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Drahí misijní 
čitatelia! Ďakujem 
Bohu za možnosť 
stretnúť po troch 
rokoch mnohých 
z Vás osobne na 
Slovensku. 

Čím viac sa blížil 
deň návratu do 
Bolívie, tým viac 
som si uvedomoval, 
že moja rodina je aj 
na misiách. Tešil som 
sa na ľudí, prácu 
ale i tradičné jedlá 
a kultúru. 

Nové číslo Vám 
ponúka zamyslenia 
cez pastoračné 
aktivity vo farnosti 
za posledné mesiace. 
Odhalí Vám aj 
korene napätej 
situácie v Bolívii. 

Nech Vás čítanie 
obohatí, povzbudí 
i zatiahne na hlbinu. 

Ján Piatak, misionár

Jedným z posledných 
navš� vených miest na 
Slovensku počas mojej 
dovolenky bolo centrum 
Pápežských misijných diel 
v Bra� slave. Po svätej omši 
a prednáške mohli účastníci 
„ochutnať Bolíviu“. Ako 
chu� a lupienky z banánov, 
kuňapé, kukuričný i ryžový 
chlieb. Na záver nechýbal 
med z pralesa. 

Pri odchode ma duchovný 
otec Ivan Kňaze nabalil 
misijnými darčekmi zo 
Slovenska. Vtedy ešte netušil, 
aký veľký úspech bude mať hra 
„Bystrý misionár“. Je to krabička 
s päťdesia� mi siedmymi hracími 
kartami, kde na každej je osem 
symbolov. Úlohou hráčov je 
nájsť čím skôr spoločný symbol 
na viacerých kartách. 

Deti hru nepoznali. Preto 
som im dal najskôr prečítať 

Bystrý 
misionár
Bystrý
misionár
Bystrý
misionár
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návod, ktorý je samozrejme len 
v slovenčine. Išli si oči vyočiť, 
nevedeli, či kartu nedržia hore 
nohami. Ak sa konečne našiel 
niekto, kto prečítal aspoň tri 
slová, všetci pozerali na seba 
a nechápavo krútili hlavami. 
Tak som im text prečítal. 

Po skončení som 
sa opýtal: „Všetci ste 
pochopili pravidlá?“ 
Oni sa ma opýtali, či 
sa tomu dá rozumieť. 
A tu sa rozvinula hra 
misijným spôsobom. 
Začal som deťom 
hovoriť o Slovensku. 
Nechápali, ako môže 
byť tak veľa pekného 
a dobrého na tak 
malom území. 

Viaceré symboly 
na kartách deti 
nepoznali, alebo si 
ich vysvetľovali ináč. 
Odkrojený chlieb na 
obrázku skoro všetci 
volali kokosovým 
orechom. Vysvetlil 
som im, že na Slovensku sa 
pečie chlieb veľký. Vy by ste zas 
ich chleby nazývali žemľami. 

Druhým 
najčastejšie 
nepoznaným 
obrázkom bolo 
eskimácke iglú. 
Deťom tvar 
pripomínal hlinenú 
pec na pečenie 

aj ďalšími štyrmi 
zložitejšími spôsobmi. 

V niektorých 
komunitách pralesa 
takto využívame čas 
pri schádzaní sa detí 
na katechézy. V iných 
prípadoch deti majú 
prísľub, že ak správne 
odpovedia na kontrolné 
otázky po katechéze, 
môžu sa zahrať. 

Aj touto formou 
chcem poďakovať 
všetkým pracovníkom 
Pápežských misijných 
diel za ich tvorivosť, 
ktorá teší aj de�  
na misiách. 

chleba. Mnohé deti tiež nepoznali 
ťavu, žirafu a pyramídy. Hru sme 
hrali okrem odporúčaného návodu 
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September sme využili vo 
farnos�   na duchovnú obnovu. 
Pozvanie prijali rehoľné sestry 
„Pas� erky“, z kongregácie Ježiš 
Dobrý Pas� er. Prišli z Yacuiba, 
ktoré leží na južnej hranici 
s Argen� nou. 

Rehoľná sestra Lupita 
a Anna Mária sa prihovorili 
najskôr deťom pripravujúcim 
sa na prvé sväté prijímanie, a 
to cez podobenstvo o Dobrom 
Pas� erovi. De�  si v skupinkách 
vyrábali ovečky z papiera 
a pripravovali scénky, ktoré 
prezentovali. Naučili sa viacero 

nových ukazovačiek a �  
najusilovnejší boli odmenení. 

Birmovanci mali tému „Sme 
údmi jedného tela – Cirkvi“. 

Počas duchovnej obnovy 
sa paralelne v obci konali 
slávnos� , a preto som sa 
obával nižšej účas� . Ľudia 
napriek tomu prišli a zapájali 
sa aj do diskusií v skupinkách. 
Témou pre rodiny boli 
tajomstvá radostného 
ruženca. 

Každé tajomstvo 
sprevádzalo svedectvo zo 
života, aké to je, ak dovolíme 
Bohu, aby realizoval svoj 
plán v našich rodinách. 
Na záver sa rehoľné sestry 
opýtali, ktorí z rodičov sú 
pripravení odpovedať Bohu 
„áno“, ak bude chcieť, aby 
mu obetovali, zasvä� li dcéru 
do rehoľného života alebo 
syna do kňazského stavu. 

Pastierky
Bolo vidieť, že rehoľné sestry 
pracujú s mládežou. Vedeli, ako 
ich osloviť a za� ahnuť na hlbinu. 
Každý z nich prežil osobné 
stretnu� e s Ježišom, ktorý lieči 
zranené telo i dušu. Veľmi milo 
som bol potešený účasťou 
dospelých. 
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Bol to silný moment vidieť, 
ako sa postupne dvíhajú ruky, 
podobne ako dvihla Mária 
s Jozefom Ježiša v chráme. 

Rozjímanie sa zakončilo 
modlitbou o povolania, ktoré 
by mohli povstať v rodinách 
našej farnosti. Nasledovalo 
stretnutie pre katechétov. 
Rozjímali nad podobenstvom 
o piatich rozumných a 
nerozumných pannách. Každý 
si mohol „odmerať“, koľko oleja 
má v lampe. 

Osobitné stretnutie mali 
aj členovia spoločenstva 
Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho a Cabildos. Po 
nedeľnej svätej omši vo 
farskom kostole pokračovala 
duchovná obnova 
programom vo viacerých 
komunitách pralesa. Veriaci 
sa na záver poďakovali 
rehoľným sestrám vrúcnym 
objatím i olejom „Cusi“, 
ktorý sa vyrába v tejto 
oblasti. 
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Hľadiac na krízu rodiny 
a boje, ktoré musí rodina 
denne prekonávať pri 
obrane svojich základov, si 
uvedomujem, že stúpajúca 
tendencia cirkevných sobášov 
vo farnos� El Puente, kde 
pôsobím, je malým zázrakom, 
za ktorý Bohu veľmi ďakujem. 

Mnohí si uvedomili, že sa 
nedá žiť celý život „na skúšku“, 
bez záväzkov. Stále je tam 
niečo nekompletné, stále 
tam chýba to dôležité - Božie 
požehnanie. Viaceré páry sa 
prišli poradiť čo ďalej, ako 
pokračovať. Najskôr si poliečili 
a obviazali rany a potom začali 
budovať vzťah nanovo. Ak 
pustili Božie svetlo do vzťahu, 
zrazu našli odpovede, ktoré 
predtým hľadali dlhé roky 
a stále sa len točili dookola. 
Sami cítili, že nie je najlepšie 

manželstva tak nezačali 
pociťovať ťarchu, ale naopak 
úľavu, ktorú im priniesol 
celoživotný sľub druhého 
vytrvať spolu v dobrom i zlom, 
v zdraví i v chorobe. 

Jeden mladý pár obohatil 
tradičné svadobné zvyky a na 
úvod vchádzal do kostola 
chlapec s Bibliou. Na počiatku 
je Boh. On je pôvodca všetkého 
požehnania. Takto ukázali, že 
prvý je Boh a potom sme my, 
jemu slúžime. 

Obľúbeným 
zvykom je aj 
požehnanie 
reťaze a mincí. 
Svedkovia založia 
po požehnaní na 
novomanželov 
reťaz, ktorá 
sa skladá 
z dvoch 
kruhov. Každý 
je sám sebou, 
originál, ale 
zároveň tvoria 

riešenie voľnosť v zmysle - bez 
záväzkov. 

Obe strany hľadali roky 
istotu a sami ju nechceli 
ponúknuť druhému. Záväzkom, 
rozhodnutím vstúpiť do 

SVOJI
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jednotu, celok, ktorý nejde 
nijako oddeliť. Pri požehnaní 
mincí vloží muž do ruky ženy 
peniaze a nahlas vyslovuje 
slová, že bude všetko zarobené 
zdieľať spolu s ňou. Je to silný 
a dôležitý moment. Mnohé 
páry to� ž žili dovtedy každý zo 
svojho rozpočtu, každý si pla� l 
svoje výdavky. 

Novomanželia majú zväčša 
civilný sobáš skôr, alebo 
v deň cirkevného. Zákon im 
umožňuje za poplatok si zavolať 
oddávajúceho k sebe do záhrady. 

V El Puente túto možnosť 
využil starší pár novomanželov. 
Po sobáši v kostole mali 
cirkevný sobáš na ranči. 
Obaja boli učitelia a svoju 
schopnosť vychovávať využili 

omšu v nedeľu ráno po 
sobáši na úmysel „za zdravie 
novomanželov“. Bol som milo 
povzbudený, keď ráno o ôsmej 
boli novomanželia spolu 
v kostole a sedeli v prvej lavici 
spolu so svedkami. Modlím sa, 
aby sa ich svedectvo dotklo aj 
ďalších nerozhodných párov. 

aj pri svadobných hosťoch. 
Každý si ako výslužku zo 
svadby odniesol aj malý kvet 
v kvetináči. Ľudí prosili, aby pri 
pohľade na neho vždy na nich 
pamätali v modlitbe. 

Už týždeň pred svadbou 
prišli svedkovia prosiť o svätú 

Dvadsiatehoprvého októbra 
2022 mi prišla správa od 
katechétu: „Choďte si naplniť 
bandasky benzínom, od zajtra 
začína občiansky štrajk“. 

Priznám sa, nebral som to 
tragicky. Veď blokády a štrajky sú 
skoro každý mesiac. Vždy mám 
preven� vne dvadsať až šesťdesiat 
litrov benzínu v zásobe. Nabral som 
si len plnú nádrž a dve bandasky. 
No štrajk, ktorý začal, bol iný. 

Provincia Santa Cruz, kde 
žijem, sa postavila pro�  vláde 
komunistov, pretože sčítanie 
ľudu, ktoré malo byť v roku 
2022 zrazu ohlásila až na rok 
2024 s výsledkami o rok neskôr. 
Pri sčítaní ľudu v roku 2024 
by provincia Santa Cruz prišla 
o veľké množstvo peňazí. Za 
posledných desať rokov veľmi 
vzrástla, ale peniaze by dostala 
podľa počtu ľudí zo starého 

sčítania. Ľudia sa búria, že 
nemajú dostatok vody, chcú 
prístupové cesty do komunít, 
osvetlenie a lepšie životné 
podmienky. Sčítanie ľudu v roku 
2024 by zakrylo podvody, ktorými 
sa dostala k moci súčasná vláda. 

Je verejným tajomstvom, 
že v prospech súčasnej vlády 
hlasovali aj mŕtvi. Jeden muž mi 
povedal, že v zozname tých, ktorí 
dali hlas súčasnej vláde našiel 

BANDASKA
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meno svojho otca, ktorý je už 
osem rokov pochovaný.  Sčítanie 
ľudí v roku 2024 by oddialilo 
právo Santa Cruz na vyšší počet 
verejných činiteľov v regióne. 
A región Santa Cruz nepatrí 
k priaznivcom súčasnej vlády.  
Preto sa začal boj. 

Ľudia zo Santa Cruz 
zablokovali ulice a cesty. Nikto 
sa nikde nedostal. V Bolívii je 
to bežný a povedal by som, že 
veľakrát jediný možný účinný 
spôsob vydoby� a si niečoho. 
Zvýši sa tlak na vládu a oni „niečo 
sľúbia“. Tentokrát ľudia žiadali 
sčítanie ľudu aspoň na rok 2023, 
čo sa vláde vôbec nepáčilo. 

Prvý týždeň stúpli ceny 
potravín. Benzín sa bežne predáva 
v prepočte za päťdesiat centov za 
liter. Na stanici sa stálo v štyroch 
radoch. Autá na na� u, autá na 
benzín, motorky a bandasky. 
Čakalo sa päť až šesť hodín. 
Každý dostal rovnako. Maximálne 
dvadsať litrov, teda bandasku. 

Začalo sa podnikanie 
s benzínom. Na čerpacej stanici 
ste za ňu zapla� li desať eur, ale 
z druhej ruky ste ju mohli bez 
čakania kúpiť za dvadsať eur. 
Čakajúc v rade som videl, ako 
prišlo auto. Vystúpilo z neho deväť 
ľudí. Šofér sa postavil do radu 
s autom a osem pasažierov do 
radu s bandaskami. Po vystá�  radu 
mali dosť pre seba i na predaj. 

Druhý týždeň sa situácia 
zhoršila. Len sem tam sa podarilo 
prejsť cisterne obchádzkami 

blokády a dostať benzín aj do 
vzdialených komunít. Čakanie sa 
predĺžilo už na celý deň. Ľudia 
spali v radoch v autách, ale aj v 
kríkoch pri ceste. Všade chodili 
predavači  rýchleho občerstvenia 
a nápojov. Vtedy ste dokázali 
kúpiť očakávanú bandasku 
s benzínom za štyridsať eur. 

Vláda nariadila uzatvoriť 
všetky prístupové cesty do Santa 
Cruz. Následok však zakrátko 
pocí� li regióny celej Bolívie. 
Zo Santa Cruz sa to� ž vyváža 
kukurica, ryža, sója, ale hlavne 
mäso pre celú Bolíviu. Preto 
sa za sčítanie ľudu v roku 2023 
postavili aj ostatné regióny. 

Počas tre� eho týždňa štrajku 
sa čakalo na benzín dva dni. To už 
v radoch stáli naja�  „čakači“, ktorí 
vám za peniaze vystáli bandasku. 
V tých dňoch sa bandaska 
predávala za neuveriteľných 
šesťdesiat eur. Na čerpacej stanici 
ste zapla� li stále rovnako desať 
eur, ale okrem toho ste zapla� li 
dva dni čakania so všetkým, 
čo to prináša. Autá premávali 
málo, cena cestovného stúpla 
astronomicky. V tých dňoch si 
ženy medzi sebou posielali tento 
v� p: „Ak �  muž prinesie kvety, 
tak sa potešíš. Ale ak �  prinesie 
bandasku tak sa zamiluješ.“  

Ja som pri čakaní v aute mal 
čas pomodliť sa v pokoji breviár, 
ruženec i iné modlitby. No stalo 

sa mi to, čo som vôbec nečakal. 
Viacerí veriaci z farnos�  si všimli, 
že stojím v rade na benzín. 
Opýtali sa prevádzkovateľa 
čerpacej stanice, či sa s tým 
dá niečo robiť. Potom prišli za 
mnou, že prevádzkovateľ ma 
volá. Tak som šiel za ním. Polícia, 
ktorá riadila prístup k čerpacej 
stanici, mi ukázala, aby som 
pristavil auto. Natankovali mi 
plnú nádrž a keď som šiel pla� ť, 
prevádzkovateľ povedal, že to je 
jeho príspevok pre farnosť, a že 
nabudúce ma polícia � ež pus�  
nabrať si bandasky. 

Ďakujem Bohu, že vďaka tomu 
som mohol vyspovedať chorého, 
ku ktorému ma hneď nato zavolali, 
a ktorý zakrátko zomrel. Vďaka 
dostatku benzínu som mohol 
počas celých týždňov normálne 
navštevovať komunity a slúžiť sväté 
omše. Benzín som dal aj štyrom 
zamestnancom farnos� , aby mohli 
prichádzať do práce. Mohli sme 
kosiť trávu i píliť drevo. 

Po troch týždňoch blokád boli 
pokusy násilne odblokovať ulice. 
Ľudia sa však nedali. Napriek 
všetkému však prezident vyhlásil, 
že sčítanie ľudu bude až v roku 
2024. V čase písania článku 
prežívame už mesiac blokád. 
Rady sa našťas� e skončili, cisterny 
s benzínom premávajú normálne. 
Poli� cká situácia sa však za� aľ 
nijako nezlepšila. Pokračovanie 
Vám prinesiem nabudúce. 
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Mestečko El Puente si 
v novembri každoročne 
fes� valom pripomína všetko, 
čo charakterizuje danú oblasť. 
Prezentuje sa kultúra formou 
tancov, jedál, zvykov, piesní, 
hudby i práce. 

Tento rok si de�  po večeroch 
nacvičovali na ulici regionálne 
tance, ktoré v deň oslavy 
prezentovali v dlhom zástupe 
pred tribúnou na námes� . Ako 
prvé sa predstavili de�  zo škôlky. 
Chlapci boli oblečení ako muži, 
ktorí žnú ryžu. Na košeliach 
mali namaľované ryžové klasy 
a v rukách mačety. Ďalší niesli 
maketu okrúhlej hlinenej pece. 
Dievčatá mali pracovné zástery 
a košíky upletené z palmových 
listov. V nich čerstvý ryžový 
chlieb, ktorý ponúkali ľuďom. 

Druhú skupinu tvorili 
mladšie školopovinné de� . 
Svojím oblečením i nástrojmi 

pripomínali, ako sa kedysi 
prinášala voda domov zo 
vzdialených studní. Chlapci mali 
palicu na pleciach a na nej dve 
nádoby uchytené spletenými 
palmovými listami. Dievčatá nosili 
džbány s vodou na hlavách. 

Tre� aci predstavovali 
pracujúcich pri spracovaní 

cukrovej trs� ny. Kráľovná triedy, 
ktorú si zvolili, šla prvá na vozíku 
a všetkým mávala. Mlyn na 
spracovanie trs� ny slúžil v El 
Puente ešte donedávna.  

Štvrtáci predstavovali prácu 
s palmou Cusi. V prvom rade 
šlo o výrobu palmového oleja 
z palmy Cusi, o ktorom som 

Tradície
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písal v predchádzajúcich číslach 
časopisu. Z jadier sa vyrábali aj 
sušienky, koláče, šampóny, mydlá, 
kozme� cké prípravky, a liečivá. 
Z palmových listov sa vyrábali 
strechy, � eniace steny, noše 
- ruksaky, lehátka, košíky, tácky, 
vejáre, klobúky a ozdoby.  

Piataci prišli s vozom, ktorý mal 
dve veľké kolesá. Predstavovali 
skupinu, ktorá spracovávala 
a zhromažďovala drevo na varenie. 
V rukách mali mačety a sekery. 

Dievčatá šiesteho ročníka 
mali na hlavách zvinutú bielizeň 
na pranie a v rukách klepáče. 
Chlapci prišli v zaplátanom 
odeve, pripomínali bieličov 
plátna. Najstarší žiaci 
predstavovali pracovníkov 
s dobytkom na haciende. 
Prišli s koníkom, v rukách mali 
vedrá na mlieko, syr a jogurty. 

Nasledovala prezentácia 
a ochutnávka tradičných jedál. 
Na nej som sa už nezúčastnil, 
nakoľko som šiel slúžiť sväté 
omše do komunít pralesa. 
V danú nedeľu, v druhom 
čítaní zazneli slová svätého 
Pavla: Kto nechce pracovať, 
nech neje. Školopovinné deti si 
vďaka tomuto festivalu mohli 
uvedomiť, že poctivou prácou 
ich predkov sa majú oni teraz 
dobre a sú pozvaní pokračovať 
v práci.
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BALÍM KUFRE
Všetko je zbalené, všetky 

potrebné dokumenty farnos�  
pripravené na odovzdanie 
novému farárovi. Nie, ešte sa 
nevraciam na Slovensko. Od 
prvej adventnej nedele 2022 
preberiem novú misiu. Farnosť 
Svätá Klára v El For� n a farnosť 
El Carmen. Po štyroch rokoch 
v El Puente prejdem do tretej 
čas�  Vikariátu „Tierra baja“. 
Prales vymením za polia, 
medzi ktorými sa nachádzajú 
jednotlivé usadlos�  roľníkov. 

sa moje presťahovanie 
uskutoční v preds� hu. 

Môj príchod do 
farnos�  v El Puente mal 
podobný príbeh. Pred 
štyrmi rokmi som bol 
farárom v Čikitánii, vo 
farnos�  Panny Márie, 
Pomocnice kresťanov 
v Concepción. Náhle 
bolo treba prevziať dve 
farnos�  v El Puente 
a Yotaú. Tak, ako vtedy, aj teraz 

vnímam, že 
každého z nás 
kňazov, si Boh 
používa na niečo 
iné. Svätý Pavol to 
vyjadril slovami: 
Jeden sadí, druhý 
polieva, ďalší 
zbiera úrodu. 

Mojím 
patrónom je 
svätý Ján Krstiteľ. 

Vždy som vnímal, že tak ako on, 
aj ja mám pripraviť cestu Pánovi, 
a potom ísť ďalej, aby bolo 
počuť hlas aj na iných miestach. 
Ľuďom je to trochu ťažšie prijať, 
pýtajú sa, prečo teraz, keď je 
všetko v poriadku a farnosť 
dobre funguje. 

Obrá� li sa aj na otca 
biskupa s dvoma žiadosťami 
a prosbou o to, aby som ostal 
a mohol pokračovať. Otec 
biskup António im v odpovedi 
odpísal, že je táto potreba 
a tak ako Ježiš šiel aj do iných 
miest, podobne aj my, kňazi. 
Naviac, farnosť v El Puente 
neostane bez duchovného 
otca. Prevezme ju kňaz 
z Poľska Tomasz Kaczor, ktorý 
doteraz pôsobil ako kaplán 
v Concepción. Už som ho bol 
aj posprevádzať po všetkých 
komunitách pralesa. Každá 
farnosť je iná, má iný rytmus 
života, zvyky. Urobil som mu 
podrobnú mapu farnos� , 
osobne zoznámil s mnohými 

V Bolívii býva zvyčajne 
výmena kňazov vo farnos�  
v januári. No z dôvodu nutného 
riešenia situácie dvoch 
vyššie spomínaných farnos� , 
ktoré by po odchode kňaza 
z vikariátu ostali dva mesiace 
bez duchovnej starostlivos� , 

zodpovednými osobami 
v komunitách a porozprával o 
potrebách veriacich farnos� . 
Všade ho ľudia s radosťou prijali 
a tešili sa na ďalšiu spoluprácu 
a rozvinu� e misie. 

Podobne som sa už aj ja bol 
pozrieť v novej farnos� , spoznával 
komunity, učiteľov v školách, ľudí 
na ulici. Ak ma tam Boh chce mať, 
znamená to, že má tam pre mňa 
pripravenú novú misiu. Modlím 
sa, aby sa mi farnosť Svätá Klára 
v El For� n a farnosť El Carmen 
stali novým domovom. Modlím 
sa za ľudí, aby som ich prijal takí 
akí sú, aby som ich mal rád, slúžil 
im ohlasovaním Božieho slova 
a pastoráciou podľa príkladu 
svätej Kláry a Panny Márie 
Karmelskej. 



Keď som sa rozprával 
s veriacimi o mojom odchode z El 
Puente do novej farnos�, vyjadrili 
svoje poďakovanie aj všetkým 
dobrodincom zo Slovenska. 
Uvedomili si, že vďaka mnohým 
realizovaným projektom sa spojila 
celá farnosť. Pretože po príchode 
pomoci zo Slovenska nik nechcel 
ostať bokom. 

Každá skupina vo farnos� 
dala, ako sa tu hovorí, „svoje 
zrnko piesku“ (su grano de 
arena) vo forme práce, prípravy 
a predaja chleba, koláčov, 
pohostenia. Počas štyroch 
rokov sa tak farnosť nanovo 
oživila a spojila. Kuriózne bolo, 
že žiadosť o moje zotrvanie 
podpísali aj viacerí evanjelici. 
Vraveli, že im osobne sa veľmi 
páči biblický park. Často tam 
chodia a vedia, že ešte nie je 
úplne dobudovaný. Takto sa 
pomoc zo Slovenska postarala aj 
o napredovanie v ekumenizme. 

komunity, kúpili sa pracovné 
nástroje do farnos�. 

V ostatných mesiacoch sa 
rozšíril biblický park o dlažbu 
a hry pre de�. Z dreva sme 
zhotovili prístrešok a prebudovali 
starú studňu na miesto stretnu�a 
Ježiša so Samaritánkou. Tak sa 
vytvorilo miesto na katechézu 
pre skupinu osemnás�ch de�. 
Osadili sa lavičky pri kostole. 
Pred obdobím dažďov sa 
nalakovalo všetko drevené 
v parku a urobil sa postrek 
pro� komárom a netopierom. 
Vymaľovali sa budovy, opravili 
zatekajúce miesta na strechách, 
urobili stoly, do celej farnos� 
sa nainštalovali bezpečnostné 
kamery a nové elektrické 
vedenie. Peniaze sa použili aj na 

Vyúčtovanie
� poď�k�v����

Peniaze od dobrodincov 
šli okrem stálej podpory 
pre de� a študentov na 
kúpu katechizmov a Biblií. 
Zreštaurovali sa tri kateche�cké 
miestnos�, postavil sa nový 
biblický salón a kateche�cká 
miestnosť, farská pekáreň 
a cukráreň, postavil sa biblický 
park, pomáhalo sa ľuďom 
v komunitách, chorým, 
chudobným, ľuďom v núdzi, 
opravovali sa kostoly, kúpilo 
sa auto, ktorým sa navštevujú 
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duchovné obnovy pre všetky 
skupiny vo farnos�. 

Je to úžasná pomoc, 
ktorá prišla zo Slovenska. Vy 
ste odpovedali Bohu „áno“ 
a podporovali ste farnosť v El 
Puente štyri roky. Ďakujem 
Vám, drahí misionári. Rovnako 
aj za všetky financie, ktoré ste 
odovzdali osobne počas mojej 
dovolenky na Slovensku. 

počas môjho letného pobytu 
na Slovensku v týchto obciach 
a mestách: Bratislava, 
Brezovica, Bušovce, Bystrany, 
Dolný Kubín, Hincovce, 
Hrboltová, Jánovce, 
Kalameny, Kežmarok, Košice, 
Krížová Ves, Lúčky, Novoť, 
Olcnava, Oravská Polhora, 
Oravská Poruba, Poprad, 
Prešov, Rabča, Smižany, 
Spišská Teplica, Spišská Nová 
Ves, Spišské Podhradie, 
Spišská Belá, Spišská Kapitula, 
Spišské Vlachy, Stará Lesná, 
Stará Ľubovňa, Stratená, 
Štrba, Trnava, Vasiľov, Veľká 
Lomnica. 

Uvedomujem si, že som 
zo Slovenska preč už sedem 
rokov. Je náročnejšie myslieť na 
niekoho, koho osobne stretnem 
raz za tri či štyri roky. Preto Vám 
o tom viac vyjadrujem moje 
uznanie, Vám všetkým, ktorí 
čítate �eto riadky. Ak ste sa 
dostali až sem, znamená to, že 
na hlásaní Evanjelia v Bolívii Vám 
stále záleží. Ďakujem. 

V nasledujúcom zozname 
príjmov je okrem zaužívaného 
zoznamu obcí aj kolónka 
„Slovensko“. Uvedená suma 
je súčtom všetkých darov, 
ktorými ste podporili misie 

Konkrétne, koľko kde bolo, sa 
ohlásilo v lete v každej farnos� 
osobitne. Neviem, aké budú potreby 
vo farnos�ach, kde zakrátko pôjdem, 
ale už teraz vám ďakujem za každú 
modlitbu a finančnú pomoc.  

Vyúčtovacie obdobie 
  od 25.2.2022 – 25.11.2022 

Príjmy:
Bra�slava    100,- 
Dolný Kubín               120,- 
Hincovce   120,- 
Kežmarok   180,- 
Matejovce   225,- 
Olcnava   355,- 
Oravská Polhora  2640,- 
Poprad   325,- 
Spišská Nová Ves  765,- 
Spišská Teplica  180,- 
Spišské Vlachy  200,- 
Stará Lesná   260,- 
Važec   30,- 
Veľká Lomnica            1950,- 
Ostatní   204,- 
Slovensko               15.232,-

Príjmy spolu:              22.886,- €
Výdavky:               15.530,- € 



Milí priatelia! Ak by ste chceli podporiť misijnú činnosť, pastoráciu alebo chudobných vo farnos� ach El Carmen a El For� n, 
môžete tak urobiť prostredníctvom bankového účtu:  IBAN SK 08 0900 0000 0005 2251 2863.

Svedectvá rehoľných sestier Procesia v Yotau

Paku a mote Obed v komunite

Odpust v Surucusi Svätá omša za zosnulých

Milí priatelia! Ak by ste chceli podporiť misijnú činnosť, pastoráciu alebo chudobných vo farnos� ach El Carmen a El For� n, 

Spojení so svätou Terezou

Milí priatelia! Ak by ste chceli podporiť misijnú činnosť, pastoráciu alebo chudobných vo farnos� ach El Carmen a El For� n, 

Hra v Biblickom parku

FOTOGALÉRIA


