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Hlas Huty

Ja som hlas volajúceho na púšti:
“Vyrovnajte
cestu Pánovi.”
(Jn 1, 23)

Katolícky list farnosti Smolnícka Huta

Číslo 22 Ročník 5

Február 2011

Farnosť
Na otázku, „čo je farnosť?“ by sa dalo odpovedať rôzne, podľa toho, z akého uhla
pohľadu sa na ňu dívame. Možné definície farnosti nesú v sebe niekedy právnicky, inokedy pastoračný alebo ekleziologický, či sociologický pohľad. Možností,
ako ju definovať, je nesmierne veľa.
Vieme, že každý jeden pokrstený získava príslušnosť do farnosti na základe
svojho bydliska. Táto skutočnosť vedie
k vytvoreniu spoločenstva, zhromaždeného so svojim pastierom okolo Krista.
Kňaz, či už v roli farára alebo farského
administrátora v nej zohráva nezastupiteľnú úlohu, veď pod autoritou diecézneho biskupa animuje farské spoločenstvo: učí, posväcuje a vedie. Táto
duchovná moc, ktorú kňaz dostáva pri
kňazskej vysviacke, je daná na budovanie Božieho kráľovstva, inými slovami,
kňaz zhromažďuje Božiu rodinu a skrze
Krista ju privádza v Duchu k Bohu Otcovi
(Porov. LG 28).
Ako vidíme, na farnosť sa môžeme
pozerať aj ako na rodinu. Pravdaže väčšiu a rozmanitejšiu, ako sme zvyknutí
vo vlastných rodinách. Tak, ako členovia
rodiny sa navzájom poznajú a milujú,
pomáhajú si a nekrivdia si, obdobne by
to malo vyzerať aj vo farských spoločenstvách. Iste, rozmanitosť ľudských pováh
niekedy môže priniesť rôzne ťažkosti,
nedorozumenia, ba dokonca aj hádky –
keď sa stretnú výbušnejšie povahy – ale
napokon, keď sa zamyslíme, Kristus od
nás očakáva čosi úplne iného. Čo?
Keď na blízkom východe vznikali prvé kresťanské spoločenstva, ktoré
boli vlastne vznikajúcimi farnosťami, ich
spoločným znakom bolo, že sa navzájom milovali, mali jedno srdce a jednu
myseľ. Atraktívnosť kresťanstva v očiach
pohanov bola veľká: pozrite, ako sa milujú -hovorievali. Sám Kristus vo svojej
veľkňazskej modlitbe prosil o jednotu
veriacich: totiž, keď veriaci vytvárajú
vzájomnú jednotu, svet spozná, že Boh
poslal Ježiša za vykupiteľa (Porov. Jn 17,
21). Preto nás pobáda aj apoštol Pavol,

aby sme sa navzájom milovali bratskou
láskou a odporúča nám, aby sme sa navzájom predbiehali v úctivosti (Porov.
Rim 12,10).
Farnosť je teda miestom, kde nielenže prežívame svoju vieru, ale sa
v nej aj prehlbujeme a svojím vlastným životom vydávame svedectvo
pre svoje okolie, ktoré je častokrát
poznačené ateizmom. Iste mi dáte za
pravdu, že jedine v tom prípade sme
schopní vydávať svedectvo o Bohu,
ak sa naša viera bude odzrkadľovať aj
v každodennom živote. Ak je nesúlad
v tom, čo navonok vyznávame trebárs
v kostole alebo v modlitbe, kdesi je
chyba: totiž z rozhovorov na pracoviskách, v škole, či na ulici alebo pri priateľských posedeniach jednoznačne sa
dá spozorovať veľa z našich postojov,
názorov a koniec koncov aj o životnej
filozofii či našom hodnotovom rebríčku.Je naše prežívanie viery „atraktívne“
pre iných?

Kresťanstvo svojím učením oslovuje aj dnes mnohých ľudí. Nie stále však
nájdu vo farskom spoločenstve odhodlané nasledovanie Krista alebo život
zdravej viery. Mahatma Gándhi na otázku, prečo sa nestal kresťanom, povedal:
„v kresťanskom spoločenstve som nenašiel Krista“. A v našej farnosti by ho našiel?
Sme takým jednotným spoločenstvom,
že odzrkadľujeme Božiu tvár? Asi je to
otázka na dlhé premýšľanie, a možno aj
na spytovanie svedomia.Potrebujeme
zmenu životného štýlu? Možno..., ale nebolo by dobré očakávať to od iných, veď
budovať farské spoločenstvo znamená
budovať Božie kráľovstvo, čiže sprítomňovať Boha, tu na zemi, svojimi slovami
a skutkami. Znamená to aj neustále sa
pozerať na zdroj Božieho života, na Kristovu tvár.
Farnosť, nie je definícia, nie je to čosi
statického, ale je to život. Život prežívaný s Kristom a v bratskom spoločenstve.
(RV)
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Prešovské
biskupstvo
Prešovské biskupstvo bolo založené pápe‑
žom Piom VII. dňa 21. 9. 1818 bulou Relata
Semper.
V tomto čísle nášho farského časopisu
predstavíme naším čitateľom Prešovské
gréckokatolícke arcibiskupstvo. Bulou pápeža Pia VII. (1800-1823), danou v Ríme,
v Bazilike Santa Maria Maggiore dňa 21.
septembra 1818 bolo ustanovené nové,
prešovské gréckokatolícke biskupstvo
z mukačevského biskupstva.
Bula sa dostala do historického povedomia pod názvom "Relata semper", čo
možno voľne preložiť ako večný výnos
(rozhodnutie navždy).
Je príznačné, ba symbolické, že tento
cirkevno-administratívny akt vzišiel práve
od tohto pápeža, ktorý tak podstatne za
svojho pontifikátu zvýšil vážnosť pápežského úradu, že sa s ním začalo spájať
označenie budúcej nadnárodnej autority.
Uvedenou bulou sa stotožnil s obdobným názorom a prosbou Františka
I (1792-1835), cisára rakúskeho a apoštolského kráľa uhorského a českého, ktorý
v zriadení nového biskupstva videl budúcu prospešnosť pre pravoverné náboženstvo a veriacich v tomto regióne.

Aký bol mechanizmus vzniku prešovského biskupstva a aké dôsledky doniesla
bula?
Od mukačevskej gréckokatolíckej
diecézy, s ústretovým postojom a výslovným súhlasom vtedajšieho mukačevského biskupa Alexeja Povča bolo kánonicky
oddelených 6 stolíc - Abov, Boršod, Gemer, Šariš, Spiš a Turňa a zo Zemplínskej
stolice 5 dekanátov - humenský, hostovický, laborecký, stropkovský a vranovský. Spolu šlo vtedy o 193 farností s ich
kostolmi a filiálkami. K tomuto základu
boli pripojené i mužské a ženské kláštory
gréckeho obradu v tomto regióne. Vtedy
dávno slobodné kráľovské mesto Prešov
bolo ozdobené v zmysle kánonických
ustanovení a apoštolskou autoritou titulom "biskupské mesto".
Pôvodný farský kostol, v tom čase
nazývaný vikariátnym, bol povýšený na
biskupskú katedrálu. K nemu bola pripojená biskupský sédes s biskupskou
hodnosťou pre biskupa, odvtedy nazývaného prešovským, s biskupskými znakmi
a privilégiami. Súčasne bolo ustanovené,
že pre slušné ubytovanie prvého prešovského biskupa a jeho nástupcov sa prideľujú budovy pri katedrálnom chráme.
Finančné prostriedky na opravy budov
a ich zariadenie poskytol cisár s príkazom, aby sa stali biskupskou rezidenciou,
čo pápež Pius VII. touto bulou potvrdil.
Pre úplnosť je potrebné doplniť, že pri
biskupstve bola zriadená i kapitula. Pre
prvého prešovského biskupa, ktorým sa
stal Gregor Tarkovič a jeho nástupcov
bola stanovená povinnosť vyznania viery,
prvýkrát predpísaná pápežom Gregorom
XIII (1572-1588).
Názov buly je teda v zásade odvodený od jej podstatného ustanovenia, podľa ktorého je trvale platná a nezmeniteľná

zo žiadneho dôvodu, čo platí i pre nástupcov Pia VII. na Petrovom stolci. Žiadny dôvod alebo príčina, hoci by bola i právna,
zákonná, nemala viesť k zrušeniu, alebo
zmene obsahu tejto buly. Ak by sa tak
nebodaj stalo, mala byť ihneď uvedená
do pôvodného stavu. Takto sa malo stať
a dodržať počnúc druhým dňom po smrti
Pia VII. a jeho nástupcov. Čokoľvek by sa z
tejto listiny vybralo a nahradilo, toľkokrát
sa listina musela vrátiť do pôvodného
platného stavu. Ktokoľvek by inak listinu
posudzoval a inak uplatňoval, než ako
bola myslená, takéto akty musia sa zrušiť
a zneplatniť.
Celkom jednoznačná je záverečná
klauzula buly, napísaná v tejto podobe: "...
Teda vôbec nikomu sa nedovoľuje porušiť túto listinu o našom rozdelení, oddelení, vyznamenaní, zriadení, ustanovení,
vyňatí, rozpojení, podriadení, delení,
potvrdení, pripísaní, súhlase a postúpení
svojvoľným dekrétom alebo odvolaním.
Nedovoľuje sa nikomu proti tomu stavať svojou opovážlivosťou. Keby niekto
prevzal na seba zodpovednosť za napadnutie, vystavuje sa nevôli všemohúceho
Boha a sv. Petra a Pavla, jeho apoštolov".
Je preto vidieť, aký ďalekosiahly
význam pápežskej bule prikladal samotný pápež Pius VII., ako mu záležalo na jej
dodržiavaní, aký vzťah a zodpovednosť
mal voči gréckokatolíkom. Povýšenie na
archieparchiu (arcibiskupstvo) sa udialo
30.01.2008. Patrónom eparchie je sv. Ján
Krstiteľ a Katedrála je zasvätená taktiež sv.
Jánovi Krstiteľovi. Je dôležité spomenúť
blahoslavených, ktorých má Ggréckokatolícka Cirkev. Sú nimi: biskup Pavol Peter
Gojdič OSBM, biskup ThDr. Vasiľ Hopko,
Metod Dominik Trčka CSsR.
(Spracoval: CSILic. Jozef Spišák,
(internet))

v skratke
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Aktivity vo farnosti
Koncert Anky
Servickej

Rímskokatolícky farský úrad v molníckej Hute, dňa 16.1.2011,o 10.00
hod. zorganizoval slávnostný koncert Anny Servickej, ktorá vystúpila
so svojím vianočným programom
v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute. Úprimne ďakujeme!

Drahá p. Anka Servická ,
otec Mojžiš, vzácni hostia
a rodáci !

V mene všetkých tu prítomných sa
Vám chcem pani Servická z úprim‑
ného srdca poďakovať, že ste v pr‑
vom rade prijali pozvanie nášho
duchovného otca Jozefa, a tak ste
uskutočnili svoj koncert v našom
chráme, ktorý bol modlitbou chvály
a vďaky preukázanej Bohu hudbou
a spevom. Želáme Vám, aby ste sa
neutopili vo svojich starostiach, aby
sa hnev a zármutok neobrátili proti
Vám, ale aby Vám dali silu oslobodiť
sa od nepríjemnej minulosti. Prajeme
Vám anjela, ktorý sa Vás uzdravujúco
dotkne a dovolí klíčiť tam, kde sa zdá
byť všetko stratené. Anjeli sú sprie‑
vodcami na našej ceste, hľadia na
Božiu tvár. Želáme Vám priateľstvo
s Bohom, ale i s ľuďmi. Priateľstvo,
ktoré prekračuje hranice všednosti,
priateľstvo, ktoré darúva ochranu
a ponúka domov. Vyprosujeme Vám
priateľstvo, ktoré má dve dcéry ako
láska: dobrotu a trpezlivosť. Dobrota
Vám ukazuje cestu, trpezlivosť rastie
s časom. Obom sa darí na tej istej
ceste, na ceste bezvýhradnej dôvery.
Priateľstvo, ktoré vytvára a neobme‑
dzí slobodu druhého. Želáme Vám
žas. Kto vie žasnúť a ľúbiť, patrí k po‑
žehnaným tohto sveta. Kto sa neod‑
naučil žasnúť, nezabudol ani Ďako‑
vať. Želáme Vám vlastnosti, ktoré Vás
podnietia k tomu, aby ste boli, kým
ste, a tým, kým chcete byť, stále každý
deň o kúsok viac! Prajeme Vám veľa
dobrých myšlienok, srdce, ktoré prete‑
ká radosťou, a schopnosť túto radosť
dávať ďalej. Vyprosujeme Vám od
Boha a našej nebeskej Matky Márie
veľa milostí, nech Vám vnuknú pra‑
vú chvíľu a pravé miesto, kde môžete
zanechať vrecúško dobra, v podobe

Vašich piesní a zážitkov. Poďakova‑
nie tiež patrí Vám drahý otec Martin,
že ste opäť zavítali k nám, celebrovali
ste svätú omšu a prežili ste s nami
pekné chvíle na dnešnom koncerte
a samozrejme aj Vám vzácni hostia
a rodáci, že ste prišli do chrámu strá‑
viť nevšedné dopoludnie a načerpať
nových síl. Pán Boh zaplať! (P.P)

Vianočná scénka

Na Slávnosť Narodenia Pána 25. decembra 2010 sa po svätej omši konala v našom kostole Nanebovzatia
Panny Márie v Smolníckej Hute jasličková pobožnosť, ktorú si pripravili deti našej farnosti pod vedením
,,režisérky“ Petry Pohlyovej a scénaristky Simony Kaľavskej. Krásny
vianočný čas, všetko vyupratované,
všade tá tajomná atmosféra Vianoc.
Každú sobotu sa konala skúška, kde
deti usilovne nacvičovali podľa scenára vianočnú scénku o narodení
nášho Pána. Počas nácvikov vládla
skvelá atmosféra, nacvičili sme svoj
program a čakali na reakciu publika,
až nadišiel samotný deň. Herecké výkony detí priniesli radosť a pokoj vianočnej atmosféry do sŕdc veriacich,
ktorí sa pobožnosti zúčastnili v hojnom počte a ktorým sa to podľa ich
vlastných slov, veľmi páčilo, pretože
sme pochvaly na naše vystúpenie
počuli z rôznych strán. Za všetko, čo
sme dosiahli patrí vďaka Pánu Bohu.
Naša radosť je z pohľadu na výsledok
jasličkovej pobožnosti naplnená. Ďakujeme Bohu za usilovnosť a precíznosť práce, ktorú odviedli všetci zúčastnení. Ďakujeme všetkým za ich
snahu, tvorivosť, trpezlivosť, dôkladnosť a láskavosť. Ďakujeme Bohu, že
On napriek našej zábudlivosti nezabudol, nezabúda a nezabudne na
nás ani v tých budúcich dňoch, do
ktorých ešte na tejto zemi vykročíme. Ďakujeme Bohu aj za tento čas,
v ktorom nás naplnil svojou láskou,
aby sme mohli byť svetlom v temnote tohto sveta. Ak naše deti pôjdu
takouto cestou smelosti a radosti
Pánovej, verím, že Boh nám otvorí
dvere osobnej a hlbokej viery, ktoré
nikto nebude môcť zavrieť! Ďakujeme všetkým, čo sa zúčastnili a prežili
s nami krásny vianočný deň.(S.K)
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Darujte nám 2% z daní...
Pozdravujeme všetkých známych a priateľov!
Naše Občianske združenie pod názvom "Barborka", s cieľom, pomôcť ľuďom trpiacim na rakovinu
už funguje druhý rok. Ciele a iné aktivity spojené
so združením nájdete na našej stránke www.rkcsmolnickahuta.sk , kde v pravom rohu je logo Barborky a pod ním je možnosť darovania 2% z dane,
ktoré každý zamestnávateľ alebo zamestnanec, ak
neurčí kde majú putovať, tieto 2% zoberie štát na
svoje aktivity. Môžete si tlačivá stiahnuť na spomínanej stránke, kde sú už vypísané všetky potrebné
údaje. Naším cieľom pre tento rok je opäť nákup
liekov Betaglukánu (www.natures.sk), ktorý napomáha k liečbe rakoviny. Sú fantastické výsledky.
Chceme ich nakúpiť tieto Betaglukány a potom
opäť v každom okrese, ak to bude možné darovať cca na jeden rok tieto lieky,(približne 20 pacientom) aby sme pomohli tým, kt. si to nemôžu
finančne dovoliť. Mnohí z Vás ste už prišli s týmto medicamentom do kontaktu takže poznáte aj
jeho účinky. Zároveň OZ Barborka výdatne pomáhala a aj bude napomáhať pri realizovaní rôznych
aktivít či už pri práci s mladými, podpore školení,
organizovaní výletov ako aj napomáhaní rodinám
v hmotnej núdzi. Zároveň, každý kto podporí naše
dielo dostane takýto balíček Betaglukánu aj pre
svojich zamestnancov, známych, ale aj pre Vás.
Máme už pripravené aktivity na podporu nemocníc v Bielorusku-Černobyľ, Srbsko, Etiópia, Sýria
a iné mestá či štáty. Začalo sa aj s prípravami na
budovanie starobinca a pripravujú sa projekty na
výstavbu nemocnice v Srbsku. Samozrejme, nie
všetko môžeme robiť sami a za tak krátky čas, ale
postupne a s Božím požehnaním to pôjde. Začíname postupne a pomaly a predovšetkým s Božou
pomocou. Ak máte chuť pomôcť darujte tieto 2%
na naše Občianske združenie Barborka a ako sa
vraví: "teraz môžeš pomôcť ty im, ale potom môžu
pomôcť oni tebe". Je to len na Vás... A veľká vďaka...
Nič Vás to nestojí! Takže ešte raz: www.rkcsmolnickahuta.sk .
Sídlo združenia: Smolnícka Huta 84, 055 65, Smolnícka Huta
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, registrácia vykonaná 28.12.2007, číslo súpisu
VVS/1-900/90-31188
Registrované v notárskom centrálnom registri určených právnických osôb od 25.11.2008, pod spisovou značkou: NCRpo: 2573/2008.
Združenie má právnu subjektivitu s pôsobnosťou
na celom území Slovenskej Republiky a v zahraničí
Združenie je právnickou osobou registrovanou
ministerstvom vnútra SR.
Pri naplňovaní cieľov združenie spolupracuje
s kresťanskými cirkvami, kresťanskými organizáciami a kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami.
Jozef Spišák
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Dôležité minerály Farská púť do Fatimy
pre život
Okrem vitamínov, ktoré sú veľ‑
mi dôležité pre náš organizmus
(najmä v zimnom období) zo‑
hrávajú veľmi významnú úlohu
aj minerály. Naše telo si ich ne‑
dokáže vytvoriť samo.
Na zložitej štruktúre ľudského organizmu sa zúčastňuje najmä: horčík, vápnik, draslík, fosfor, zinok, selén, železo.
Horčík - potrebný na správnu činnosť nervov a svalov.
Nízka hladina môže byť príčinou vysokého tlaku, svalových
kŕčov, migrény, porúch spánku
až depresií. Nachádza sa v prírodných zdrojoch, napr.: strukoviny, slnečnicové jadierka,
fazuľa, hrach, banány, orechy,
mlieko, ovsené vločky.
Vápnik - ak mávate bolesti
v krížoch, časté zlomeniny alebo veľa zubných kazov, môže
to znamenať nedostatok vápnika. Chráni pred osteoporózou, podporuje činnosť srdca
a tlak krvi. Zabezpečiť si ho
môžeme konzumovaním syra,
mlieka, sardiniek, maku alebo
sezamu. Veľký obsah tohto minerálu sa nachádza aj v kaleráboch, kelu a brokolici.
Draslík - dôležitý minerál
pri prenášaní nervových vzruchov. Podporuje prísun kyslíka
do mozgu a odvádza prebytočné tekutiny a škodlivé látky
z tela. Spolu so sodíkom udržiava správny tlak v tkanivách.
Dostatočné množstvo môžete
získať zo sušených marhúľ,
hrachu, fazule, brokolice či
ružičkového kelu, orechov, zemiakov so šupkou a sušeného
ovocia.
Fosfor - sa nachádza najmä
v zuboch a kostiach. Jeho nedostatok sa prejaví lámavosťou kostí, únavou, nechutenstvom. Avšak jeho nadbytok
narúša vstrebávanie vápnika,

Rímskokatolícky farský úrad Smolnícka Huta organizuje farskú
púť do Lúrd a Fatimy v mesiaci máj a to od: 8 mája - 19. mája
2011. Predpokladaná cena púte je 400 eur. Púť bude trvať 12
dní. Sprievodca je zabezpečený. Lekár taktiež.

Program zájazdu Lurdy – Fatima
v dňoch 8.05 – 19. 05.2011

čo môže spôsobiť odvápnenie kostí. Z potravy ho môžeme získať z ružičkového kelu,
tekvicových jadierok, sóje,
mlieka, sardiniek, vajec alebo
parmezánu.
Zinok - podporuje činnosť
mnohých enzýmov, pomáha uskladňovať v tele inzulín
a znižuje cholesterol. Je veľmi
potrebný pre rast a imunitný
systém. Pôsobí ako prevencia
proti chrípke a rôznym infekciám. Jeho nedostatok spôsobuje vypadávanie vlasov
a lámavosť nechtov. Nahradiť
ho môžeme konzumovaním
pečene, vajec, tmavého mäsa,
slnečnicových jadierok.
Selén - stopový prvok,
ktorý je nenahraditeľný. Má
antioxidačné účinky, ale stačí
ho konzumovať vo veľmi malom množstve. Spolu s vit. E
chráni pred rakovinou a srdcovo-cievnými chorobami. Jeho
nedostatok pocítime vo svalovej slabosti. Nachádza sa v celozrných výrobkoch, rybách,
cesnaku, cibule, v koreňovej
zelenine a brokolici.
Železo - nevyhnutné pre
hemoglobín v červených krvinkách, ktorý je nositeľom
kyslíka k bunkám. Nízka hladina železa v krvi sa prejavuje
chudokrvnosťou,
búšením
srdca a zvýšenou chorobnosťou. Denne by sa malo doplniť
10-15 mg železa. Dosiahneme
to konzumovaním sóje, maku,
šošovice, tekvicových jadierok
alebo fazule, špenátu, hrozienok. (E.S).

1. deň (08.05.2011)
Odchod 13.00 zo Smolníckej Huty.
2. deň (09.05.2011)
Zastávka v La Sallete 9-hodinavá prestávka. Okolo 21.00 odchod – nočný prejazd smer Barcelona.
3. deň (10.05.2011)
Krátka prehliadka Barcelony Sagrada
Familia, Olympijsky štadión, La Rambla – Krištof Kolumbus. Po
prehliadke odchod na Montserrat 3-4 hodinová prehliadka. Odchod na ubytovanie Leida, nocľah.
4. deň (11.05.2011)
Ráno odchod smer Zaragoza, prehliadka Panna Mária Pillar. Po prehliadke odchod smer Fatima,
vo večerných hodinách príchod do Fatimy, večera, sviečkový
sprievod, nocľah.
5. deň (12.05.2011)
Raňajky Výjazd do Batalha, Nazare,
kúpanie v oceáne. K večeru návrat do Fatimy, večera, sviečkový
sprievod, nocľah.
6. deň (13.05.2011)
Raňajky. Celodenný náboženský
program vo Fatime. K večeru odchod do Lúrd.
7. deň (14.05.2011)
V dopoludňajších hodinách príchod
do Lúrd, ubytovanie, náboženský program, večera, sviečkový
sprievod, nocľah
8. deň (15.05.2011)
Raňajky, celodenný náboženský
program v Lurdoch, večera, sviečkový sprievod, nocľah.
9. deň (16.05.2011)
Raňajky, náboženský program, večera, sviečkový sprievod, nocľah.
10. deň (17.05.2011)
Raňajky, náboženský program v odpoludňajších hodinách odchod do Milána.
11. deň (18.05.2011)
9-hodinová bezpečnostná prestávka
– prehliadka Milána. Po 9-tich hodinách odchod na Slovensko.
12. deň (19.05.2011)
Príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.
(RKFÚ – Smolnícka Huta)

Rozlúčili sme sa
+ Ginter Pohly
+ Mroslav Slatkovský

Sviatosť krstu prijali
Patrícia Topitzerová
Timea Podhradská

RKFÚ Smolnícka Huta a RKFÚ Mníšek nad Hnilcom dňa 26.
februára 2011 spoločne organizujú jednodňový výlet pre
deti, mládež, dospelých, rodinky do Vysokých Tatier. Medzi
prvou zastávkou bude aj Spišská Kapitula, kňazský seminár
a krátka túra podľa výberu: Hrebienok, Štrbské Pleso. Cena
bude včas oznámená. Srdečne pozývame na farský výlet.
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