odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby
moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa
za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje
kráľovstvo nie je odtiaľto. 37Nato mu Pilát povedal: Tak
predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ.
Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som
vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje
môj hlas.
Ďalšie čítania: Dan 7,13-14; Ž 93,1-2.5; Zj 1,5-8
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93. žalm zobrazuje kráľa Hospodina v celej jeho velebe a
sláve. Liturgia tento žalm aplikuje na Ježiša. Urobme si
zoznam Božích vlastností. Pozvime Ducha Svätého, aby
nám umožnil lepšie vnímať úžas a údiv, keď budeme
čítať tieto verše. Použime ich pri oslave nášho úžasného
Kráľa.
KONTEMPLÁCIA
Aby sme ešte lepšie pochopili Kristovo
kráľovstvo, máme tu ďalšie Danielovo videnie. Môžeme
pochopiť, že úryvok z Dan 7,13-14 sa vzťahuje na Ježiša.
Dáva nám to veľkú dôveru, že Ježišova moc a
Kráľovstvo budú trvať naveky. V Zj 1,5-nám autor
evanjelia hovorí viac o Ježišovom kráľovstve. Neexistuje
vhodnejšie zakončenie tohto cyklu čítaní z lekcionára než
ozvena Jánovej modlitby chvály „(Ježišovi Kristovi)
Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.“

ČÍTANIE:
www.fara.sk/vistuk/

Týchto pár veršov z rozprávania o utrpení v
Jánovom evanjeliu opisuje stretnutie medzi Ježišom a
Pilátom, rímskym vladárom v Judsku. Židovské autority
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www.vistuckespektrum.sk

Spoločenstvo pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice
vo Vištuku

