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V{žení priatelia, pôstne obdobie znamen{ očistu. V uplynulom týždni Svätý Otec r{zne 

vystúpil proti mafii, keď sa modlil za jej obete. Kritizoval aj celkom bežnú honbu za peniazmi či 

mediálny smog, ktorý sa tlačí zovšadiaľ. Pritom povzbudil pracovníkov rozhlasu a televízie, 

aby sa nebáli prispievať k „zdravému ekosystému“, čiže k „rovnov{he medzi tichom, slovom, 

obrazmi a zvukmi,“ tak dôležitej pre vnímanie zmyslu vecí, pre kontakt s Bohom. Bohatým 

zdrojom podnetov na pôstnu detoxikáciu z rozličných škodlivín sú aj ranné homílie Svätého 

Otca. Podnetné čítanie v{m v mene redakcie praje  
Jozef Bartkovjak SJ 

____________________________________________________________________________ 

 

P{pež František na Anjel Pána:  P{n je väčší než predsudky 
Na Námestí sv. Petra sa v nedeľu 23. marca napriek sychravému počasiu zišlo 

napoludnie 40-tisíc veriacich. Svätý Otec v súvislosti s evanjeliom dňa v príhovore 

zdôraznil, že „všetci hľadáme živú vodu milosrdenstva“ a práve Pôstne obdobie nám 

umožňuje do nej načrieť.  

„Dnešné evanjelium n{m predstavuje 

stretnutie Ježiša so Samarit{nkou, 

ktoré sa odohralo v Sychare, v blíz-

kosti starobylej studne, kam žena 

chodila každý deň pre vodu. V ten 

deň tam bol Ježiš, sedel tam «unavený 

z cesty» (Jn 4,6). Ihneď jej hovorí: «Daj 

sa mi napiť!» (Jn 4,7). Týmto 

spôsobom prekonáva bariéry nepria-

teľstva, ktoré existovalo medzi Židmi 

a Samaritánmi a ruší formy predsudkov voči žen{m. Jednoduch{ Kristova prosba je 

začiatkom úprimného dialógu, prostredníctvom ktorého on s veľkou jemnosťou 

vstupuje do vnútorného sveta osoby, ku ktorej by podľa spoločenských vzorcov 

nemal prehovoriť ani slovka. Ale Ježiš to robí. Ježiš nem{ strach. Ježiš vidiac človeka 

robí krok vpred, pretože miluje. Miluje n{s všetkých. Nikdy sa nenech{ zastaviť 

predsudkami pristupujúc k nejakej osobe. Ježiš sa zmieni o jej situácii, nie aby ju 

odsúdil, ale aby jej dal pocítiť, že je braná na vedomie, že stojí za povšimnutie, aby 

tým v nej vzbudil túžbu prekročiť r{mec každodennej rutiny. Ježišov smäd nebol ani 

tak smädom po vode, ako po stretnutí s vyprahnutou dušou. Ježiš potreboval stretnúť 

Samaritánku, aby jej otvoril srdce: prosí ju, aby sa mu dala napiť, aby upozornil na 

smäd, ktorý bol v nej samej. Žena ost{va zasiahnut{ týmto stretnutím: obracia sa na 

Ježiša s tými najhlbšími ot{zkami, ktoré m{me všetci vo svojom vnútri, a ktoré často 

ignorujeme. Aj my máme mnohé otázky, ktoré by sme sa chceli opýtať, ale nena-

chádzame odvahu položiť ich Ježišovi!”                                                                         VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/23/svätý_otec_pozýva_na_stretnutie_s_ježišom,_ktoré_mení_život_a_napĺňa/slo-784116
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Sviatosť kňazstva témou katechézy gener{lnej audiencie  
Generálna audiencia v stredu 26. marca mala opäť bohatú účasť veriacich z celého 

sveta, vrátane Slovenska. Na Námestí sv. Petra boli aj veriaci z farností Beckov, 

Divina a Ružindol, sprev{dzaní svojimi kňazmi, a skupina starostov z okresu 

Humenné.   Svätý Otec František pokračoval v cykle o siedmich sviatostiach Cirkvi.  
 

Tentoraz sa v katechéze zameral na sviatosť kňazstva, 

čiže sviatosť posvätného stavu v jej troch stupňoch: 

biskupskom, kňazskom a diakonskom. Poukázal 

pritom na tri charakteristiky, vyplývajúce zo 

sviatostného spojenia s Kristom: (1) Byť na čele 

spoločenstva znamen{ slúžiť. (2) Byť kňazom znamen{ 

milovať cirkevné spoločenstvo z celého srdca. (3) 

Biskup, kňaz či diakon si potrebuje neust{le oživovať 

dar, ktorý v sebe nosí. Svätý Otec v tejto súvislosti 

pouk{zal na nevyhnutnosť modlitby kňaza, jeho 

pravidelné pristupovania k sviatosti zmierenia 

a denné slávenie Eucharistie. V z{vere p{pež František 

venoval myšlienku novým povo-laniam ku kňazstvu. 

Je to samotný P{n, ktorý si človeka povol{va a dáva 

mu to pocítiť v srdci. P{pež povzbudil všetkých, ktorí 

v sebe zachytili Ježišovo volanie, aby ho v sebe chránili a modlili sa, aby rástlo 

a prinieslo pre Cirkev ovocie. Na dnešnej gener{lnej audiencii boli prítomní aj 

predstavitelia tzv. „Platformy n{boženstiev za pokoj“ zo Stredoafrickej republiky, 

krajiny ťažko skúšanej n{silím a terorom proti obyvateľstvu, ktorý má etnické 

a ekonomické pozadie, no nezriedka sa týka aj príslušnosti k n{boženstvu.            VIAC 
 

Spolucítenie p{peža Františka s obeťami mafie 
V piatok 21. marca predsedal Svätý Otec vo farnosti sv. Gregora VII. v blízkosti 

Vatikánu večernej modlitbovej pobožnosti za nevinné obete mafie. Jej súčasťou 

bolo prečítanie mien 842 obetí organizovaného zločinu.  
 

P{pež František v príhovore vyjadril svoju blízkosť ich rodinným príslušníkom 

a vyslovil aj naliehavé slová na adresu neprítomných, ktorí sú za mafi{nske zločiny 

zodpovední: „Prosím v{s, zmeňte svoj život, obr{ťte sa, prestaňte p{chať zlo! Modlíme sa za 

v{s: Obr{ťte sa! Prosím na kolen{ch. Je to pre vaše dobro. Tento život, ktorý teraz žijete, 

neprin{ša potešenie, neprin{ša radosť, neprinesie v{m 

šťastie. Moc, peniaze, ktoré teraz m{te z toľkých 

špinavých obchodov, z toľkých mafi{nskych zločinov, 

sú zakrvavené peniaze, je to zakrvaven{ moc. Nebudeš 

si to môcť preniesť do ďalšieho života. Obr{ťte sa! Ešte 

je čas neskončiť v pekle. To v{s čak{, ak pôjdete ďalej 

touto cestou. Mali ste otca a mamu, pomyslite na nich. 

Zaplačte trochu a obr{ťte sa!“                               VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/26/sviatosť_kňazstva_témou_katechézy_generálnej_audiencie_/slo-785040
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/21/spoluc%C3%ADtenie_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_s_obe%C5%A5ami_mafie/slo-783631
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Svätý Otec vymenoval členov komisie pre ochranu detí 
P{pež František zriadil P{pežskú komisiu pre ochranu detí. O tomto zámere 

informoval už na zasadnutí Rady kardinálov pre reformu Rímskej kúrie v decembri 

minulého  roku.   V sobotu   22. marca   vymenoval   prvých  osem   členov  komisie.  
 

Väčšina z nich pôsobí v Ríme alebo v Európe, čo by podľa slov hovorcu Svätej stolice 

P. Federica Lombardiho malo uľahčiť počiatočnú pr{cu skupiny. Do komisie by 

neskôr mali pribudnúť aj ďalší členovia z iných kontinentov. V súčasnosti sa sklad{ 

z troch cirkevných predstaviteľov a piatich laikov. Ide o amerického kardinála Seána 

Patricka O´Malleyho a jezuitských pátrov Humberta Miguela Yañeza z Argentíny 

a Hansa Zollnera z Nemecka. Laikov zastupujú bývalá premiérka Poľska a veľvyslan-

kyňa pri Svätej stolici Hanna Suchocka, profesorka Londýnskej univerzity sv. Juraja 

Sheila Hollinsová, profesor práva Claudio Papale z P{pežskej Urbanovej univerzitz 

v Ríme, francúzska lekárka Catherine Bonnetová a Írka Marie Collinsová...            VIAC 

 

P{pež František:  Kreativitou a solidaritou k prekonaniu súčasnej krízy 
Nedostatok pr{ce zraňuje ľudskú dôstojnosť – pripomenul Svätý Otec 20. marca 

počas audiencie so zamestn{vateľmi a zamestnancami talianskych oceliarní Terni, 

vr{tane rodinných príslušníkov.  Z{vod  si tento rok pripomína 130. výročie vzniku.  
 

Sedemtisíc prítomných si vypočulo výzvu 

p{peža Františka, aby bola všetkým zabez-

pečen{ dôstojn{ pr{ca. Dotkol sa tiež súčasnej 

krízy, keď uviedol, že k jej prekonaniu je nutná 

kreativita a solidarita. „Je potrebné znovu potvr-

diť, že pr{ca je podstatnou realitou pre spoločnosť, 

rodinu i jednotlivcov,“ uviedol a pokračoval: 

„Prim{rnou hodnotou pr{ce je dobro ľudskej osoby, 

pretože skrze ňu sa realizuje ako taká, vrátane 

svojich postojov a intelektuálnych, kreatívnych a manuálnych schopností. Z toho vyplýva, že 

pr{ca m{ nielen ekonomický cieľ a cieľ zisku, ale predovšetkým cieľ, ktorý pamät{ na človeka 

a jeho dôstojnosť.“                                                                                                                  VIAC 

 

P{pež František o znečistení medi{lneho ovzdušia 
Hľadajte pravdu, dobro a krásu – takto Svätý Otec povzbudil v sobotu 22. marca 

členov talianskej asoci{cie Corallo, ktor{ združuje lok{lne r{di{ a televízie. 

Venoval sa úlohe médií či n{strahám, ktorým ich prevádzkovatelia čelia.  
 

Hovoril tiež o pokušení klerikalizmu u laikov, pričom vych{dzal z apoštolskej 

exhortácie Evangelii Gaudium a pouk{zal tiež na rovnosť všetkých veriacich v Cirkvi. 

Ďalej sa znova vr{til k téme „hriechov médií“. Za najväčšie označil tie, ktoré prispievajú 

k šíreniu klamstiev, a to predovšetkým dezinform{ciu, ohov{ranie a  nactiutŕhanie. 

„Od týchto troch hriechov, prosím v{s, utečte,“ vyzval prítomných zástupcov lokálnych 

médií. V rozdanom príhovore Svätý Otec zdôraznil, že médi{ sú povolané k tomu, 

aby venovali pozornosť témam dôležitým pre život ľudí, rodín a spoločnosti.        VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/22/p%C3%A1pe%C5%BE_vymenoval_%C4%8Dlenov_komisie_pre_ochranu_det%C3%AD/slo-783971
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/20/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek:_kreativitou_a_solidaritou_k_prekonaniu_s%C3%BA%C4%8Dasnej_kr%C3%ADzy/slo-783299
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/22/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_o_zne%C4%8Disten%C3%AD_medi%C3%A1lneho_ovzdu%C5%A1ia/slo-784012
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Slová  Svätého Otca  zdravotníckym  pracovníkom 
Každému z v{s patrí uznanie biskupa Ríma za úsilie 

vynakladané na pomoc bratom a sestr{m, ktorí nesú ťažké 

bremeno choroby, postihnutia, staroby. Tieto slová 

adresoval p{pež František účastníkom plen{rneho 

zasadnutia P{pežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve 

na čele s jej predsedom  Mons. Zygmuntom Zimowskim.   
 

V príhovore 80 účastníkom audiencie, konanej v pondelok 

24. marca, sa Svätý Otec najprv zameral na tému ich 

stretnutia: „Robiť dobro pomocou bolesti a robiť dobro tomu, kto 

trpí“. Vychádza z 30. bodu apoštolského listu bl. Jána Pavla 

II. o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia Salvifici doloris, spred 30 rokov. Ako 

povedal, p{pež J{n Pavol II. „tieto slov{ žil a príkladným spôsobom dosvedčoval“ 

a Boží ľud jeho „žité magistérium opätoval veľkou l{skou a úctou“, dosvedčujúc 

s uznaním, že Boh bol s ním: „Je skutočne pravdou, že v utrpení nikto nie je s{m, pretože 

Boh vo svojej milosrdnej l{ske k človeku a k svetu objíma aj najťažšie situ{cie, v ktorých sa 

obraz Stvoriteľa – vtlačený do každého človeka – zjavuje rozmazaný alebo znetvorený.“    VIAC 
 

P{pež biskupom Guiney Conakry: Jednota víťazí nad konfliktami 
Nesúlad medzi kresťanmi je najväčšou prek{žkou evanjeliz{cie – zdôraznil p{pež 

František v príhovore biskupom Guiney Conakry, ktorých v pondelok 24. marca 

prijal  na  audiencii  v rámci  ich  n{vštevy   Ad limina apostolorum  vo  Vatikáne. 
 

Svätý Otec osobitne pozdravil predsedu miestnej biskupskej konferencie Mons. 

Emmanuela Félémoua. V súvislosti s podmienkami veľkej chudoby obyvateľstva 

v tejto západoafrickej krajine spomenul spoluprácu biskupa Félémoua s predsedom 

P{pežskej rady Cor Unum kardin{lom Robertom Sarahom, bývalým arcibiskupom 

Conakry. Vyjadril svoju vďačnosť za ich n{ročnú, ale plodnú pr{cu na poli 

evanjelizácie: „Vo svete zranenom mnohými etnickými, politickými a n{boženskými 

konfliktami musia byť naše komunity autenticky bratskými,  zmierenými spoločenstvami, aby 

boli svetlom, ktoré priťahuje (porov. Evangelii gaudium, č. 100).“                                      VIAC 

 

Posolstvo p{peža kresťanom a moslimom na 

modlitbovom stretnutí v Libanone 
Pri príležitosti sl{vnosti Zvestovania P{na, ktor{ je 

v Libanone národným sviatkom, sa v tamojšom 

meste Jamhour uskutočnilo islamsko-kresťanské 

modlitbové stretnutie. Počas modlitby v kostole 

Notre-Dame prečítal apoštolský nuncius Mons. 

Gabriele Caccia posolstvo Svätého Otca.  
 

 

P{pež František prostredníctvom posolstva srdečne pozdravuje bývalých študentov 

kolégia pri Univerzite sv. Jozefa a kolégia v Jamhoure, ktoré podujatie pripravili, 

a vyjadruje svoju radosť zo stretnutia „kresťanov a moslimov zjednotených v oddanosti 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/24/pápež_františek:_ježišovo_utrpenie_je_školou_pre_zdravotníckych/slo-784395
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/24/pápež_biskupom_guiney_conakry:_jednota_kresťanov_víťazí_nad/slo-784406
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Panne M{rii“. Ďalej pripomína slová blahoslaveného Jána Pavla II., ktoré vyslovil 

počas n{vštevy Libanonu v roku 1997: „Spolu s vami zverujem našej Panne M{rii 

z Libanonu všetkých synov a dcéry krajiny. Najsvätejšia Panna, dopraj tomuto starobylému 

a pritom st{le mladému n{rodu, aby si naďalej udržiaval dôstojné dedičstvo svojich sl{vnych 

dejín, a to dynamickým budovaním svojej budúcnosti v dialógu so všetkými, vo vz{jomnom 

rešpekte rozličných skupín, v bratskej harmónii.“                                                                 VIAC 

 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Človek, ktorý sa spolieha iba na seba, na svoje vlastné bohatstvo či n{zory, nen{jde 

v živote šťastie. Naopak ten, kto dúfa v P{na, prin{ša ovocie aj v čase sucha. T{to 

myšlienka bola jadrom homílie p{peža Františka vo štvrtok 20. marca. V piatok 

21. marca upozornil dva postoje: Aby sme neudusili Božie slovo vo svojom srdci, 

musíme byť pokorní a schopní modliť sa. Je totiž možné zmocniť sa Božieho slova 

a nakladať s ním podľa svojich predst{v, a to vtedy, ak nie sme pokorní a nemodlíme 

sa. V pondelok 24. marca v homílii Svätý Otec pripomenul, že nespasí n{s naša istota, 

že zachov{vame prik{zania, ale pokora, že potrebujeme, aby n{s Boh neust{le 

uzdravoval. „P{n kr{ča spolu s nami, aby obmäkčil naše srdce” – uviedol p{pež František 

pri svätej omši zo slávnosti Zvestovania Pána 25. marca. Zdôraznil, že iba s pokorným 

srdcom, ako je Máriino srdce, sa môžeme priblížiť k Bohu. Kam privádza pýcha srdca? 

V odpovedi na túto ot{zku sa Svätý Otec zameral na Adama a Evu, ktorí podľahli 

zvodom satana, pretože uverili, že budú ako Boh. 

 

Philadelphia 2015: Vo Vatikáne predstavili 8. svetové stretnutie rodín  
P{pež František v Liste rodin{m z 2. febru{ra 

potvrdil, že dejiskom Svetového stretnutia rodín 

2015 bude Philadelphia (USA), ako to ozn{mil ešte 

Benedikt XVI. v závere milánskeho stretnutia 2012. 

Vo Vatik{ne sa ofici{lne začalo s prípravami 

podujatia  za  účasti  delegácie z  Pensylvánie.  
 

Prípravu 8. ročníka stretnutia od 22. do 27. septembra, vrátene jeho loga, predstavili 

novinárom v utorok 25. marca na tlačovej konferencii v Aule J{na Pavla II. 

v Tlačovom stredisku Svätej stolice. Mons. Vincenzo Paglia, predseda P{pežskej rady 

pre rodinu, hlavnej organizátorky podujatia, v úvode príhovoru privítal arcibiskupa 

Philadelphie Mons. Charlesa Chaputa OFM Cap. a ďalších členov deleg{cie, ktorí 

prišli z Pennsylv{nie do Ríma, aby ofici{lne začali prípravy stretnutia.  Mons. Paglia 

pripomenul, že p{pež František si želal dať tému rodiny do centra pozornosti celej 

Cirkvi.                                                                                                                                   VIAC 
 

Saleziáni dona Bosca majú nového hlavného predstaveného 
Saleziáni si 25. marca v rámci svojej 27. generálnej kapituly v Ríme zvolili nového 

hlavného predstaveného. Desiatym nástupcom dona Bosca sa stal 53-ročný don 

Ángel Fernández Artime,  doterajší  argentínsky  provinciál,  rodák   zo Španielska.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/25/p%C3%A1pe%C5%BE_nechal_pozdravi%C5%A5_kres%C5%A5anov_a_moslimov_na_modlitbovom_stretnut%C3%AD_v/slo-784737
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/20/pápež_vo_štvrtkovej_homílii:_kto_sa_spolieha_iba_na_seba,_stráca_svoje/slo-783257
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/21/pápež_v_piatkovej_homílii:_božie_slovo_nie_je_v_područí_človeka_/slo-783561
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/24/pápež_v_pondelkovej_homílii:_naučme_sa_múdrosti_byť_vydedencami/slo-784507
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/25/pápež_v_rannej_homílii:_spása_je_darom_pre_pokorné_srdce,_ako_srdce/slo-784722
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/25/philadelphia_2015:_vo_vatikáne_predstavili_8._svetové_stretnutie/slo-784859
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Don Ángel Fernández Artime sa narodil 21. augusta 1960 

v meste Gozón-Luanco. Prvé sľuby zložil v roku 1978 

a doživotné o šesť rokov neskôr v Santiagu de Compostela. 

V roku 1987 bol vysvätený za kňaza. V minulosti bol 

deleg{tom pre pastor{ciu ml{deže v  provincii León, ako 

riaditeľ viedol školu v Ourense, bol tiež členom tamojšej 

provinciálnej rady, neskôr provinciálnym vikárom a v rokoch 

2000-2006 aj provinciálom. V roku 2009 bol vymenovaný za 

provinci{la južnej argentínskej salezi{nskej provincie. V tom 

období  spolupracoval aj  s arcibiskupom  Buenos Aires  Jorgem Mariom Bergogliom. 

 

Rozhovor s moderátorom Fraternity Jeruzalem na Slovensku 
Rozhovor týždňa s Gerhardom Weagom, moderátorom Fraternity Jeruzalem na 

Slovensku, o živote v jednej z nových foriem komunitného prežívania kresťanstva.  

 

Slovenskí biskupi si vypočuli spr{vu o činnosti Vatik{nskeho rozhlasu 
V r{mci svojho 77. plen{rneho zasadnutia si členovia Konferencie biskupov Slovenska 

vypočuli aj spr{vu o činnosti Slovenskej redakcie Vatik{nskeho rozhlasu. Inform{cie 

o situ{cii redakcie, rozsahu jej aktivít a súčasných priorit{ch predložil dňa 24. marca 

v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch vedúci redakcie Jozef Bartkovjak SJ. Otcovia 

biskupi poskytli redakcii pozitívnu spätnú väzbu a vyjadrili jej povzbudenie do ďalšej 

služby.                                                                                                                                   VIAC 
 

P. Jozef Bartkovjak SJ zložil sl{vnostné sľuby 
V stredu 19. marca, v deň sviatku sv. Jozefa, ženícha Panny M{rie, sa vo večerných 

hodinách v hlavnom jezuitskom kostole v Ríme konala eucharistick{ sl{vnosť, pri 

ktorej piati členovia Spoločnosti Ježišovej zložili do rúk gener{lneho predstaveného 

p{tra Adolfa Nicol{sa sl{vnostné sľuby. Jedným z nich bol aj vedúci Slovenskej 

redakcie Vatikánskeho rozhlasu páter Jozef Bartkovjak SJ. Pri tejto príležitosti mal 

možnosť prehovoriť v štúdiu z druhej strany mikrofónu, teda nie ako redaktor, ale ako 

respondent.                                                                                                                           VIAC 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Listy z Vatikánu vydáva Slovenská redakcia VR;  vychádzajú spravidla v stredu 

Frekvencie slovenského vysielania VR 

Rádio LUMEN: denná 15-minútovka o 20.15, v rannej repríze o 5.15 

RTVS: týždenná 10-minútovka na Rádiu Regina v nedeľu o 5.00, v repríze o 18.15  

Naživo FM 93,3 MHz v Ríme a okolí denne o 19.45, v rannej repríze o 9.20 

Počúvanie cez internet: sk.radiovaticana.va, www.tkkbs.sk, www.lumen.sk 

Spravodajský servis: Newsletter - odoberanie sa prihlasuje cez webovú stránku 

Kontakt: slovak@vatiradio.va, 

Radio Vaticana, Programma Slovacco, Piazza Pia 3, 00120 Città del Vaticano 

Spravodajstvo VR na Facebooku na profilovej stránke 

Vatikánsky rozhlas – slovenská redakcia 

Bankové spojenie: UniBanka, Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu, 627995002/1111 

Spracovala sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/22/rozhovor_s_moderátorom_fraternity_jeruzalem_na_slovensku/slo-784014
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/25/slovenskí_biskupi_si_vypočuli_správu_o_činnosti_vatikánskeho_rozhlasu/slo-784880
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/20/p._jozef_bartkovjak_sj_zlo%C5%BEil_na_sviatok_svojho_patr%C3%B3na_sl%C3%A1vnostn%C3%A9/slo-783297

