
Slovo na úvod  

 Jednou z najväčších starostí roľníka je sade-

nie a siatie. Vyberá tie najlepšie sadenice a seme-

ná, vyberá najúrodnejšiu pôdu na najvhodnejšom 

mieste. Očakáva výbornú úrodu. Aj keby však 

robil čokoľvek, samotné zrno nedonúti rásť. Zrno 

totiž rastie v závislosti od chemických reakcií vo 

svojom vnútri. Na rozdiel od nášho nebeského 

Otca, ktorý „núti“ semeno viery v našom srdci rásť 

a prinášať úrodu. Robí to tak, že nás zahŕňa svo-

jím slovom ako jemným dažďom. V prvom čítaní 

na 15. nedeľu sa dozvedáme, aké plodné a úrod-

né je Božie slovo: nikdy sa k Bohu nevráti späť 

naprázdno! Jeho slová sú prísľuby, za ktoré ručí 

Boh sám. Každý deň sa nám náš Otec prihovára 

slovom života. Hovorí o svojich nádejných plá-

noch pre nás (Jer 29, 11) a o svojej odvekej láske 

k nám (31, 3). Má v nás zaľúbenie (Iz 62, 4) 

a podľa jeho slov sme požehnaní, pretože vidíme 

a chápeme znamenia jeho prítomnosti vo svete 

(Mt 13, 23). Ak tieto slová prijmeme, rozhojní sa 

v našom živote milosť, ktorá nás zmení na plod-

ných a príťažlivých svedkov viery. Chceš prinášať 

Pánovi úrodu? Drž sa pevne Božieho slova 

a nikdy sa ho nevzdaj. Čítaj si z neho každý deň. 

Nech ti prehovára priamo do srdca. Umožni mu, 

aby ti formovalo myseľ a viedlo tvoje skutky. Ježiš 

sa ti svojím slovom prihovára v každom čase. Aj 

teraz, v tejto chvíli ti chce niečo povedať. Venuj 

mu čas a počúvaj!  

 Prajem  vám,  aby  nastávajúce  dva  mesiace 

boli časom oddychu, času stráveného s tými, na 

ktorých vám najviac záleží, a načerpaním nových 

síl v tieni oddychu. 

 

O. Rastislav Ivanecký OSPPE 

farár 
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 Vo Veľkomoravskej ríši šírili kresťanstvo 
franskí kňazi. Hovorili po nemecky a latinsky. 
Ľud im nerozumel. Knieža Rastislav sa obrátil s 
prosbou o pomoc na byzantského cisára Mi-
chala III. Jeho poslovia cisárovi povedali: „Náš 
ľud sa odvrhol od pohanstva a drží sa kresťan-
ského zákona. Nemáme však takého učiteľa, 
ktorý by nám vysvetlil v našom jazyku pravú 
kresťanskú vieru. Tak pošli nám, vladár, takého 
biskupa a učiteľa, lebo vieme, že od vás na 
všetky strany vychádza vždy dobrý zákon.“  
Ten sa hneď rozhodol a na Veľkú Moravu po-
slal dvoch bratov Konštantína a Metoda. Bolo 
to v roku 863. Pochádzali zo Solúna. Ovládali 
slovanskú reč. Metod bol najstaršie dieťa Márie 
a Leva, vysokého vojenského dôstojníka. Štu-
doval právo a jazyky. Keďže bol právnik, nazý-
vali ho Zákonodarca. Konštantín bol najmladší 
so siedmich detí. Tiež bol veľmi nadaný a ve-
noval sa filozofii, literatúre a kresťanskému 
učeniu. Jeho priatelia ho nazývali Filozof, čiže 
mudrc, pre jeho vášeň k múdrosti. Bol aj spiso-
vateľ a jazykovedec. Po svojej misii na Veľkej 
Morave sa utiahol do kláštora a prijal meno 
Cyril. 
 Sú to naši vierozvestovia, lebo zvestovali 
našim predkom vieru v Boha v jazyku, ktorému 
rozumeli. Konštantín zostavil z malých písmen 
gréckej abecedy nové písmo – hlaholiku. Mala 
43 písmen. Spolu preložili do staroslovienskej 
reči mnohé knihy Svätého písma začínajúc 
Evanjeliom sv. Jána: „Na počiatku bolo Slovo   
a to Slovo bolo u Boha...“ 
To sú prvé slová napísané v staroslovienskej 
reči. Okrem prekladu Biblie a bohoslužobných 
kníh Konštantín napísal aj báseň Proglas ako 
predslov k staroslovienskemu prekladu Biblie. 
Je to najstaršia veršovaná slovanská skladba, 
ktorá vysvetľuje, že čítať a študovať Božie 
slovo je potrebné v jazyku, ktorému ľudia  rozu-
mejú, pretože ťažko uveriť v Boha, ohlasované-
ho v jazyku, ktorému nerozumejú.    
 Sv. Cyril a Metod sú aj spolu patrónmi Eu-
rópy. Povzniesli vzdelanosť, národnú kultúru, 
ale predovšetkým prehĺbili a upevnili kresťan- 

skú vieru našich predkov. Na Slovensku si pripo-
míname ich sviatok 5. júla, ale v univerzálnej 
cirkvi 14. februára, v deň smrti sv. Cyrila. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
        Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi 
    Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich 
predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich      
k pravej viere v Ježiša Krista a teraz sa s nimi 
radujete vo večnej sláve. Oslavujeme Boha, že 
tak bohato odmenil vašu neúnavnú horlivosť        
v ohlasovaní evanjelia. Pokorne ďakujeme ne-
beskému Otcovi, že vašou apoštolskou činnosťou 
začlenil náš národ do svojej Cirkvi. Orodujte        
u Boha za slovenský národ. Vyprosujte nám silu, 
aby sme vždy statočne vyznávali svoju vieru        
a podľa nej žili. Orodujte u Boha za celú Európu, 
ktorej ste nebeskými ochrancami. Pomáhajte 
dnešným generáciám európskeho kontinentu 
udržiavať a zveľaďovať duchovné a kultúrne 
dedičstvo, ktoré dostali ich predkovia prijatím 
kresťanstva. Orodujte za cirkevné spoločenstvá 
Východu i Západu, aby odstránili spomedzi seba 
všetko, čo ich rozdeľuje, a pod ochranou Bohoro-
dičky Panny Márie nažívali v plnej jednote a lás-
ke na stále väčšiu slávu Trojjediného Boha. 
Amen. 
 

  Spracovala z Učebnice katolíckeho náboženstva  
                                                                   A. Mydlová 

 Svätý Cyril a svätý Metod 



Lucia, Hyacinta a František 
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Slovo na zamyslenie 

  Celý predkladaný text je prevzatý 
z publikácie Tvoje dni sú spočítané, z ktorej 
sme čerpali už v 8. čísle AiB. 
 Tretie fatimské zjavenie sa uskutočnilo 13. 
júla 1917. Počas neho zverila Matka Božia 
deťom tajomstvo, s výslovným zákazom ho 
nateraz niekomu vyjaviť. Deti netušili, aké veľ-
ké skúšky ich v budúcnosti čakajú. Prozreteľ-
nosť Božia mala s nimi svoje plány. 
 O štvrťstoročie neskôr sa cirkevné vrchnos-
ti domnievali, že nadišiel čas, aby aj toto tajom-
stvo bolo pre spásu ľudí z väčšej časti odhale-
né. Vďaka tomu ho aj my dnes môžeme opí-
sať. Lucia len z čistej poslušnosti a so súhla-
som neba napísala: „Tajomstvo má tri navzá-
jom súvisiace časti. Dve z nich teraz opíšem, 

tretia musí byť ešte určitý čas zachovaná 
v tajnosti. 
 Prvou časťou bola vízia pekla. Keď Matka 
Božia vyslovila slová Obetujte sa za hriešnikov, 
rozostrela ruky tak, ako v predošlých dvoch 
zjaveniach. Žiarivé lúče vychádzajúce z jej rúk, 
prenikli hlboko do zeme a my sme videli niečo 
ako veľké ohnivé more, v ktorom boli ponorené 
čierne spálené bytosti, zlí duchovia a duše 
v ľudských podobách, ktoré vyzerali ako prie-
svitné žeravé uhlie. Tieto boli plameňmi vyha-
dzované do výška a zo všetkých strán padali 
zase dolu ako plamienky pri veľkom požiari, 
akoby bez váhy a zároveň možnosti vznášať 
sa. Pritom vydávali zo seba také žalostné náre-
ky a výkriky zúfalstva a bolesti, že sme sa od 
hrôzy a zdesenia roztriasli. Zlí duchovia mali 
hrozné a odporné postavy ako neznáme zvery, 
mnohí boli však tiež priesvitní ako žeravé uhlie. 
Tento pohľad trval iba okamih. Musíme ďako-
vať našej dobrotivej Matke, že nám už vopred 
prisľúbila nebo, ináč by sme od strachu 
a zdesenia boli hádam zomreli.“ 
 
In: Tvoje dni sú spočítané. Publikovaný text poskytla     H. Bačová 

  

     „Na obraz Svätej Trojice bolo slnko stvorené: Otcovi sa podobá slnečný kruh, ktorý nemá koniec 
ani začiatok. Tak ako zo slnečného kruhu vychádza lúč svetla, ktorý svojím jasom preniká svet, tak 
sa z Boha  Otca rodí Syn – Otcov odblesk. A tak ako pochádza z tohto kruhu a lúča teplo, ktoré oži-
vuje celý svet, tak vychádza od toho istého Otca a Syna Svätý Duch.  

              Sv. Cyril, Učenie o Najsvätejšej Trojici  

GRATULÁCIA 
Dňa 6. júla  si pripomenul 59. výročie kňazstva o. Leander.   
 Drahý náš duchovný otec, ďakujeme za Kristovu lásku, ktorú nám odovzdávate. Do ďalších 
rokov kňazskej služby Vám vyprosujeme veľa Božích milostí a ochranu našej Vranovskej Matky 
Panny Márie.  Pane Ježišu, prosíme ťa, ochraňuj nášho duchovného otca, žehnaj mu, aby nás 
viedol  k tebe, lebo kde si ty, Pane, na prvom mieste, všetko je na správnom mieste.  
               S úctou veriaci farnosti Vranov Sever 
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  „Keď Metod cítil, že mu síl ubúda a že smrť 
sa už blíži, vymenoval svojho zástupcu vo funk-
cii arcibiskupa moravsko-panónskeho. Bol ním 
Gorazd, ktorý pochodil z Veľkej Moravy 
a ovládal dobre aj latinskú reč. Pre takú výz-
namnú funkciu to istotne bola oprávnená požia-
davka. Možno – ba mohli by sme povedať, že 
určite – aj ostatní učeníci Metodovi vedeli po 
latinsky, ale Gorazd zrejme vynikal medzi nimi 
najväčšmi. Jeho prednosťou bolo aj to, že po-
chádzal z Moravy, čo sa u ostatných Metodo-
vých učeníkov – nakoľko poznáme ich mená – 
zistiť nedá. Nevieme presne, koľko učeníkov  
Metod mal, ale najlepšími spomedzi nich boli 
Kliment, Gorazd, Naum, Angelár, Vavrinec 
a Sáva.“ Takto Ľudo Zúbek v knihe Ríša                
Svätoplukova spracoval časť legendy 
o Metodovom živote.  
 Z pôvodného textu tejto legendy priamo 
nevyplýva, že keď označil za svojho zástupcu 
Moravana Gorazda, že by tento bol  Metodom 
zvolený a dokonca i posvätený. Metod postupo-
val úplne podľa kánonickej normy a neprekročil 
svoje práva, keď vzdelaného Gorazda len ozna-
čil za svojho nástupcu, akoby predurčil na istú 
funkciu. Potvrdiť voľbu bolo totiž vecou pápeža. 
Keď sa teda pri umierajúcom Metodovi zhromaž-
dení jeho žiaci spýtali: „Koho uznávaš, otče, 
a ctihodný učiteľ, medzi svojimi učeníkmi za 
hodného, aby sa stal tvojím a tvojho učenia ná-
stupcom?“, arcibiskup Metod im ukázal na jed-
ného zo svojich spoľahlivých žiakov, zvaného 
Gorazd, a povedal: „Toto je muž slobodný 
a z vašej zeme, dobre znalý  kníh latinských, 
pravoverný. Staň sa teda vôľa Božia a vaša 
láska, ako aj moja.“ – (preklad zo staroslovien-
skeho textu). Dnes bežne poznáme 
a používame tento preklad: „Tento je vašej 
krajiny slobodný muž, učený dobre v latinských 
knihách a pravoverný. To buď Božia vôľa a vaša 
láska, ako aj moja.“ 
 Žiaľ, sv. Gorazda dodnes málo poznáme, 
hoci ide o prvého svätca z nášho rodu. Dá sa len 
predpokladať, že pochádzal z územia dnešnej 
obce Gorazdov... Meno tohto najbližšieho spolu-

pracovníka sv. Metoda nám zachovali pôvodné 
 starobylé rukopisy z 9. a 10. stor. A ako svätec 
je uvedený v rukopisnom Vislanskom (Poľsko) 
liturgickom kalendári už zo XIV. storočia – na 
deň 17. júl je zaznačený sviatok sv. Gorazda. 
Dnes jeho sviatok ako spomienku slávime 27. 
júla. Nie náhodná symbolika: Začiatkom júla sme 
slávili našich vierozvestov, požehnanie na záver 
mesiaca nám dá ich žiak. Po Metodovej smrti 
jeho žiaci boli vyhnaní za veľmi krutých okolnos-
tí. Bulharská legenda hovorí: „... a tak ich teda 
vyvedú z mesta, zvlečú ich donaha a vlečú so 
sebou. A tak dvojaké zlo im spôsobili: jednak 
hanbu, jednak utrpenie z podnebia, ktoré /.../ 
bolo mrazivé. Ba i meče im nasadzoval na hrd-
lá...“ Väčšina z nich sa utiahla do Bulharska, 
Česka, Poľska aj na Kyjevskú Rus. Aj sám Go-
razd zažil od franského biskupa Vichinga mnoho 
ťažkostí, prv než sa uchýlil na územie Poľska. 
Po rozpade Veľkomoravskej ríše jeho životné 
cesty nie sú dostatočne jasné, ale je isté, že boli 
bolestné. Táto vynikajúca osobnosť by mala byť 
dnes lepšie poznaná, mali by sme vedieť o ňom 
aspoň toto:  
 Bol nástupcom sv. Metoda pravdepodobne aj 
na arcibiskupskom stolci, naším najstarším 
v dejinách známym kňazom a svätcom, označo-
vaný aj za tretieho apoštola Veľkomoravských 
Slovienov – dnes Slovákov. Mučeník, ktorý trpel 
za vieru. Pomocník pri   prekladoch Svätého 
písma do staroslovienčiny; stál pri základoch 
slovanského písomníctva. Vzdelanec európske-
ho rozmeru, literát, autor prvej cirkevnoslovan-
skej Legendy o sv. Václavovi.  
Je jedným z uctievaných svätých Sedempočetní-
kov: sv. Cyril a Metod, Kliment, Naum, Gorazd, 
Sáva, Angelár.  
PS. Iný Gorazd – Zvonický – , tiež kňaz (pred  
104 rokmi narodený v Močaranoch pri Michalov-
ciach) napísal akoby charakteristiku patróna 
svojho rehoľného mena: „Kto nepodrezal žily 
láske, ktorú Kristus učí, a kto za brata vložil by aj 
údy do obručí, bez rozpakov sa započúva do 
šelestu tých odumretých listov, čo nám vystielajú 
cestu pomedzi kríže...“             J. Melková 

Nepoznaný... 
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Kráčame spolu – Deň rodiny 2017 

    Život sa často prirovnáva k ceste a tento 
symbol sme si vybrali aj my. Život v rodine 
a manželstve je o ceste, kráčaní, ale aj o tom, 
že nie sme sami, že môžeme kráčať spolu 
a jeden druhému pomáhať.  
  Tohtoročný náš Deň sme začali svätou 
omšou, pretože práve v nej dostávame najväč-
šiu pomoc – pomoc Boha, ktorý je stredobo-
dom našich rodín. Každá rodina dostala aj 
osobitné požehnanie. Pokračovali sme potom 
osobitne. Pre rodičov bol pripravený film o tom, 
ako spolu kráčať v manželstve v dobrom aj 
zlom, a pre deti pripravili animátori katechézu, 
v ktorej ukázali deťom, ako nás Boh na našej 
ceste neustále vedie a aké rôzne „značky“ na 
to používa.  
 Po skončení katechéz sme spolu pokračo-
vali tzv. stopovačkou, ktorá sa niesla tiež v tejto 
téme, pretože rodinky pri plnení rôznych úloh 
sa orientovali podľa dopravných značiek.  Pre-
konávali prekážkovú dráhu, navigovali jeden  
 

druhého, preťahovali sa lanom alebo si aj stihli 
len tak oddýchnuť. Úlohy boli náročné menej 
alebo viac, ale poriadne sme počas nich vyhladli. 
A tak sme sa s chuťou pustili do výborného guľá-
šu,  ktorý pre nás (tak ako každý rok) pripravila 
teta Beátka. Po obede bol čas na kávu, rozhovo-
ry, hry, chlapci to využili a stihli si zahrať florbal aj 
futbal.  
 O tretej sme sa spoločne pomodlili Korunku 
Božieho milosrdenstva a pokračovali  modlitbou 
Chvál. Deti  sa veľmi tešili, pretože sme spievali 
veľa detských piesní, ukazovali a modlili sa aj 
vlajkami. Pokračovalo sa voľnou zábavou 
a opekačkou a končili sme až vo večerných hodi-
nách. Deň rodiny 2017 v našej farnosti podľa 
vyjadrenia účastníkov bol dňom plným radosti 
a oslavy rodiny. 
        Lucia Demčáková 
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 Na oslavu Dňa detí sme nezabudli ani my, 
Bambiňáci. Preto sme sa my starší rozhodli 
pripraviť pre našich mladších speváckych kole-
gov dobrodružný výlet. Bol dokonca oveľa väč-
ším dobrodružstvom, ako sme pôvodne sami 
plánovali. Vybrali sme sa tam totiž pešo. Kde? 
Na Podčičvanský hrad!  
 Cesta bola spočiatku ľahká, spievali sme si 
do kroku, zabávali sa, stretli aj pár zvieratiek, 
z ktorých sa nie všetci tešili, a objavovali sme 
krásy prírody. Keďže sme chceli mať zážitok, 
rozhodli  sme sa pre tú dlhšiu trasu, takže ku 
koncu niektorých už začali bolieť nohy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Museli sme si trošku pomáhať, ale všetko sme 
to zvládli a ocitli sme sa na hrade, kde nás 
čakalo už niekoľko rodičov, ktorí sa postarali 
o oheň – a my sme mohli opekať. Stihli sme 
však aj prezrieť všetky zákutia hradu 
a presvedčiť sa, či na hrade náhodou ešte 
nezostali nejaké zabudnuté princezné, tancujú-
ce na bále alebo svadbe. Žiaľ, nič a nikoho 
sme nenašli, a tak sme sa unavení, ale spokoj-
ní vybrali domov. 
                                                                                           
        Klára Demčáková 

 
 

Túra na Čičvu 
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Úmysly Apoštolátu modlitby na júl 
 
Evanjelizačný: Prosme, aby tí bratia a sestry, čo sa vzdialili od viery, aj vďaka našej modlitbe 
a evanjeliovému svedectvu mohli nanovo objaviť blízkosť milosrdného Pána a krásu kresťanského 
života. 
Úmysel KBS: Aby bolo stále viac dobrovoľníkov pohotových veľkoryso poskytovať svoje služby núdz-
nym. 

Liturgický kalendár 
25. 6. – Ne: 12. nedeľa v Cezročnom období 
27. 6.  – Ut:  Sv. Ladislav; sv. Cyril Alexandrijský, biskup, učiteľ Cirkvi; ľubovoľné spom. 
                    Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci 
28. 6.  – St: Sv. Irenej, biskup a mučeník; spomienka 
29. 6.  – Št: Sv. Peter a sv. Pavol, apoštoli; slávnosť  
30. 6.  – Pi: Prví svätí mučeníci Cirkvi v Ríme; ľubovoľná spomienka 
 1. 7.  – So: Prvá sobota v mesiaci  
 2. 7.  – Ne:13. nedeľa v Cezročnom období 
         Návšteva Panny Márie – tohto roku sa neslávi 
 3. 7.  – Po: Sv. Tomáš, apoštol; sviatok  
 4. 7.  – Ut: Sv. Alžbeta Portugalská; ľubovoľná spomienka 
 5. 7.  – St: Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia; slávnosť 
 6. 7.  – Št: Sv. Mária Goretti, panna a mučenica; ľubovoľná spomienka 
                   Prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania 
 7. 7.  – Pi: Sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz; ľubovoľná spomienka 
                  Prvý piatok v mesiaci 
  9. 7.  – Ne: 14. nedeľa v Cezročnom období 
11. 7.  – Ut: Sv. Benedikt, opát, spolupatrón Európy; sviatok 
13. 7.  – St: Sv. Henrich; ľubovoľná spomienka 
         100. výročie tretieho fatimského zjavenia 
14. 7.  – Pi: Sv. Kamil de Lellis, kňaz; ľubovoľná spomienka 
15. 7.  – So: Sv. Bonaventúra, biskup, učiteľ Cirkvi; spomienka 
16. 7.  – Ne: 15. nedeľa v Cezročnom období 
                     Preblahoslavená Panna Mária Karmelská – tohto roku sa neslávi   
17. 7.  – Po: Sv. Andrej-Svorad a Benedikt, pustovníci; spomienka 
18. 7.  – Ut: Bl. Pavol Peter Gojdič, biskup a mučeník 
20. 7.  – Št: Sv. Apolinár, biskup, mučeník; ľubovoľná spomienka 
21. 7.  – Pi: Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz, učiteľ Cirkvi; ľubovoľná spomienka 
22. 7.  – So: Sv. Mária Magdaléna; sviatok 
23. 7.  – Ne: 16. nedeľa v Cezročnom období 
24. 7.  – Po: Sv. Sarbel Makhluf, kňaz; ľubovoľná spomienka 
25. 7.  – Ut: Sv. Jakub, apoštol; sviatok 
26. 7.  – St: Sv. Joachim a sv. Anna, rodičia Panny Márie; spomienka 
27. 7.  – Št: Sv. Gorazd a spoločníci; spomienka 
29. 7.  – So: Sv. Marta; spomienka 
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    Z farskej matriky 

MYŠLIENKA 
Najkratšie odpovede: áno a nie vyžadujú najdlhšie premýšľanie 

Niektoré pamätné dni 
 
16. júla: Výročie biskupskej vysviacky Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa  
 (2005). 
17. júla: Výročný deň smrti blahoslaveného preosvieteného vladyku Pavla Petra Gojdiča OSBM,  
 prešovského eparchiálneho biskupa (1960).  
20. júla: Výročie biskupskej vysviacky Mons. Jozefa Zlatňanského, emeritného sekretára  Interdikas
 teriálnej komisie pre Cirkev vo východnej Európe (1977). 
27. júla: 1. výročie smrti arcibiskupa Mons. Dominika Hrušovského, emeritného bratislavsko- 
 trnavského pomocného biskupa a emeritného nuncia v Bielorusku. 
23. júla: Výročný deň smrti blahoslaveného preosvieteného  vladyku Vasiľa Hopka, prešovského  
 pomocného biskupa (1976). 

 
KRSTY: Anna Boguská, Tomáš Zeleňak, 
Jakub Goga, Eliáš Vardžik, Ferran-Ciscar 
Kulan,    
POHREBY: (81)Anna Šestáková, 
(60) Anton Kožej, (58) Mária Šandorová,     

OHLÁŠKY 
•  Cyril Štempák, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Michaela Nováková, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  

            Ohlasujú sa prvý- a druhýkrát. 
 

• Ján Kočiš, narodený v Michalovciach a bývajúci v Lastomíre, 
Romana Nguyenová, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  
            Ohlasujú sa prvý- a druhýkrát.  
• Dominik Rypák, narodený v Dolnom Kubíne a bývajúci v Zákamennom, 
Michaela Hreňová, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  
            Ohlasujú sa prvý- a druhýkrát 


