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Nedeľa 25. januára 2004
3. nedeľa v období cez rok

IANOCE SÚ NAJKRAJŠIE
sviatky roka. Veľa ľudí to hovo-
rí a myslím si, že majú úplnú

pravdu. Majú v sebe také zvláštne
čaro. Vtedy sú ľudia k sebe milší,
tolerantnejší, ohľaduplnejší a láska-
vejší. Je to možno tým, že ľudia si
prajú pokoj, radosť a lásku.

Počas Vianoc vládne v kostole ta-
ká rodinná atmosféra. Ľudia sa na
seba milo pozerajú, aj keď sa nepoz-
najú. Kostoly sú pekne vyzdobené.
Rozvoniavajú živé stromčeky, na
ktorých svietia svetielka. Vtedy pre-
žívame sväté omše úplne inak ako
vo všedné dni a počas nedieľ.
Spríjemnia ich spevy našich zborov,
ktoré spievajú
vianočné pies-
ne. Vtedy asi
každý človek
zabúda na svo-
je problémy,
starosti a túži
vo svojom srdci
urobiť niečo
dobré pre toho
druhého.

Vianoce si
môžeme zacho-
vať vo svojom
srdci po celý
rok, keď dovolí-
me malému Je-
žiškovi, aby
rástol v našom

srdci. Nech to je takým odrazovým
mostíkom pre náš život. Nebuďme
ako malé deti, že sa rozbehneme po
tom najlacnejšom, keď Ježiš má pre
nás pripravené veľké veci. Koľko
milosti ostane u Ježiša, ktoré si ne-
vyberieme, lebo o nich nevieme. Ne-
buďme ako tie nemúdre panny,
ktoré si mysleli, že im olej vystačí
a pre svoju lenivosť sa nestihli vrá-
tiť. Oslavujme vo svojom srdci Via-
noce každý deň, a to tým, že aj my
sa postavíme do radu, kde sa rozdá-
vajú denne milosti. Pretože nevieme
ani dňa, ani hodiny.

Prajem vám veľa Božích milostí
a dôveru v Boha.      – kuch –

SPOMIENKA NA VIANOCESPOMIENKA NA VIANOCESPOMIENKA NA VIANOCESPOMIENKA NA VIANOCESPOMIENKA NA VIANOCESPOMIENKA NA VIANOCESPOMIENKA NA VIANOCESPOMIENKA NA VIANOCESPOMIENKA NA VIANOCESPOMIENKA NA VIANOCE

Vianočný stromček našich detí.

EŽIŠ JE DEJINNOU udalosťou.
On má svoje miesto a čas. Boh
prehovoril: k Abrahámovi, k Moj-

žišovi, k prorokom. A prehovoril cez
Ježiša.

Boh hovorí aj dnes: k ľuďom, k spo-
ločenstvu. Jeho slovo počúva človek,
ktorý sa sústreďuje, spoločenstvo,
ktoré sa zhromažďuje, aby počúvalo
a odpovedalo: „Amen. Tak je to, tak
nech to je.“

V prvom Ježišovom vystúpení evan-
jelista už vidí naznačenú celú ďalšiu
Ježišovu činnosť a jeho osud. Ježiš
učí s podmanivou mocou, ale keď sa
poslucháči majú rozhodnúť, odmieta-
jú ho. Pritom majú nejasné tušenie,
že tu ide o život a smrť. Ježiša by
mohli definitívne odmietnuť a zbaviť
sa ho len tak, keby ho mohli zabiť.

Zákon sa čítal v synagógach každú
sobotu a učitelia ho vysvetľovali. Tak
sa ľud čoraz pevnejšie spájal s Bo-
hom. Aj Kristus, keď vošiel do naza-
retskej synagógy, bol vyzvaný, aby čí-
tal. Prvotná Cirkev verne zachovávala
túto obyčaj, lebo tak poznávali Boha

»DUCH P»DUCH P»DUCH P»DUCH P»DUCH PÁNA JE NADO MNOU«ÁNA JE NADO MNOU«ÁNA JE NADO MNOU«ÁNA JE NADO MNOU«ÁNA JE NADO MNOU«»DUCH PÁNA JE NADO MNOU«»DUCH PÁNA JE NADO MNOU«»DUCH PÁNA JE NADO MNOU«»DUCH PÁNA JE NADO MNOU«»DUCH PÁNA JE NADO MNOU«
(Lk 4, 18)

i jeho svä-
tú vôľu,
tak sa uči-
li jeho zá-
k o n o m …
Toto číta-
nie bolo
veľmi dô-
ležité pre ich život, stalo sa stredo-
bodom života Božieho ľudu, stalo sa
stredobodom života každého jednot-
livca.

Sväté písmo a jeho vysvetľovanie
je aj v našom živote dôležité, lebo
v ňom poznávame Božiu vôľu a čoraz
tesnejšie sa zjednocujeme s Bohom.
Nie menej dôležitá je však aj úloha
tých, ktorí ho vysvetľujú, tých, kto-
rých k tomu Boh povolal. Nech náš
duchovný zrak je vždy upriamený na
Ježiša, aby ani jedno slovo nebolo
prepočuté, pretože v každom jednom
je pre nás Božie posolstvo. Veď či si
často medzi sebou nehovoríme: „Pri-
šiel som na svätú omšu a práve tam
som počul, čo je pre môj život po-
trebné. A to práve teraz!“  – jg –



Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 8.00 9.00

Z.Hradište 17.00 10.30

1.2.2004 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna V. Leško M. Sakáčová M. Žiaranová

žalmy
2. čítanie M. Ščerbej P. Urban P. Lörinc J. Kucharčík

prosby A. Zapotoková Z. Lešková J. Hudáček
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Adorácia bude vo štvrtok, začiatok po sv. omši o 11.30, záver po večernej sv. omši.
Vo Vojčiciach budú v nedeľu 1. 2. o 14.00 vešpery.
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ieDEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Timoteja a Títa, bs. 6.45

2 Tim 1,1-8; Ž 96; Lk 10,1-9 11.30 †  Michal, Anna, Mária

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. 18.00 † Imrich

Sv. Angely Merici, pn. 6.45
2 Sam 6,12b-19; Ž 24; Mk 3,31-35 11.30 † Michal, Anna, Mária

Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. 18.00 † Juliana, Vojtech

Sv. Tomáša Akvinského, kň. uč. 6.45
     2 Sam 7,4-17; Ž 89; Mk 4,1-20             Tvoje 11.30 † Ján

milosrdenstvo,Pane,ospevovať budem naveky. 18.00 † Peter Švehla

6.45
2 Sam 7,18-19.24-29; Ž 132; Mk 4,21-25 11.30 † Ján, František

Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. 18.00 † Ladislav, Alexander, Mária

6.45
2 Sam 11,1-17; Ž 51; Mk 4,26-34 11.30 ¤ František

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. 18.00 ¤ Zuzana, Mária, Peter

Sv. Jána Boska, kň. 6.40 † Štefan

2 Sam 12,1-7a.10-17; Ž 51; Mk 4,35-41

Bože, stvor vo mne srdce čisté. 18.00 ¤ ružencové bratstvo za mládež

7.30 ¤ Jozef s rodinou

9.00

10.30 ¤ Igor s rodinou 

15.00 Modlitby matiek
Jer 1,4-5.17-19;Ž 71;1Kor 12,31-13,13;Lk 4,21-30 18.00 ¤ Ružena, Mária, Viera s rod.

So     
31. 1.

4. nedeľa v období cez rok      Ne     
1. 2.

Pi     
30. 1.

Po     
26. 1.

Ut     
27. 1.

St     
28. 1.

Št     
29. 1. 
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Zostatok z r. 2002 36.058,-

PRÍJMY: Spolu     229.490,-

VÝDAVKY:
energia 111.494,-
fond ABÚ 5.322,-
ostatné 64.843,-
- údržba kostola, kaplnky...

Spolu: 181.659,-
Zostatok za r. 2003 83.889,-

Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00  – Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00

– ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE
Zostatok z r. 2002 60.260,-

PRÍJMY:
zvonček 26.143,-
zbierky vo farnosti 86.479,-
zbierky domácich 74.350,-

Spolu: 186.972,-

VÝDAVKY:
projekt na kostol
a poplatky 67.056,-

Zostatok za r. 2003 180.176,-

HOSPODÁRENIE ZA ROK 2003 SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

SV. KANUT, DÁNSKY kráľ,
bol 8. synom Svena III. V r.
1080 sa stal dánskym krá-
ľom. Bol to človek nábožný

a veľmi horlivý, prísnym pôstom
krotil svoje telo, nosil drsné
oblečenie, občas sa bičoval. Vrúcne
sa modlil za seba i za ľud. Všemožne
podporoval kňazov, lebo jeho poddaní
ich považovali za cudzincov bez prá-
va. Kňazov preto povýšil na úroveň
kniežat a šľachticov krajiny, dal im
rozličné slobody a výsady, aby si ich
národ vážil a ctil.

Namiesto starých drevených kos-
tolov začal stavať nové, murované a
ozdoboval ich kráľovskou nádherou.

Bol skromný a pokorný. Všade a
vždy sa koril všemohúcemu Bohu,
ale nezanedbával ani spravovanie
svojej ríše. Prísne vysluhoval právo a
spravodlivosť. Zastával vdovy a siroty
a trestal aj kniežatá, ak utláčali pod-
daných. Nespokojnosť veľmožov s je-
ho nestrannou prísnosťou a zavede-
ním cirkevného desiatku na výživu
duchovenstva využil kráľov brat Olaf,
ktorý ho chcel zbaviť trónu. Intrigami
a poburovaním dosiahol povstanie
roľníkov.

Kráľ musel ujsť. Odobral sa do
Odensee na dánskom ostrove Funen
(Fyn). V kostole sv. Albana prijal sv.
sviatosti, lebo predvídal svoju smrť.
Povstalci obkľúčili kostol. Kanut sa
modlil pri oltári. Keď povstalci vnikli
do chrámu, prebodli ho kopijou. Stalo
sa to 10. 7. 1086. Jeho telo pochovali
v tom istom kostole. Keď sa pri jeho
hrobe stalo niekoľko mimoriadnych
udalostí, biskup z Odensee v r. 1095
dal preložiť jeho pozostatky do novej
truhly a preniesť do katedrály mesta.
Dodnes sa nachádzajú v luteránskom
dóme v Odensee.       – rm –

19. JANUÁR – SV. KANUT
(1040?-1086)

1. V stredu o 17.15 bude stretnutie
prvoprijímajúcich deti skupina p.
dekana a katechétky Beaty.

2. Večerné piatkové sv. omše sú pre
birmovancov povinné. Budeme kon-
trolovať účasť.

3. Bohuznámi venovali na organ 5000
Sk a na farské potreby 2000 Sk.

4. Organizuje sa ďakovná púť do Rí-
ma. Záujemci nech sa prihlásia v
sakristii do utorka 27.1. Termín
zájazdu je od 13.2.2004.

5. Spevácky zbor dospelých rád príjme
medzi seba nových členov. Prihlás-
te sa u p. Ďuristovej.

6. Errata: Prosíme čitateľov o ospra-
vedlnenie a opravu chyby v minulom
čísle časopisu. V údajoch o hospodá-
rení za r. 2003 bola zle spočítaná
suma výdavkov spolu. Správna suma
má byť 1.666.340,- Sk.

OZNAMY



PREAMBULA
Kódex kánonického práva stanovuje,
že každá farnosť má mať ekonomic-
kú radu, ktorej činnosť je riadená
univerzálnym právom Cirkvi a nor-
mami diecézneho biskupa (kán. 537)

1. NÁZOV
Názov rady je „Farská ekonomická

rada“ (ďalej iba FER).

2. POVAHA A ÚLOHA
2.1 FER je pomocným a poradným

orgánom farára alebo farského
administrátora (ďalej iba farára).
Vždy úzko spolupracuje so svo-
jím farárom, radí mu a pomáha
v správe farských majetkov
a v ekonomických záležitostiach
týkajúcich sa celej farnosti pro-
stredníctvom svojich názorov,
skúseností a odborných rád.

2.2 FER sa riadi predpismi Kódexu
kánonického práva, týmto štatú-
tom a ďalšími normami diecéz-
neho biskupa.

2.3 Hoci FER je iba poradným orgá-
nom farára, ten bez poradenia
sa s FER nemá rozhodovať o zá-
važných ekonomických a hospo-

dárskych otázkach týkajúcich
sa farnosti. Úkony, k platnosti
ktorých farár potrebuje si vypočuť
mienku FER vymedzuje osobitné
nariadenie diecézneho biskupa
zverejnené v diecéznom obežníku.

2.4 Farár zastupuje farnosť vo všet-
kých právnych záležitostiach.
Jeho povinnosťou je dbať o to,
aby sa farské majetky spravovali
podľa noriem, ktoré vydala kom-
petentná cirkevná autorita. Zá-
roveň je zodpovedný za dodržia-
vanie príslušných zákonov Slo-
venskej republiky. Okrem toho,
farár sa môže poradiť s FER ke-
dykoľvek to považuje za potrebné
k dobrému plneniu svojej úlohy
starostlivého hospodára.

2.5 FER pomáha dozerať na ochranu
farského majetku, aby neutrpel
škodu alebo, aby sa nestratilo
nič z toho, čo prináleží k cenné-
mu alebo kultúrnemu majetku
farnosti.

2.6 FER sa stará o zdroje príjmov a
zabezpečenie potrieb farnosti.

2.7 FER sa dbá o to, aby milodary,
ktoré dali veriaci na určitý cieľ,
boli použité iba na tento cieľ, ak
tento cieľ je v súlade s predpis-
mi Cirkvi.

ŠTŠTŠTŠTŠTAAAAATÚT FTÚT FTÚT FTÚT FTÚT FARSKEJ EKONOMICKEJ RADYARSKEJ EKONOMICKEJ RADYARSKEJ EKONOMICKEJ RADYARSKEJ EKONOMICKEJ RADYARSKEJ EKONOMICKEJ RADY

(1284 § 2.8), ktorý prostredníct-
vom príslušného dekana odošle
na arcidiecéznu kúriu.

9.3 Členovia FER jednotlivo i kolek-
tívne majú čo najskôr informo-
vať svojho farára o závažných
okolnostiach vo farnosti.

9.4 Právo kontrolovať činnosť FER
má okrem miestneho ordinára aj
diecézny ekonóm a ordinárom
k tejto činnosti poverený kňaz.

9.5 Vypočutie mienky FER je potreb-
né k stanoveniu spravodlivej
mzdy pre farských zamestnan-
cov.

Na základe návrhov príslušných dekanov, po vypočutí mienky diecéznej
ekonomickej rady a zboru konzultorov, majúc na zreteli povinnosť zriadenia
ekonomickej rady v každej farnosti (kán. 537), týmto schvaľujem tento Šta-
tút farskej ekonomickej rady pre farnosti košickej arcidiecézy a nariaďujem
jeho publikáciu v Acta Curiae Archiepiscopalis Cassoviensis. Tento štatút na-
dobúda svoju platnosť v Košickej arcidiecéze po mesiaci odo dňa jeho vyhlá-
senia (kán. 8 § 2), teda od 21. novembra 1998.

Dané v Košiciach 21. októbra 1998

Alojz Tkáč
arcibiskup-metropolita

Juraj Kamas
kancelár

S¼UB
Ja, ..............................., v prítomnosti všemohúceho Pána Boha, prebla-

hoslavenej Panny Márie a sv. Jozefa – patróna Cirkvi, s plným vedomím
zodpovednosti slávnostne sľubujem, že zverenú úlohu vo farskom spolo-
čenstve budem vykonávať podľa najlepšieho svedomia a vedomia, zodpo-
vedne, svedomito a čestne v súlade s ustanoveniami diecézneho biskupa,
v úzkej jednote a spolupráci so svojím farárom.

Chcem svojim životom a prácou napomáhať dobru našej Cirkvi, chrániť jej
morálne a materiálne hodnoty s ohľadom na duchovné a hmotné záujmy far-
ského spoločenstva.

K tomuto prosím milosť Pána Ježiša, ochranu sv. Ondreja, patróna našej
arcidiecézy, obetavú podporu veriacich a cirkevné požehnanie.

Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Svoj sľub potvrdzujem podpisom:         V ............................ dňa...................

Vzhľadom na prebiehajúce voľby nových kurátorov v našej
farnosti aktuálne prinášame platné štatúty farských rád.

V tomto čísle je to štatút farskej ekonomickej rady,
v budúcom čísle prinesieme štatút farskej pastoračnej rady.

Príloha časopisu9.6 Všetky farské peniaze (vrátane
filiálok) majú byť uložené v pe-
ňažnom ústave a doklady o tom
starostlivo uchované vo farskom
archíve.

9.7 V prípade akejkoľvek pochybnos-
ti ohľadom štatútu, farár sa pí-
somne obráti na arcibiskupský
úrad.

9.8 Tento štatút nahrádza doteraz
platné Stanovy a ďalšie ustano-
venia týkajúce sa hospodár-
skych rád, ktoré boli zverejnené
v ACAC 7(1991) 7-8, 8(1991)5
a ACAC 1(1996)5.



2.8 Zástupcovia FER sú prítomní
pri odovzdávaní a preberaní
správy farského majetku.

2.9 FER má právo na všeobecný pre-
hľad o všetkom hnuteľnom a ne-
hnuteľnom majetku farnosti, o
hospodárení s farským majet-
kom a finančnej situácii farnos-
ti. Má právo poznať výsledok
hospodárenia vo farnosti, ktorý
jej každoročne predkladá farár
(kán. 1287 § 2).

2.10 Členovia FER majú dodržiavať
mlčanlivosť, okrem záležitostí,
ktoré sú platným uznesením uz-
nané za zverejniteľné. Záväzok
mlčanlivosti zostáva v platnosti
aj po skončení členstva vo FER.

2.11 FER nikdy nemôže platne
konať bez farára. Farárovi jedi-
nému prináleží zverejniť prejed-
nané záležitosti a veci týkajúce
sa farského majetku.

3. ZLOZ¡ENIE
3.1 FER tvorí farár a zástupcovia ve-

riacich.
3.2 Vo FER má mať svoje zastúpenie

spoločenstvo veriacich, ktoré je
pri každom kostole patriacom do
farskej správy.

3.3 Pri každom kostole (farskom, fi-
liálnom) je kostolná rada, ktorú
tvoria aspoň traja členovia (tzv.
kurátori). Tí dozerajú na zbierky
pri bohoslužbách i mimo nich,
starajú sa o ochranu a zveľa-
denie kostola a o zabezpečenie
bohoslužobných potrieb.

3.4 Pomerné zastúpenie členov kos-
tolných rád vo farskej ekono-
mickej rade stanoví farár berúc
do úvahy počet veriacich pri jed-
notlivých kostoloch.

4. POÈET A KVALITY
ÈLENOV
4.1 Celkový počet členov FER nezá-

visí od počtu farníkov, ale od
ekonomickej aktivity farnosti.
Minimálny počet členov FER
(nepočítajúc farára) musí byť
traja, maximálny počet členov by
nemal byť viac ako sedem.

4.2 Členom FER môže byť muž
alebo žena po dovŕšení 21.
roku veku, s trvalým pobytom
vo farnosti a s dobrou mravnou
povesťou. Má to byť čestný a
svedomitý kresťan katolík od-
hodlaný hájiť záujmy Cirkvi.

4.3 Členmi FER nemôžu byť príbuz-
ní farára (por. kán. 492 § 3) ani
členovia jeho domácnosti.

4.4 Je žiadúce, aby členovia FER bo-
li prakticky zbehlí vo finančných
a hospodárskych veciach.

5. VÝBER ÈLENOV
5.1 Farár požiada veriacich pri jed-

notlivých kostoloch, aby navrhli
kandidátov, z ktorých farár vybe-
rie 3–5 do miestnej kostolnej ra-
dy. Pri ich výbere nech zohľadní
počet získaných hlasov.

5.2 Farár sa opýta tých ktorých vy-
bral, či súhlasia so svojim me-
novaním za člena kostolnej ra-
dy.

5.3 Z členov kostolných rád farár
podľa pomerného zastúpenia
(pozri bod 3.4) vyberie zástup-
cov do FER.

5.4 Vo farnostiach s jedným kosto-
lom sa pristúpi priamo k výberu
členov do FER, a to z navrhnu-
tých kandidátov.

6. FUNKCIE
6.1 Predsedom FER je farár.
6.2 Tajomníka FER si zvolia spo-

medzi seba na svojom zasadnutí

členovia FER. Jeho úlohou je
urobiť záznam zo zasadania, po-
môcť farárovi zvolať radu a byť
nápomocný pri vedení účtov a
iných úlohách.

6.3 Všetci tí, ktorí budú pomáhať fa-
rárovi v správe farského majet-
ku, zložia v prítomnosti farára
sľub, že zverenú úlohu budú vy-
konávať svedomito, zodpovedne,
v jednote so svojim farárom
a v súlade s normami vzťahujú-
cimi sa na správu farského ma-
jetku.

6.4 Všetci členovia FER ako aj kos-
tolných rád vykonávajú svoju
službu bezplatne.

7. ZASADANIA
7.1 Stretnutie FER zvoláva farár,

ktorý tiež vymedzuje otázky, kto-
ré sa majú prerokovať a prijíma
tie, ktoré predložili členovia.

7.2 FER sa má schádzať aspoň 4-
krát v roku. Zasadaniam pred-
sedá farár. Bez neho nesmie
byť žiadne zasadanie.

7.3 Kedykoľvek si to okolnosti vyža-
dujú, farár môže zvolať FER.

7.4 Pre zasadanie sa vyžaduje prí-
tomnosť viac ako polovice členov
FER.

7.5 Všetky rozhodnutia majú byť pri-
jaté absolútnou väčšinou prítom-
ných. Ak ide o radu, má sa vyžiadať
od všetkých (kán. 127 § 1).

7.6 Hoci kapláni nie sú členmi FER,
je vhodné, prizvať ich na jednot-
livé zasadania, aby sa obozná-
mili s vedením farnosti a pripra-
vili sa na samostatné vedenie
farnosti. Pri rozhodovaní alebo
hlasovaní nemajú žiadny porad-
ný alebo rozhodujúci hlas.

7.7 Uznesenia FER bez farárovho
schválenia sú neplatné.

8. OBDOBIE ÈLENSTVA
8.1 Členstvo vo FER je na tri roky.

Odporúča sa, aby členstvo nebo-
lo dlhšie než dve po sebe nasle-
dujúce obdobia. Táto norma sa
nevzťahuje na farára.

8.2 Členstvo sa môže ukončiť aj
dobrovoľným vzdaním sa, ktoré
farár príjme, smrťou alebo po-
zbavením členstva. Pozbaviť nie-
koho členstva vo FER môže uro-
biť farár len ak má na to vážne a
oprávnené dôvody po vypočutí si
mienky ostatných členov FER.
Ak by sa pozbavený členstva cítil
ukrivdený, nech o veci rozhodne
ordinár.

8.3 Uprázdnené miesto z dôvodu
zrieknutia sa, pozbavenia alebo
smrti zaplní farár dodatočným
menovaním na zostávajúce ob-
dobie FER.

8.4 Celú FER môže rozpustiť farár
z veľmi vážnych dôvodov, ale iba
s výslovným súhlasom ordinára.

8.5 FER pokračuje vo svojej činnosti
aj v prípade uprázdnenia farnos-
ti, a to pod vedením kňaza, kto-
rého diecézny biskup poveril do-
časnou správou farnosti.

8.6 FER zostáva vo svojom zložení
aj po menovaní nového farára, a
to do konca obdobia, pre ktoré
bola ustanovená.

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA
9.1 Spôsob hospodárenia sa dohod-

ne a odsúhlasí na zasadaní FER
tak, aby bol v súlade s cirkevno-
právnymi normami. Správcom
celého farského majetku je jedi-
ne farár (kán. 532).

9.2 K začiatku nového finančného
roka FER prerokuje rozpočet na
nový rok (kán. 1284 § 3). Na
konci každého roka farár za po-
moci FER zostaví výkaz o správe
– prehľad príjmov a výdavkov


