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Pápež František slávil v nedeľu Eucharistiu pre 70-tisíc členov bratstiev  
V nedeľu 5. mája 2013 slávil Svätý Otec na Námestí sv. Petra svätú omšu pre členov 

bratstiev z celého sveta, účastníkov „Dní bratstiev a  ľudovej zbožnosti“. Išlo 

o trojdňovú iniciatívu v rámci Roku viery. Napriek daždivému počasiu sa na 

námestí zišlo vyše 70-tisíc pútnikov, čo pápež okomentoval v úvode svojej homílie.  
 

Drahí bratia a sestry! Ste odvážni, že ste 

prišli sem v takomto daždi. Nech vás Boh 

veľmi požehná! Som veľmi rád, že práve 

počas Roka viery môžem sláviť túto 

Eucharistiu venovanú osobitne bratstvám. 

Tie majú v Cirkvi svoju tradíciu, ktorá bola 

prednedávnom znovuobjavená a obnovená. 

Zo srdca pozdravujem všetkých, osobitne 

bratstvá, ktoré prišli z rozličných krajín 

sveta! Ďakujem, že ste prišli a za vaše 

svedectvo! V evanjeliu sme počuli úryvok z Ježišovej rozlúčky, o ktorom píše 

evanjelista Ján v kontexte poslednej večere. Ježiš zveruje učeníkom svoje posledné 

myšlienky ako duchovný testament ešte predtým, ako ich opustí. Dnešný text 

zdôrazňuje skutočnosť, že celá kresťanská viera je založená na vzťahu s Otcom, 

Synom a Duchom Svätým. Ten, kto miluje Pána Ježiša, prijíma do svojho vnútra jeho 

a Otca a milosťou Ducha Svätého prijíma do svojho srdca a do svojho života 

evanjelium. Tu je naznačené centrum, z ktorého všetko musí vychádzať a ku ktorému 

musí všetko smerovať. Milovať Boha a byť Kristovými učeníkmi, ktorí žijú evanjelium. 

Benedikt XVI., keď sa k vám prihováral, použil slovo ‚evanjeliovosť‘. Drahé bratstvá, 

ľudovú zbožnosť, ktorej ste vy dôležitými svedkami a ktorá je pokladom Cirkvi, 

Latinskoamerickí biskupi definovali ako spiritualitu, mystiku, ktorá je „miestom 

stretnutia s Kristom“. Neustále čerpajte od Krista, nevysychajúceho prameňa, 

posilňujte svoju vieru starostlivosťou o duchovnú formáciu, osobnú a komunitnú 

modlitbu, ako aj liturgiu. Počas storočí boli bratstvá akoby vyhňami svätosti pre 

mnohých, ktorí prežívali v jednoduchosti intenzívny vzťah s Pánom.                      VIAC 
 

Pápežove slová pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná 
V závere svätej omše sa Svätý Otec pomodlil so zhromaždením modlitbu Raduj sa, 

nebies Kráľovná. V krátkom príhovore pred ňou poukázal na prítomnosť Panny 

Márie v spoločenstve, zídenom okolo Krista. 
 

V tejto chvíli hlbokého spoločenstva v Kristovi pociťujeme živým spôsobom 

duchovnú prítomnosť Panny Márie uprostred nás. Je to materinská, rodinná 

prítomnosť osobitne pre vás, ktorí ste členmi bratstiev. Láska k Márii je jednou 

z charakteristík ľudovej zbožnosti, ktorú je potrebné doceniť a nasmerovať správnym 

smerom. Preto vás pozývam meditovať nad poslednou kapitolou konštitúcie Druhého 

vatikánskeho koncilu o Cirkvi Lumen gentium, ktorá hovorí o Márii v tajomstve Krista 

a Cirkvi. Píše sa tam, že Mária „napredovala na ceste viery“ (č. 58). Drahí priatelia, 

v tomto Roku viery vám predkladám obraz Panny Márie pútničky, ktorá nasleduje 

syna Ježiša a predchádza nás na ceste viery.                                                                  VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/03/rím:_dni_bratstiev_a_ľudovej_zbožnosti/slo-688749
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/05/pápež_františek:_ľudová_zbožnosť_je_miestom_stretnutia_sa_s_kristom/slo-689307
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/05/pápežove_slová_pred_modlitbou_raduj_sa,_nebies_kráľovná/slo-689365
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Generálna audiencia v stredu 8. mája 2013 
„Kto je Duch Svätý?“ – pýtal sa pápež František v katechéze, ktorou sa prihovoril 

veriacim na Námestí sv. Petra počas stredajšej generálnej audiencie. Bola 

pokračovaním v  úvahách nad vyznaním 

viery.  
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!  

Veľkonočný čas, ktorý práve teraz s radosťou 

prežívame podľa liturgie Cirkvi, je 

predovšetkým časom Ducha Svätého, ktorý je 

nám „bez miery“ darovaný ukrižovaným 

a vzkrieseným Kristom (por. Jn 3,34). Tento 

čas milosti trvá až do slávnosti Zoslania 

Ducha Svätého, v ktorej Cirkev nanovo prežíva vyliatie Ducha na Máriu a na 

apoštolov zhromaždených pri modlitbe vo Večeradle. Kto je však Duch Svätý? 

V Kréde s vierou vyznávame: „Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa“. Prvou 

pravdou, ktorú si v Kréde pripomíname, je že Duch Svätý je Kýrios, Pán. To znamená, 

že je opravdivý Boh - tak ako Otec a Syn. Z našej strany je teda objektom rovnakej 

adorácie a chvály, akú venujeme Otcovi a Synovi. Svätý Duch je skutočne treťou 

Osobou Najsvätejšej Trojice; je veľkým darom vzkrieseného Krista, ktorý otvára našu 

myseľ a naše srdce pre vieru v Ježiša ako v Syna poslaného Otcom - a zároveň nás 

vedie k priateľstvu, k spoločenstvu s Bohom. Chcel by som sa však pozastaviť 

predovšetkým pri tom, že Duch Svätý je nevyčerpateľným zdrojom života Božieho 

v nás. Ľudia celého sveta a všetkých čias túžia po plnom a krásnom živote, po živote 

spravodlivom a dobrom, po živote, ktorý nie je ohrozovaný smrťou, ale môže dozrieť 

a vyrásť až do svojej plnosti.                                                                                              VIAC 

 

Návšteva pápeža Františka v pápežskej  Bazilike Santa Maria Maggiore 
Svätý Otec v prvú májovú sobotu navštívil Baziliku Santa Maria Maggiore, ako 

poslednú zo štyroch pápežských bazilík. O 18.00 tu predsedal modlitbe radostného 

ruženca, po ktorej sa  prítomným  prihovoril, vychádzajúc  z pojmu  ‚mama‘. 
 

Dnes tu stojíme pred Pannou Máriou. Modlili sme sa, aby nás svojim materinským 

vedením priviedla k stále väčšej jednote s jej synom Ježišom. Priniesli sme jej naše 

radosti, utrpenia, naše nádeje a naše ťažkosti. Nazvali sme ju nádherným titulom 

„Salus Populi Romani“, a prosili sme pre nás všetkých, pre Rím a celý svet, aby nám 

darovala zdravie. Áno, aby nám Mária darovala 

zdravie, ona je naše zdravie. Ježiš Kristus nám 

svojim utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním 

priniesol spásu, daruje nám milosť a radosť, že 

sme Božími deťmi, že ho môžeme v pravde 

volať Otcom. Mária je matkou, je matkou, ktorá 

sa stará predovšetkým o zdravie svojich detí, 

dokáže sa vždy o nich starať s veľkou láskou 

a nežnosťou. Čo to znamená? Spomeniem tri 

aspekty: pomáha nám rásť, čeliť životu a stávať sa slobodnými.                                VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/08/z_generálnej_audiencie:_duch_svätý_ako_nevyčerpateľný_zdroj_život/slo-690277
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/05/svätý_otec:_mária_je_mamou,_ktorá_sa_stará_predovšetkým_o_zdravi/slo-689281
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Program prvej apoštolskej cesty pápeža Františka  
Svätá stolica zverejnila 7. mája oficiálny program pápeža Františka počas cesty do 

Ria de Janeiro v Brazílii. Krajinu navštívi pri príležitosti 28. svetových dní mládeže, 

ktoré sa uskutočnia v dňoch od 22. do 29. júla 2013.  
 

Odlet Svätého Otca v pondelok 22. júla z rímskeho letiska Ciampino je naplánovaný 

na 8.45 hod. Na medzinárodnom letisku Galeão (Medzinárodné  letisko Antonia 

Carlosa Jobima) v Riu de Janeiro bude po prílete naplánovanom na 16. hod. 

nasledovať oficiálne prijatie. Uvítacia ceremónia sa uskutoční v záhrade Paláca 

Guanabara v Riu a tam prednesie pápež František svoj prvý príhovor na brazílskej 

pôde. V paláci ho potom príjme prezidentka republiky Dilma Rousseffová. V stredu 

24. júla 2013 sa Svätý Otec helikoptérou prevezie z letiska Sumaré do mariánskeho 

sanktuária v Aparecíde. V ňom o 10. hod. vzdá úctu obrazu Panny Márie v Sále 

dvanástich apoštolov. Nasledovať bude svätá omša.                                                    VIAC 
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty vo Vatikáne 
„Duch Svätý vždy robí dobrú prácu, v celých dejinách.“ Toto bol jeden z impulzov na 

meditáciu, ktoré ponúkol Svätý Otec v  homílii vo štvrtok 2. mája, Zhrnul ju do slov: 

„Ak kresťanské spoločenstvo žije v láske, vyznáva svoje hriechy, adoruje Pána, odpúšťa 

urážky“. Všetci kresťania majú povinnosť odovzdávať vieru s odvahou. Do tejto vety 

by sa dalo zhrnúť povzbudenie pápeža Františka, ktorým sa obrátil na veriacich 

prítomných v kaplnke Domu sv. Marty v piatok 3. mája. Zdôraznil, že Ježiš nás 

pozýva, aby sme neboli vlažní a mali odvahu aj v modlitbe. O miernosti a pokore, 

ktoré víťazia nad mocou zla, hovoril pápež v sobotu 4. mája. Povzbudil nás, aby sme 

proti nenávisti sveta používali tieto zbrane, 

pretože náš pastier, ktorým je Kristus, nás 

ochráni. Duch Svätý je náš priateľ a spo-

ločník na ceste, ako to povedal Svätý Otec 

František v pondelok 6. mája, keď v homílii 

poukázal aj na dôle- žitosť spytovania sve-

domia pre kresťanský život. Trpezlivosť je 

návodom na radosť a duchovnú mladosť – 

zaznelo v homílii v u- torok 7. mája. Ak sme 

trpezliví, sme pokojní, radostní, robí nás to mladými. Kresťan nie je smutný ani 

uprostred trápenia, ale svedčí o Kristovej radosti, povedal Svätý Otec. Myšlienke 

evanjelizácie venoval homíliu v stredu 8. mája: Evanjelizovať neznamená obracať ľudí 

na vieru. Kresťan, ktorý chce ohlasovať evanjelium, musí predovšetkým viesť dialóg, 

byť si vedomý  toho, že  nikto  pravdu  nevlastní,  tú  prijímame  v stretnutí  s Ježišom. 

 

Príhovor pápeža príslušníkom Švajčiarskej gardy v deň ich prísahy 
Pápež František v pondelok 6. mája, v deň, ktorý je sviatkom Švajčiarskej gardy, 

prijal švajčiarskeho prezidenta a stretol sa aj s novými príslušníkmi Švajčiarskej 

gardy krátko pred ich slávnostnou prísahou. V Klementínskej sále Apoštolského 

paláca prijal 35 nováčikov spolu s ich príbuznými a obrátil sa na nich slovami 

vďaky a povzbudenia. 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/07/program_prvej_zahraničnej_apoštolskej_cesty_pápeža_františka_d/slo-690000
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/02/keď_sa_služba_pánovi_stáva_ťažkým_jarmom,_nikto_k_nemu_nechce_prísť/slo-688344
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/03/pápež_františek:_kresťan_musí_byť_odvážny,_nie_vlažný/slo-688726
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/04/svätý_otec_o_miernosti_a_pokore,_ktoré_víťazia_nad_mocou_zla/slo-689130
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/06/pápež_františek_v_dnešnej_homílii_o_duchu_svätom_ako_spoločníkovi_n/slo-689496
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/07/pápež_františek:_trpezlivosť_je_návodom_na_radosť_a_duchovnú_mladosť_/slo-689884
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/08/sv._pavol_príkladom_pre_kresťanov:_ohlasovať,_ale_nesnažiť_sa_/slo-690335
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/06/sviatok_švajčiarskej_gardy,_prísaha_35_nových_členov/slo-689463
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/06/švajčiarsky_prezident_na_audiencii_u_pápeža_františka/slo-689535
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„Drahí priatelia Švajčiarskej gardy! Som rád, že vás môžem prijať a odovzdať môj srdečný 

pozdrav každému z vás, vašim príbuzným, priateľom, všetkým autoritám a všetkým, ktorí sa 

chceli zúčastniť na tomto slávnostnom dni. Všetkým vám, drahí príslušníci, znovu vyjadrujem 

úprimnú vďaku za vašu vzácnu a veľkodušnú službu pápežovi a Cirkvi. Každý deň môžem 

osobne zažívať pozornosť, profesionalitu a lásku, s akou vykonávate vaše poslanie. Ďakujem 

vám zato. Osobite ďakujem vašim rodinám, ktoré veľkoryso prijali vaše rozhodnutie pre túto 

službu vo Vatikáne a podporujú vás svojou láskou a modlitbou.“                                        VIAC 

 

Pápež  rehoľným  sestrám:  Nedá sa nasledovať Krista mimo Cirkvi 
V stredu 8. mája prijal pápež František 900 účastníčok 19. plenárneho zhromaždenia 

Medzinárodnej únie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí. To sa 

konalo v Ríme od 3. do 7. mája 2013 v duchu motta „Medzi vami to tak nebude“ 

s podtitulom „Služba autority podľa evanjelia“. 
 

„Som rád, že sa môžem dnes s vami stretnúť a rád by 

som pozdravil každú z vás a poďakoval vám za všetko, 

čo robíte preto, aby bol zasvätený život stále svetlom 

na ceste Cirkvi.” Toto sú prvé slová príhovoru 

Svätého Otca, ktorými sa obrátil počas stretnutia 

v Aule Pavla VI. na pestrú paletu prítomných 

rehoľných sestier. Po pozdravoch poďakoval 

kardinálovi Braz de Avizovi, prefektovi Kongregácie pre inštitúty zasväteného života 

a spoločnosti apoštolského života, za jeho pozdravný príhovor v mene zhromaždenia 

v úvode audiencie. Pápež František sa potom dotkol témy plenárneho zhromaždenia 

a svoj príhovor rozčlenil do troch častí. „Téma vášho zasadania sa mi zdá obzvlášť dôležitá 

vzhľadom na úlohu, ktorá vám bola zverená: «Služba autority podľa evanjelia». Vo svetle tohto 

vyjadrenia by som rád nadniesol tri jednoduché myšlienky, ktoré vám nechám na osobné 

a spoločné uvažovanie.“                                                                                                         VIAC 
 

Ad limina apostolorum piemontských biskupov 
Pápež František prijal 6. mája 2013 na audiencii biskupov talianskeho cirkevného 

regiónu Piemont v rámci návštevy Ad limina apostolorum. Skupinu biskupov 

viedol Mons. Cesare Nosiglia, arcibiskup Turína. 
 

Mons. Nosiglia označil stretnutie za pokojné a konštruktívne a nazval ho stretnutím 

otca so synmi, pre oboznámenie sa so situáciou regiónu, počnúc problémami, cez 

snahu čeliť im, „až po pozitívne perspektívy, ktoré tu sú“. „Stretnutie bohaté na 

ľudskosť, bratskosť, s ktorou nás pápež počúval, hovoril s každým z nás, konfrontujúc sa 

s rôznymi otázkami. Osobitne nám vlial nádej, povzbudil nás, aby sme s láskou viedli kňazov. 

Problém povolaní je stále akútnym problémom aj u nás. Zdôraznil, že aj starí a chorí kňazi 

potrebujú cítiť našu blízkosť rovnako ako mladí, ktorí sú konfrontovaní so situáciami 

komplikovanými a ťažkými. Potom rodiny, najmä tie, ktoré majú ťažkosti na úrovni morálnej 

i sociálnej. Pozval nás, aby sme boli priateľmi každej rodine a hľadali odpovede na ich potreby. 

Nakoniec, samozrejme, otázka mládeže, ktorá je najväčšou výzvou Cirkvi.“                        VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/06/príhovor_pápeža_príslušníkom_švajčiarskej_gardy:_viera_je_najcennejš/slo-689551
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/08/príhovor_pápeža_františka_rehoľným_sestrám:_nedá_sa_nasledovať_krist/slo-690351
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/06/slová_pápeža_piemontským_biskupom:_buďte_pastiermi,_otcami_a_priateľmi/slo-689673


Rodinné listy  
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                        Rím 8. mája 2013 

 5 

Ad limina biskupov talianskeho regiónu Marche 
Pápež František prijal v piatok 3. mája prvú skupinu biskupov talianskeho regiónu 

Marche, ktorí boli na návšteve Ad limina apostolorum. Bol medzi nimi aj Mons. 

Edoardo Menichelli, arcibiskup Ancony-Osima, ktorý k stretnutiu s pápežom 

poznamenal: „Bolo to prekrásne stretnutie, rodinné, veľmi otvorený dialóg. Hlavné 

veci, pri ktorých sa Svätý Otec pozastavil, boli mladí, ktorým treba ponúknuť seriózne 

kresťanstvo, doprevádzanie, aby boli otvorení misionárskemu poslaniu, duchovnej 

formácii, a ďalšia starosť pápeža je pozornosť pastorácii rodín.“ Arcibiskup 

z celkového dojmu stretnutia vyzdvihol dve veci: „Prvou je hlboká túžba poznať, byť 

blízko, druhou pastoračná skúsenosť, s ktorou hovorí. V každom jeho slove, v každom 

geste  je  pastoračná  skúsenosť,  a toto si  všimli a docenili aj všetci  moji  spolubratia.“ 

 

Svätý Otec poslal svoju modlitbu k hrobu sv. Františka do Assisi 
Pápež prijal vo Vatikáne delegáciu bratov 

františkánov z Assisi deň po tom, ako toto 

umbrijské mesto udelilo čestné občianstvo 

Šimonovi Peresovi. „O,  František z Assisi, 

prihovor sa za pokoj v našich srdciach“ – je text 

modlitby, na ktorú v ten deň pápež František 

pozval  bratov  k hrobu  ich  svätého  zakladateľa.  
 

Ako telefonicky potvrdil hovorca Svätého konventu 

v Assisi páter Enzo Fortunato, pápež František ich 

2. mája prijal vo Vatikáne a o 12.30 hod. sa prostredníctvom video kamery tabletu 

spojil s komunitou bratov v Assisi, aby sa spolu modlili. „Modlite sa za mňa a nech sa 

aj veriaci modlia“, povedal zas Svätý Otec počas dnešného stretnutia s generálnym 

ministrom Rehole menších bratov konventuálov P. Marcom Tascom, ďalej kustódom 

Svätého konventu v Assisi pátrom Maurom Gambettim a riaditeľom časopisu „Svätý 

František patrón Talianska“ pátrom Enzom Fortunatom. Dôvodom návštevy Vatikánu 

– ako uvádza vyhlásenie konventu – bola prezentácia osobitného čísla časopisu, 

vydávaného františkánmi z Assisi, ktoré je venované udalostiam spojeným s voľbou 

pápeža Františka.                                                                                                                VIAC 

 

Emeritný  pápež  Benedikt XVI.  sa  vrátil  do  Vatikánu 
Benedikt XVI. sa 2. mája 2013 po dvoch mesiacoch vrátil z Castel 

Gandolfa do Vatikánu. Po prílete helikoptérou, krátko pred 17. hod., ho 

privítal súčasný Svätý Otec František. Následne sa spolu odobrali do 

kaplnky  kláštora  Mater Ecclesiae,  kde  zotrvali  v  spoločnej  modlitbe. 

 
Po 40 rokoch sa stretnú koptský pravoslávny patriarcha a pápež 

Blížiaca sa návšteva patriarchu Koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadrosa II. 

u pápeža Františka, plánovaná na sobotu 11. mája 2013, by mohla „mať dôležité 

a pozitívne dôsledky“. „Dúfam, že bude pokračovaním v teologickom dialógu, aby 

sme  naozaj  nastúpili cestu k plnému spoločenstvu“ – povedal biskup Botros Hanna.  
 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/02/prejav_šimona_peresa_pri_ceremónii_preberania_čestného_občianstv/slo-688500
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/02/pápež_františek_poslal_svoju_modlitbu_k_hrobu_sv._františka_z_assisi/slo-688489
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Koptský katolícky biskup Botros Fahim Awad Hanna, ktorý sa takto vyjadril pre 

agentúru Fides, bol nedávno vymenovaný a poverený, aby viedol významnú koptskú 

katolícku Eparchiu Minya, 250 kilometrov južne od Káhiry. Ide o eparchiu, ktorej 

biskupmi sú aktuálny koptský katolícky patriarcha Ibrahim Isaac Sidrak a jeho 

predchodca Antonios Naguib. Návšteva Tawadrosa u pápeža Františka, prvá cesta 

koptského patriarchu mimo Egypta odo dňa jeho zvolenia 4. novembra 2012, sa 

uskutoční po 40 rokoch od stretnutia pápeža Pavla VI. a Shenoudu III., Tawadrosovho 

predchodcu, v Ríme. Vďaka tomu historickému stretnutiu sa medzi oboma cirkvami 

začal teologický dialóg, ktorý v roku 1988 viedol k dohode a spoločnému vyhláseniu 

ohľadne kristológie, ktoré mali ukončiť stáročia nedorozumení a nedôvery.           VIAC 

 

Libanonský prezident  Michel Sleiman  na audiencii vo Vatikáne 
Pápež František prijal 3. mája vo Vatikáne prezidenta Libanonskej republiky 

Michela Sleimana, ktorý sa následne stretol s Tarcisiom Bertonem, vatikánskym 

štátnym sekretárom a Dominiquem Mambertim, sekretárom pre vzťahy so štátmi. 
 

Ako o priebehu stretnutia informovalo 

prostredníctvom komuniké Tlačové stredisko Svätej 

stolice, témou rozhovorov bola situácia v krajine 

a význam dialógu a spolupráce medzi členmi rôznych 

etnických a náboženských komunít. Tie podľa oboch 

strán predstavujú bohatstvo spoločnosti a napomáhajú 

spoločnému dobru, rozvoju a stabilite národa. V tejto 

súvislosti bolo pozitívne ocenené vytvorenie novej vlády, ktorá by mala čeliť 

dôležitým výzvam na národnej a medzinárodnej úrovni. Hovorilo sa aj o situácii 

v regióne, osobitná pozornosť patrila konfliktu v Sýrii.                                                VIAC 

 

Rozhovor týždňa so slovenskou dobrovoľníčkou v Indii  
India je druhou najľudnatejšou krajinou na svete, s prevažnou väčšinou 

hinduistického vierovyznania. Veľký problém predstavuje pre Indiu negramotnosť 

obyvateľstva a podvýživa detí. Aj o tom hovorí  Katarína Kostlyaová, ktorá ako 

dobrovoľníčka niekoľko mesiacov pôsobí na juhu krajiny. Po ukončení štúdia 

v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, anglický a ruský jazyk, sa rozhodla vydať 

misijnou cestou. 
 

....................................................................................................................................................... 
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