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 Pani učiteľka vysvetľuje deťom 
látku, ale všetci sa na ňu len 
nechápavo pozerajú, čo ju, 
samozrejme, úplne „vytočí“, preto 
nahnevane hovorí :  
 „Teraz nech sa postaví každý, 
kto si myslí, že je sprostý!“ Po chvíli 
sa postaví Móricko. Učiteľka sa 
potešila, že je úprimný, a hovorí: 
„Tak, Móricko, ty si myslíš, že si 
sprostý?“  
Móricko nahodí škodoradostný 
úsmev a povie: „Nie, prosím, iba sa 
mi zdalo nefér......“ Dokončenie je v osemsmerovke. 
 
ÁRON, CECÍLIA, CÍCER, HEX, KARTOGRAF,  KOSTOL, KOSŤ, KOŠICE, MIX, NETOPIER, OLEJ, OROL, PALMA, POKORA, 

1. Všetkými smermi 
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R S S H J Ť L T O T X A R 

E Á E K E O O A Ť N I F S 

T X O R O L V A P M M Ú ! 

  
 

 Koľko je pol druhej tretiny zo sto? 

3. Takmer bez počítania 

...beánia? 2. Čo znamená... 

  

  

 1. Tá dobrá správa je, že za to dostaneme päť 
oscarov! 
 2. ambona = miesto na čítanie biblických textov 
(pôvodne v starokresťanských chrámoch) 
 3. Pred troma rokmi (vtedy mal otec 30 rokov, syn 
3 roky; 30 : 3 = 10).                                                    -gk-                       

Odpovede z čísla 9/2001 

Zasmejme sa 

 V Rusku sa pýta 
z a h r a n i č n ý  n o v i n á r 
jednoduchého starčeka: - 
Čo budete robiť, keď v 
Rusku nastane blahobyt? 
Dedko hovorí:  

- 

Bystrým 
hlavičkám 

Aj takúto podobu môžu mať Vianoce 

Rozprávanie o fyzike  (o prírode) 
Aký bol rok 2001? 

Rozhovor s vdp. Danielom Mikulom 

31. XII. 2001 
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 Milí čitatelia, v tomto čísle Hodkovských novín sa prenesieme do 
obdobia po druhej svetovej vojne. 

 
 
 

  Nový rok začína obyvateľstvo pomocou božou, lebo keď Boh pomáha, všetko 
je ľahko, keď On opúšťa, všetko je ťažko. 
     Rok 1946 začína sa spokojnejšie. Strašná búrka, ktorá zúrila celým svetom, sa  

už utíšila, ostávajú v duši obyvateľstva smutné spomienky na ňu. Zvláštne ťažkým 
srdcom spomínajú na predošlé časy tí, ktorým sa otcovia alebo mužovia nevrátili 
domov. 
     Počasie je dosť priaznivé, ale zima suchá, snehu je málo, čo neznamená dobre 
pre jesenné osivo. Jarné práce sa začínajú v riadny čas. Dni sú pekné slnečné, ale 
dažďa  je málo, preto je obava, že úroda bude slabá. Mesiac máj, na ktorý sa 

 Poznáte históriu našej obce ?  (X.) 

Rok 1946 

Pohľad na Hodkovce (marec 2001). 
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Dozvuk k roku 2001 

Mohol snáď  svet byť tvojím . . . . . . a nie je. 
Nežalosti nad tým - veď on nič nie je! 
Alebo snáď si svet  získal a raduješ sa? 

Nie, neteš sa z toho, on spásu ti neprinesie. 
Ba naopak, on môže ju len zmariť. 

Nový rok - nový život 
Nový život znamená novú prácu. 
Nová práca znamená novú zodpovednosť. 
 
 

 Redakcia úprimne ďakuje všetkým, 
ktorí nám pomohli pri tvorbe prvého 
ročníka Hodkovských novín.  
 Všetkým našim čitateľom želáme 
pevné zdravie, veľa šťastie a mnoho 
pracovných i osobných úspechov. 
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Zdravie podľa abecedy 

k makrocytárnej anémii. 
Úrad USA pre výživu 
a lieky (FDA), vedomý si 
poznatku, že nedostatok 
kyseliny listovej môže 
v y v o l a ť  c h y b y 
miechového kanála, 
doporučuje pravidelné 
denné užívanie 400   mg 
kyseliny listovej každej 
žene v období plodnosti. 
 
 Aká je potrebná denná 
dávka? 
  
 Alkoholici, tehotné 
ženy, starší ľudia a tí, 
ktorí majú nízkokalorickú 
diétu (jedia málo zo 
z d r a v o t n ý c h  a l e b o 
finančných dôvodov 
a  s t r a v u j ú  s a 
jednostranne), chorí 
trpiaci kosáčikovitou 
a n é m i o u  m a j ú 
p r a v d e p o d o b n e 

miechového kanála 
(napríklad spina bifida). 
• Zmierňuje bolesť. 
• Spolu s kyselinou 
paraaminobenzoovou 
a  k y s e l i n o u 
pantoténovou spomaľuje 
šedivenie vlasov. 
• Chráni proti tlejúcim, 
vredovým afekciám. 
• Spolu so železom, 
meďou a vitamínom C 
chráni pred anémiou 
a lieči už existujúcu 
málokrvnosť. 
• Je nevyhnutná pre 
t v o r b u  č e r v e n ý c h 
krviniek, účinok sa 
prejavuje v červenej 
zložke kostnej drene. 

• Kladne vplýva na 
m e t a b o l i z m u s 
bielkovín. 
• Podporuje rast. 
 
V  k t o r ý c h 
pot rav inách  ju 
nájdeme? 
 
 V  z e l e n i n e 
s tmavozelenými 
listami, pečeni, 
obličkách, droždí. 
  
Čo spôsobuje jej 
nedostatok? 
  
 N e d o s t a t o k 
kyseliny listovej 
v živinách vedie 

 V našej abecede 
zdravia nasleduje                                                                     

Iné pomenovanie 
  
 Soli kyseliny listovej 
sa volajú foláty. Dávka sa 
udáva v mikrogramoch. 
  
Ako vám môže pomôcť? 
 

• Podporuje tvorbu 
mlieka u dojčiacej matky. 
• Má význam pre 
udržanie zdravej kože. 
• Môže zabrániť vzniku 
v ý v o j o v ý c h  c h ý b 
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KYSELINA  LISTOVÁ 
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občania najviac spoliehali, je 
suchý a dosť chladný, preto 
obilie sa slabo vyvíja. 
     V máji konali sa prvé voľby 
v slobodnej ČSR. Boli štyri 
kandidáti listiny: 
1. Komunistickej strany 
2. Demokratickej strany 
3. Strany slobody a 
4. Strany práce 
     Voľby sa konali podľa 
pr ed p i sov .  V  d ed ink e 
Hodkovce najviacej hlasov 
mala Demokratická  strana. 
Počet hlasov bol 97, KSS – 3 
hlasy, Strana slobody – 27 
hlasov, Strana práce – 6 
hlasov. 
     V MNV neboli zmeny,  
ostáva tak, ako bol pred 
voľbami. Obyvateľstvo tunajšej 
obce v mesiaci máji sa 
zúčastnilo aj na niekoľkých 
oslavách v Šemši, lebo 
osvetová činnosť má tam svoje 
stredisko, keďže sa osvedčuje 
zvlášť v škole. 1. mája 
dôstojným spôsobom oslávili 
„Sviatok práce“ a 4. mája so žiaľom spomínali na bohatiera M. R. Štefánika, ktorý 
pracoval neochvejne za oslobodenie ČSR, pracoval za vlasť, po ktorej tak túžil 
a nakoniec svojim životom ju zaplatil. 11. mája usporiadaná bola stromková 
slávnosť. Občania a žiaci vyšli do prírody na Pálovu horu. Žiaci zasadili stromček, 
pri ktorom p. učiteľ Rodák prednášal o ochrane a o pestovaní ovocných a lesných 
stromov. 
     Toho leta sa uskutočňuje oprava kostola. Ako milodar svoju prácu obetoval Ján 
Dubovský a Ján Varga, vidiac veľkú potrebu kostola pre dedinu. Urobili sa len 
najpotrebnejšie opravy, lebo väčšia oprava nebola dovolená. Kostolík bol 
opravený zo štedrosti občanov tunajšej obce.      
     Úroda zemiakov je dobrá, vykopávajú sa v riadnom čase. Jesenné práce sa tiež 
poriadne konajú, kým nútia gazdov pracovať už len doma. 

 Pripravili Lenka, -gk- 

Holička - 727m (december 2000). 
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Aký bol rok 2001? 

 Rok, ktorý je už za nami, nebol takým rokom, aký sme očakávali. 
Prečo? Pre nás i pre celú našu spoločnosť bola hlavnou úlohou „ 
Reforma verejnej správy “ (voľby do VÚC). Žiaľ, táto reforma už pri 
naštartovaní a dlhom diskutovaní nielenže meškala, ale bola aj dosť 
nezrozumiteľná. Skutočnú vizitku vystavil samotný volič svojou 
historicky najnižšou účasťou na voľbách v našej obci. Skrátka - volič 
prejavil nezáujem o naše i verejné záujmy.  
 Štátna správa a verejná správa začínajú svoju novú históriu. Dobre 
vieme, že nikto z nás nie je jasnovidcom, ako to bude vyzerať v 
každodennom živote. OcÚ čaká namáhavý, ťažký a vyčerpávajúci rok. 
Našou úlohou bude však zachovať  všetko to, čo bolo dobré a pozitívne 
pre našu obec. Nesmieme dopustiť, aby sa naša obec zadĺžila! Pre 
našu mladú generáciu by to bolo veľmi bolestivé. V našich obecných 
nariadeniach nebudeme využívať  zákon o poplatkoch za komunálny 
odpad na m a x i m u m . Budeme prihliadať  pri tom na naše obecné 
podmienky. 
 Ďalej— čo nás čaká a nás neminie:  
 1. Budú to opäť parlamentné voľby a voľby do obecného 
zastupiteľstva. 
 2. OcÚ v Hodkovciach chce vytvoriť dostatočný časový priestor na 
predloženie a pripomienkovanie „Plánu rozvoja našej obce“. 
 3. Počas celého roka sa budú musieť realizovať úlohy vyplývajúce z 
novej reformy verejnej správy. Do uvedenej realizácie verejnej správy 
bude potrebné zapojenie všetkých občanov našej obce. 
 Aký bude nastávajúci rok 2002? Naozaj výnimočný?  
 Dobre vieme, že všade okolo nás, v televízii i v tlači, sa ozývajú samé 
predsavzatia a najlepšie želania. A splnia sa?   
 Aj najväčší pesimista z hĺbky duše dúfa, že príde rok, v ktorom bude 
menej problémov, ale viac lásky, šťastia a pokoja v našom živote. Bude 
to tak? Odpoveď hľadáme všetci. Veľa bude záležať na nás samých. 
Aby bolo viac ohľaduplnosti, tolerancie a slušnosti medzi našimi 
ob č a n m i  - dúfam, že si to všetci želáme. S P L N Í  S A  
T O ?   

Starosta OcÚ 
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sa vráti ako lúč b’ vpravo. Ak sa pozriete bližšie do odrazového sklíčka, uvidíte 
množstvo na seba kolmých rovných plôch. A preto sa vám zablysne, aj keď naň 
zasvietite zboku. 
 To je dnes všetko. Ak sa budete pozerať okolo seba s otvorenými očami, určite aj 
vy objavíte veci, ktoré sa druhým zdajú samozrejmé, ale až pri hlbšom zamyslení 
zistíte, že vlastne vôbec neviete, ako pracujú. Nabudúce sa pozrieme na vodu. 
                                                                                                                                               

 Pripravil –rv-    

Z nášho jazyka 

 Kedy píšeme Nový rok a kedy nový rok? 
 Dvojslovné pomenovanie nový rok môže označovať dve vnútorne späté veci podľa 
toho, či prídavné meno nový napíšeme s veľkým alebo s malým písmenom na 
začiatku: 1. Nový rok (1. január, sviatok prvého dňa v roku), ale 2. nový rok (celý 
práve prichádzajúci alebo rozbiehajúci sa rok: obdobie od 1. januára do 31. 
decembra vrátane). Znázorní to veta Na Nový rok želáme svojim priateľom a známym 
šťastný nový rok. Proti vlastnému menu Nový rok stojí vlastné meno Starý rok (deň 
31. decembra, Silvestra), proti všeobecnému nový rok je pomenovanie starý rok; 
označuje rok, ktorý sa práve skončil alebo sa dokončuje. 
                Podľa knihy Jazyková poradňa odpovedá spracovala –iš

        
 Nie je to prvýkrát čo niekto zámerne poškodzuje 
zeleň na obecnom priestranstve. Je smutné, že v 
Hodkovciach sú aj takí „ľudia“, ktorí si chcú takýmto 
spôsobom spríjemniť Vianoce.  Nevieme si predstaviť 
ako môžu plnohodnotne prežívať pod  takto 
ukradnutým stromčekom sviatky lásky, pokoja a 
zmierenia. Zrejme vôbec, ale vôbec nepochopili význam 
týchto sviatkov. 
 Týmto  skutkom  spôsobil škodu nielen Obecnému 

Úradu, ale zároveň ukázal svoju hlbokú 
neúctu k práci ostatných Hodkovčanov, 
ktorí vo svojom voľnom čase po minulé 
roky vysadili tieto stromy. Týmto zničil ich 
päťročné úsilie, a preto by si sa mal nad 
sebou ako človekom a svojím konaním 

  Aj takúto podobu môžu mať Vianoce 
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O zrkadlách  

 

 

 Ako som vám sľúbil, vraciam sa k vám dnes so zrkadlom. Určite sa s ním 
stretávate každé ráno v kúpeľni. Dnes by som vám povedal o niektorých zrkadlách, 
ktoré si možno ani neuvedomujete a pritom sa s nimi stretávate možno ešte 
častejšie než so zrkadlom v kúpeľni. 
     Všetko sa to začalo raz ráno pri raňajkách, keď sa ma môj syn opýtal pri miešaní 
kakaa: „Prečo, keď sa pozriem do lyžičky, vidím sa dole hlavou a keď sa pozriem z 
druhej strany, tak sa vidím normálne?" Neveriacky som poprezeral všetky lyžičky, 
ktoré som doma našiel, a skutočne - ak sa pozriete do lyžičky z jej dutej strany, vidíte 
prevrátený obraz, a keď sa pozriete z vypuklej strany, obraz je priamy. Samozrejme, 
že vysvetlenie mi bolo jasné, ale prekvapený som bol z toho, že aj keď sa s lyžičkou 
stretávam každý deň už tridsať rokov, nikdy mi neprišlo pozrieť sa na ňu ako na 
zrkadlo.  Pretože v tomto prípade ide o zrkadlo duté a vypuklé. Fyzika má v tomto 
jasno: obraz vo vypuklom zrkadle je vždy priamy a zmenšený, zatiaľ čo obraz v dutom 
zrkadle bude závisieť od polohy, z ktorej sa doň pozeráme. Ak sa doň pozerám z 
väčšej diaľky, obraz je prevrátený a zmenšený, avšak keď položím prst do lyžičky, 
jeho obraz bude priamy a ešte aj zväčšený. Takže keď nabudúce budete držať v ruke 
lyžičku, pozrite sa, či aj vaša je taká istá. 
 Ešte vám chcem ponúknuť jeden prípad zrkadla, s ktorým sa často stretávate a 

ani si to neuvedomujete: ide o odrazové sklíčko. Nie je to obyčajné zrkadlo. Ak sa 
chcete vidieť v obyčajnom zrkadle, musíte sa postaviť kolmo predeň. Avšak odrazové 
sklíčko vám zasvieti,  aj keď sa naň pozeráte alebo naň zasvietite zboku. Využíva sa 
tu fígeľ s dvoma zrkadlami. Ak položíte dve obyčajné zrkadlá na seba kolmo, každý 
svetelný lúč, ktorý k ním priletí, odrazí sa v tom istom smere (viď obrázok vpravo). 
Lúč a, ktorý prichádza zľava, sa vráti ako lúč a’ vľavo. Lúč b, ktorý prichádza sprava, 

Rozprávanie o fyzike (o prírode) 
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Osobnosť  nášho duchovného života 

 Na záver tohto roka vám 
ponúkame rozhovor s človekom, 
ktorého povolanie, 
oddávna vážené 
n a j m ä  m e d z i 
veriacimi, je zároveň 
poslaním, s horlivým 
šírite ľom Božieho 
slova, duchovným 
otcom Mgr. Danielom 
MIKULOM. 
 
- Najkrajšie obdobie života človeka je 
detstvo a mladosť. Ako si spomínate na 
tieto chvíle?  
- Svoje detstvo som prežil v Dlhom nad 
Cirochou. Navštevoval som tu materskú 
i základnú školu. Počas 
základnej školy som 
študoval hru na akordeóne 
v Ľudovej škole v Snine. 
V Snine som vyštudoval aj 
gymnázium. Popri štúdiu 
na strednej škole som 
pokračoval v ľudovej škole 
umenia , ktorá bola v tej 
istej budove ako gymnázium. 
 
- Kedy ste pocítili volanie stať sa 
kňazom? 
- Na gymnázium som išiel s tým, že sa 
chcem stať kňazom. Túžbu som 
pociťoval už v detstve.  Môj strýko je 
kňazom. Pochádzam zo zbožnej rodiny; 
miništroval som od detstva. Počas 
gymnázia  som sa však ešte stále 
rozhodoval. Po gymnáziu som nešiel 

hneď na teológiu. Učitelia vedeli, že sa 
chcem stať kňazom, a preto sa snažili 
ma od toho odhovoriť. Triedna na mňa 
robila nátlak aj z ekonomických dôvodov 
(finančne by bola krátená, keby žiak z jej 
triedy išiel študovať teológiu). Po 
ukončení gymnázia som pracoval v JRD  
v Dlhom. V roku 1987 som si  podal 
prihlášku, žiaľ, nevzali ma. Dva roky som 
pracoval ako vodič na pošte. Po páde 
komunizmu som si podal znovu 
prihlášku na teológiu a vzali ma. 
Študoval  som v Spišskej  Kapitule.  
Štúdium  teológie je rozdelené na dve 
časti: 1. časť -  3 roky – filozofia,  
     2. časť -  3 roky – teológia. 
Štúdium som začínal druhým ročníkom. 
Prednášali nám viac jazykov, gréčtinu, 
hebrejčinu, latinčinu, staroslovienčinu a 
voliteľný živý jazyk som mal nemčinu, 
preto to bolo náročnejšie. V roku 1994 
m a 
vysvätili 
z a 
diakona 
a o rok 
neskôr , 
17. 06. 
1 9 9 5 , 
m a 
b i s k u p 
Bernard 
B o b e r 
v našom 
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novopostavenom kostole vysvätil spolu 
s mojimi troma spolužiakmi, ktorý 
pochádzali tiež z našej farnosti, za 
kňaza. Primície sme mali na druhý deň 
spoločne. 

 
- Uvažovali ste  aj nad iným povolaním? 
- Mal som aj iné túžby, ale neviem, či by 
som ich vedel naplniť. Možno by to bola 
aj medicína, pretože pre toto som mal aj 
na gymnáziu predpoklady. 
- Kde všade ste pôsobili? 
- Moje prvé pôsobisko boli Lipany, ktoré 
sú od Prešova vzdialené asi 20 km, 
spomínam si na to veľmi živo. Duchovný 
život tam bol na veľmi vysokej úrovni. 
Kvôli mladým som si dokonca kúpil aj 
bicykel, aby som s nimi chodil na výlety. 
O rok ma preložili do Prešova, do kostola 
sv.  Mikuláša a v r.1997 som prišiel do 
Nováčan. Priznám sa, nevedel som, kde 
to vlastne je, pretože Nováčany neboli 
ani na mape; inú mapu som nemal.  
 
- Čo pokladáte za svoje najväčšie 
poslanie? 

- Ako kňaz mam jednoznačné poslanie, 
a to byť druhým Kristom a viesť ľudí 
k Bohu. V tejto farnosti je mojím 
poslaním prehĺbiť  duchovný život ľudí 
a ich nadšenie. Ľudia sú tu viac 
materialistickí. Robím len to, čo môžem. 
Videl som potrebu novej fary. Stará fara 
nie je dôstojné miesto pre farský úrad 
a pre kňaza. Stavba novej fary zabrala 
kus môjho života.  
 
- Aké boli prvé pocity po príchode do 
Nováčan ? 
- Pochádzam z dediny, kde je živý 
náboženský život. Lipany sú živá farnosť 
a tak isto aj Prešov. Prišiel som tu a bolo 
to pre mňa schladenie, ale dnes si 
uvedomujem, že som prišiel do iného 
prostredia. Je tu ešte celkom dobré 
prostredie, stačí zájsť ďalej do 
Rožňavskej diecézy, tam je to už horšie.  
 
- Ako vnímate súčasný svet z pohľadu 
kňaza ? 
- Ľudia niekedy urobia radšej to, čo sa im 
zakazuje ako to, čo je dobré. Svet sa 
rýchlo mení, ale určité hodnoty 
zostávajú. Prichádzajú a odchádzajú 
rôzne módy, ale Kristovo evanjelium je 
stále platné, lebo Boh stále pozýva 
človeka a človek akoby chcel povedať: 
„Počkaj, Bože, toto vybavím, hento 
spravím.“ A potom zistí, že krásny život 
s Bohom ušiel a je znechutený 
a sklamaný. Potom uteká do kostola 
zadosťučiniť za svoj život. Chcem 
povzbudiť ľudí,  Pán Boh nič neberie, On 
len dáva, aby sme mali na prvom mieste 
spoločenstvo s Bohom, nesmieme 
vyškrtnúť skutočné hodnoty ako 
duchovný život, eucharistiu, svätú omšu 
a modlitbu.  
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- Na základe čoho ste sa rozhodli 
študovať masmediálnu komunikáciu aj 
napriek práci s farnosťou? 
- Človek sa musí celý život učiť. Chcel 
som študovať čosi nezvyčajné, niečo 
potrebné. Čím viac študujem, tým viac si 
uvedomujem, aký vplyv majú médiá na 
ľudí. Médiá akoby zobrali Rubikovu 
kocku a začali skladať a rozkladať farby. 
Vyzývam mladých ľudí, aby študovali aj 
žurnalistiku. Vzdelávanie sa mi zdalo 
zaujímavé, ale teraz vidím, že aj 
potrebné. Medzitým ma biskup určil do 
Rady pre spoločenské oznamovacie 
prostriedky pri Kongregácii biskupov 
Slovenska. Chodím raz do mesiaca do 
Bratislavy. Predsedom je arcibiskup Ján 
Sokol a sedia okolo mňa kapacity, medzi 
ktorými sa cítim ako nováčik. 
 
- V súčasnosti nás z každej strany 
obklopujú agresívne 
médiá. Ako sa brániť 
ich útokom?  
- Ľuďom hrozí to, že 
sa uzabávajú do 
smrti. Treba si 
uvedomiť, že nie 
všetko, čo médiá 
ponúkajú, je dobré 
a má dobrý vplyv. Je 
potrebné, aby sa 
človek vychovával 
sám. Chcem vyzvať 
veriacich, keď vidia niečo negatívne 
v médiách, aby vzali pero a papier 
a napísali, že to a to sa im nepáči a je to 
nezlučiteľné s názorom kresťana. 
 
- Sú Vianoce. Čo pre Vás znamenajú tieto 
sviatky?  

- Vianoce hovoria o láske Božej a naša 
úloha je odpovedať na túto lásku. Boh 
miloval svet a poslal na zem svojho Syna 
a zrodila sa Láska. Pre mňa znamenajú 
odpustenie a zblíženie sa v rodinách. Bol 
by som rád, keby pre ľudí vo farnosti bol 
tento čas príležitosťou na to, aby si 
odpustili, aby sa zmierili, aby sme do 
svojho života vniesli tajomstvo Ježiša 
Krista.  
 
- Prezraďte nám nejakú zaujímavú 
príhodu spojenú s Vianocami. 
- Mladí mi veľmi krásne spríjemnili môj 
prvý Štedrý večer prežitý mimo mojej 
r o d i n y .  D o s l o v a  u t i e k l i  o d 
štedrovečerných stolov, aby mi mohli 
ozdobiť stromček, dať darčeky, zapriať 
veselé Vianoce. 
 
- Ako sa pozeráte na našu mládež 
a zvlášť na birmovancov? 
- Človek musí prekonávať určité 
prekážky. Ja som tiež v určitom zmysle 
učiteľ, tiež ich chcem niečo naučiť, ja ich 
nemôžem pustiť na birmovku len tak, 
mám za nich zodpovednosť pred Bohom. 
Birmovka nie je cirkus Humberto, je to 
sviatosť  kresťanskej dospelosti. Mladí 
musia dokázať vieru. Pán Ježiš povedal: 
„Nehádžte perly sviniam!“ Nemyslím si, 
že som prísny, keď chcem, aby 
birmovanci chodili na svätú omšu 
a nestáli v zastávke a išli raz za mesiac 
na svätú spoveď, je to povinnosť 
každého kresťana. Chcem sa spýtať 
rodičov, či si uvedomujú, na čo sa 
pripravujú ich deti. Preto by mali byť na 
nich prísni hlavne oni. Ja sa snažím 
vychádzať s každým priateľsky, 
prižmurujem oči nad mnohými vecami. 
 


