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Halloween - prečo sa mu
vyhýbať a nepodporovať?

V Katolíckej cirkvi oslavujeme 1. novembra

Všetkých našich svätých a na druhý deň
Všetkých našich zosnulých…
Čo je to Halloween? 
Slovo Halloween pochádza zo slov„All
Hallows’Eve” = predvečer všetkých svätých. 
Napriek všetkému je toto aj tak pôvodne
pohanský (keltský) sviatok Samhain (čítaj
"souin", "sauin"), ktorý je spájaný s koncom
starého a začiatkom nového pohanského
nového roku. 
Samhain bol prechodom medzi dvoma
hlavnými obdobiami (letom a zimou), pre
Keltov bol začiatkom nového roka. Podľa nich
pri začiatku nového pohanského roku končila
vláda boha slnka a začala vláda boha smrti.
Duše tých, ktorý predchádzajúci rok zomreli,
putovali do ríše smrti. 
Aj živý človek mohol v tento jediný deň
navštíviť podsvetie. Typickým keltským
zvykom bolo chystať pre duše pohostenie.
Tento rituál mal zaistiť obyvateľom domu
pokoj od zlých duchov a ochranu dobrými
duchmi. Masky stríg a oheň mali ľuďom
pomôcť zahnať démonov a viesť dobré duše
do ríše smrti. O tom, ako sa dostal oheň a
tekvica medzi symboly Halloweenu hovorí aj
jedna írska legenda. Legenda rozpráva o
mužovi menom Jack O' Lantern. Jack bol
opilec, ktorého nebo odvrhlo pre podlé

správanie. Peklo ho však nesmelo prijať,
pretože od diabla podvodom dostal špeciálny
sľub. Na spôsob nejakého rítu úbožiak poreže
repu a do jej vnútra vloží jeden žeravý uhlík z
tohto miesta večného zatratenia. S týmto
lampášom sa Jack, prízrak, vráti do sveta
živých. Jeho duch odvtedy putuje po celom
svete s lampášom vyrobeným z tekvice.
Takto vznikol zvyk dávať na okná a rímsy
tekvice. Ľudia veria, že Jack si vezme svetlo a
ochráni ich pred zlými duchmi.
Dnes je to pre satanistov na celom svete
najdôležitejší sviatok roku. Je zasvätený
Satanovi, ohavnosti a absolútnemu zlu. Je
známe, že v USA, Austrálii a inde v tú noc
satanisti vykonávajú rituálne vraždy. Poďme
trochu do histórie: 300 rokov pred Kristom
jedna tajná spoločnosť držala pod svojou
nadvládou keltský svet. Každý rok 31.10., v deň
Halloweenu, oslavovali na počesť svojho
pohanského božstva festival smrti. Členovia
chodili od domu k domu a žiadali dary, neraz aj
ľudské obete, pre svojho boha. 
V prípade odmietnutia vyslovovali nad
dotyčným domom zlorečenie smrti, odkiaľ
pochádza výraz „Trick alebo Treat” (zlorečenie
alebo dar), jasnejšie povedané: ak nie dar, tak
zlorečenie. Na cestu si svietili vydlabanými
repami, vyrezanými vo forme tváre, vo vnútri
horela sviečka vyrobená zo sadla z
predchádzajúcich ľudských obetí. Repy
predstavovali ducha, ktorý robil ich zlorečenia
účinnými. 

dokončenie na 2. strane
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dokončenie z 1. strany
Navyše 31. október je „Nový rok” v
kalendári čarodejníkov. „World Book
Encyklopédia” vysvetľuje, že je to začiatok
všetkého, čo je studené, temné a mŕtve.
Rímskokatolícky kňaz František Galvánek z
Považskej Bystrice k tomu hovorí:
"Halloween ponúka niečo, čo oslavuje smrť,
zdôrazňuje strach, je to zamerané na násilie
a ubližovanie. Masky strašidiel sú napríklad
považované za zaujímavejšie, keď sú na nich
znázornené znetvorenia. Z utrpenia sa však
žarty nemajú robiť. Ako dodal, mnohé
bytosti, za ktoré sa deti počas Halloweenu
prezliekajú, predstavujú zlé vzory -- bytosti
spojené s hriechom. "V nemalej miere je
tento pohanský sviatok spojený s
okultizmom, s oslavou zlého diabla ako
takého. Niekto sa na tom možno pousmeje,
no tieto nečisté sily majú svoju moc aj v
tejto pretechnizovanej dobe.
Deti v Amerike prezlečené za strašidlá
chodia počas Halloweenu od dverí ku
dverám a keď im niekto otvorí, zakričia 'trick
or treat', čo vo voľnom preklade znamená
'dajte mi sladkosť, lebo vám niečo

vyvediem'. 
Dnešná podoba Halloweenu vznikla v
Amerike. Íri postihnutí morom migrovali
okolo r. 1590 do Ameriky. Pristáli v novej
zemi a našli obrovské množstvo  tekvíc,
ktoré boli, na rozdiel od malej a úbohej
repy, oveľa väčšie a dostatočne veľké na to,
aby boli vyrezávané a zbavené dužiny. A tak
tekvice nahradili repu a stali sa lampášom
Jacka. Používajú sa v noci na Všetkých
svätých, pretože sa predpokladá, že
nepokojné duše mŕtvych, ktoré sa pokúšajú,
tak ako Jack, vrátiť domov, sa budú držať
ďaleko.
Čo môžeme robiť my, ako sa ubránime
tomuto „módnemu trendu”?
Predovšetkým sa nezľaknúť a neobviňovať
kohokoľvek. Je lepšie ľuďom vysvetľovať, o
čo tu ide. My dospelí máme zodpovednosť
vychovať deti, chrániť ich srdcia, ich oči, ich
duše pred stratou duchovnosti a pomáhať
im zušľachťovať charakter ako aj rast v
Bohu. Vráťme Sviatku všetkých svätých
svetlo, život a radosť z Boha, ktorý vstal z
mŕtvych a dal nám nádej na večný život.

Marek Kunder (na základe materiálov z internetu)
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Dodatočné Oznamy

DVD z posviacky nášho kostola - všetci, ktorí majú záujem o DVD so záznamom z posviacky
nášho nového kostola FPM sa, prosím, zapíšte na zoznam v sakristii. DVD sada obsahuje
celkom 5 DVD (2 DVD zo slávnostnou sv. omšou, 2 DVD s príhovormi a kultúrnym
programom, 1 DVD s fotografiami z celej slávnosti). Cena celej DVD sady je 5 €. 
Nástenný kalendár z posviacky nášho kostola - pri príležitosti uplynulej posviacky kostola
FPM vám ponúkame možnosť zakúpiť si nástenný kalendár na rok 2014 vo veľkosti A4.
Kalendár obsahuje 6 strán (obojstranná tlač), na ktorých sa nachádzajú vybraté fotografie
z tejto slávnosti. Cena kalendára je 3 €. Kalendár si môžete objednať v sakristii.

Spomíname
Dňa 29.10.2013 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil môj brat, manžel, starý otec Jozef
Lipovský. 

S láskou v srdci a v modlitbách si na neho spomína sestra Anna s rodinou.

Matka všetkých
kostolov

Bazilika sv. Jana na Lateráne známejšia

pod kratším názvom Lateránska bazilika je
najdôležitejším kostolom katolíckej cirkvi, a
to kvôli tomu, že je tu uložený stolec
samotného pápeža. Dôležitosť kostola je
zdôraznená nápisom lemujúcim vstup do
átria, ktorý hovorí: "Matka a hlava všetkých
kostolov mesta Ríma a sveta." Hoci sa
nenachádza priamo na území Vatikánu, tak
pozemok, kde bazilika leží, Vatikánu patrí. 
Pôvodne bola táto bazilika zasvätená
Najsvätejšiemu Spasiteľovi.  Neskôr sa titul
chrámu rozšíril o patronát sv. Jána, a tak sa
zaužíval názov „bazilika svätého Jána v
Lateráne“. Zaujímavosťou je, že v tomto
názve, nie je špecifikované, či sa jedná o sv.
Jána Krstiteľa, alebo o sv. Jána Evanjelistu.
Preto sa občas môžeme stretnúť i s
označením „sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána

Evanjelistu“. 
Základom kostola je antická bazilika
postavená za Konštantína Veľkého. Dnes
stojí na priečelí budovy pätnásť, sedem
metrov vysokých, sôch svätcov v čele so
sochou predstavujúci Ježiša Krista. 
Spolu s Bazilikou sv. Petra vo Vatikáne,
Bazilikou sv. Pavla za hradbami, Bazilikou
Santa Maria Maggiore (Panny Márie
Snežnej) a prípadne i Bazilikou sv. Vavrinca
za hradbami, sa označujú ako „baziliky
veľké“ (basilica maior), kým všetky ostatné
kostoly, vyznačené titulom bazilika,  sa
označujú ako „baziliky malé“ (basilica
minor).
Názov je odvodený od významného
rímskeho rodu Lateránov, ktorému pôvodne
patrili majetky v tej časti Ríma. Rímsky
historik Tacitus píše, že dezignovaný konzul
Plautius Lateranus bol obvinený z účasti na
Pisónovom sprisahaní proti cisárovi
Nerónovi. Jeho majetok bol skonfiškovaný a
Lateranus bol v r. 66 popravený.
Zdroj: internet
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Čistím, čistíš, čistíme

Existuje jedna zvláštna situácia, pri ktorej

väčšina z nás nerozumie svojmu telu. Ide o
detoxikáciu. Predstavím vám ukážkový
model. Mladá žena sa rozhodne prestať piť
kávu, pretože jej manžel do nej už niekoľko
rokov „hustí“, že to s tou kávou preháňa. Po
pár dňoch od začiatku „odvykačky“ sa jej
pleť natoľko zhorší, že dotyčná sa hanbí
vyjsť medzi ľudí. Žena z môjho príbehu sa,
samozrejme, ku konzumácii kávy vrátila a
do pôvodného stavu sa vrátila aj jej pleť, to
ale neznamená, že urobila rozumnú vec. 
Ak sa raz človek rozhodne pre zmenu
životného štýlu, vylúči z jedálnička
spracované potraviny, obmedzí konzumáciu
mäsa a hlavne zaradí enormné množstvo
čerstvého ovocia a zeleniny, telo sa začne
prirodzene zbavovať nahromadených
toxínov. A práve tento proces zvyčajne
vyľaká tých menej znalých. Detoxikačné
príznaky totiž až príliš nápadne pripomínajú
začiatok ochorenia. Patria medzi ne bolesti
hlavy, nahromadené hlieny, kašeľ, zvýšená
teplota a nočné potenie, svrbenie,
nevoľnosť, zvracanie a samozrejme kožné
problémy. Vážne chorí pacienti, ktorí prejdú
na prísne diéty to majú ešte
komplikovanejšie, pretože pri nárazovom
vylučovaní veľkého množstva škodlivých
látok z tela je príliš zaťažovaná pečeň, čo
môže viesť až k ohrozeniu života.  V takých
prípadoch sa nesmie detoxikácia vykonávať
bez doplnkových procedúr, medzi ktoré
patria napr. klystíry. Gersonova metóda,
ktorá je zameraná na liečbu najvážnejších
ochorení cez obnovu metabolických

procesov v tele, využíva na tieto účely vývar
z organickej kávy, ktorý doslova „vycucne“ z
pečene nahromadené jedy. 
Detoxikácia je niečo, čomu sa pri ozdravení
životosprávy vyhnete len ťažko a niekedy
býva naozaj nepríjemná a môže trvať až
niekoľko mesiacov. Záleží to od toho, v akom
stave sa nachádza váš organizmu a od toho
ako veľmi svoj životný štýl upravíte. Ak
zvolíte menšie zásahy, príznaky budú
miernejšie, avšak budú trvať dlhšie. Ak
prejdete na prísnejší režim, je
pravdepodobné, že príznaky budú
intenzívnejšie, ale aj skôr pominú. Dobrou
správou je, že keď už o nich viete, môžete s
nimi jednoducho vybabrať. Obyčajne stačí
piť dostatočné množstvo vody, najmä ak vás
začína bolieť hlava, prípadne zažívate nočné
potenie. Ďalej je dobré zaradiť do pitného
režimu čistiace bylinkové čaje ako je
napríklad praslička, púpava, žihľava, ale aj
starý dobrý zelený čaj. Samozrejme je
vhodný pohyb, avšak nevrhajte sa hneď na
beh alebo aerobik. Tí, ktorí potrebujú
očistné príznaky zmierniť, by mali zaradiť do
jedálnička viac zeleniny. Ovocie totiž
obsahuje množstvo antioxidantov a tým
pádom pri jeho konzumácii prebieha detox
rýchlejšie. 
Najdôležitejšou vecou je nezľaknúť sa. Aj
keď očista vyzerá na prvý pohľad ako
zhoršenie zdravia, opak je pravdou.
Nesnažte sa preto zdanlivé symptómy
choroby potlačiť neprirodzenými
prostriedkami. Zoberiete tak možnosť
vášmu telu vrátiť vám to najcennejšie, čo
máte – zdravie. 

(Anna Mičkaninová ml.)
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Lekcia 
Mama vyprážala sladké šišky deťom -

päťročnému Tobiášovi a trojročnému
Matúšovi.
Chlapci sa začali dohadovať, kto dostane
prvú šišku.
Mama využila príležitosť, aby im dala lekciu
z morálky: „Keby tu sedel Pán Ježiš, povedal
by: Prvú šišku si vezme môj brat, ja môžem
počkať.“
Po chvíli ticha sa Tobiáš obrátil k svojmu
bratovi a povedal: „Matúš, ty budeš Ježiš.“
V pondelok ráno Ježiš kráčal ulicami Turína.
Niesol ťažkú tašku s nákupom starenke,
ktorá bývala na štvrtom poschodí v dome
bez výťahu. Zastavil sa v prekladateľskej
agentúre, aby dal preložiť dokument pre
jednu Nigérijčanku, ktorá nerozumela po
taliansky. Dve hodiny tlačil vozík s
ochrnutým chlapcom na prechádzke v
parku, po ktorej mladík už dávno túžil.
Hádzal loptu dievčine s Downovým
syndrómom, ktorej sa nikdy nepodarilo
loptu zachytiť. V nemocnici navštívil ženu
chorú na rakovinu, ktorá nemala nikoho, kto
by ju prišiel pozrieť. Skočil z odrazového
mostíka s chlapcom, ktorý sa veľmi bál a
ostatní si preto z neho robili žarty. Celú noc
spal schúlený vedľa opitého bezdomovca na
lavičke, aby udržal teplo. Na druhý deň ho
nebolo.
Nijaký novinár si nevšimol, že Ježiš navštívil
Turín.
No starenka, Nigérijčanka, postihnutý
mladík, chorá žena, bezdomovec a malý
chlapec hovorili každému, koho stretli:
„Včera bol nádherný deň. Stretol som veľmi

láskavého človeka.“
Len dievčina s Downovým syndrómom nič
nevravela. Nevedela rozprávať. Ale smiala
sa, vyhadzovala loptu do výšky a snažila sa
ju zachytiť. Smiala sa s očami upriamenými
na nebo.
Všetci môžeme „byť Ježišom“. Nikdy to však
nie je pohodlné.

Domček na vidieku 
Istý muž žil v meste. Na vidieku mal

domček, čo zdedil po rodičoch. Rozhodol sa,
že ho predá. Stretol sa s priateľom
básnikom a požiadal ho, aby mu pomohol
napísať inzerát, ktorý by uverejnil v
novinách a na internete.
„Chcem predať tú búdu, čo mám na vidieku.
Veď vieš, ktorú. Napíšeš mi inzerát?“
Básnik napísal: „Predám krásnu usadlosť,
obklopenú zeleným lesom, kde pri východe
slnka spievajú vtáci. Cez záhradu zurkoce
potôčik s priezračnou vodou. Domček je
zaliaty slnečným jasom a veranda ponúka
osviežujúci tieň. Letné večery tam
spríjemňujú cvrčky a hviezdy.“
Po čase sa básnik stretol s priateľom a
spytoval sa: „Tak čo, predal si ten domček?“
„Nie,“ odpovedal muž. „Zmenil som názor.
Keď som si prečítal tvoj inzerát, pochopil
som, že vlastním poklad.“
Často podceňujeme dobré veci, ktoré
máme, a naháňame falošné preludy, ktoré
zbadáme na televíznych obrazovkách. Dnes
sa poobzeraj okolo seba a ceň si to, čo máš:
svoj dom, svojich drahých, priateľov, na
ktorých sa môžeš naozaj spoľahnúť,
poznatky, ktoré si získal, svoje dobré zdravie
a všetky krásne veci vo svojom živote, ktoré
sú tvojím najcennejším pokladom.

(Anna Sabolová ml.)

Zdroj: Bruno Ferrero: Nebo v našom dome
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Vydavateľstvo Dobrá kniha ponúka - Sväté
písmo - Jeruzalemská Biblia 

Bratislava 28. októbra (TK KBS) Vydavateľstvo

Dobrá kniha prichádza na trh s novým vydaním
prekladu Svätého Písma – Jeruzalemskej Biblie. V
zozname slovenských katolíckych prekladov Biblie
má preklad Antona Boteka výnimočné miesto.
Autor na ňom pracoval s cieľom priblížiť biblické
texty moderným jazykom. Ten je prvým krokom k
lepšiemu porozumeniu neraz neľahkých textov
pochádzajúcich z čias od ktorých nás delia dve
tisícročia, ba i viac. Okrem zrozumiteľnosti jazyka
je obrovskou prednosťou tohto vydania jeho
doplnenie úvodmi, komentármi a margináliami
Jeruzalemskej Biblie. 
Jeruzalemská Biblia je preklad Svätého písma do
francúzštiny, ktorý vznikol vďaka mnohoročnému

úsiliu Jeruzalemskej biblickej školy, ktorú vedú dominikáni. Vynikajúci biblisti zhromaždili všetky
dostupné historické, archeologické, lingvistické a ďalšie relevantné poznatky, ktoré im umožnili
napísať ku každej knihe Svätého písma hodnotný úvod. Vďaka týmto úvodom čitateľ vopred
spozná základné posolstvo tej-ktorej knihy, historické pozadie jej vzniku, obsahovú štruktúru,
jej začlenenie do celkovej štruktúry Svätého písma. Úvod teda vytvára prvotný predpoklad pre
správne vnímanie a porozumenie obsahu knihy.
Doteraz nijaké vydanie Svätého písma na Slovensku neponúklo čitateľovi ďalšiu špecialitu
Jeruzalemskej Biblie. Sú ňou marginálne odkazy. Na okraji textu vydania sú umiestnené značky
biblických kníh s číslom kapitoly a číslom verša. Je to vynikajúca pomôcka, vďaka ktorej sa
priamo pri čítaní textu dá nájsť iné miesto v Biblii, ktoré reflektuje tú istú udalosť, na ktorom sa
hovorí o tom istom probléme, kde je použitý rovnaký obraz. Ak je takýto marginálny odkaz
doplnený znamienkom +, znamená to, že poznámka k označenej pasáži vysvetľuje aj text, pri
ktorom sa odkaz nachádza. Moderný jazyk Botekovho prekladu a vynikajúci pomocný aparát
Jeruzalemskej Biblie s jeho úvodmi, komentármi a margináliami robia z tohto vydania Svätého
písma spoľahlivý zdroj svetla, inšpirácie, duchovného povzbudenia a oporu v duchovnom raste
pre každého, kto sa podujme pravidelne brať Sväté písmo do rúk a čítať ho.
Vydanie obsahuje označenie jednotlivých biblických kníh - praktické palcové indexátory, ktoré
umožnia rýchle vyhľadanie príslušnej knihy. Strednú ale najmä staršiu generáciu v tomto vydaní
poteší veľkosť použitého písma. Kniha v tvrdej väzbe, vyšla troch farebných verziách a má 2558
strán a obrazovú prílohu. (dodala Anna Sabolová ml.)

Svätý Otec na Twitteri: Kultúra
odhadzovania prináša veľa trpkého
ovocia

Vatikán 25. októbra (TK KBS):

„Kultúra odhadzovania prináša veľa
trpkého ovocia, od vyhadzovania
potravín po osamelosť mnohých starých
ľudí.” 
Svätý Otec na Twitteri: Nebuďme
otrokmi hmotných dobier

Vatikán 29. októbra (TK KBS): “Ak sa

hmotné dobrá a peniaze stanú centrom
nášho života, zmocnia sa nás a urobia z
nás otrokov.”  



VV ČaSeČaSe ODOD 04.11.2013 04.11.2013 DODO 10.11.201310.11.2013
Upratovanie kostola - Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať
nový kostol. Na budúci týždeň prosíme rod. Nutárovu, rod. Vasiľovu, rod. Bindasovu -

Sadová ul. Upratuje sa  v sobotu ráno o 800.
Vedenie modlitieb pred sv. omšami - V týždni od 10.11. – 16.11. vedie modlitby horliteľka p.
Žofia Bankovičová.
FeR - všetkých členov Farskej ekomonickej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude v

pondelok večer po adorácii o 1930 na fare.
FPR -  všetkých členov Farskej pastoračnej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude v stredu

večer po detskej sv. omši o 1915 na fare. 
Detské a mládežnícke sv. omše - všetky deti a mládež pozývam na detské a mládežnícke sv.

omše tu v novom kostole. Detské budú v stredy a mládežnícke v piatky večer o 1800.
Úvodné stretko birmovancov - všetkých mladých, ktorí sa prihlásili na prípravu na birmovku,
pozývam na úvodné stretnutie, ktoré bude v piatok po mládežke tu v novom kostole.
Povieme si veci ohľadom stretiek, samotnej prípravy a pod. 
Sv. omša jubilujúcich kňazov - chcem vás všetkých srdečne pozvať na slávnostnú sv. omšu v

sobotu večer o 1800, pretože ju budú viesť naši dvaja rodáci - kňazi a zároveň jubilanti P.
Štefan Bankovič, ktorý si pripomína 20. výročie kňazstva a o. Juraj Fenik, ktorý si pripomína
10. výročie kňazstva. Zároveň budú mať so sebou ešte jedného hosťa, ale to bude
prekvapenie. 
Biblické stretká - pozývame všetkých mladších i starších na biblické stretká, ktoré sa budú

konať každú sobotu po večernej sv. omši na fare o 1845. Najbližšie stretnutie bude v sobotu
9.11. Témou tohto stretnutia bude: Obetovanie Izáka (Gn 22,1-18) - Obeta sv. omše.
Rozpis lektorov: 

Nasledujúca nedeľa
8:00 - rod. Baranova-rod. Sabolova; 
10:00 - rod. Š. Fenika, 
18:30 - rod. J. Sabola.

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.
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LiTURgicKýLiTURgicKý PROgRamPROgRam ODOD 04.11.2013 04.11.2013 DODO 10.11.201310.11.2013

PP ONDeLOKONDeLOK 04.11.201304.11.2013
Sv. Karola Boromejského, biskupa
(spomienka) 

Sv. omša: 1800 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UUTOROKTOROK 05.11.201305.11.2013 Sv. omša: 630 (T+K) starý kostol

SS TReDaTReDa 06.11.201306.11.2013 Sv. omša: 630 (T) 

Sv. omša: 1800 (K) detská

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 07.11.201307.11.2013 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T+K)

PP iaTOKiaTOK 08.11.201308.11.2013 Sv. omša: 630 (T) 

Sv. omša: 1800 (K) mládežnícka

SS OBOTaOBOTa 09.11.201309.11.2013
Výročie posviacky Lateránskej
baziliky (sviatok) 

Sv. omša: 1800 (Š. Bankovič, 
J. Fenik)  

NN eDeľaeDeľa 10.11.201310.11.2013

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (T)

Sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K) starý kostol

“Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu.
Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho,

aby sme sa mohli dotknúť duše.” (bl. Matka Terézia z Kalkaty)


