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KVÍZ z farnosti El Puente
Vzácna
normálnosť

Biblický
park

Nepoučiteľní
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Na titulnej strane

sú birmovanci

z komunity Surucusi,

ktorí v predvianočnom
čase stvárňovali počas
deviatnika Jozefa
a Máriu

a hľadali prístrešie.
Vyskúšali si, aké je
to byť odmietnutí
i prijatí.

Toho času už prijali

sviatosť kresťanskej
zrelosti a spolu

s ďalšími mladými

štartujú novú etapu

života farnosti, počas

ktorej chceme vychovať
novú generáciu,

odhodlanú ohlasovať

ľuďom zmysel nášho
života na Zemi.

Pozývam Vás spolu

s nami ďakovať za

všetko, čo Boh robí
v našich životoch.

Ján Piatak, misionár

Vzácna
normálnosť
Ďakujem Bohu, že napriek
pandémii máme v Bolívii milosť,
prežívať Rok Svätej rodiny nielen
virtuálne, ale aj reálne. Všetky
omše, stretnu�a, katechézy
i práce sa konali za prítomnos�
ľudí v kostole i formačných
miestnos�ach. Postupne sme
obnovovali každú skupinu vo
farnos�.

Začali sme formáciou
miništrantov, ktorí sú najbližšie
k Ježišovi v Eucharis�i. Po
slávnostnom sľube nových
miništrantov a obnove
rozhodnu�a starších miništrantov

slúžiť pri oltári aj v Roku
Svätej rodiny sme usporiadali
duchovnú obnovu. Počas nej
sme spoznávali odvahu svätého
Tarzícia. Následne sme si počas
futbalového turnaja zmerali sily
s miništrantmi z Yotaú.
V spolupráci s učiteľmi
de� vysadili vo farskej záhrade
viacero stromov. Za odmenu
mohli vyliezť na strom
a pochutnať si na sladkom
guapuru.
O okolie kostola sa stará
každú sobotu iná skupina vo
farnos�. Raz
to sú de�,
inokedy mládež,
spoločenstvá
i manželské
páry. Každú
sobotu doobeda
príde od desať
do tridsať ľudí.
Vďaka spoločnej
práci je krajšie
nielen okolie, ale

budujú sa aj vzťahy, pomodlíme
sa i nasmejeme.
Noví animátori sa ujali de�
v skupinkách, kde spoznávajú
Božie slovo. Prvoprijímajúce de�
a birmovanci nacvičili divadlo
s témou povolania k svätos�.
Viaceré manželské páry sa
po rokoch odhodlali pripraviť
sa k uzavre�u sviatostného
manželstva.

Nezabúdame ani na návštevu
chorých. Jeden celý deň bol
program osobitne venovaný aj
pre mentálne pos�hnuté de�
a mládež.

Vo farskej pekárni sa striedali
stále iné skupiny de� i dospelých
a skúšali nové recepty. Nakoľko
sa chýr o dobrej pekárni
rozniesol, začali sme ju aj
prenajímať pre výcvikové kurzy
pečenia, ktoré organizuje obecný
úrad. Našiel sa čas aj na drobné
výlety s mladými, ako odmenu
za všetko čo robia pre spoločné
dobro vo farnos�.
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Na jednej strane je
to obyčajný bežný život
pastorácie, no na druhej
strane si uvedomujem, že
je to milos�vý čas a miesto.
Môžem navštevovať komunity,
stretávať sa s ľuďmi, vysluhovať
im sviatos�, spoločne pracovať
i oddychovať. Pohybujem sa
v oblas�, kde sa v súčasnos�
nijako špeciálne nerieši
testovanie, očkovanie či
obmedzenia vstupu, ktoré
z toho vyplývajú. Riešime skôr
problémy s nedostatkom pitnej
vody a elektriny.

Najviac ma teší,
že pandémia celkovo
nepriniesla negatívny
vplyv do farnosti.
Počty detí a mládeže
pripravujúcich sa k sv.
prijímaniu a birmovaniu sa
zdvojnásobili. Animátorov
a katechétov máme
trojnásobne viac. Ľudia
si tu po obmedzeniach
a uzatvoreniach, ktoré
priniesla ešte prvá vlna
pandémie, akoby začali viac
uvedomovať, aká vzácna
môže byť vzájomná blízkosť
s inými ľuďmi a snažia sa
tak plnšie prežívať reálnu
blízkosť s druhými.

B iblický park
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Pri pohľade na veľkú farskú záhradu som často premýšľal, ako ju využiť. Starší ľudia sa na ňu nostalgicky
pozerali a hovorili mi o časoch, keď ešte nebola v dedine elektrina a oni boli deťmi. Kňaz večer zapol
generátor a v záhrade sa schádzala celá dedina na stretnu�a i futbal. De� sa hojdali a naháňali.
Boli to pre nich silné momenty, ktoré ich pevne zakorenili do farnos�. Ak vyhlásim, že je zápis na prvé
sväté prijímanie alebo birmovanie, sú to práve oni, ktorí prví povzbudzujú svoje vnúčatá aby sa zapísali
na kurz prípravy a strávili viac času vo farnos�.
V El Puente je teraz elektrina
už skoro v každom dome a o
malé ihriská s osvetlením nie je
núdza. Modlil som sa, pýtal a
premýšľal, čo ponúknuť ľuďom
dnes. Niečo aktuálne pre túto
dobu, čo nemajú bežne okolo
seba, čo im svet nemôže dať
a má to veľkú hodnotu. Znova sa
mi vynorila myšlienka biblického
parku, ktorý som začal realizovať
už v predchádzajúcej farnos�
Concepción.
Je fascinujúce poznávať
Božie slovo, jednotlivé postavy
a príbehy spôsobom, ktorý je
blízky dnešnému štýlu života.
V čase, keď chcú ľudia vďaka
virtuálnej realite zažiť, čo
nezažili, by bolo úžasné byť
súčasťou biblických príbehov.
Vystúpiť na vrch Sinaj, byť pri
obliehaní Jericha, čakať pri
Ježišovom hrobe spolu s Máriou
Magdalénou, alebo sedieť medzi
apoštolmi pri tom, ako s prvými
veriacimi slúžia svätú omšu.
Sám veľa čerpám z meditácie

Božieho slova vďaka zjaveniam
Márie Valtorty.
Často mi prichádzali na
myseľ slová pápeža Fran�ška,
aby sme vyšli aj von a tam
ponúkli ľuďom skúsenosť
s Bohom. Pápež hovorí, že
Duch Svätý je „stále novým
Božím dychom, ktorý nás
oslobodzuje od každého
uzatvárania sa, oživuje
to, čo je mŕtve, uvoľňuje
reťaze a šíri radosť.“ Do toho
prišla správa o začínajúcej
sa synode. V nej pápež
vysvetľuje: „Konať synodu
znamená kráčať tou istou
cestou, kráčať spolu. Pozrime
sa na Ježiša, ktorý sa na ceste
najprv stretáva s bohatým
mužom, potom počúva
jeho otázky a napokon mu
pomáha rozlišovať čo robiť,
aby mal večný život.“

Jednou z možnos�, kde je
možné to všetko začať aplikovať,
je práve biblický park. Miesto,
kde sa môžu ľudia stretnúť
navzájom a miestom, kde môžu
počúvať a poznať Boží hlas.
Môžu komunikovať s Bohom
i navzájom sa počúvať. Môžu
sa obnoviť a prísť k záverom
a rozhodnu�am, ktoré dajú ich
životu nový smer.
Preto sme sa pus�li do
spoločnej práce i modlitby.
Prvoprijímajúce de� spolu
s rodičmi chodievali v soboty do
pekárne piecť koláče a chleby.
V nedeľu po svätej omši sa
predávali „farské raňajky“
a vyzbierané peniaze slúžili na
budovanie parku. Birmovanci
varili a predávali patascu, niečo
na štýl slovenskej zabíjačkovej
polievky. Otcovia chodili
v soboty robiť pomocné práce
pri stavbe zadarmo. Potom sme
pristúpili k stavbe.
Terén je rozdelený na dve
čas�. Vľavo sú vyobrazenia

zo Starého zákona a vpravo
z Nového zákona, ktoré majú
s nimi užšie prepojenie. V strede
je veľký kríž, ktorý spája všetko.
Dalo by sa povedať, že biblický
park je akoby otvorená Biblia,
kde môžete čítať, uvažovať,
dotknúť sa, vystúpiť a prežívať to,
čo jednotlivé postavy v Biblii.
Začali sme na zelenej lúke
stavbou, ktorá má dve tváre.
Z jednej strany je to Babylonská
veža a z druhej vrch Sion
s dvoma kamennými tabuľami
Desatora. Dá sa vystúpiť až hore
na vrch a premýšľať. Napríklad
o tom, čo som v živote robil
svojimi silami a nemal som na
to požehnanie,

neskončilo sa to dobre, nemalo
to trvácnosť a rozpadlo sa.
A naopak, pri pohľade na vrch
Sion premýšľať o tom, ako mi
Božie prikázania pomáhajú, ako
ma vernosť im zachránila pred
mnohými pádmi, ako môžem byť
šťastný a naozaj slobodný pri ich
dodržiavaní.
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Druhou stavbou je „pevnosť“,
ktorá má �ež dve tváre. Z jednej
strany sa pozeráte na Jericho,
do ktorého sa chcete dostať
spolu s vyzvedačmi a neskôr
ho trinásťkrát obchádzate, aby
ste ho dobyli. Dnu môžete vojsť
do strelných veží a pozorovať
vyvolený ľud. Z druhej strany
prechádzate okolo múru nárekov
a vchádzate jednou z brán do
mesta Jeruzalem, kde chodieval
Ježiš každoročne na sviatky
s Máriou a Jozefom. Je tu
priestor na katechézy a poznanie
starého zákona.
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Tre�m miestom je
stretnu�e s obrovským
Goliášom s kopijou a š�tom,
ktorý Vás vyzýva k boju.
Dávidom je každý
z nás, ktorý sa
potrebuje postaviť
zoči-voči zlu
a uvedomiť si,
že sme toho
schopní
jedine
s Božou
pomocou.
Menšie
de� sa vešajú
Goliášovi na ruky,
každý odchádza
s fotkou, kde
na š�te je verš
z Božieho slova.
Štvrtým zastavením je
stretnu�e s neposlušným
Jonášom, ktorého prehltla
veľryba. Ak nemáte
klaustrofóbiu, spolu s ním

môžete vojsť do veľryby
a zdieľať s ním jeho pocity. Je
to asi najobľúbenejšia detská
atrakcia, hoci park ešte nie je
dostavaný. Neskôr bude mať
veľryba brucho vo vode a hore
bude vytryskovať voda. Ak sa
deťom z nej nechce, zvykneme
im povedať, že tam musia ostať
ako Jonáš tri dni a tri noci.
Ďalším miestom bude
lavička na meditáciu z knihy
Machabejcov. Žena bola
odhodlaná pre vieru dočasne sa
rozlúčiť s deťmi a povzbudiť ich
k smr� pre vieru. Je to miesto
zvlášť pre rodičov, ktorí môžu
uvažovať akým smerom idú
ich de� a ako sa im darí pri ich
výchove.
Starý zákon uzatvára
Dávidova hviezda, ktorá má
v každom rohu meno jedného
z dvanás�ch synov Izraela. Tu
sa môže premýšľať o dvanás�ch
kmeňoch a živote Izraelského
národa spolu i v rozdelení. Opro�
každému vyobrazeniu
zo Starého zákona je
jeho pokračovanie, či
naplnenie v Novom
zákone. Prechádzame
tak na ľavú stranu
parku, kde na Dávidovu
hviezdu „nadväzuje“
oltár s dvanás�mi
stoličkami. Na každej je

meno apoštola a jeho symbol.
Nie je uvedený Judáš, ale Matej.
Nachádzame sa teda v Skutkoch
apoštolov, nie pri Poslednej
večeri. Spolu s apoštolmi a prvými
kresťanmi môžeme čítať, ako sa
stretávali na svätých omšiach
a rástla kresťanská komunita. Ako
sa dvanásť synov Izraela rozrástlo
na dvanásť kmeňov, podobne aj
dvanásť apoštolov zakladalo nové
spoločenstvá jednej Cirkvi, ktorú
založil Ježiš. Spoločenstvá sa sý�li
vysluhovaním sviatos�. Rovnako
sme aj my pozvaní pokračovať
v misii.

Napro� veľrybe je Boží hrob.
Ako bol Jonáš tri dni v bruchu
veľryby, podobne bol Ježiš tri dni
v hrobe a potom vstal. Vo Veľkom
týždni tam chceme meditovať nad
uložením Ježiša v hrobe. Pri hrobe
je kamenná stolička. Je to miesto
na meditáciu spolu s Máriou
Magdalénou, ktorá plakala pri
hrobe a stretla sa tam s Ježišom.
Aj my sme spoločne povolaní
nielen oplakávať zosnulých,
ale veriť v ich zmŕtvychvstanie
a modliť sa za nich.

Počas Vianoc sme miesto
vyzdobili ako betlehemskú
maštaľku. Mali sme tam živý
Betlehem, Jozefa a Máriu
s malým dieťaťom v náručí.
Muži sa obliekli za pas�erov,
priniesli aj živé zvieratá,
ovcu i kravu a rozložili si
oheň. De� a mládež mali pre
novonarodeného Mesiáša
pripravený program v podobe
tancov. De� s krídlami anjelov
spievali Tichú noc a koledy.
Matka siedmych de� z knihy
Machabejcov mala vieru, že
utrpením a smrťou sa jej synovia
narodia pre nebo. Podobne sa aj
náš Boží hrob počas liturgického
roka zmení na Betlehem.
Jaskyňa so sochou Panny
Márie Kráľovnej pokoja je opro�
Goliášovi. Farnosť El Puente je
zasvätená práve Panne Márii,
ktorá v Medžugorí hovorí o pia�ch
kameňoch pro� Goliášovi ako o
forme duchovného boja. Je tu
miesto na modlitbu ruženca na
lavičke v �eni palmy.
Opro� Jeruzalemu staviame
loďku, ktorá predstavuje
Ježišovu Cirkev. Ježiš povedal:
„zborte tento chrám a za tri dni
ho postavím“. V skutočnos�
nehovoril o chráme z kameňa,
ale o svojom zmŕtvychvstaní.
Kríž zmŕtvychvstalého Krista,
ktorý stojí v strede parku je tak
prepojením k loďke, Cirkvi, ktorá
sa v sne Dona Bosca plaví na
rozbúrenom mori, zachraňuje
iných a pod vedením svätého
otca, nástupcu Petra, víťazne
prichádza do prístavu, neba.

Budú sa tu môcť meditovať aj state
o zázračnom rybolove, či búrke na
mori. Pápež Fran�šek v začiatkoch
pandémie na prázdnom
svätopeterskom námes� povedal,
že buď sa zjedno�me, alebo sa
potopíme. Je to výzva byť v Cirkvi
spolu, na jednej lodi a pomáhať
si navzájom. Čerpať z bohatstva
Cirkvi, sviatos�.
Na lodi bude mať miesto aj
socha svätej Filomény, mocnej
orodovníčky v neriešiteľných
prípadoch, ktorá bola hodená do
vody s kotvou na krku a zázračne
zachránená. Je patrónkou de� a
mládeže, ktorým je biblický park
určený najviac. Nech nás jej príklad
odhodlania vytrvať v zasvätení sa
Ježišovi povzbudzuje v hrdinskom
vyznávaní spojenia s Ježišom.
Posledným miestom parku
je vrch blahoslavens�ev. Stojí
symbolicky napro� vrchu Sion,
kde je Desatoro. Tak, ako nám Boh
na Sione dal zákony, ktoré nás
približujú k nemu a pomáhajú,
aby sme nešli po zlej ceste,
podobne nás Ježiš na vrchu
blahoslavens�ev povzbudzuje, aby
sme si nezakladali na hodnotách
nestálych, ale na večných.
Medzi jednotlivými
vyobrazeniami je širší chodník, kde
sa budú dať kresliť kriedou rozličné
ďalšie výjavy a organizovať súťaže
pre de�. Pred sviatkom Božieho
Tela sa tam môžu robiť kve�nové
výzdoby na zemi. V biblickom parku

sa budú začínať procesie do
kostola. Na park sa dá pozerať zo
Zachejovej vyhliadky, ktorú som
Vám podrobne opísal v časopise
1/2020. Z jednej strany parku je
Biblický salón a z druhej kuchyňa
svätej Marty, kde sa dá vonku na
ražni pripraviť jedlo.
Hoci ešte nie je park
dokončený, vrámci stretnu�
„detská misia“ sme rozbehli
kurz prípravy budúcich
sprievodcov parku. Počas kurzu
animátori s deťmi prechádzajú
na každom stretnu� jedno
vyobrazenie a podrobne ho
rozoberajú čítaním zo Svätého
písma a prerozprávaním.
Následne de� kreslia štyri
obrázky z každého príbehu.
Každé dieťa má za úlohu
priviesť do parku svoju rodinu,
posprevádzať ju a vysvetliť
jej význam Božieho slova. Tí
najlepší dostanú preukazy
a budú môcť oficiálne
sprevádzať turistov.
Každý rok hľadajú kňazi
pre všetky skupiny vo farnos�
miesto na oddych, hru a dobré
jedlo. Verím, že také miesto
budeme môcť spoločne
vytvoriť. Tak budeme spolu
kráčať, pomáhať si, rozumieť
si a smerovať naše životy do
neba, kde sa budeme môcť
osobne porozprávať s Ježišom,
Pannou Máriou, Mojžišom,
Jonášom, Máriou Magdalénou
i svätou Filoménou.
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NEPOUČITEĽNÍ
Pri dlhých cestách do komunít pralesa mám možnosť sledovať,
ako sa mení príroda a celý kraj počas obdobia sucha i dažďov.
Viem, na ktorých miestach sú krokodíly, kde sú hady, capiguari,
choči, kde môžem stretnúť leňochoda či korytnačky. Často
premýšľam nad tým, koľko práce si dal Boh s celou prírodou
a velebím ho, ak nado mnou prelieta obrovský kŕdeľ papagájov.

dáva pravidlá a hovorí, čo je
dobré a zlé, kedy je na čo čas
v živote a kedy nie. Niekedy
neveriac skúšame, či je to naozaj
tak a sami sebe tak len škodíme.
Okolo spomínaného kostola
spoločne s deťmi, mládežou
i ľuďmi upratujeme. Rodina,
ktorá mala kľúče od kostola
a pred omšou ho otvorila
a pripravila, sa nedávno
odsťahovala. Preto som začal
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Príroda je ako kniha,
z ktorej sa dá stále učiť.
V januári dozrieva karambola,
banány, guayava, ananás, ale
hlavne mango, ktorého mám
v komunite Svätého Michala
niekoľko stromov a druhov.
Každý druh dozrieva v inom
čase a tak je postarané o prísun
vitamínov na dlhý čas.
Keď otváram bránu pri
kaplnke začiatkom roka, víta ma
tam množstvo
opíc.
Preskakujú
z miesta
na miesto
a odtŕhajú
zelené mango.
Po jednom
či dvoch
zahryznutiach
ho odhadzujú
a vrhajú sa
na ďalšie.
Tak ma čaká

stále pod stromami kopec
nahádzaného zeleného manga.
Sú nepoučiteľné, nechcú uveriť
tomu, že ešte neprišiel čas
manga.
Ich pozorovanie a pohľad
na množstvo skazeného ovocia
na zemi ma vedie k zamysleniu,
že niekedy sme aj my ľudia
rovnako nepoučiteľní. Boh nám

hľadať dôveryhodných ľudí,
ktorí by pred mojim príchodom
mohli kostol otvoriť, zazvoniť,
pozametať a modliť sa ruženec.
Vyhliadol som si starší
manželský pár, ktorý dosť často
chodieval do kostola. Oboznámil
som ich so situáciou a dal im
mesiac na rozmyslenie. Po
mesiaci sme sa po sv. omši

rozprávali. Začali s tým, že je
to pekná služba, ale oni už
majú dosť rokov a sú dosť
chorí. Povedal som si, že z toho
nič nebude a zrejme budem
musieť hľadať inú rodinu. No
potom sa rozhovorili a obrá�li
kartu. Vraj by to aj zobrali. Pod
podmienkou, že by som im
pomohol.

Takýto príbeh
mi predložili. Žena
dodala, že snáď
im pomôžem.
Ja som povedal,
že im pomôžem
rád a že môžu
prísť na modlitbu
zriekania sa
všetkých vplyvov
zlého ducha
pôsobiaceho cez
liečiteľov a môžeme sa modliť
i za uzdravenie a vyslúžiť
sviatosť zmierenia. Úplne
nakoniec som zdôraznil, že im

teda peniaze na liečiteľa nedám.
Obe strany sme sa rozpačito
a sklamane lúčili. Muž ma určite
dobre nerozumel. Hneď, ako
som sa otočil, sa nahlas opýtal
ženy: „Čo povedal? Dá nám
peniaze?” „Že nedá...”
Na ďalšiu nedeľu už do
kostola neprišli. Sú to moje
ovečky, mám ich rád. Sú
mi zverené a som za nich
zodpovedný. Budem sa modliť,
aby sme sa mohli znova
stretnúť a dotiahnúť vec do
konca s Božím požehnaním.

Muž mal problémy so
zrakom i sluchom. Vraj navš�vili
už mnohých liečiteľov, ale nik
mu nepomohol. No vraj našli
jedného, ktorí im povedal, že to
má z preklia�a. Liečiteľ ich pýta v
prepočte „len“ �síc eur a lekár by
za operáciu pýtal až päť. On muža
vraj vylieči aj na diaľku. Stačí
doniesť peniaze.

KVÍZ
z farnosti El Puente
1. Čo je a na čo sa používa „čuňo“?
A) Oválna látka, ktorá sa založí malým deťom pred jedením, aby sa nezašpinili. Niečo ako podbradník.
B) Obľúbená hra de� na ulici, pri ktorej sa kamienky hádžu do vzduchu.
C) Zmrazené a na slnku sušené zemiaky, ktoré sú prílohou k pikantným jedlám.
2. Ktorá z polievok sa podáva s na drobno nakrájanými zemiakovými hranolkami?
A) arašidová B) tekvicová C) hovädzia
3. Polievku „so sebou“ vám v reštaurácii zabalia
A) do voskového pohára
B) plastovej misky

C) mikrotenového sáčku
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KVÍZ
z farnosti El Puente
4. Motorku riadia v obci
A) len dospelí od 18 rokov B) okrem dospelých aj mládež od 16 rokov
C) okrem dospelých a mládeže aj de� od 12 rokov
5. Najčastejšie ponúkané jedlo v reštaurácii je:
A) Ryba so zemiakmi B) Kurča s ryžou
C) Vyprážaný syr
6. Nástroj na hĺbenie jamy v preklade znamená:
A) Krtko
B) Vlčie ústa C) Krokodília tlama

7. De� chodia do školy
A) povinne v rovnošatách
B) v rovnošatách, ale ich nosenie je zväčša iba u mladších de�
C) v akomkoľvek oblečení s výnimkou zelenej farby
8. Oslava narodenín sa nezaobíde bez
A) Otlačenia tváre oslávenca do torty
9. Gringo znamená:
A) Tričko s dlhými rukávmi
ako Granko.
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B) Petárd

B) Cudzinec, beloch

C) Šampanského

C) Kakaový prášok, ktorý sa mieša s mliekom, niečo

10. V obchodoch môžete často vidieť rovnaký druh výrobku, kedy jeden je vyrobený v Bolívii a druhý
v Brazílii. Pričom každý vie, že
A) Lepší je bolivijský, a preto je drahší
B) Lepší je brazílsky, a preto je drahší
C) Ich kvalita je rovnaká, líšia sa iba značkou a cenou

Za priaznivých podmienok
by sme chceli do dvoch
mesiacov skončiť výstavbu
biblického parku, a potom
sa pus�ť naplno do stavby
zvonice v El Puente, kde sme
už položili základy. Teraz
začíname opracovávať drevo
a staviame prvé poschodie.

ČO STE PODPORILI

Verím, že sa k Vám dostal
aj misijný kalendár z Bolívie
2022, ako prejav vďaky, že na
nás myslíte počas celého roka.
Rovnako za Vás dobrodincov
slúžim sväté omše, modlíme
sa za Vás s ľuďmi ruženec
a pravidelne informujem ľudí
o Vašej pomoci. Ďakujeme!

Pretrvávajúca pandémia vo svete spôsobila, že na mnohých miestach
sa väčšina finančných prostriedkov použila na prevenciu, diagnos�ku
a liečenie Covid-19. Vo farnos� El Puente v Bolívii sme dokázali vďaka
Vašej štedrej pomoci a priaznivým zdravotným podmienkam použiť
peniaze za posledný rok aj na mnohé iné ciele.
Vaše finančné dary sme využili na podporu týchto skupín ľudí:
- Prvoprijímajúce de�, Spoločenstvo - Detská misia, Birmovanci,
Spoločenstvo mladých, Spoločenstvo rodín, miništrantov,
lektorov, katechétov, spevákov, hudobníkov, robotníkov murárov, zváračov, pilčíkov, stolárov, roľníkov, inžinierov,
učiteľov, chorých, mentálne pos�hnutých; ľudí, ktorí sa liečia
zo závislos�; bezdomovcov, seminaristov, rehoľníkov a rehoľné
sestry, misionárov, rodiny
Ako konkrétne sme použili vaše milodary?
- Na nákup Biblií a materiálov na katechézy, reštaurovanie
sôch, maľovanie biblických mo�vov, nákup liturgických kníh,
predmetov a ružencov; na nákup kancelárskych potrieb, odmien
do súťaží, stolových hier pre de�; na dokúpenie vybavenia do
farskej pekárne; mikrofóny, reproduktory a káble na ozvučenie;
na stavbu biblického parku; na nákup liekov, zdravotných
pomôcok a potravín; na nákup pracovných nástrojov a náradia
do záhrady, na nákup stromov a kvetov; materiálu na stavbu
zvonice; údržbu automobilu a benzín na návštevu komunít

Vyúčtovacie obdobie
24.2.2021-25.2.2022:
Príjmy: 26.028,28 eur
Výdavky: 15.806,79 eur
Bardejov 5000,- Brezovica 75,Bušovce 50,- Bystrany 410,Dolny Kubín 340,- Hincovce
745,- Hrboltova 55,- Kežmarok
1020,- Košice 250,- Matejovce
pri Poprade 240,- Olcnava
1485,- Oravská Polhora a Rabča
7205,28. Poprad 480,- Smižany
280,- Spišská Nová Ves 1850,Spišská Teplica 240,- Stará
Lesná 547,- Svinia 100,- Svit
100,- Trnava 700,- Vasiľov 50,Važec 40,- Veľká Lomnica 3646,Ostatní 1120,Správne odpovede z kvízu: 1C, 2A,
3C, 4C, 5B, 6B, 7A, 8A, 9B, 10B.
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Katechéza detí

FOTOGALÉRIA

Prírodný koberec

Kultúrny program

Svätá omša pre školákov

Duchovné cvičenia

Predvianočný deviatnik

Spracovanie cesta na chlieb

Obetný dar

Milí priatelia! Ak by ste vnímali, že chcete podporiť misijnú činnosť, pastoráciu alebo chudobných vo farnos� El Puente,
môžete tak urobiť prostredníctvom bankového účtu: IBAN SK0809000000000522512863.

