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Môžete objednávať úmysly sv. omší. Sv. 

omšu je možné slúžiť na rôzne úmysly : 

a) za živých: napríklad za uzdravenie, 

požehnanie v škole, práci atď, za rodinu, 

pri rôznych rodinných príležitostiach 

napríklad narodeniny, meniny, výročie 

sobáša atď. 

b) za zomrelých 

Sv. omša 

Časopis rímskokatolíckej farnosti v Sáse. Pre cirkevné účely. Redakcia si vyhradzuje právo na zmenu prijatých príspevkov. Náklad 200 ks, náklady na jeden kus cca 

0,70€. Adresa: Ul. Slobody  254/14, 962 62 Sása, tel. 0948 472 972, farnostsasa@gmail.com Peňažné dary na opravy kostolov, fary a rozvoj môžete vyplácať na účet        

v Slovenskej Sporiteľni  71629025/0900. Gramatická korektúra - Slováci :) 

Od 1. novembra 2011 

Sása 

nedeľa - 9.45                     

utorok - 16.30                      

štvrtok - 16.30                    

sobota - 8.00 

Pliešovce                         

nedeľa - 8.05                      

piatok - Hodina 

Milosrdenstva - 15.00 

Bzovská Lehôtka     

streda 16.30 

Prvý štvrtok mesiaca 

v Sáse pol hodiny pred sv. omšou bude 
spoveď mládeže; po sv. omši vyloženie 
Sviatosti Oltárnej a modlitba                  
o povolania 

 

Prvý piatok mesiaca 

v Sáse o 17.00 vyloženie Sviatosti 
Oltárnej, možnosť spovedi a o 18.00 
sv. omša 

 

Prvá sobota mesiaca 

v Bzovskej Lehôtke sv. omša o 8.00      
a po nej vyloženie Sviatosti Oltárnej    
a mariánska pobožnosť; sv. omša v 
Sáse nebude 

 

Prvá nedeľa mesiaca 

v Pliešovciach bude adorácia vyloženej 
Sviatosti Oltárnej v hodinách určených 
týždeň skôr; adorácia sa bude začínať 
Ružencom Božieho milosrdenstva 

20. novembra v nedeľu bude farská zbierka      

s cieľom zaplatenia 450€ za poistenie kostolov, 

ktoré treba konať do konca novembra. 

Každú tretiu nedeľu v mesiaci sa bude konať  

na sv. omši finančná zbierka na rôzne podujatia 

a potreby našej farnosti, zvlášť na opravu fary. 

Za obetavosť všetkým Pán Boh zaplať! 

Farský kalendár 

Na prvú adventnú nedeľu bude po sv. omši 

zbierka na charitu. Zvonček z nedeľe 13. 

novembra je určený na seminár v Badíne. 

Do farského spoločenstva obetovali: 

rodina Volfinauová z Pliešoviec 40€; 

bohuznáma s vnučkami zo Sásy 30€; rodina 

Kuznová z Pliešoviec 40€; rodina Stanková zo 

Sásy 80€; rodina Fusková zo Sásy 40€. Pán 

Boh zaplať. 

Objednané sú 2 tony uhlia na faru. Uhlie bude 

stať 320€. Po privoze uhlia prosíme mužov na 

brigadu. 

Zápisnica zo zasadnutia Farskej pastoračnej 

rady 

Na farskom úrade v Sáse sa konalo dňa 5. 
novembra 2011 o 16.00 hod.  prvé zasadnutie 

Farskej pastoračnej rady. Začali sme Modlitbou 
Pána a Anjelským pozdravením. Zúčastnili sa vdp. 
farár A.C.Gierasimczuk,  zasadnutie viedol, ďalej 
sa zúčastnili volení členovia FPR: P. Frnka, M. 
Luciaková, D. Cút, K.Šályová, J.Tomašovič, 
J.Soboňa, J.Stanko, Z.Bartková, R. Sliacka, Ľ. 
Pohorelcová (bola navrhnutá), Z. Tomašovičová, 
O. Tomašovičová, J. Paľov, A. Paľovová, K. 

Ratkovská.  

Na tomto prvom  zasadnutí  všetci zvolení členovia 
FPR zložili sľub. Forma sľubu: každý zvolený za 
člena FPR povedal svoje meno a prečítali spoločne 

sľub: 

,,Sľubujem, že sa budem v tejto službe vždy riadiť 
svojím svedomím a usilovať sa o dobro Katolíckej 
cirkvi tým, že budem hájiť záujmy svojej farnosti 

a pomáhať vdp. farárovi/ administrátorovi podľa  
noriem  Kódexu kánonického práva a podľa 
noriem partikulárneho práva BB diecézy. (rukou sa 
dotkne evanjeliára a povie): Tak mi Pán Boh 

pomáhaj i tieto sväté  Evanjeliá (Sľub podpíše).  

Úlohou tohto zasadnutia je aj  vytvoriť komisie pre 
rôzne potreby našej farnosti. Vytvorili sa 4. 

komisie 

1. Liturgická – navrhnutí členovia: R. Sliacka, J. 

Paľov, J. Tomašovič 

2. Evanjelizačno–katechetická navrhnutí členovia: 

K. Šályová,  Z. Tomašovičová, K. Ratkovská 

3.Charitatívna – navrhnutí členovia: Z. Bartková,  

M. Luciaková, Ľ. Pohorelcová, O. Tomašovičová 

4. Organizačná – navrhnutí členovia: P. Frnka, J. 

Stanko, D. Cút, J. Soboňa 

Členovia jednotlivých komisií si zvolili aj svojich 

vedúcich a určili si dátum ďalšieho stretnutia. 

Liturgická komisia – vedúci – J. Paľov; 
Evanjelizačná komisia – vedúci – K. Šályová; 

Charitatívna  komisia – vedúci –  Z. Bartková; 

Organizačná komisia – vedúci – P. Frnka.  

Tajným hlasovaním sa volili  podpredseda FPR 
a tajomník FPR   s najväčším počtom hlasov sú 

zvolení: 

podpredseda FPR - J. Stanko, tajomník FPR - Z. 

Bartková. 

Veríme,  že všetci zvolení členovia budú 

svedomite plniť a hájiť záujmy svojej farnosti  

a pomáhať nášmu vdp. farárovi. 

Zapísala: O.Tomašovičová, dňa 5.11.2011 

plný zápis je na webovej stránke 

15. 11. o 17.00 - zasadnutie Charitatívnej 

komisie 

18. 11. o 16.30 - zasadnutie Liturgickej 

komisie 

19. 11. o 14.00 - zasadnutie Evanjelizačno 

- katechetickej komisie 

19.11. - stretnutie všetkých miništrantov 

20. 11. - celodenná adorácia Sviatosti 

Oltárnej v kostole v Sáse 

26. 11. o 14.00 - Hody sv. Kataríny 

Alexandrijskej v Sáse. 

Pozývame všetky deti na nacvičovanie 

Jasličkovej pobožnosti, ktoré bude každú 

nedeľu o 14.00 hodine v zasadačke 

Obecného úradu v Pliešovciach.  

Stretka eRka - prosíme rodičov, aby 

posielali svoje deti  na túto aktivitu           

- každú sobotu o 9.00 na fare. 
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Bez názvu 4/2011 

november Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

Martin Valentík Pavol Sliacky Radoslav Ponický 

Erika Žitniaková Lucia Chobodová Katarína Pavlovová 

Andrea Žitniaková Andrej Herbrík Kamila Zubajová 

Žofia Cútová Dávid Tomašovič Anna Vozárová 

V sobotu 29. októbra 

naša mládež prijala 

sviatosť birmovania. 

Na sv. omši boli 

prítomní kňazi: Marián 

Bublinec -

administrátor diecézy, 

dekan Vojtech 

Nepšinský, bývalý farár 

Ladislav Jurčík a farár.  

Birmovanci vypočuli 

kázeň a po nej obnovili 

krstné sľuby a boli 

pobirmovaní dp. 

Mariánom Bublincom. 

Na záver  mládež 

poďakovala kňazom     

a rodičom za pomoc    

a obetavosť pri 

výchove a príprave na 

sviatosť. 

Všetkým, ktorí 

pripravili túto oslavu    

v kostole a potom na 

fare - srdečné Pán Boh 

zaplať. 

Blížia sa hody sv. Kataríny Alexandrijskej 

V sobotu           

26. novembra           

o 14.00 bude 

odslúžená 

odpustová sv. 

omša v kostole   

v Sáse. Kázeň 

vyhlási pozvaný 

kňaz. 

Hrať a spievať 

bude farský zbor 

z Mýta pod 

Ďumbierom. 

Po sv. omši 

pozývame všetkých pred kostol na malé 

občerstvenie s rozohrievajúcou tekutinou :). 

Každá farnosť má svojich patrónov, tzv. 

„patrocínium“. My máme kostol (a tým pádom 

aj farnosť) zasvätený Kataríne Alexandrijskej. 

S oslavou „patrocínia“ sú spojené plnomocné 

odpustky pre všetkých zúčastnených, čo je veľká 

výzva pre nás všetkých.  

Celodenná adorácia Sviatosti Oltárnej bude                

v nedeľu 20. novembra. Začne sa na konci sv. omši 

a ukončí o 18.00 hodine. Od 17.00 hodiny bude 

možnosť sv. spovedi. Zapíšte sa na adoráciu na 

lístku vyloženom v kostole.  Kostol bude ohrievaný 

celý deň. 

Skupiny adorujú v nasledujúcom čase: 

11.00 - 12.00 členovia Farskej pastoračnej rady 

12.00 - 13.00 Ružencové spoločenstvo 

13.00 - 14.00 prvoprijímajúce deti s rodičmi a eRko 

15.00 - 16.00  Saská Katolícka Mládež 

17.00 - 18.00 miništranti 

 

Zapoj sa do pastoračnej 

práci vo farnosti. 

Aj ty môžeš niečo 

dobré urobiť pre farské 

spoločenstvo! POZÝVAME! 
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LEN PRE DOSPELÝCH FARNÍKOV ZO SÁSY,                             

PLIEŠOVIEC A BZOVSKEJ LEHôTKY Začíname novú formu pastoračnej práce v našej farnosti. Bude to kresťanské formovanie dospelých veriacich. 

Môžete sa zapísat do skupiny, ktorá bude mať len 12 členov. Stretnutia budú viac menej každé dva týždne (čas 

stretnutí po spoločnej dohode). Na stretnutiach budeme diskutovať na rôzne životné otázky. Biblia bude našou 

knihou života. 

Ak máš záujem, prihlás sa na Farský úrad do 23. novembra. 

Prvé stretnutie bude 3. decembra v sobotu o 19.00. Len 12 miest! 

Môj zážitok z púte do Poľska 

Keď p.farár A.C.G. prišiel z ponukou na púť do 
Poľska, veľmi som chcela ísť, lebo som si túžila 
obnoviť svoje spomienky na Čenstochovu, kde 
bol v r.1992 na návšteve pápež Ján Pavol II. , 

ktorého som mala veľmi rada. Ale kvôli pokoju v 
rodine som sa neprihlásila, lebo som brala ohľad 
na to, že manžel je dlhodobo na PN a peniaze 
doma nevyrábame. Ale v mojom vnútri som mala 
zvláštny nepokoj, že som sa 
neprihlásila. Aj keď som sa to 
snažila prijať statočne, stále ma 
niečo ako keby volalo, že musím 
ísť do Poľska, ale nevedela som 

prečo / takýto pocit som mala aj 
vtedy, keď sa so mnou bol nebohý 
otec rozlúčiť / . Môj vnútorný ne-
pokoj ma prinútil prihlásiť sa ako 
náhradníčka a v modlitbe som to 
odovzdala P.Bohu s tým, že prosím 
o silu prijať Božie rozhodnutie : ak 
mám ísť do Poľska, tak aby som sa 

duchovne posilnila, a ak nemám ísť, tak aby som 
to prijala ako obetu. Vo štvrtok 6.10.11 ráno som 
sa dozvedela, že v sobotu 8.10.11 na púť idem, čo 
moje srdce ukľudnilo. Cesta bola dobrá, bez ne-
jakých veľkých problémov. Keď sme prišli na 
pútnické miesto do Ludźmierzu, pomodlili sme sa 
bolestný ruženec. Veľmi sa mi páčilo to okolie, 
lebo z toho prostredia ako keby išiel pokoj... Je to 

vlastne Ružencová záhrada, kde sochy vyjadrujú 
tajomstvá ruženca. V strede záhrady je veľká 
bronzová socha svätého Otca J.Pavla II. a pred 
ním je vybudovaný oltár - jednoducho krásne, to 
naozaj treba vidieť. Celá skupina sme sa pomo-
dlili bolestný ruženec a potom sme mali svoj 
program, kde každý podľa uváženia si mohol 
popozerať celú záhradu, oltár, kostol a okolie... Ja 

som sa rozhodla, že si odfotím sochy, ktoré pred-
stavovali Ružencové tajomstvá a popri tom si 
niečo prečítať z knižky : Nasledovanie Krista. 
Prebleslo mi hlavou otázka: "Ježišu, čo mi chceš 
dnes povedať?" A otvorila som si na náhodnej 
strane knižku a začala som si čítať. Citujem:"Byť 
bez Ježiša je hrozné peklo, byť s Ježišom sladký 

raj. Keď bude s tebou Ježiš, neuškodí ti nijaký 
nepriateľ. Kto nájde Ježiša, nájde vzácny poklad, 
áno, poklad nad všetky poklady. A kto stratí 
Ježiša, stratí veľmi mnoho, viac ako celý svet. 

Kto žije bez Ježiša, je veľmi biedny - a bohatý, 
kto je zadobre s Ježišom. Vedieť hovoriť s 
Ježišom, je veľké umenie, a vedieť si udržať 
Ježiša, je veľká múdrosť. Buď pokojný a pokoja-
milovný a Ježiš bude s tebou. Ľahko môžeš Ježiša 

odohnať a stratiť jeho milosť, ak by sa klonil k 
svetu.A keď ho odoženieš od seba a stratíš, ku 
komu sa potom budeš utiekať a koho si budeš 
hľadať za priateľa? Bez priateľa sotva môžeš žiť. 
Ak nebude Ježiš tvojim najlepším priateľom, 

budeš vždy len smutný a opustený."  

Ako tak čítam tieto riadky, kráčajúc po chodníku, 
odfotiac si dve sochy, ktoré som ani neregistrova-
la čo predstavujú a znovu som sa začítala do tých 

istých riadkov. Akurát som to dočítala, keď som 
zodvihla zrak, že si znova odfotím ďalšiu sochu. 
Zostala som stáť ako obarená, lebo predomnou 
bola socha Božieho Milosrdenstva. Hlavou mi 
preletela veta - "Ježišu, veď o Tebe čítam a zrazu 
je tu socha tvojho B.Milosrdenstva" . Po tejto 
vete nastala ani neviem ako meditácia, že mi až 
slzy tiekli, ktoré som nedokázala zastaviť. Našťa-

stie nebol na blízku nikto, tak som to neriešila. 
Potom sa moje vnútro upokojilo a ja som sa vráti-
la do autobusu k našej skupine. Naša cesta po-
kračovala do Staryho Saczu, kde sme mali sv. 
omšu, ktorú slúžil náš p. farár, poklonu pri re-

likvii sv. Kingy, odovzdal sa chlieb do kláštora 
ss. Klaristkám a potom sme išli na slávne miesto 
k prameňu sv. Kingy. Odtiaľ sme sa išli uby-
tovať, kde sme mali k dispozícií krytú plaváreň, 

kde bol plavecký bazén, sauna, výrivka a to-
bogán. Kto sa nechcel kúpať, ten pomáhal s gri-
lovaním večere, ktorá bola super. Nechýbala 
zelenina, koláče... Atmosféra bola super, lebo 
bola dobrá partia a aj hudba.  Okolo 22.30hod 

sme sa rozišli do izieb, kde skoro 
každý klebetil do neskorej noci - 
do rána. Ráno som sa zo spolu 

bývajúcou pomodlila ranné 
chvály a išli sme na raňajky, od-
kiaľ sme išli na sv. omšu do 
"Lagevnikov"-  či ako sa to volá. 
Je tam kostol Božieho Milosrden-
stva / ak som si to dobre za-
pamätala / a aj slovenská kaplnka 
a kaplnka, kde je relikvia sv. Fau-

stíny. Priebeh sv. omše bol v po-
hode, kým neprišla kázeň. Pán 

farár nás vyzval, že púť nie je len výlet, ale aj 
duchovné cvičenie a tak nám "prikázal" zavrieť 
oči, aby sme sa lepšie sústredili. Slová, ktoré 
hovoril ma vyprovokovali k slzám, preto som si 
zakryla rukou tvár, ale podarilo sa mi to nejako 
upokojiť. Srdce mi z hrude išlo vyskočiť, cítila 

som, že mi silno bije - ako zvon. Telo sa mi tak 
chvelo, že som na prosbách nedokázala nahlas 
vysloviť odpoveď : "prosíme ťa, vyslyš nás". A 
už vôbec nie nahlas povedať svoju prosbu, ktorá 
ostala v mojich myšlienkach. Nevedela som, či 
mám odísť z kaplnky, alebo ostať na mieste. 
Počas obetovania som sa ako tak ukľudnila, ale 
srdce stále bilo ako divé. A keď prišlo sv. 
prijímanie, znovu sa mi začali tlačiť slzy, ktoré 

som už horko ťažko predýchavala. A keď začala 
jedna pani spievať krásnu sólovú pieseň, to ma 
totálne položilo. Z posledných síl som si po 
sv.prijímaní sadla do lavice, kľakla si a s obidvo-
mi rukami zakryla celú tvár. Slzy, ktoré mi tiekli 
sa vôbec nedali ovládať, stále tiekli a tiekli, /pri 
tom som nemala žiadny dôvod na plač/ srdce mi 
búchalo a mysľou mi preletela zreteľne počujúca 

Za pôsobenia pána farára Cyryla vo farnosti Mýto pod Ďumbierom sa stretla skupinka ľudí z farnosti v 

očakávaní čo vlastne Večeradlo je? Stačilo prvé stretnutie a pochopili sme, že sme na správnom mieste. 

Pri čítaní statí zo svätého písma sa nám otvárali oči, stretli sme Pána. Tematický okruh spoznať Boha. 

Boh nepotrebuje nás, my potrebujeme Boha. Otvárali sme sa pre Boha a spoločenstvo ľudí vo Večera-

dle. Úžasné spoločné stretnutia na chate na Jarabej. Rezonuje v mysli veta TY SI BOH - JA SOM ČLOVEK. 

Hlboká úcta sklonenia, mlčania. Tešili sme sa a zrazu koniec - pán farár Cyryl odchádza.  

Nová nádej na večeradlo - Hronec. Dostáva sa nám do rúk Liturgia hodín. Nové poznanie modlitby chvál 

a vďaky. Prehlbovanie sa vo viere nedá odradiť okolnosťami, tým čo sa deje vo mne, aj keď je slnko a 

dážď. Týchto pár viet nestačí. Skúste a presvedčte sa aký je dobrý je Pán.  Berta Kraliková  z Bystrej - 

byvalá farníčka Vášho p. farára  

F 
arská púť do 

Poľska 

Keď som našla sms od p. farára, ktorý prosil ma o pár slov o Večeradle, prišlo mi vhod čítanie na dnes z Múd. 13,1 („Hlúpi boli totiž všetci ľudia od rodu, ktorým chybovala zna-

losť Boha...“). Veľa ľudí si myslí, že keď chodia do kostola, privádzajú tam svoje deti, modlia sa, občas si prečítajú Sväté Písmo, pomáhajú vo farnosti a blížnym, sú hlboko veria-

ci a poznajú Boha. Veľký omyl! Až stretnutia na večeradle mi otvorili oči, ale hlavne srdce. Až keď som zistila, že Pán naozaj stojí pri dverách môjho srdca, klope a čaká....až 

vtedy som začala pomaly, pomaličky poznávať Boha, Jeho lásku a milosrdenstvo. Ja som si tieto naše stretnutia v spoločenstve nazvala „hodiny pre ducha od Ducha“, lebo 

naozaj boli nasýtením mojej duše. A môžem zodpovedne povedať, že ja – veriaca katolíčka – som zažila hlboké obrátenie. A podľa Sienkewicza „Kto sa raz obrátil, musí sa ob-

racať stále“ – to trvá dodnes a verím, že bude trvať aj naďalej a navždy, lebo tento proces našťastie nikdy nekončí.....  Monika Akurátna z Mýta pod Ďumbierom, byvalá 

farníčka Vášho p. farára 

 

www.farasasa.sk 

veta :"Ježiš Ťa mi-
luje, len mu musíš 
dôverovať !" Po sv. 
omši sa ma jedna 

pani pýtala, že čo sa 
mi stalo, ale nebola 
som schopná jej na 
to odpovedať. Na-
padla ma iba jedna 
veta : "Čím som si 
to zaslúžila?" Dosť 
mi to trvalo, kým 

som tento pocit 
rozdýchala. A po-
tom nastal vnútorný 

pokoj. 

Poslednou za-
stávkou bol Kra-
kow, kde sme mali 
rozchod a každý si 

urobil program 
podľa seba. Popoze-
rali  sme kostoly, 

ulice....  

A potom sme išli domov. 
Bolo nám perfektne a 

všetci sme boli spokojní. 

Pane Ježišu, ďakujeme Ti, 

že sme sa mali tak dobre a 
skrze kňaza sme sa mohli 
duchovne povzbudiť, 
posilniť a uzdrav-
iť. Ďakujeme Ti, 
že si sa nám po-
staral aj o krásne 
počasie. Nebeská 
Matka, ďakujeme 

Ti, že si sa starala 
o našu bez-
pečnosť a tak 
sme sa mohli 
vrátiť šťastne 

domov. Amen. 

Začíname novú formu pastoračnej práce v našej farnosti. Bude to kresťanské formovanie dospelých veriacich. 

Môžete sa zapísat do skupiny, ktorá bude mať len 12 členov. Stretnutia budú viac menej každé dva týždne (čas 

stretnutí po spoločnej dohode). Na stretnutiach budeme diskutovať na rôzne životné otázky. Biblia bude našou 

knihou života. 

Biblia 

modlitba prehlbenie viery 

komunita 

Tá záhrada je ruženskej  Kráľov-

nej, kde kvitnú ruže vôňe 

preľúbeznej....... Slová našej 

pútnickej piesne mi zazneli v 

hlave pri prvej zastávke na našej 
púti v Ružencovej záhrade v 

Ludžmierzi . Spoločnou modlit-

bou sv.ruženca a neskôr osobnou 

prechádzkou okolo ružencových 

staníc z bieleho mramoru sa 

človek snaží predložiť svoje mo-

dlitby a bolesti svojho srdca.  

Bolesti nášho tela sme zmyli v 

Prameni sv. Kingy o pár hodín 

neskôr pri  dalšej našej zastávke.  

pútnička Anna 

Púť do Poľska nám zorgani-

zoval náš pán farár, ďakujem 

Bohu za jeho povzbudenie a 

silu viery, prajem mu veľa 

zdravia a Božieho požehnania. 
Na púť som išla ďakovať aj 

prosiť Matku Božiu, sv.sestru 

Faustínu za seba aj moje deti a 

vnúčatá za živú vieru v  Boha. 

V Ružencovej záhrade sme sa 

spoločne modlili bolestný ruže-

nec. Na sv.omšiach sme si priali 

prosby za naše rodiny. Verím, 

že Božie  Milosrdenstvo ma 

posilní v hlbšiu vieru v Boha. 

Ďakujem Ti všemohúci  Bože, 

že si ma naplnil láskou a poko-
jom, ktorú budem odovzdávať 

svojej rodine.  

Oľga 

Večeradlo 

Keď som našla sms od p. farára, ktorý prosil ma o pár slov o Večeradle, prišlo mi vhod čítanie na dnes z Múd. 13,1 („Hlúpi boli totiž všetci ľudia od rodu, ktorým chybovala zna-

losť Boha...“). Veľa ľudí si myslí, že keď chodia do kostola, privádzajú tam svoje deti, modlia sa, občas si prečítajú Sväté Písmo, pomáhajú vo farnosti a blížnym, sú hlboko veria-

ci a poznajú Boha. Veľký omyl! Až stretnutia na večeradle mi otvorili oči, ale hlavne srdce. Až keď som zistila, že Pán naozaj stojí pri dverách môjho srdca, klope a čaká....až 

vtedy som začala pomaly, pomaličky poznávať Boha, Jeho lásku a milosrdenstvo. Ja som si tieto naše stretnutia v spoločenstve nazvala „hodiny pre ducha od Ducha“, lebo 

naozaj boli nasýtením mojej duše. A môžem zodpovedne povedať, že ja – veriaca katolíčka – som zažila hlboké obrátenie. A podľa Sienkewicza „Kto sa raz obrátil, musí sa ob-

racať stále“ – to trvá dodnes a verím, že bude trvať aj naďalej a navždy, lebo tento proces našťastie nikdy nekončí.....  Monika Akurátna z Mýta pod Ďumbierom, byvalá 

farníčka Vášho p. farára 


