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AktuálnE liturgické ČítAniA nA nEDEľu

„Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na
seba.” (Matka Tereza)

Druhé čítanie: 1 Sol 4, 13-18
Sv. Evanjelium: Mt 25, 1-13  

Prvé čítanie: Múd 6, 12-16
Žalm: Ž 63, 2-8

Sv. Martin

Príde, či nepríde na bielom koni? Možnože
stihne. Jedno však už stihol – byť nám
príkladom.  Trošku z jeho životopisu: Martin
sa narodil v meste Szombathely vo
východnom Maďarsku okolo roku 316 v
pohanskej rodine. Jeho otec mal vysokú
hodnosť vo vojsku, bol tribúnom
(plukovníkom). Rodičia sa presťahovali do
Pavie v severnom Taliansku. Neboli síce
pokrstení, ale veľmi dbali na to, aby Martina
nepokazili vojaci svojou nemravnosťou a
tvrdosťou. Malý Martin bez vedomia rodičov
začal chodiť na stretnutia katechumenov
(tých, čo sa pripravujú na krst). Keď mal
pätnásť rokov, mal byť pokrstený. Vtedy však
cisár Konštantín vydal rozkaz, aby sa do
vojska zapojili všetci schopní synovia
starých a vyslúžených vojakov. Martinov
otec  ho tiež prihlásil do vojska. Martin bol
zaradený do jazdeckého pluku, ktorý
odchádzal do Amiens v severnej Galii
(Francúzsko). Martin sa však nepokazil. Ku
všetkým, aj k svojim podriadeným bol
láskavý a štedrý. V meste Amiens sa odohral
aj ten známy príbeh, keď stretol pri svojej
ceste na koni žobráka, ktorý sa triasol zimou.
Martin všetko rozdal, nemal pri sebe nič, a

tak mu dal polovicu
svojho plášťa.
Vtedy v noci sa mu
zjavil Pán Ježiš
odiaty polovicou
plášťa, ktorý
Martin daroval
žobrákovi. Hneď na
druhý deň sa dal
Martin v meste
pokrstiť. Bolo to
roku 339, mal vtedy
asi dvadsaťtri
rokov. Tu by som časť jeho životopisu
ukončil. Pretože udivujúce na tej polovici
plášťa je, že tá druhá polovica patrila vojsku.
Čiže tú polovicu, ktorú daroval, si mal
zobrať pri ukončení svojej vojenskej služby
ako výslužku. Ak to podčiarkneme, Martin
daroval nie 50% ale 100% svojho podielu.
Ak sa čo len trošku zamyslíme, prídeme na
to, že vždy máme čo darovať. Niekedy
možno nejakú vec, niekedy nejaký peniaz,
niekedy svoj voľný čas, niekedy svoje
schopnosti. Prosme sv. Martina o otvorené
oči pre potreby blížnych a silu i ochotu im
pomôcť. 

(Marek Kunder)
Obrázok použitý z: http://www.os-laporje.si/
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Kam vedú naše kroky...

Kam cestujeme? Mnohí z nás za rôznymi
potrebami z rozličných príčin iba do
blízkeho okolia. Sú aj takí, ktorí s prstom na
mape sa dajú unášať fantáziou. I tá má
svoje čaro. Výnimočne niektorí z nás sa
dostanú aj do vzdialenejších končín, či za
prácou alebo oddychom. 
Ako sme už konštatovali, pešia púť pre
súčasný liberálny svet i ľudí v ňom už nie je
atraktívna. V rámci väčších miest, či kraja
sa ale dokonca nájdu nadšenci, športovci,
ktorí sa vydajú cykloturistikou na
zaujímavé svetské či náboženské akcie.
Napr. na svetové stretnutia mládeže zo Sv.
Otcom.
Kam vedú moje kroky? Od detstva, cez
roky mladosti až po súčasnosť, ak som
starší. Nemusí to byť vyslovene po
vlastných, či na bicykli. Prepravovať sa
možno vlakom, lietadlom i autobusom.
Tým posledným sa premiestňovali pútnici
po najstarších kostoloch a kláštoroch rehole
pavlínov pri Bazilike minor Narodenia
Panny Márie z Vranova. 12 členov
speváckeho zboru dospelých a ostatní,
prevažne Vranovčania. Ich počet doplnili aj
niekoľkí naši farníci. Prvá zastávka bola v
šesťtisícovej obci Jászfényszar, kde na
čelnom mieste oltára ich prekrásneho
starobylého chrámu je kópia milostivého
obrazu Vranovskej Panny Márie. Svätá
omša a pohostinnosť miestnych aktivistov
v nás zanechali hlboké dojmy. K večeru
sme dorazili až na okraj Budapešti, kde
bolo zabezpečené ubytovanie i strava. Ďalší
deň dopoludnia v kamennom kostole pri
kláštore pavlínov s priľahlými kaplnkami v
skale sme prežívali účasť na svätej omši
netradične. Museli sme sa uspokojiť s

minimalizovaním obdivovania kultúrnych
pamiatok v Budapešti. Pohľad z
vyvýšeného kopca od Sochy slobody na
trblietajúci sa Dunaj v lúčoch slnka a
dvojmiliónová Budapešť bol veľmi
úchvatný, lebo sme ju videli z vtáčej
perspektívy ako na dlani. Cestou späť sme
sa večer zastavili v Satorujheli v chráme s
priľahlým fungujúcim kláštorom, ktorý tiež
spravuje rehoľa pavlínov. O duchovné
naplnenie celej púte sa staral prior o.
Gregor a ďalší laici. Aj v mene ostatných
pútnikov sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí zabezpečili, pripravili a starali sa o
všetko, čo s dvojdňovou autobusovou
púťou súvisí. 
Aké je heslo pavlínov? „Soluscum DEO
solo – Sám, osamote, s Bohom.“
A ja dodávam – Ak chceš počuť spev svojej
duše, obklop sa mlčaním.
Zo zájazdu po stopách pavlínov ešte z čias
Rakúsko-Uhorska sme takí nadšení a
obohatení, že sa tešíme na ďalšie najbližšie
podujatia podobného charakteru.
Kam a kedy sa vyberieme aj my z našej
farnosti? Čo tak na odpustovú slávnosť
sviatku Božieho milosrdenstva aspoň do
blízkeho Nižného Hrušova či do Smižian
na Spiš. Alebo do rodiska i na hrob kňaza
Jána Nemca do Šarišských Bohdanoviec k
Prešovu. Najstarší rodáci určite rozpovedia
deťom prečo práve tam. A čo tak mladí
vyraziť na Deň otvorených dverí do
Kňazského seminára sv. Karola
Boromejského do Košíc a prekvapiť i
potešiť nášho bohoslovca Kristiána.
Študuje tam aj Matúš Štupák z Ondavských
Matiašoviec. Skúste to zabezpečiť aj vy, ich
rovesníci, mladá generácia. Veď aké je to
pekné a radostné, keď „bratia-mladí žijú
pospolu“.                           

(O. Balážová, farnosť Žalobín)
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Seminár pôstu,
modlitby a ticha
v Medugorji

Máte pred sebou ďalšiu zo série
prednášok na Seminári pôstu, modlitby a
ticha v Medugorji v tomto roku na tému:
Hriech
Hriech – pretrhnutie kontaktu s Bohom.
Skutočný hriech môžeme povedať, že je
ťažký hriech. Ľahkým hriechom prakticky
nič nestrácame, teda nestrácame Božiu
milosť, ale sa odporúča aj spovedať z
ľahkých hriechov. Ťažký hriech – veľký
balvan na ceste, cez ktorý nemôžeš prejsť.
Ľahké hriechy - sú ako malé kamienky,
ktoré hádžeme do vreca a po pol roku je to
vrece také, že už ho nevládzeme niesť a
nemôžeme ísť ďalej. Bráni nám ísť bližšie
k Bohu. Najkrajšia časť človeka je
svedomie. Svedomie je ako to pípanie pri
cúvaní; čím sme bližšie pri stene, tým viac
pípa. Človek je natoľko veľký, nakoľko je
veľké jeho svedomie. Svedomie sa
vychováva modlitbou, pôstom, sv. omšou,
čítaním kníh o svätých... Existujú
svedomia falošné a správne; falošné –
škrupulózne a udusené – ktoré je veľmi
široké. Boh najprv tvorí veľké veci a
potom ich okrášľuje malými vecami –
stvoril najprv nebo a potom ho okrášlil
hviezdami a slnkom a pod.; stvoril Zem a
okrášlil rastlinami, zvieratami a stvoril
človeka. Adamovi stvoril Evu a aká bola
krásna, to hovorí o tom to, že v tomto roku
Eva vyhrala Miss sveta:) Eva urobila
chybu tú, že vstúpila do rozhovoru s
hadom – tomu sa v teológii hovorí, že sa

vydáva blízkej príležitosti k hriechu. Ak
sme blízko k hriechu, musíme sa vzdialiť
od príležitosti. In fuga salus – v úteku je
spása – to je heslo ohľadom príležitosti k
hriechu. Eva počúvla hlas zmije a nie Boží
hlas. Vždy, keď človek spácha hriech, má
strach a hanbí sa! Boh vždy hľadá človeka:
„Adam, kde si?“ Adam sa vyhovára na
Evu (prakticky to znamená, akoby chcel
povedať, že on by to nikdy neurobil) a Boh
na to nič nehovorí. Eva to posúva na hada.
Tento hriech sa opakuje aj dnes – „Otče, ja
nie som vinný, ale to suseda, nevesta, môj
brat …,“ vždy je niekto iný vinný. Ale
zlaté pravidlo je: ak máš problém s inou
osobou, nikdy nie je vinná druhá osoba,
ale musíš si to vyriešiť v sebe. Hriech stojí
okolo človeka ako múr a nedovoľuje
vstúpiť milosti. Akýkoľvek hriech má
následky nielen pre mňa, ale aj pre tých, s
ktorými žijeme. Ten istý princíp platí aj pri
svätosti, ktorá tiež ovplyvňuje celý svet.
Krásne to potvrdzuje príbeh o ľuďoch na
loďke, kde si jeden z nich chcel vyvŕtať
dierku pod svojou sedačkou, aby videl, ako
strieka voda do loďky. Ale oni  mu
povedali, že sa utopia. On však odpovedal,
že to robí iba pod svojím sedadlom, nie
pod ich sedadlami. Ale oni na neho skočili
a nedovolili mu to. Takto je to aj ohľadom
hriechu. Každým hriechom ovplyvňujeme
aj iných. V duchovnom živote je všetko
jednoduché. Človek keď rastie v
duchovnosti, stáva sa jednoduchým,
pretože je mu všetko jasné! Ľuďom,
ktorým to nie je jasné, tak všetko
komplikujú.

(Marek Kunder)
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Výročie posviackyVýročie posviacky
lateránskej bazilikylateránskej baziliky
9. november

Lateránska bazilika patrí medzi štyri hlavné

baziliky Cirkvi. Nachádza sa na
Lateránskom námestí v Ríme vedľa
Lateránskeho paláca. Pôvod mena Laterani
siaha až do čias okolo narodenia Krista.
Vtedy Lateránsky palác patril rodu Laterani.
Jej posledného potomka dal zavraždiť cisár
Nero. Palác sa potom stal majetkom cisára.
Keď nastúpil na cisársky trón Konštantín
Veľký, daroval celý palác pápežovi
Silvestrovi I. Vtedy sa stal sídlom pápežov a
zostal ním takmer tisíc rokov. No v roku
1308 vyhorel, a tak sa pápež presťahoval do
Vatikánskeho paláca. Zrúcaniny vyhoreného
paláca dal odstrániť pápež Sixtus V. v roku
1586. Po odstránení ruín vystavali nový,
terajší palác, ktorý však je oveľa menší. No
pápeži už ostali bývať vo Vatikáne. Na
rozkaz pápeža Jána XXIII. tam zriadili
rímsky vikariát; Lateránsky palác sa tak stal
sídlom rímskeho biskupstva. Sídli tam
biskup (kardinál), ktorý zastupuje Sv. Otca
vo vedení rímskej diecézy.
Lateránska bazilika je prvou zo všetkých
rímskych bazilík. Niekedy sa zvykne
nazývať aj „matkou všetkých kostolov“.
Ďalšie baziliky sú: Bazilika sv. Petra vo
Vatikáne, Bazilika sv. Pavla na Ostijskej
ceste (fuori le mura – za múrmi mesta) a
Bazilika Santa Maria Maggiore. Lateránska
bazilika bola pôvodne zasvätená
Najsvätejšiemu Spasiteľovi. Až neskôr k
tomuto patrocíniu pridali aj sv. Jána,
apoštola, a sv. Jána Krstiteľa. Pôvodne to bol
päťloďový kostol, ktorý bol vystavaný za
čias pápeža Miltiada v rokoch 310-314. No

tento chrám bol viackrát zničený – Vandalmi
v 5. storočí, zemetrasením v 9. storočí a
požiarom v 17. storočí. Terajší chrám
pochádza zo 17. storočia. Vtedy pápež
Inocent X. poveril slávneho architekta
Borrominiho, aby baziliku od základov
obnovil. Priečelie chrámu pochádza z roku
1735 a apsida z roku 1885. Hlavné priečelie
postavil z travertínu Alexander Galilei. Na
vrchnom zábradlí je pätnásť sôch, ktoré
predstavujú Krista, sv. Jána, apoštola, sv.
Jána Krstiteľa a cirkevných učiteľov. Do
baziliky vedie päť brán, z ktorých jedna je
tzv. Porta sancta (Svätá brána), ktorá sa
otvára iba počas milostivých (jubilejných)
rokov. Bazilika je dlhá 130 metrov, má aj v
súčasnosti päť lodí. Treba však podotknúť,
že Borrominiho prestavba jej ubrala na
bazilikálnom štýle, keďže každé dva stĺpy
boli spojené múrmi a medzi viaceré
dvojstĺpia vložil kaplnky. Vnútorné
zariadenie a výzdoba je veľmi bohatá, keďže
bola vytváraná počas stáročí.
Pred bazilikou sa nachádza socha sv.
Františka Assiského (z r. 1927), ktorý dvíha
ruky k Lateránu. Toto gesto pripomína
stretnutie Františka s pápežom Inocentom
III., ktorý ho videl predtým vo sne, ako
zachraňuje praskajúcu Lateránsku baziliku,
ktorá bola vtedy ešte pápežským chrámom a
vo sne predstavovala celú Cirkev.
V bazilike sa v priebehu dejín konali mnohé
synody a aj päť všeobecných cirkevných
snemov (koncilov). V roku 1929 tu bola
podpísaná tzv. Lateránska zmluva – dohoda
medzi Vatikánskym štátom a Talianskom.
Lateránska bazilika je teda hlboko zapísaná v
dejinách Cirkvi ako miesto konania
mnohých udalostí, spojených s cirkevným i
svetským životom. Výročie jej posvätenia
bolo sprvu záležitosťou len rímskej diecézy,
až neskôr sa rozšírilo na celú Cirkev.

(Anička Sabolová, ml.)
Zdroj: www.knazi.sk
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Sviatosť pomazania chorých

Čo sa deje pri sviatosti chorých?
Ťažko chorého pomažú na posilnenie olejom.

„Odvolávam“

“Nijaký kňaz pri smrteľnej posteli!“ Tak znel
nový zákon slobodomurárov. Tento tajný spolok bol
v minulom storočí veľmi zaujatý voči Cirkvi.
Ten nový zákon prefíkane vymyslel Verhaegen,
majster belgických slobodomurárov. Aby v
budúcnosti žiaden chorý slobodomurár nemohol
prijať kňazskú návštevu, mali traja iní
slobodomurári držať stráž pri jeho lôžku. Potom
chcel Verhaegen presadiť nový zákon aj vo
Francúzsku a v Taliansku. Preto cestoval z mesta do
mesta a s veľkým úspechom prednášal.
Keď sa r. 1862 vracal z Talianska, musel prejsť v tuhej zime cez alpské priesmyky. Na
voze, saniach a muloch prišiel konečne do priesmyku Mont-Cenis. Napoly zmrznutý
vstúpil do nocľahárne a objednal si horúci nápoj.
Dievča mu donieslo pohár grogu. Verhaegen sa nevedel dočkať. Náhlivo prevrátil grog do
seba. Zrazu bolo počuť výkrik a Verhaegen vyskočil na rovné nohy. Nápoj bol horúci, to
si neuvedomil. Spálil si hrdlo, hltan i žalúdok.
Cesta do Bruselu pokračovala v najväčšej náhlivosti, ihneď zvolali najlepších lekárov v
meste. Ale tí len povážlivo krútili hlavou. Pomôcť sa už nedalo.
Na druhý deň po svojom príchode do Bruselu stratil Verhaegen všetku nádej na
uzdravenie. V ten deň totiž do jeho izby nevolane vstúpili traja slobodomurári. S
plechovými tvárami držali stráž, nepovedali ani slovo. Vtedy Verhaegena zachvátil hnus z
tohto temného náboženstva a vzápätí nesmierne zatúžil po náboženstve svojho detstva: po
Kristovej cirkvi.
Dal zavolať kňaza, ale tí traja strážcovia už zatvorili dvere a kňaz sa k nemu nedostal. Tak
zomrel Verhaegen bez rozhrešenia a bez duševnej posily pomazania chorých.
V deň jeho pohrebu sa našli stopy jeho osamelého zápasu so smrťou. Do tapety nechtami
vyryl: „Ľutujem a odvolávam. Verhaegen.“ 

(Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Pierre Lefevre - Veľké pravdy v malých príbehoch  
Obrázok použitý z: http://zvolen-zapad.fara.sk/
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charita s partnermi pomohla už
viac ako 3000 domácnostiam v
Somálsku

Bratislava, 28. októbra (tk kBS) -

Slovenská katolícka charita (SKCH) finančne
podporila distribúciu potravín v Somálsku. V
spoločnom projekte s partnermi Caritas
Nemecko a nemeckou Diakoniou pomohla už
viac ako 3000 domácnostiam, ktoré dostali
ryžu, fazule, olej i vodu. Pokračuje sa tiež v
hĺbení dvoch studní. Kríza v Somálsku sa
však stále zhoršuje. Ďalšia humanitárna
pomoc je nevyhnutná. 
Finančne podporiť verejnú zbierku a tým
prejaviť solidaritu je stále možné
dobrovoľným príspevkom na číslo účtu:
4008058424/7500 v ČSOB, variabilný
symbol 178. Názov účtu je Slovenská
katolícka charita. SKCH vopred ďakuje
všetkým darcom za ochotu pomôcť. Ku dňu
25.10.2011 sa v zbierke pre hladomor v Afrike
vyzbieralo 165 668 EUR.
Súčasná kríza v Somálsku sa totiž naďalej
zhoršuje alarmujúcim tempom. Sucho v
oblasti Afrického rohu zasiahlo viac ako 13
miliónov ľudí. Takmer 1,5 milióna
Somálčanov utieklo do susedných krajín.
Milióny ďalších a ďalších, ktorí bezhlavo
bojujú o prežitie, sa zajtra môžu stať
utečencami, ilegálnymi prisťahovalcami bez
domova, bez práce a spoločenstva. Najmenej
750.000 ľudí, ktorí sa nachádzajú v oblastiach
hladomoru, sú v nebezpečenstve smrti, pokiaľ
sa nezvýši prísun humanitárnej pomoci.
Vplyv na súčasnú tragickú situáciu v krajine
má aj pretrvávajúca politická nestabilita. 
Zdroj: TK KBS, ip,ml; pz - krátené

koptský biskup: S nevraživosťou
ku kresťanom sa už nikto netají 

Egypt, 2. novembra (rV cZ) – Situácia
kresťanov v Egypte nebola po storočia taká
zlá ako teraz, po Arabskej jari, tvrdí tamojší
pravoslávny biskup Stephanos Anba.
Vyznávači Krista sú chladnokrvne
vraždení, kostoly horia a polícia nič nerobí,
páchatelia zostávajú nepotrestaní,
konštatuje koptský ordinár Beby a
Elfashnu. Protikresťanské postoje sú podľa
neho všeobecné. Prejavujú sa v médiách,
retušujúcich zločiny na kresťanoch, ale tiež
v každodennom živote. 
Moslimovia u kresťanov nenakupujú,
neuzatvárajú s nimi obchody, nechcú ich
zamestnávať. Nikto sa s tým už netají,
hovorí biskup Stephanos. Dokonca i v
pracovnej inzercii sa uvádza, že ponuka
platí iba pre moslimov. Podľa koptského
pravoslávneho biskupa nie je možné spojiť
veľké očakávania ani s voľbami
vyhlásenými na november. Egyptskí
kresťania sú pripravení na mučeníctvo,
prehlasuje zo svojej strany. Odhaduje, že
kresťanov je v súčasnosti asi 12 zo 76
miliónov obyvateľov. Stále je nás pomerne
dosť. Najpodstatnejšie je zachovať
vzájomnú solidaritu medzi kresťanmi,
dodáva biskup Stephanos. 

Zdroj: TK KBS, RV CZ job, ml; pz   
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VV ČASEČASE ODOD 07.11.2011 07.11.2011 DODO 13.11.201113.11.2011

upratovanie kostola - Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať
kostol. Na budúci týždeň prosíme rod. Moskaľovu, rod. Hricovu, rod. Hencovsku –

ružová ul. Upratuje sa v sobotu ráno klasicky o 800.

Vedenie modlitieb pred sv. omšami - v týždni od 13.11. – 19.11. vedie modlitby horliteľka
p. terézia Demčáková.

nácvik detského speváckeho zboru - pozývam všetky deti, ktoré majú záujem pomôcť v

detskom speváckom zbore na nácvik, ktorý bude v pondelok o 1615 tak ako bolo v minulom
školskom roku. 

Brigády pri novom kostole - Pán Boh zaplať všetkým brigádnikom, ktorí boli pomôcť v
tomto týždni. Na budúci týždeň prosíme Čemerniansku ul. a kpt. nálepku, ktoré má na
starosti p. Júlia  kölešová, a o týždeň neskôr gorkého, tolstého, Čemerniansku a
Svätoplukovu ul., ktoré má na starosti p. Ján Sabol. 

rozpis lektorov: nasledujúca nedeľa
08:00 – rod. Baranova – rod.Sabolova;
10:00 – rod. Dzurovčinova;
18:30 –  rod. Nutárova. 

kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915/947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905/514 699;
Pevná linka na faru - 057/4426 286.



VYDáVA
Združenie veriacich PrO nOBiS Čemerné

Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0915/947 309; 
Redakciu vedie: M. Kunder; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík

Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 
Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  
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lliturgickýiturgický PrOgrAMPrOgrAM ODOD 07.11.2011 07.11.2011 DODO 13.11.201113.11.2011

PPOnDElOkOnDElOk 07.11.201107.11.2011 Nácvik det. spev. zboru: 1615

Sv. omša: 1800 (k+t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1840 - 2000

uutOrOktOrOk 08.11.201108.11.2011 Sv. omša: 630 (t+k) 

SS trEDAtrEDA 09.11.201109.11.2011
Výročie posviacky Lateránskej
baziliky (sviatok) 

Sv. omša: 630 (t) 

Sv. omša: 1800 (k) detská

ŠŠ tVrtOktVrtOk 10.11.201110.11.2011
Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
(spomienka)

Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (t+k) 

PPiAtOkiAtOk 11.11.201111.11.2011
Sv. Martin z Tours, biskup
(spomienka)

Sv. omša: 630 (t) 

Sv. omša: 1800 (k) mládežnícka

SS OBOtAOBOtA 12.11.201112.11.2011
Sv. Jozafát, biskup a mučeník
(spomienka)

Sv. omša: 1800 (t+k)

nn EDEľAEDEľA 13.11.201113.11.2011
33. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ   

Sv. omša: 800 (k) 

Sv. omša: 1000 (t) 

Pobožnosť posv. ruženca:  1430

Sv. omša: 1830 (t) 

BBlAHOlAHOžžEláMEEláME/S/SPOMínAMEPOMínAME
Milí čitatelia časopisu MariannuM. V snahe priblížiť Vám časopis v čo
najväčšej miere, prinášame rubriku – Blahoželanie/Spomíname, kde môžete
uverejniť blahoželania svojim blízkym, prípadne zaspomínať si na Vašich
zosnulých príbuzných, priateľov, známych. Všetko toto spolu s fotografiou
alebo aj bez môžete posielať na adresu mariannum@gmail.com.


