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„Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!”
(Dt 5,6) - 2. časť
NOVÝ ZÁKON
V Novom Zákone k hlásaniu
plného evanjelia bolo rovnako nutné,
aby ľudia nielen uverili v Krista, ale
aby sa rozišli s duchom pohanstva.
Veštica vo Filipách robila hlásateľom evanjelia tú najlepšiu reklamu:
„Títo ľudia sú služobníkmi Boha,
Najvyššieho, a zvestujú vám cestu
spásy.” (Sk 16,16) Ale sv. Pavol
rozlíšil, že je v nej veštecký duch.
Vyhnal ho a ona tým túto tzv.
schopnosť stratila. Reakcia bola taká,
že Pavla i Sílasa zbičovali a uvrhli
do väzenia.
Sv. Pavol hlásal evanjelium
v plnosti, teda prinášal nielen
radostnú zvesť o spáse, ale ukazoval
i na nebezpečenstvo temnoty, ktorá
je za pohanstvom, ako to bolo
i pri strete s čarodejníkom na Cypre
(porov. Sk 13, 1-12). Gubernátor
ostrova Sergius Pavlus bol muž
veľmi rozumný, ale mal pri sebe
židovského čarodejníka, ktorý sa
volal Barjezu. Keď prišiel apoštol
Pavol, aby hlásal Krista, čarodejník
sa tvrdo postavil proti Pavlovi
a odporoval mu. V tomto dialógu
Pavol, plný Ducha Svätého, povedal:
„Diablov syn, plný každého podvodu
a každého klamstva, nepriateľ
akejkoľvek spravodlivosti, nepresta-

mágia, pomocou ktorej sa „pomáha,
lieči“. Je zakázaná, pretože v koreni

(1. časť)

neš prevracať priame cesty Pánove?!
A teraz pozri, doľahne na teba
Pánova ruka: oslepneš a istý čas
nebudeš vidieť slnko.” (Sk 13,10-11)
Keby sv. Pavol toleroval čarodejníka, zostal by celý ostrov
v temnote pohanstva. On sa ale
v Duchu Svätom postavil proti duchu
temnoty a ten čarodejník oslepol
a potom mohol Pavol v plnosti
hlásať evanjelium o Kristovi.
Na každom území, kam prišlo
pravé kresťanstvo, musel nastať
tento stret so silami temna. Niekde to
stálo životy i tisíce mučeníkov. Na to
sme už zabudli.
V Efeze, kde apoštol hlásal Krista,
ľudia, ktorí sa obrátili, spálili okultnú
literatúru v hodnote 50 000 denárov
(porov. Sk 19,18-20). Jeden denár
bol mzdou za celodennú prácu. Dnes
by sa povedalo, že to bola veľká
škoda. Ale potom sa Božie slovo
mocne šírilo.
Koľko sa na Slovensku za posledných 25 rokov rozšírilo podobnej
literatúry, ktorá propaguje okultizmus a pohanstvo?! Každý skutočne
obrátený kresťan by mal urobiť
očistu svojho bytu – nielen od okultnej literatúry, ale i od okultných
symbolov a predmetov.
Najviac veriacich otupuje tzv. biela

je rovnaký duch ako pri čiernej mágií
a vedie k rovnakému cieľu. „Všetky
tieto veci sa ošklivia Pánovi…” (Dt
18,12a)
V súčasnej dobe je v Taliansku
skoro 12 miliónov „užívateľov
mágie”. Táto skutočnosť ukazuje
na existenciálnu dezorientáciu.
Keď apoštol Peter s Jánom prišli
do Samárie, pôsobil tam Šimon, mág,
ktorý sa zaoberal bielou mágiou
(pozri Sk 8,9-24). Je o ňom napísané,
že všetok ľud, malí i veľkí, boli
presvedčení, že skrze neho pôsobí
Božia moc. I dnes ľudia nerozlišujú
a tvrdia: „Hlavne, že to pomáha!”,
ale je otázka, ako dlho a hlavne za akú cenu. Tu je v hre večný život!!!
Prvé prikázanie zdôrazňuje čistý
vzťah k Bohu. Kto si nechá poslúžiť
mágiou alebo veštením, je duchovne
znečistený. V Starom Zákone bol dokonca za také poškvrnenie a takú činnosť trest smrti (porov. Lv 20,6-24).
DNES
Dnes nastala invázia cudzích bož-

stiev skrze pohanské náboženstvá
a praktiky. Preto:
a) Nebudeš mať obrazy pohanských
božstiev, ako napr. symboly zvierat
alebo vtákov. Nebudeš nosiť na krku
znamenia zverokruhu ani nebudeš
veriť horoskopom.
b) Nebudeš sa tomu klaňať, teda
nedáš tomu ani svoju vieru ani svoje
srdce (napr. talizmany).
c) Nebudeš tomu slúžiť. Jedinému
Bohu sa budeš klaňať a Jemu
jedinému slúžiť! Slúžiť niekomu
alebo niečomu namiesto Boha
a klaňať sa tomu je modlárstvo
a otročenie démonom. Títo démoni
(tzv. negatívne energie) si potom
skrze tvoju neposlušnosť robia nárok
pôsobiť v tvojom živote. Prídu
choroby, nešťastia, utrpenie na teba
i na tvoje deti až do štvrtého
pokolenia po tebe (porov. Ex 20,5).
Taký trest si pritiahneš svojou
neposlušnosťou Bohu a Jeho slovu.
A hlavne – čím to všetko končí?
„...modloslužobníci... budú mať
podiel v jazere horiacom ohňom a
sírou; to je tá druhá smrť.” (Zj 21,8)
„Keď však budeš počúvať hlas Pána,
svojho Boha, keď budeš plniť a
zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja
dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa
povýši... Budeš požehnaný v meste,
budeš požehnaný na poli. Požehnaný
bude plod tvojho života, plod tvojej
zeme a plod tvojho dobytka, stáda
tvojho dobytka a čriedy tvojich oviec.
Požehnané budú tvoje humná a tvoje
sýpky. Požehnaný budeš, či budeš
vchádzať alebo vychádzať... Pán
zošle požehnanie na tvoje zásobárne
a na všetky práce tvojich rúk... Pán si
ťa postaví za svätý ľud, ako ti
prisahal, ak zachováš prikázania
Pána, svojho Boha, a ak budeš
kráčať po jeho cestách.” (Dt 28,9)
Vaša redakcia
LÁKAVÉ TAJOMNO
Keď som v štrnástich rokoch prvý
raz
uvidel
na
vlastné
oči
vyhľadávanie geopatogénnych zón,
vyvolalo to vo mne pocit niečoho
enim ad minim veniam, quis nostrud

tajomného a lákavého. Napadalo mi
nekonečné množstvo otázok, na ktoré som nepoznal odpoveď. Nedokázal som pochopiť, prečo sa drôt sám
od seba otáča a opäť vracia späť.
V ten deň som zaspával s veľkým
zmätkom v hlave. Hneď na druhý
deň ráno som vzal do ruky virguľu
a vykročil s ňou po izbe. Vtom sa
tento obyčajný kúsok medeného
drôtu začal vychyľovať. Bolo to
vzrušujúce. Vôbec som tomu
nerozumel, ale so záujmom som to
skúšal ďalej.
To bol začiatok môjho bádania
v tejto širokej oblasti, ktorá je
označovaná ako psychotronika.
Začal som experimentovať s rôznymi druhmi virgulí, kyvadiel, ale aj
iných pomôcok, ktoré ma priamo
fascinovali. Nepochopiteľné javy,
ako napríklad papier, ktorý sa začne
otáčať, keď k nemu priložím ruky
a na moje prianie sa zastaví alebo
zmení smer otáčania, som pokladal
za zázrak. Vysvetlenie som začal
hľadať v rôznych knihách, ktoré
sľubovali objasnenie tejto problematiky. Javy tu boli vysvetľované ako
mikrovlnné kmitočty, rôzne druhy
žiarenia a energií, ktoré veda zatiaľ
nedokáže vysvetliť.
Môj koníček sa postupne začal
rozširovať. Zaoberal som sa alternatívnou medicínou, magnetoterapiou, občas som i niekoho s úspechom liečil. Stále som však zisťoval,
ako ďaleko mám ku skutočnému
pochopeniu podstaty javov. Pustil
som sa i do oblasti veštby,
horoskopov a vykladania kariet.
Predpoveď budúcnosti je však
zábavná len do času, kým to nie je
vaša budúcnosť. Pre žiadneho
človeka nie je dobré, aby vedel, čo ho
čaká. Jedno dievča kedysi povedalo:
„Ako som si len mohla dať veštiť?!
Už nikdy sa nezbavím strachu
pred dátumom smrti, ktorý mi
predpovedali.“
Napriek tomu, že som bol nadšený
možnosťami využitia tejto zázračnej
moci, nenašiel som v týchto veciach

žiadne uspokojenie. Práve naopak.
Zvlášť, keď som sa začal zaoberať
prenášaním negatívnych energií
a myšlienok na iného človeka, pocítil
som obavy a strach. Najväčším
problémom, ktorý mi psychotronika
prinášala, bola nutnosť dobíjať si
hladinu svojej energie. Túto potrebu
som sa snažil doplniť meditáciou
a zvyšovaním energie v tzv. čakrách.
Joga a meditácia však sústreďujú
človeka na seba samého – znamená
to, že nepomáhajú, ale otupia jeho
skutočné duchovné potreby. Tým mu
veľmi škodia.
Vo svojom vnútri som bol čoraz
viac vyprahnutý. Strácal som zmysel
života, životnú silu i elán. Z toho
dôvodu som prijal i pozvanie
bohoslužby s modlitbami za uzdravenie, ktoré som pokladal za hypnózu a prenášanie energie. Myslel som,
že tu dostanem aspoň trochu životnej
sily. Samotnú kázeň som veľmi
nepočúval, nudila ma. Jediné, čo ma
tam držalo, bolo očakávanie
uzdravujúcich zázrakov. Keď som
však pri modlitbách nič nepociťoval,
bol som sklamaný. Napadlo mi, že to
všetko je len veľký podvod.
Ale nedalo mi to pokoj. O pár
týždňov som sa tam znovu vrátil.
Tento raz som starostlivo vypočul
celú kázeň, ktorá bolo venovaná
nebezpečnému účinku psychotroniky. Musel som uznať, že je to
veľmi zaujímavé a dávalo mi nádej
na vyslobodenie z jej vplyvu.
Uvedomil som si, ako som touto
činnosťou klamal sám seba, a ako sa
na to pozerá Boh. Zvlášť na mňa
zapôsobili slová zo Starého zákona:
„Jesť budú, no nenasýtia sa, smilniť
budú, no nerozmnožia sa, lebo
nechceli dbať o Pána. Smilstvo, víno
a mušt rozum odberá. Môj ľud sa
svojho dreva spytuje a učí ho jeho
palica, lebo ich zaviedol smilný duch
a smilne sa odvrátili od Boha.“
(Oz 4,10-12)
Na konci po výzve, kto chce
odovzdať život Pánovi Ježišovi, som
bežal dopredu medzi prvými. Diabol

mi okamžite našepkával: „Nerob
zo seba gašpara! Všetko si zle
pochopil, veď psychotroniku robíš
pre ľudí, pre ich dobro... Nechaj to
tak a odíď!“ Náhle sa predo mnou
objavil nejaký muž a spýtal sa ma,
čím som sa v oblasti psychotroniky
zaoberal.
Odpoveď zo mňa vyšla skoro
sama. Povedal som, že by som chcel
vedieť, čo všetko je na tom vlastne
zlé. On otvoril Bibliu a začal čítať:
„Nech niet medzi vami nikoho, kto by
kázal svojmu synovi alebo dcére
prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo
kto by sa vypytoval hádačov, dával
pozor na sny a na znamenia; nech
niet
čarodejníkov,
zaklínačov,
nikoho, kto by sa radil duchov alebo
veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych
na pravdu.“ (5M 18,10-12)
Vtom som pochopil, prečo som
predtým nemohol poznať Boha.
Hneď som zo seba vyhŕkol: „Chcem
Ježiša!“ Všetci prítomní sa za mňa
modlili a ja som Ježiša vyznal ako
Pána a Spasiteľa môjho života. Na
dôkaz, že to myslím vážne, som ešte
v ten deň zničil všetky virgule,
kyvadlá a podobné veci. Otvorili sa
mi dvere do nového života, plného
radosti a Božieho pokoja. Narastala
vo mne túžba dozvedieť sa o Bohu
viac. Začal som študovať Bibliu.
Spočiatku to bolo ťažké, niekoľkokrát som to vzdal, ale Pán Boh ma
neopustil a viedol ma ďalej. Po čase
sa Biblia stala pre mňa celou
knižnicou. Nachádzam tu históriu,
poučenie i vysvetlenie toho, čo sa
deje v tomto svete. Dáva mi útechu
v čase skúšok.
Biblia je živé Božie slovo, ktoré
dokazuje ľuďom Božiu lásku: Pán
Boh poslal svojho jediného Syna –
Ježiša Krista, aby zomrel za naše
hriechy. Každý, kto v Neho uverí
a prijme Ho ako svojho Pána, bude
zachránený. Boh i mňa uzdravil
skrze vieru v Jeho Slovo. Kto však
použije akékoľvek okultné praktiky,
otvorí sa pôsobeniu zla. Biblia pozná
a vymenováva všetky satanove triky

a varuje nás pre nimi. Patrí sem
psychotronika, joga, špiritizmus,
astrológia, horoskopy, veštenie,
povery, ľudoví liečitelia, biela
i čierna
mágia,
zariekavanie,
hádzanie uhlíkmi, Reiky, Silvova
metóda, snáre, rôzne praktiky New
Age a pod. Boh má moc zlomiť
všetky také otrocké duchovné putá
na našich dušiach. Si slobodná
bytosť, rozhodni sa sám, koho si
vyberieš. Ak chceš svoj život zveriť
Bohu, pros Pána Ježiša: „Pane Ježišu,
vyznávam ti všetky svoje okultné
praktiky (nazvi konkrétne formy)
ako hriech. Prosím, odpusť mi ich.
Zriekam sa ich a prijímam Ducha
Svätého.“ Pokoj a radosť potom
naplní tvoje vnútro.
Pavol M.
KTO MILUJE PÁNA JEŽIŠA, TAK
BUDE MILOVAŤ AJ SVOJU
MANŽELKU

S rodinou radi lyžujeme. Išli sme
aj tentoraz a stalo, že manželka mala
nepríjemný pád. Prehliadka u lekára
sa zmenila na drámu-diagnostikovali
jej krvácajúcu cystu v hlave. Lekári
sa rozhodli manželku operovať,
zatiaľ čo my doma sme sa intenzívne
modlili a zmobilizovali sme do modlitby každého, najmä veriacich
bratov a sestry v spoločenstvách. Čas
plynul a po 14 dňoch sa nič nedialo...
Manželka v nemocnici čaká, no lekári neoperujú...
Telefonujeme si: „Čo sa deje,
Janka?... Ty vieš, že už nedávame
úplatky, ale keď povieš, že mám
niečo odniesť, tak odnesiem ...“
Manželka mi hovorí:
„Nie neuplácaj! Modlime sa aj
naďalej!“
Na tretí týždeň manželku
operovali. Boh vypočul modlitby,
ktoré sme k Nemu dňom i nocou
vysielali. Aj po rokoch môžeme
svedčiť s manželkou, aký je k nám
Pán Ježiš dobrý. Po operácii som
odniesol lekárom všimné so slovami:
„Ďakujem Vám, že Boh uzdravil
moju ženu skrze vaše ruky!“
S.J.

MODLITBA V KRITICKEJ SITUÁCII
Chcem napísať malé svedectvo,
ktoré sa možno nebude zdať dôležité,
ale pre mňa to bola skutočná
skúsenosť s živou modlitbou.
Mňa a moju kamarátku raz napadli
dva psy – jeden veľký a strašný
a druhý malý, ale zlý a neustále
štekal. Bolo to také neočakávané, že
sme nestihli ani porozmýšľať, čo sa
dá robiť. Zostalo len volať k Bohu
o záchranu. Ja som sa upla k Ježišovi
a kamarátka k Bohorodičke. Ja som
bez prestávky kričala: „Ježišu!“
a kamarátka: „Pod Tvoju ochranu...“
A nič zlé sa nám nestalo!
Bola to skutočná modlitba! Potom
som povedala kamarátke: „Tak by
som chcela umierať. S takou
intenzitou a živou vierou a nádejou
na Ježiša sa modliť v poslednej chvíli
svojho života.“
Natália
O ZLOČINCOVI
V škole na hodine náboženstva
sme s deťmi hovorili o „posledných
veciach človeka“, o tom, že máme
byť vždy pripravenými na Boží súd.
Preto som deťom povedala, že je
potrebné sa hneď kajať za svoje
hriechy a nečakať do sv. spovede
alebo do smrti. Deti mali porozmýšľať a odpovedať na otázku: „Ako
je možné, že sa zločinec, ktorý bol
ukrižovaný s Pánom Ježišom, dostal
za jedinú vetu do raja?“ Hneď
v nasledujúcej chvíli sa začali ruky
dvíhať. Prvé dieťa povedalo:
„Pretože zločinec sa kajal a s veľkou
láskou a s vierou sa obrátil na Pána
Ježiša.“ Druhý žiak doplnil: „Lebo
zavolal Ježišovo meno.“ A tretí
dodal: „Náš Boh je veľmi
milosrdný.“
Potom som si položila otázku, či
túto základnú pravdu týkajúcu sa
našej spásy vieme i my dospelí.
Neraz som sa totiž stretla s názorom
(dokonca i v kostole), že ak chceme
prísť do neba, musíme byť dobrí
a robiť dobré skutky. Biblia však
hovorí, že potrebné sú dve veci:
Vyznať Pána Ježiša svojím Bohom a

Spasiteľom
hriechy.

a dávať

Mu

svoje
O.B.

DUCHOVNÝ BOJ
V lete, keď bola veľká horúčava,
som sa v noci zobudila na to, že mi
niečo bráni v dýchaní. Doma som
bola sama. Pomodlila som sa a dúfala
som, že to hneď prejde a zaspím.
Alebo bolo mi čoraz horšie.
Pochopila som, že treba vstať. Cítila
som sa tak zle, ako nikdy predtým.
Vzala som do ruky kríž a robila som
pokánie,
pretože
som
bola
presvedčená, že zomriem. Vyznávala
som pred Bohom všetky hriechy,
na ktoré som si len spomenula.
Doľahol na mňa strach, že som tu
sama a o chvíľu zomriem. Zaútočili
na mňa myšlienky: „Nikto ti
nepomôže. Nikto ťa nezachráni.“
Moju dušu naplnila zvláštna
prázdnota
a začali
prichádzať
pochybnosti vo viere. Vzoprela som
sa im a ešte raz som dôkladnejšie

Motivácia
Modlíme sa za obrátenie, duchovné
prebudenie a záchranu Slovenska. Podstatou
je konať pokánie za seba i za národ a s
naliehavosťou volať k Bohu za záchranu
slovenského národa. Boh sľubuje, že ak národ
bude konať pokánie v úprimnej modlitbe, a tak
sa bude nepretržite modliť, slovenský národ
bude zachránený pred autogenocídou homosexualizmom, gender ideológiou a
juvenilnou justíciou, ktorá odoberá deti z
dobrých rodín bez udania vážneho dôvodu.
Modlitbový zápas tvorí:
1. Svätá hodina od 20:00 do 21:00 hod. je pre
všetkých modlitebníkov spoločná, modlí sa ju
každý tam, kde je. Ideálne je, keď sa
kresťanské rodiny modlia svätú hodinu
spoločne. Je možné sa modliť sv. ruženec,
spievať kresťanské piesne, čítať z Písma alebo
použiť modlitbové modely pre svätenie nedele.
O 21:00 hod. dávajú niektorí biskupi a kňazi
požehnanie, predovšetkým modliacim sa. Je
dobré upozorniť, aby ľudia chorí a spútaní

odprosila Pána Ježiša. Potom som si
otvorila Sväté Písmo, aby som sa
povzbudila
Božím
slovom.
Pochopila som, že nepotrebujem
neviem čo, ale že stačí tvrdo stáť
vo viere, že Ježišova Krv ma očisťuje
od každého hriechu. V duši mi
rezonovalo: „Stoj pevne vo viere!“
Ďalej som sa modlila a čítala si Sväté
Písmo. Už bola tretia hodina a ja som
ešte stále stála vo viere, pretože je
dôležité dôverovať Pánovi Ježišovi
do poslednej sekundy svojho života.
S vierou som opakovala: „Diabol
a hriech bol na Ježišovom kríži
premožený! Už sa to stalo na Golgote, Ježiš ma už spasil, a tieto
myšlienky, čo sa mi vnucujú – je
diabolský klam.“ Okolo štvrtej
hodiny som cítila, že duchovný boj
pominul, mohla som si ľahnúť
a spať. Ďakujem Ježišovi, že je môj
Spasiteľ!
Kristína

otrockými okovami zlého (alkoholom, hracími
automatmi, nečistým duchom, okultnými
putami) s veľkou vierou prosili Pána Ježiša za
oslobodenie a s vierou prijímali v túto hodinu
požehnanie. Počas sv. hodiny, aj počas
modlitbovej stráže, je dôležité mať konkrétny
úmysel, za čo sa modliť. Počas modlitby si
uvedomovať Božiu prítomnosť a pravdu, že
„Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1,37) a so živou
vierou sa na Neho obrátiť. Vzorom pre túto
modlitbu nech sú nám Abrahám,
Jakub,Mojžiš, Eliáš, Nehemiáš, Judit a Panna
Mária.
2. Modlitbová stráž. Jednu modlitbovú
skupinu tvorí 23 ľudí. Každý člen má jednu
konkrétnu hodinu dňa modlitbovú stráž (20:00
– 21:00 hod. je spoločná). Takto sa modlí celý
deň nepretržite. Za skupinu je jeden
zodpovedný. Je dobré, aby všetci mali
zoznam svojej modlitbovej skupiny. Táto
skupina sa modlí nepretržite týždeň
(7 dní) svoje modlitbové stráže. Potom má tri
týždne prestávku. Medzitým sa modlia iné tri

ZÁZRAK
Môj otec bol silný alkoholik.
Mama sa s ním vždy hádala, hnevala
sa, nadávala mu a šomrala na svoj
údel. Ale jedného večera sa všetko
zmenilo. Mama sedela v kuchyni.
Naraz v jednej minúte jej spadli z očí
akoby šupiny a začala odprosovať
otca, že sama je vinná, že on pije,
pretože na neho vždy kričala,
šomrala a mnohé veci z jej strany
boli nesprávne. Otec od prekvapenia
najprv onemel, ale potom aj on začal
odprosovať mamu, že vinný je on,
pretože jej spôsobil veľa krivdy
a bolestí. Obaja začali plakať a stále
jeden druhého odprosovali. Od toho
dňa otec nepije.
Neviem, kto sa za nás tak veľmi
modlil, že Boh urobil tento zázrak.
Ďakujem. U nás je teraz všetko úplne
iné, ako bolo doteraz.
Saša 28 r.

skupiny vždy po týždni. Aktivista každej
skupiny, nielen stráže zorganizuje, ale aj
bdie nad tým, aby sa v tomto rytme modlili
celý rok. Stráže sa striedajú vždy v nedeľu o
21:00 hod.
Režim modlitbových skupín:
1. týždeň: Bratislava a okolie,
2. týždeň: Považská Bystrica a okolie,
3. týždeň: Žilina a okolie,
4. týždeň: Nitra, Galanta, Lučenec a iné.
Odporúča sa: Pred 7-dňovou strážou,
najlepšie v nedeľu, sa skupina stretne a
podajú sa návrhy, za čo je potrebné sa
modliť. Je dobré, aby sa na modlitbách
bojovalo za aktuálne problémy vo svojom
najbližšom okolí (napr. za problémy rodiny,
za zamestnanie, za obrátenie nejakého
človeka, za uzdravenie, za oslobodenie od
alkoholu, za obrátenie kňaza...). Môže sa
lósom určiť úmysel, ak je viac návrhov. Po
skončení 7-dňovej modlitbovej stráže sa
skupina (v nedeľu) podelí so svojimi
skúsenosťami z modlitbového zápasu.

Modlitba vytrvalá, pokorná a vrúcna dosiahne bez pochýb nebo, z ktorého sa nikdy nevráti nevyslyšaná. (Sv. Bernard)
„Slovensko nezachráni nikto, iba Boh. Ale On to neurobí bez Teba!” (citát otca biskupa Rudolfa Baláža, 12. 7.1997, Žilina)
Toto sú výzvy ktoré by mal každý kresťan zodpovedne realizovať.

Kontaktná adresa: Eva Somrová, Sládkovičová 586, 017 01 Považská Bystrica.
Prosíme Vás, pošlite nám vaše svedectvá a skúsenosti s modlitbou. Tento časopis si robíte sami.

