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Poďakovanie za karneval 2019

Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom, bez ktorých by to nešlo –

jednotlivcom, rodinám aj firmám za finančné a vecné dary, ktorými nám pomohli pri realizácii
farského karnevalu a za celý kolektív ľudí, ktorý sa podieľal na jeho príprave. Poďakovanie
patrí aj personálu ZŠ Kukučínova, za poskytnutie priestorov a prípravu šišiek, ďalej niektorým
birmovancom za pomoc s výzdobou sály ako aj za sprievodný program pod vedením Dadky
Slivkovej a MUDr. Janky Jenčovej, Radovi Bačovi za ozvučenie karnevalu.   Chcem sa
poďakovať aj rodičom prvoprijímajúcich detí, za ochotu a pomoc pri realizácii karnevalu, ďalej
otcovi Marcelovi za ústretovosť a vôľu organizovať rodinné popoludnie vo farnosti. A
samozrejme Pánu Bohu, za všetko, od prvotnej myšlienky až po samotnú realizáciu.
ĎAKUJEM. 

Sponzori: rodiny: Popaďáková,
Majzlíková, Chromiková, Sabolová,
Grittersová, Matiová, Karafová,
Kuzmová, Lóšková, Janošková,
Gazdová, Záhoráková, Vardžíková, ďalej
- Ján Hajdúch, Michaela Novotná,
Zuzana Demčáková. Firmy a
organizácie: Lekáreň Dr. Max Vranov
nad Topľou, Obchod Kolesárová,
Čokoládovňa Eva, UNIPLAST,
Hornozemplínska knižnica Vranov nad
Topľou, BAUSKA s.r.o., lekáreň
Centrum a poďakovanie patrí mnohým
bohuznámym jednotlivcom, rodinám a
firmám, ktorí si želali ostať ukrytí v
anonymite. Nech Vám to všetkým Pán
odplatí tam, kde to On uzná za vhodné.

(za realizačný tím Marcela Diľová)
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Čo je viera, alebo „dvojaký pohľad“ kresťana

Kde ty vidíš iba kvapku vody, vedec vidí

pomocou mikroskopu celý svet živých a
pohybujúcich sa bytostí. Kde človek vidí len
živé osoby a náhodné udalosti, tam kresťan
vidí Božie deti, ktoré rastú, a Otcovo
kráľovstvo, ktoré sa buduje. 
Tvoje zmysly ti umožňujú telesný pohľad.
Tvoja inteligencia ti umožňuje pohľad
rozumu, ale tvoja viera ti dáva Kristov
pohľad. Kristovým pohľadom vštepeným do
tvojho môžeš poznať Boha, vesmír, ľudí a
seba samého, ako ich on pozná a ako pozná
sám seba. Veriť znamená stále sa stretávať s
Ježišom Kristom, a tým si osvojovať jeho
spôsob videnia. Medzi ľuďmi, ktorí sami
seba nazývajú veriacimi, sú takí, čo sa iba
nazdávajú, že veria, hovoria: mám „svoju“
vieru, som predsa „rozumný človek,“
vštepujem „dobré zásady“ aj deťom, viera
často pomáha v živote, mám aj „svoje
svedomie“, som veriaci človek, veď sa
modlím, chodím na omšu, vykonávam
veľkonočnú spoveď a v piatok pôst... Sú aj
takí, čo si myslia, že už neveria, alebo že ich

viera ochabla, hovoria: už neverím tak ako
predtým, už mi to nič nehovorí, necítim nič,
moja viera upadá, mám pochybnosti vo
viere, alebo stratil som vieru úplne... Jedni i
druhí mrzačia vieru, chradnú v
pochybnostiach a priemernosti, alebo žijú v
ilúzii a blude. Nevedia čo je viera. 
Viera nie je pocit alebo dojem, určitá forma
optimizmu v pomere k životu, uspokojenie
potreby mať istotu. Viera nie je ani mienka,
pravidlo mravného života, presvedčenie
založené na rozumovej úvahe, ani niečo
zrejmé, návyk či ovocie výchovy. Viera je
predovšetkým milosť (získaná pri krste),
Boží dar. Táto milosť nám pomáha stretnúť
Ježiša Krista, umožňuje nám získať istotu, že
jeho svedectvo - slovo a život - je správne.
Posilňovaní touto istotou, viera potom
spočíva v prijatí JEHO pohľadu na nás, na
iných ľudí a veci okolo nás a na neho
samotného.

Zdroj:  Quoist, Michel: Úspešný život 
(spracovala Jana Dzurovčinová)

Popolcová streda
V tento deň je pôst (jesť 3x do dňa, z toho raz dosýta) a zdržiavanie sa mäsitého

pokrmu. Cirkevný „zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok
života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roka
života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú
viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.“
(Kán. 1252). 
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Tour de Morava
Nedeľa 5. augusta 2018 – deň „2“

Čo nám vlastne dnes Svatý Hostýn

ponúka? Je tu bazilika Nanebovzatia Panny
Márii, za ňou je jezuitský kláštor, v ktorom je
zriadený aj noviciát, Sarkandrova kaplnka,
vonkajší oltár s amfiteátrom, Stará krížová
cesta, Cesta svetla, Jurkovičova krížová
cesta, cintorín, schodište, Vodná kaplnka,
Hostýnska vodná nádrž s Penziónom
Ovčárna, Rozhľadňa cisára Františka,
veterná elektráreň, Svatohostýnske
múzeum v Jurkovičovom sále, ubytovne,
reštaurácie – Poutní domy a butiky pre
pútnikov, ...  

Pútnická bazilika Panny Márie s titulom
Bazilika minor  
Baziliku Nanebovzatia Panny Márii vidíme
už z poriadnej diaľky. Je dominantnou
stavbou Svatýho Hostýnu. Jej základný
kameň bol položený v roku 1721.
Dokončená bola v roku 1748. Krátko po
vysviacke bazilika po údere blesku celá
vyhorela. Oheň bo taký silný, že úplne
roztavil zvony. Opravili ju, ale v roku 1787
nariadením cisára Jozefa II. bola bazilika
zrušená. Rozobrali strechu a krov a spolu s
ostatnými stavbami na Svatom Hostýne
bola odsúdená k zániku. Na svoje
znovuzrodenie čakala bazilika skoro
sedemdesiat rokov. Až príchodom jezuitov v
roku 1887 nastali dôkladné opravy baziliky a
ostatných budov okolo baziliky, vnútorné aj
vonkajšie. 
Bazilika má elipsovitý tvar. Vpredu sú
postavené dve hranolovité veže s hlavným

vchodom a zozadu je pristavené
presbytérium. Sú tu štyri kaplnky. Na pravej
strane sú kaplnky sv. Valentína a sv.
Sebastiána. Na ľavej strane je kaplnka sv.
Jozefa a sv. Anny. Medzi kaplnkami sú bočné
východy s oltármi. Vo východe smerom k
fare je oltár sv. Ignáca z Loyoly. Nad ním je
socha Lurdskej Panny Márii. Na druhej
strane je oltár zasvätený Božskému Srdcu
Ježišovmu. Presbytérium je vyvýšené o
jeden schod oproti bazilike. Kamenný oltár
a ambón sú ešte o dva schody vyššie. V
oltári sú umiestnené relikvie piatich
svätých. Sv. Václava, Kataríny, Margity,
Longina a Sarkandra. Za oltárom je
bronzové tabernákulum vyvýšené o ďalšie
dva schody. O jeho ochranu sa starajú po
boku umiestnení dvaja anjeli otočení tvárou
k tabernákulumu s rukami zopnutými k
adorácii. 
Celkom vzadu je na stene reliéf hostýnskej
Panny Márii s Ježiškom na rukách v životnej
veľkosti, ktorý zo svojich rúk hádže blesky
na Tatárov, ktorí sa utáborili pod horou.
Tatári ohrozovali Európu na začiatku 13.
storočia a v roku 1241 vtrhli na Moravu, kde
vraždili a drancovali. Podľa povesti boli tí,
ktorí sa uchýlili na Hostýn, zachránení na
príhovor Panny Márie. Jej syn, Pán Ježiš,
začal hádzať blesky na tábor Tatárov. Stany
sa zapálili a za chvíľu bol celý tábor v
plameňoch. Tatári boli z toho takí zmetení,
že utiekli a viac sa na Moravu nevrátili. Na
jedinečnosť tohto diela poukázal pri svojej
prvej návšteve na Svatom Hostýne v roku
1991 vtedajší  apoštolský nuncius v Českej
republike arcibiskup Giovanni Coppa: 
„Keď som uvidel obraz Panny, bol som veľmi
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1. čítanie: Sir 27, 5-8
Ž: 92, 2-3. 13-14. 15-16
Refrén: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!
2. čítanie: 1 Kor 15, 54-58
Evanjelium: Lk 6, 39-45

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Slová evanjelia sú veľkou výzvou: Dobrý človek
vynáša zo svojho srdca dobro, ale zlý vynáša zlo.
Dobro je často chybne zamieňané za hlúposť, prostoduchosť a naivitu, zatiaľčo zlo sa
prezentuje ako lišiacka chytrosť. V skutočnosti to, čo buduje svet, nie je zlo, ale hodnoty.
Tak ako krištáľová váza v porovnaní s črepinami skla budí nielen rešpekt, ale prináša i
vzácnu hodnotu, tak dobro vytvára skvelé momenty, zatiaľčo zlo iba ničí. Často zlo len
napodobní dobro, v skutočnosti ho však nie je schopné. Existuje príslovie: Páchať dobro.
Označuje snahu o dobro, ktorá ale v dôsledku prinesie škody, ktoré je treba napraviť.
Skutočné dobro je múdre, tvorivé, vytvára hodnoty, ktoré sú trvalé a krásne bez vedľajších
deštruktívnych účinkov. Čo vychádza z nášho srdca?    (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.

prekvapený. Videl som túto Madonu
niekoľko rokov predtým v Strednej Amerike,
na nunciatúre v San Salvadore. Bol tam
veľký obraz, ktorý dominoval v nádhernom
salóniku. Nikto mi však nevedel povedať, čo
obraz predstavuje a prečo drží Panna Mária
vo svojom náručí dieťa Ježiš, ktorý svojimi
malými rúčkami metá blesky. Myslel som si,
že Panna Mária chce zabrániť svojmu
malému synáčikovi, aby vrhal svoj hnev na
hriešne ľudstvo. Až tu mi je všetko jasné.“ 
Krajania žijúci v zahraničí si uctievajú Pannu
Máriu Hostýnsku a tak si uchovávajú svoje
náboženské a citové puto k svojej pôvodnej
vlasti.
Po stranách presbytéria sú na samostatných
stojanoch sochy sv. Cyrila a Metóda. Nad
presbytérium je modrý strop a v ňom okno,
ktoré symbolizuje zoslanie Ducha Svätého.
Oproti presbytériu nad hlavným vchodom je
krásny štvormanuálový orgán ozdobený
sochami anjelov. Modrý strop v bazilike je
posiaty hviezdami, ktoré sú presne cyklicky
rozmiestnené a koncentrujú sa do stredu

stropu. Dookola stropu je rozmiestnených
sedem okien – ako sedem darov Ducha
Svätého, ktoré prenikajú cez okno až do
ľudskej duše. Pod stropom je masívny
kamenný veniec dookola celej baziliky, v
ktorom je nápis: „VÍTEZNÁ OCHRANO
MORAVY ZŮSTAŇ MATKOU LIDU SVÉMU.“
Všetky steny v bazilike sú  vymaľované
obrazmi, ktoré zobrazujú život svätcov ale aj
významné udalosti zo Svatýho Hostýna. Je
tu namaľovaných okolo 900 postáv a tvári.
Hotová galéria Svatohostýnska.
Vonku na priečelí, nad vstupom do baziliky
je v nadživotnej veľkosti mozaika Panny
Márie s Ježiškom na rukách, ktorý metá
blesky. Má plochu 26 m štvorcových a je
zložená z 260 000 špeciálnych sklíčok
dovezených z Talianska. Pod ňou je nápis:
„VÍTEZNÁ OCHRANA MORAVY BUĎ
ZDRÁVA.“ Nad mozaikou je nápis na
kamennom venci baziliky ZÚSTAŇ
MATKOU:LIDU SVÉMU!
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Najväčší na svete

Kedysi dávno v jednom veľkom kráľovstve

za morom žil mocný kráľ, ktorého poznal celý
svet. Každému bolo jasné, že niet
mocnejšieho a bohatšieho panovníka.
Dokonca aj kráľ si napokon začal myslieť, že
on je ten najväčší človek na svete.
Nariadil teda, aby ho všetci nazývali  „Vaša
neprekonateľná vznešenosť, najvyššie
veličenstvo, nekonečná kráľovská výsosť“. A
prikázal strážam, aby zatkli každého, kto ho
takto nenazve.
Jedného dňa sa dostavil pred neho kapitán
stráže. Dôstojník sa poklonil, padol na kolená
a povedal: „Ó Vaša neprekonateľná
vznešenosť, najvyššie veličenstvo, nekonečná
kráľovská výsosť, zadržali sme muža, ktorý
odmietol nazývať vás tak.“
„Priveďte ho ku mne!“ rozkázal kráľ.
„Kto si?“ zisťoval kráľ.
„Som len starý obchodník. Žijem s manželkou
v domčeku v horách,“ odvetil starec.
„A kto som ja?“ opýtal sa ho prísnym tónom.
„Vy ste kráľ,“ pokojne povedal starý
obchodník.
„Nie! Ja som Vaša neprekonateľná
vznešenosť, najvyššie veličenstvo, nekonečná
mimoriadna a absolútne jedinečná kráľovská
výsosť!“
„Pane,“ riekol starec, „ste naozaj veľký kráľ,
ale nerozumiem, prečo musíte mať...“
Rozhnevaný kráľ ho dal hodiť do žalára.
Po roku starého obchodníka prepustili a on sa
vrátil domov. Po niekoľkých dňoch ho stráže
znovu predviedli pred kráľa so slovami: „Ó,

Vaša neprekonateľná vznešenosť, najvyššie
veličenstvo, nekonečná kráľovská výsosť,
tento muž vás stále odmieta nazývať
správne.“
„Hoďte ho znovu do temnice!“ prikázal kráľ.
„Nech sa tam naučí, ako sa volám.“
Starec opustil väzenie o dva roky neskôr. Kráľ
nevedel pochopiť, prečo ho tento muž
odmieta nazývať jeho kráľovským titulom, a
raz v noci sa potajomky vybral k domu
obchodníka. Pričupil sa do tieňa vedľa okna a
počúval starca, ako sa zhovára so svojou
manželkou, ktorá sa trpko sťažovala na kráľa.
„Upokoj sa, drahá moja,“ tíšil ju starec. „Náš
kráľ sa ľahko rozhnevá a má sklon k pýche, ale
my mu musíme odpúšťať.
Odkedy tu vládne, v krajine je mier. Ľuďom sa
žije dobre a dane sú rozumné. Máme naozaj
šťastie. Kiež by náš kráľ žil dlho, kiež by ho
všetci milovali a ctili si ho!“
Keď kráľ počul chválu starého obchodníka,
zaplavili ho strašné výčitky svedomia. Vošiel
do domu, kľakol si pred manželmi a poprosil
ich o odpustenie za to, že im spôsobil toľko
trápenia.
Starý obchodník sa pred ním uklonil ešte
hlbšie a povedal: „Veľmi rád vás vidím, Vaša
neprekonateľná vznešenosť, najvyššie
veličenstvo!“
„Nekonečná mimoriadna a absolútne
jedinečná kráľovská výsosť,“ dodala pomaly
stará pani.
Prekvapený kráľ zareagoval: „Priateľu môj,
prečo si ma tak nenazval prv, než som ťa
nespravodlivo uväznil?“
„Veličenstvo,“ odvetil starec, „len najväčší z
ľudí dokáže priznať vlastné viny a pokorne
poprosiť o odpustenie. Dnes si naozaj
zaslúžite všetko uznanie za vašu veľkosť.“

Honorabilita, excelencia, magnificencia,
doktor, profesor... človeka nerobí titul.
Zdroj:  Bruno Ferrero:  Ľudia, ktorí lietali

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Pápež o treste smrti: Nikoho neobrať o
príležitosť obrátiť sa

Vatikán 28. februára (RV) „Človek

nestráca dôstojnosť ani vtedy, keď spáchal
ten najhorší zo zločinov“ – tieto slová
adresoval pápež František účastníkom 7.
svetového kongresu proti trestu smrti,
ktorý sa koná v Bruseli od 26. februára do 1.
marca.
Na kongres zaslal svoj pozdrav vo forme
videoposolstva v rodnej španielčine.
„Ľudský život je darom, ktorý sme prijali,
tým najdôležitejším a prvotným, je zdrojom
všetkých ostatných darov a všetkých ďalších
práv a ako taký musí byť chránený. Okrem
toho, pre veriaceho bol človek stvorený na
obraz a podobu Boha. Avšak ako pre
veriacich, tak aj pre neveriacich, každý život
je dobrom a jeho dôstojnosť musí byť bez
výnimiek chránená.“
Trest smrti je teda podľa Svätého Otca
„jedným závažným porušením práva na
život“. V súčasnosti už existujú aj iné
prostriedky na to, ako ochrániť všeobecné
dobro a postarať sa o bezpečie druhých,
pripomenul Svätý Otec. 
„Cirkev vždy obraňovala život a jej vízia v
súvislosti s trestom smrti vyzrievala. Z tohto
dôvodu som chcel, aby bol tento bod v
Katechizme Katolíckej cirkvi zmenený. Dlhý
čas bol trest smrti považovaný za adekvátnu
odpoveď na závažnosť niektorých zločinov
a na ochranu všeobecného dobra. Nikto
nemôže byť zabitý či obratý o príležitosť
nanovo objať spoločenstvo, ktoré poranil a
ktorému spôsobil utrpenie.“
Zdroj: www.tkkbs.sk   

(spracovala Anna Sabolová ml.)

Redemptoristi oslavujú 270. výročie
schválenia svojej kongregácie 

Bratislava 25. februára (TK KBS)

Redemptoristi na celom svete dnes
oslavujú 270. výročie schválenia svojej
kongregácie Apoštolskou stolicou. V marci
1748 zakladateľ sv. Alfonz de Liguori (1696 –
1787) napísal list pápežovi so žiadosťou,
aby mohol predložiť návrh reguly novej
kongregácie. Po kladnej odpovedi spolu s
pátrami Sportellim, Mazzinim a Villanim
pripravil „Prehľad regúl“ a v prvom článku
myšlienku Kongregácie opísal takto:
„Jediným cieľom bude nasledovať príklad
nášho Spasiteľa Ježiša Krista v ohlasovaní
Božieho slova chudobným, ako sám o sebe
povedal: poslal ma hlásať evanjelium
chudobným.” 
Po mnohých úpravách vrátane zmeny
prvého názvu kongregácie z „Najsvätejšieho
Spasiteľa“ na „Najsvätejšieho Vykupiteľa“
Vatikánska Kongregácia koncilu vydala
kladné stanovisko a poslala výsledok
pápežovi. Pápež Benedikt XIV. apoštolským
listom „Ad pastoralis dignitatis fastigium“
schválil 25. februára 1749 Kongregáciu
Redemptoristov i jej regulu. Pápežské
schválenie prispelo k zvýšeniu počtu
povolaní do nového inštitútu.
Svätý Alfonz de Liguori založil Kongregáciu v
Scale pri Neapole 9. novembra 1732 a
chcel, aby cieľom nového spoločenstva
bolo prinášať radostnú zvesť hojného
vykúpenia najopustenejším. Na jeho
realizáciu vypracoval zakladateľ
redemptoristov špeciálny plán ľudových
misií. 
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 10.2. - 16.3. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Marta Kriváková.      

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 1330 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti). 
Zmierna poklona na konci fašiangov bude v utorok, na stolíku pri východe z kostola sa môžete
zapísať do celodenného rozpisu. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá
v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V
pondelok večer poklona nebude.
Farské kreple: V pondelok večer po sv. omši pozývame do pastoračného centra na farské
kreple. Na rozlúčku s fašiangami.
Zbierka na charitu bude na budúcu nedeľu.

Farské rady: Prosím o stretnutie v pondelok o 1930 ekonomickú radu a vo štvrtok o 1900

pastoračnú radu. 
Krížové cesty: K pôstnemu obdobiu patrí pobožnosť krížovej cesty. Budeme sa ju modliť v
stredy s deťmi a v piatky s birmovancami pred sv. omšami. V nedele budú krížové cesty o

1430. Na prvú pôstnu nedeľu sa krížovú cestu modlia mladé rodiny našej farnosti.
Pôstne kázne: Po nedeľnej pobožnosti krížovej cesty vás v našom farskom kostole pozývam
na pôstne kázne. Kazateľom bude Mgr. František Barna, kaplán farnosti sv. Gorazda a
spoločníkov v Košiciach na sídlisku Terasa.
Slovenský dohovor za rodinu vás pozýva na akciu „Zastavme zlo z Istanbulu“ dňa 10. 3. od

1500 do chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Dlhom Klčove. Viac na plagáte.
2%: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je
na stolíku pri východe z kostola i na našej webovej stránke. 
Rozpis lektorov:
Popolcová streda: 16.00 hod. - rod. Bankovičová; 18.00 hod. - rod. Gazdová; 
Prvá pôstna nedeľa: 08.00 hod. - rod. Jenčová; 10.00 hod. - J. Gromina, J. Sabol.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPoNdELoKoNdELoK 04.03.201904.03.2019 Sv. omša: 1800 ZBP Anna Guľaková 

uu toRoKtoRoK 05.03.201905.03.2019 Sv. omša: 800 + Veronika (10. výročie), Štefan; 
+ Anna, Michal, Mária, Juraj 

ZMiERNa PoKLoNa 

Ukončenie poklony:   1800

SS tREdatREda 06.03.201906.03.2019
POPOLCOVÁ STREDA  

Sv. omša: 1600 za farnosť (z 10. marca)  

Sv. omša: 1800 + Ján Sabol, Anna a Ján 
Saboloví; 

+ Jozef     

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 07.03.201907.03.2019
po Popolcovej strede
Prvý štvrtok v mesiaci  

Poklona Olt. sv.: 1700

Sv. omša: 1800 ZBP Zuzana (40 rokov) s rod.  

PP iatoKiatoK 08.03.201908.03.2019
po Popolcovej strede 

Sv. omša: 1800 ZBP Ján;  
(mládežnícka) ZBP Jarmila a Jozef Bankovičoví

SS oBotaoBota 09.03.201909.03.2019
po Popolcovej strede 

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 Na odčinenie urážok a rúhaní 
proti Nepoškvr. Srdcu P. Márie       

Sv. omša (Jaa): 1800 ZBP Eva Vargová (80 rokov) 

NN EdEľaEdEľa 10.03.201910.03.2019

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omša: 800 ZBP Jozef (75 rokov) 

Sv. omša: 1000 ZBP Gabriela (55 rokov), 
Danka a Miroslava s rodinami

Krížová cesta:     1430 + pôstna kázeň 

LituRGicKýLituRGicKý PRoGRaMPRoGRaM odod 04.03.2018 04.03.2018 dodo 10.03.201910.03.2019

„Všetko, čo nahromadíte inak ako do svojho srdca, je stratené.” (Jean Giono)


