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Socha Boha

Dve veľkolepé úvodné kapitoly Knihy Genezis nám predstavujú ľudský pár v jeho

základnej realite. V tomto úvodnom texte Biblie sa objavujú viaceré rozhodujúce
tvrdenia. Prvé z nich, synteticky citované Ježišom, hovorí: „Stvoril Boh človeka na svoj
obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (1, 27). K „Božiemu obrazu“ je
prekvapujúco ako vysvetľujúca analógia priradený práve pár „muža a ženy“. Znamená to
teda, že sám Boh je rozdelený na pohlavia alebo že ho sprevádza nejaká božská
spoločníčka, ako verili niektoré staroveké náboženstvá? Samozrejme, že nie; veď vieme,
s akou jasnosťou Biblia odmietla takéto presvedčenia, rozšírené medzi Kanaánčanmi vo
Svätej zemi, ako modloslužobné. Transcendentnosť Boha zostáva zachovaná, ale
vzhľadom na to, že Boh je zároveň Stvoriteľom, plodnosť ľudského páru je jeho živým a
účinným „obrazom“, viditeľným znakom stvoriteľského úkonu.  
Pár, ktorý miluje a plodí život, je skutočnou živou „sochou“ (nie tou zo skaly alebo zo
zlata, ktorú Dekalóg zakazuje), schopnou znázorniť Boha Stvoriteľa a Spasiteľa. Plodná
láska sa preto stáva symbolom intímnych Božích skutočností. Rozprávanie Knihy Genezis,
nasledujúce takzvanú „kňazskú tradíciu“, prelínajú viaceré genealogické postupnosti:
plodivá schopnosť ľudského páru je vskutku tou cestou, po ktorej napredujú dejiny spásy.
V tomto svetle sa plodný vzťah páru stáva obrazom na odhalenie a popísanie Božieho
tajomstva, podstatného v kresťanskej vízii Najsvätejšej Trojice, ktorá v Bohu kontempluje
Otca, Syna a Ducha lásky. Boh Trojica je spoločenstvom lásky a rodina je jeho živým
odrazom. Slová Jána Pavla II. nám pomáhajú chápať: „Náš Boh vo svojom najintímnejšom
tajomstve nie je osamelosťou, ale rodinou, keďže má v sebe otcovstvo, synovstvo a
podstatu rodiny, ktorou je láska. Táto láska v Božej rodine je Duch Svätý.“ Rodina nie je
čosi cudzie samotnej božskej podstate. Tento trinitárny aspekt páru má nové vyjadrenie
v pavlovskej teológii, keď Apoštol dáva pár do vzťahu s „tajomstvom“ jednoty medzi
Kristom a Cirkvou (porov. Ef 5, 21 – 33). 

(AMORIS LAETITIA 10-11; pripravil Marcel Stanko) 



st
ra

n
a 

2

Krajčír

Za rabínom prišiel akýsi muž a prosil ho o

radu. 
„Rabín, som krajčír. Vďaka vysokej kvalite
svojej práce som získal dobré meno. Všetci
urodzení páni si u mňa dávajú šiť oblečenie
a objednávajú si u mňa šaty pre svoje
nevesty. Pred niekoľkými mesiacmi som
dostal najdôležitejšiu zákazku svojho života.
Prišiel ku mne sám princ a nechal si u mňa
ušiť šaty z najjemnejšieho hodvábu, aký
jestvuje. Zaobstaral som tie najkvalitnejšie
látky a šil som najlepšie, ako som vedel.
Chcel som predviesť celé svoje umenie, aby
mi táto práca otvorila cestu k úspechu a
bohatstvu. Keď som mu však priniesol
hotový odev, začal kričať a urážať ma: „Toto
je všetko, čo dokážeš? Je to odporné! Kto ťa
učil šiť? Vykázal ma a šaty hodil za mnou.
Rabín, som zničený! Celý majetok som
investoval do tých šiat... a moja povesť je v
troskách. Po tejto skúsenosti si u mňa už
nikto nič neobjedná! Nerozumiem tomu, čo

sa stalo, bolo to moje najlepšie dielo!“
„Vráť sa do svojho obchodu,“ riekol rabín,
„rozpáraj všetky švy na šatách a zoši ich
presne ako predtým. Potom ich odnes
princovi.“
„Ale veď mi naloží rovnako ako predtým!“
namietal krajčír. „Okrem toho som v úplne
inom duševnom rozpoložení.“
„Urob, ako som ti kázal, a Boh ti pomôže,“
povedal mu rabín.
O dva týždne neskôr bol krajčír späť.
„Rabín, zachránil si mi život! Keď som znovu
priniesol svoju prácu, princovi sa rozjasnila
tvár: „Úžasné!“ zvolal. „To sú tie najkrajšie a
najprepychovejšie šaty, aké som kedy
videl!“
Štedro mi zaplatil a prisľúbil, že si u mňa
objedná viac odevov a odporučí ma aj
svojim priateľom. Rabín, chcel by som však
vedieť, aký rozdiel bol medzi prvými a
druhými šatami?“
Rabín mu vysvetlil: „Prvé šaty si ušil plný
pýchy a povýšenosti. Výsledkom boli úplne
bežné šaty. Hoci boli technicky dokonalé,
chýbal im pôvab a krása. Druhé si ušil s
pokorou a slobodným srdcom, a tak si im
dal krásu, ktorá vzbudzuje obdiv tých, čo ich
uvidia.

Čo urobíme s láskou, je s láskou aj prijímané.
(spracovala Anna Sabolová ml.)

Zdroj: Bruno Ferrero: Topánky pod posteľou

Pápeži známi 

i menej známi

Štyria najmladší pápeži všetkých čias

V histórii “pápežstva” máme bohužiaľ aj

pápežov katolíckej cirkvi, ktorí svojim
vekom a tým aj zmýšľaním a konaním
nenapĺňali poslanie zastávať cirkevný úrad
poverený Bohom. Boli to mladí džentlmeni,
ktorí boli vybraní za pápežov. Existujú dva
zreteľné prípady, v ktorých bolo miesto
pápeža zdedené a riadené doslova
tínedžermi.
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Pápež Benedikt IX. Bol pápežom tri
samostatné obdobia medzi rokmi 1032 a
1048. Okolnosti týkajúce sa jeho pápežstva
boli vyhlásené za neortodoxné, pretože
dostal tento post prostredníctvom
podplácania. Jeho otec podplatil ľudí v
Rímskej ríši, aby umožnil svojmu synovi,
aby sa ujal vedenia. Bol vysvätený, aby sa
stal pápežom vo veku medzi 11 a 20 rokov.
Je dokumentovaný ako jediný pápež, ktorý
zastával post pápeža v troch rôznych
obdobiach. Ako pápež neskončil dobre, bol
exkomunikovaný Lateránskou synodou.
Umrel a bol pochovaný v Grottaferrata na
Albánskych kopcoch.
Pápež Ján XII. (vl. menom Oktavián,
Octavianus). Tento mladý muž sa stal
pápežom vo veku 18 rokov. Vládol v rokoch
937 až 964. Dejiny pápežstva 10. storočia
patria bezpochyby k najsmutnejším
kapitolám cirkevnej histórie. Už na samom
počiatku storočia pápežstvo vstúpilo do
obdobia, ktoré viacerí historici považujú za
časy najhlbšieho poníženia, aké dosiaľ
pápežské dejiny poznali. Jána XII. historické
záznamy opisujú ako človeka nemorálneho
a frivolného, ktorý svätopeterský stolec
poškvrnil viac než ktorýkoľvek pápež pred
ním. O veci duchovné nejavil záujem, mal
sklony k roztopašnému až zhýralému
životu. Niet pochýb, že v osobe Jána XII.
zažilo pápežstvo stav najväčšieho úpadku.
Zomrel ranený mŕtvicou.
Pápež Ján XI. (vl. menom Johannes, bol
taliansky duchovný a 125. rímsky pápež, v
období rokov 931 – 935). Pápež Ján XI. sa
stal pápežom vo veku 20 rokov. 
Už spomínané 10. storočie patrilo v
dejinách cirkvi k temným obdobiam, časté
striedanie pápežov, kupčenie s pápežským
úradom, zasahovanie svetskej moci do
úlohy Cirkvi, dokonca vraždy pontifikov

vrhali temné svetlo na najvyšší duchovný
post. Nikto nepoznal otca Jána XI., lebo mu
dvaja muži tvrdili otcovstvo. Jeho matka
bola považovaná za veľmi mocnú v Ríme.
Od počiatku pontifikátu sa prejavil ako
pápež, ktorý dbal na posilňovanie
duchovného života veriacich. Svojimi
privilégiami pre niektoré kláštory podnietil
dokonca ich rozvoj. I ďalší jeho život bol
ovplyvnený zásahmi matky, ktorej záver
života už nebol taký pompézny. Jej druhý
syn Alberich, vyvolal proti jej moci v Ríme
vzburu, počas ktorej bola ona i Ján XI.
uväznení. Alberich sa stal faktickým
rímskym diktátorom.  Ján XI. prežil zvyšok
svojho života uväznený v Lateránskom
paláci a jeho činnosť sa obmedzila iba na
prísne cirkevné povinnosti.
Pápež Gregor V. (vlastným menom Bruno z
Kärntenu, * 972, † 999, bol 138. pápež,
prvý nemecky hovoriaci). Ako mladý už
začal slúžiť v kostole. V roku 996 v apríli
prevzal plášť pápežstva a vládol až do roku
999, kedy zomrel. Bol vo veku iba 24 rokov,
keď mu bol udelený titul pápeža,
menovaný bol svojím bratancom Otom III..
Rovnako ako väčšina jeho predchodcov, aj
on pochádzal z kráľovskej rodiny pápežov.
Gregor V. sa od svojich predchodcov
odlišoval vzorným spôsobom života.
Pretože sa blížil koniec tisícročia, s čím bolo
v tom čase rozšírených veľa povier aj strach
pred koncom sveta a Božím trestom, viedol
bohabojný život a bola v neho vkladaná
veľká nádej, no pápežský úrad zastával iba
necelé tri roky. Zomrel na maláriu 18.
februára 999 v Ríme. Je pochovaný v
chráme sv. Petra v Vatikáne.

Zdroj:  P.G.Maxwell - Staurt: Pápežové
wikipedia.org/wiki/ 

(spracovala: Jana Dzurovčinová)
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Púť Tatry

Deň 1 – pondelok 5. 7. 2021

Duchovní otcovia nám ponúkajú kávu.

Taká ponuka sa neodmieta. Káva každému
podľa vlastného výberu. Kým nás duchovní
otcovia obslúžia, sadáme si na terasu pred
vchodom na faru. Skôr než stihnú uvariť
kávu všetkým, prichádza na dvor naše
sprievodné vozidlo s posádkou otec Marcel
a Marianka Durkajová. Kým dopijeme kávu,
poskytnem vám stručné info o fare. 
Vchádza sa na ňu domovým podchodom.
Dvor je v tvare štvorca, plný zelene. Fare
patrí iba jednopodlažná budova, ktorá sa
nachádza v tomto štvorci vľavo hore za
vstupnou bránou. Pred vstupom na faru po
ľavej strane je malá záhrada v tvare
trojuholníka plná kvetov, ktorú lemuje
chodník vyložený zo zámkovej dlažby. Po
pravej strane chodníka sú ďalšie kvety a
pred domom veľká kopa šahoviny (siahovica
– naštiepané drevo o dĺžke cca 1 meter).
Duchovný otec, Peter Nemec (to jeho Fábiu
s vranovskými značkami sme videli v
podchode pri našom príchode na faru), keď
videl Marianku Durkajovú v spoločnosti
Jakuba Hrubovského, hneď povedal, ich
poznám – Gymnázium svätého Františka z
Assisi vo Vranove nad Topľou - pred
niekoľkými rokmi slúžil ako kaplán v Kostole
sv. Františka z Assisi. 
Ja sa teraz trochu vrátim v čase. 28. 5. 2021
pri našom prvom stretnutí som si zobral na
starosť obedy. Prvý deň som vybavil obed v
Smolníku, v reštaurácii Alžbetin dvor. Tu

sme obedovali v roku 2019, keď sme sa
vracali z Tour de Hungary. Druhý deň v
Hnúšti. 
Volám majiteľke reštaurácii Alžbetin dvor, či
všetko platí tak, ako sme sa pred mesiacom
dohodli. A tu sa začal zaujímavý dialóg. Na
druhej strane telefónu mi majiteľka
reštaurácie zvýšeným hlasom hovorí, že –
dnes je štátny sviatok, je tu sama, kuchyňa
zatvorená a prečo som sa aspoň deň
dopredu neozval. S pokojom sa odvolávam
na jej slová spred viac ako mesiaca – my
varíme každý deň. Áno, viem, že pondelok
je štátny sviatok, ale na tom sa nič nemení.
Nemusíte sa mi pripomínať. Prídete sem a
objednáte si z obedového menu. Po týchto
slovách sa trochu zmenil štýl nášho
rozhovoru. Pani na druhej strane telefónu
ešte stále hovorí, že nám nemôže prichystať
obed. Znova sa ju snažím upokojiť a pomaly,
s pokojom jej hovorím, aby sme zabudli na
to, čo bolo a emócie s tým spojené a pýtam
sa, čo nám vie pripraviť približne za hodinu.
Po krátkej hlasovej odmlke sa mi ozve hlas
na druhej strane telefónu – kurací vývar,
zeleninový mletý rezeň obalený v trojobale,
opekané zemiaky, príloha - zelenina, kyslé
uhorky a tatárska omáčka. Spoločne s
chlapcami sme to odsúhlasili.
Pri družnom rozhovore s domácimi
dopíjame kávu. Po spoločnom fote a
rozlúčení, odchádzame ďalej. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(zostavil Peter Tóth)
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Na Luníku IX v Košiciach dostali k
Vianociam darček od pápeža

Košice 12. januára (TK KBS) Po návšteve

Svätého Otca Františka na košickom
sídlisku Luník IX sa saleziáni rozhodli pre
trvalú spomienku nielen prostredníctvom
CD, DVD či publikácie, ktorú pripravujú, ale
novým nezvyčajným spôsobom. Červený
koberec, po ktorom kráčal 14. septembra
2021 pápež František na Luníku IX, dali
rozstrihať a spracovali ako vzácny
spomienkový predmet, na ktorom je
napísaná myšlienka pápeža, ktorú
adresoval Rómom: „Vy ste v srdci Cirkvi.“
Koberec odovzdali Saleziáni každej
domácnosti na Luníku IX a blízkym
spolupracovníkom v rómskej misii. Ako
tento darček vznikol, hovoria pátri Peter
Veselský a Marián Maťaťa.
„Keď sme sa po odchode Svätého Otca z
Luníka dozvedeli, že krásny červený
koberec z pódia nám zostane, hneď na
druhý deň pri obede skrsol nápad, čo s ním
urobíme. Najprv bolo treba zohnať peniaze
na výrobu rohožiek. Jeden štedrý pán sa
nadchol touto myšlienkou. Firma Koberec
narezala na rohože. Ďalšia firma urobila
potlač. Silno nás oslovila veta pápeža
Františka, ktorou sa obrátil k obyvateľom
Luníka v úvode svoje návštevy: „Vy ste v
srdci Cirkvi.“ Pridali sme aj slovo
„Paľikerav“ (ďakujem) v rómskom jazyku,
pápež ho vyslovil na koniec svojho
príhovoru. Na realizáciu 450 rohoží sme
dosť dlho čakali. Výroba sa skončila v
novembri, aj kovid postupne začal
ustupovať. Ľuďom sme pri darčeku

hovorili: „Pápež chcel prísť aj k vám domov,
v Buenos Aires ako biskup tak robil často.
Tentokrát to však okolnosti nedovoľovali.
Ale... pápež predsa prišiel k vám. Prišiel k
vám koberec z pódia na ktorom stál. Pápež
vás nosí v srdci a vy sa zaňho modlite.“
Ľudia boli prekvapení, prečo saleziáni prišli
a klopú im na dvere. Drvivá väčšina rodín
reagovala pozitívne. Iba v štyroch rodinách
poďakovali, že si darček neprosia. Za tri dni
sme navštívili všetky rodiny na Luníku IX a
tiež aj chatrče v Mašličkove. Boli aj takí, čo
si mysleli, že rohože predávame. Niektorí
koberec hneď pobozkali, iným vyhŕkli slzy.
Boli to veľmi silné okamihy. Okrem rohoží
nič iné nedávali; aj toto pomohlo zvýrazniť
dôležitosť daru, dodali saleziáni.

Charita začala nový projekt studní v Iraku,
pomôže ďalším vysídlencom

Bratislava 13. januára (TK KBS)

Slovenská katolícka charita začala nový
projekt studní v Iraku. Ide o vŕtanie dvoch
nových studní. Vyrieši tým problém s
pitnou vodou pre 6200 ľudí, najmä
vysídlencov, ktorí utiekli pred ISIS do dedín
Bersava a Birstek. 
„Vody je stále menej, mnohé studne sú
ešte zo 70 rokov. Teraz vysychajú a sami
viete, že bez vody nie je život,“ povedal
vysídlenec zo Sinjaru Sulejman. Vedľa jeho
obydlia bude stáť nová studňa. Výstavba
studní v obciach v Iraku je
spolufinancovaná z programu oficiálnej
rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.
Podieľať sa na pomoci rodinám
vysídlencov na Blízkom východe je možné
počas celého roka, bližšie informácie sú na
internetovej stránke charita.darujme.sk 

Zdroj: www.tkkbs.sk
(spracovala Anna Sabolová ml.)
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VV časEčasE oDoD 17.01.2022 17.01.2022 DoDo 23.1.202223.1.2022
aktuálne protiepidemické opatrenia: Vzhľadom na otcami biskupmi prijaté opatrenia
vlády SR je možná účasť na sv. omšiach len pre očkovaných ľudí a tých, ktorí Covid-19
prekonali v ostatných 180 dňoch, tzv. režim oP. Pod pojmom OP sa rozumie:
a) osoba kompletne zaočkovaná
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle
odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci
kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:

1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od

odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade
antigénového testu
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 180 dňami
d) deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.
Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno
nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto
skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

1. čítanie: Iz 62, 1-5
Ž: 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac
Refrén: Zvestujte všetkým národom zázraky
Pánove.
2. čítanie: 1 Kor 12, 4-11
Evanjelium: Jn 2, 1-11

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Svadba – vysnívaná udalosť aj obávaný krok. Okamih, ktorý premieňa ľudský život,
pretože človek vstupuje do záväzku. Prináša mnoho istôt, je životodarný, ale prináša i
nemalé starosti. Je radosťou, štartom novej fázy vlastného života. Svadba predpokladá
rodinu, vzťah, osobné a intímne spoločenstvo. A práve do týchto súvislostí vložil Ježiš
podľa svätého Jána začiatok svojho verejného účinkovania. Akoby chcel ukázať, že tak ako
svadba spája a zaväzuje, tak príchod Syna človeka dáva možnosť začať novú cestu. Niečo
úplne nové, záväzné, ale predovšetkým životodarné tu práve začína.     

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára
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Kapacita kostola: Aktuálne je na bohoslužbách možná účasť v našom kostole 100 osôb.

starý kostol: V rámci rekonštrukcie interiéru kostola sv. Anny a Joachima chceme poprosiť o
zapožičanie fotiek alebo videozáznamov z rôznych príležitostí spred roka 1997, ktoré by
ukázali maľby v kostole v tom čase.   

Individuálna pastorácia: Kto by potreboval službu kňaza mimo týchto podmienok, je možné
si telefonicky dohodnúť s kňazom termín na spoveď, sv. prijímanie, pomazanie chorých.
Volajte i v prípade chorých doma či v nemocnici (Marcel Stanko, farár - 0908 047 220; pevná
linka na faru - 057 4426 286).

Dišpenz: V platnosti vzhľadom na pandemickú situáciu, zostáva dišpenz od povinnej účasti na
bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.

Detská a mládežnícka sv. omša budú v pôvodných termínoch, v stredu a piatok. Kto
vzhľadom na opatrenia, zdravotný stav či karanténu môže, nech príde.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Každoročne od 18. do 25. januára trvá tento
modlitbový týždeň. Do spoločných aj súkromných úmyslov modlitieb pripojme úmysel za
jednotu kresťanov.

Nedeľa Božieho slova: Podľa apoštolského listu pápeža Františka Aperuit illis z 30. septembra
2019 sa v 3. nedeľu v Cezročnom období slávi Nedeľa Božieho slova, ktorá má byť dňom
oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude diecézna zbierka na pastoráciu mládeže, na činnosť
Arcidiecézneho centra pre mládež a Univerzitných pastoračných centier.

Kostolné potreby 2021: Vzadu v kostole na stolíku je možnosť vziať si domov lístok, vyplniť
údaje a do pripravenej krabice vhodiť váš milodar. Pán Boh odplať.

Rozpis lektorov: prosíme o spontánne zapojenie tých, ktorí prídu na svätú omšu. Zastavte sa
aspoň 10 minút pred omšou v sakristii, aby ste si mohli prečítať čítanie.

VYDÁVa
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LITURGICKýLITURGICKý PRoGRamPRoGRam oDoD 17.1.2022 17.1.2022 DoDo 23.1.202223.1.2022

„Žiadny muž ani žena nevie, čo je to dokonalá láska, pokiaľ nie sú ženatí alebo vydaté
štvrť storočia.“ (Mark Twain)

PP oNDELoKoNDELoK 17.01.202217.01.2022
Sv. Antona, opáta (spomienka)

Spoveď (OP): 1730

sv. omša (oP): 1800 + Ján (nedožitých 100 r.), 
Veronika, Pavol, Ján Rybarčakoví 

Poklona Olt. sv. (OP):    1845

UU ToRoKToRoK 18.01.202218.01.2022 sv. omša (oP): 800 za zosnulých z rod. Onderkovej 
a Slaninovej 

ss TREDaTREDa 19.01.202219.01.2022 Spoveď (OP): 1730

sv. omša (oP): 1800 ZBP Helena s rodinou
(detská)

ŠŠ TVRToKTVRToK 20.01.202220.01.2022 Spoveď (OP): 1730

sv. omša (oP):     1800 za chorých v našej farnosti   

PP IaToKIaToK 21.01.202221.01.2022
Sv. Agnesy, panny a mučenice
(spomienka) 

Spoveď (OP): 1730

sv. omša (oP): 1800 + Ján, Anna 
(mládežnícka)

ss oBoTaoBoTa 22.01.202222.01.2022
Preblahoslavenej Panny Márie v

sobotu

Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele

Modl. večeradlo (OP): 700

Sv. omša (oP): 800 + Anna Bamburáková, 
Renáta Vojteková 

sv. omša (oP):     1800 ZBP Anna  

NN EDEľaEDEľa 23.01.202223.01.2022
TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
(NEDEĽA BOžIEhO slOVA)

sv. omša (oP):   730 ZBP Peter, Patrik, Samuel Marián 

sv. omša (oP): 900 ZBP Ladislav Bach (70 rokov)                  

sv. omša (oP):     1030 za farnosť  

Sv. ruženec (OP): 1430

Kontakty
Rímskokatolícka farnosť Fatimskej Panny Márie, Tehelná 266, 09303 Vranov nad Topľou-

Čemerné, IČO: 35507918, DIČ: 2021647683, 
IBaN: sK17 0200 0000 0000 8944 3632

Marcel Stanko, farár - 0908 047 220; Pevná linka na faru - 057 4426 286;
email: rkcemerne@gmail.com a www.rkcemerne.sk.


