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Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom 
mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. 

Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. 
Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo 
Písmo. 

Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – 
a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako 
ani ja nie som zo sveta. 

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú 
zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. 

Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. 
Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja 

sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“ 
 Jn 17,11b-19 

 
 

Aj keď je dnes žiaľ ešte dosť kresťanov, ktorí hovoria, že Cirkev sa nemá starať 
do svetských záležitosti, predsa je aj dosť takých, ktorí správne chápu poslanie 
Cirkvi v tomto svete. Vedia, že jedno s druhým súvisí. Že Cirkev nie je politickou 
stranou, ale ochrankyňou Božích záujmov a dôstojnosti človeka. A v tomto 
duchu sa musí vyjadrovať k všetkému, čo má vplyv na tieto dve skutočnosti.  
   Toto poslanie jej určil Ježiš. Vo svojej slávnej veľkňazskej modlitbe prosí za 
svojich verných, aby ostali vo svete, ale zároveň boli uchránení od Zlého.  
   Kresťania sa teda majú angažovať za všetky dobré veci v tomto svete, ale 
zároveň si majú dávať pozor, aby ich svet nezničil. Lebo vo svete vedľa dobra je 
aj zlo. Možno je preto vhodné zamyslieť sa aj trocha nad tým, čím žije naša 
spoločnosť. Je to náš život v Európskej únii.           
   Naši otcovi biskupi vydali list o Európskej integrácii. V ňom píšu:  
„Usudzujeme, že príprava v oblasti ekonomiky, práva a politiky nedostačuje. 
Ako vaši duchovní pastieri vás pozývame k príprave ducha a k upevneniu viery. 
Po vstupe do EÚ bude kresťan vystavený mnohým vplyvom, z ktorých niektoré 
možno na Slovensku badať už teraz. Ak bude naša viera založená len na tradícii, 
neobstojí. Je potrebné, aby bola uvedomelá a živá. Ak budeme nosiť vo svojom 
srdci Boha ako najvyššiu hodnotu a budeme pevne spojení so spoločenstvom 
Cirkvi, nehrozí, že zablúdime“.  
     Dejiny Európy nás učia, že jej národy boli formované kresťanstvom. To však 
neznamená, že Európa je dokonalá. Práve naopak. Má svoje „dejinné škvrny“ 
a neľahkú prítomnosť. Aj v jej dejinách boli konflikty, násilia a vojny. Preto 
môžeme nazvať Európu aj Európou hriešnikov. A však bez kresťanstva by 
Európa možno neexistovala. Kresťanstvo posilňovalo a posilňuje Európu. 
Európa musí byť kresťanstvom znova „vykúpená“ a zachránená vo svojich 
základoch. Keď kresťanstvo poukazuje dnes na hriešnosť Európy, tak jej chce 
pomôcť a chce ju zachrániť. Preto ju vyzýva k pokániu. Kresťanstvo by sa malo 
znova stať pre Európu dušou, svedomím, srdcom a svetlom.   
 Slovensko nesmie v Európe stratiť svoju identitu, katolicizmus, tradície, 
dedičstvo, kultúru, jazyk, umenie, vlastný ľudský profil, živú vieru. My máme 
svoje hodnoty, ktoré môžeme do Európy priniesť: vieru, inteligenciu, 
humanizmus, šľachetnosť, obetavosť, pracovitosť, pohostinnosť, cit pre potreby 
druhých. Obrazne povedané, majú to byť naše vlastné „svadobné šaty“, ktoré si 
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prinesieme na „európsku svadbu“. Preto sa nemáme v dnešnej dobe usilovať 
obliecť si také „šaty“, ktoré nám vôbec nepasujú. To znamená, neprijímať 
z veľkých svetových kultúr, akými sú nemecká, francúzska, anglická, talianska, 
škandinávska, americká, rozličné „odpadky“ a „smeti“. Sú to smeti a odpadky 
v podobe nekresťanskej morálky, primitívnej filmovej a zábavnej kultúry, vplyvu 
nových vymyslených a totalitných náboženstiev, egoizmu.  
 Kresťanstvo  sa má pričiniť o to, aby zo zjednotenej Európy  nevznikla nejaká 
„masa“ obyvateľov, ktorá bude lem nástrojom politikov, ekonómov 
a finančníkov. To si musia kresťania v Európe a aj u nás ustrážiť, aby sme 
naozaj nestali Európanmi bez tváre, bez srdca, bez duše, bez viery, bez Krista 
v našom živote a v celej Európe.   

  Štrasburský občan 
Arsen Heiz bol poverený, 
aby v roku 1950 navrhol 
vlajku Európy“. Hovorí: 
„Poslúžil som si vzorom, 
ktorý mi prozreteľnostne 
vpadol do ruky. Bola to 
malá zázračná medaila 
z mariánskeho kostola 
v Paríži na Rue du Bac: 
koruna z dvanástich 
hviezd na modrom 
pozadí. Preto má Európa 
na svojej vlajke korunu 
Panny Márie“. (Katarína 
Laboure) 

     Je poslaním nás 
kresťanov aby aj našou zásluhou zlaté hviezdy na zástave zjednotenej Európy 
nevybledli a nestratili svoj hlboký význam. Nestraťme dôveru, ktorú očakáva od 
nás Cirkev. Ježiš sa modlí, aby nás Otec chránil od Zlého. A diabol pôsobí aj 
v dnešných časoch. Zdá sa, že mu záleží predovšetkým na tom, aby sa ľudia 
viac klaňali svojím projektom, ako Bohu. Ak ho poslúchneme,  tak sa Európa 
zničí. Ak budeme múdro žiť v duchu Ježišovho učenia, tak prispejeme, aby náš 
národ zvládol všetko, čo ho čaká.    
   Nevieme presne, čo všetko nám prináša život v Európskej únii. Nádejame sa, 
že veľa pozitívneho. Ale nezabúdajme, že nie je dôležité, kde človek žije, dôležité 
je, ako pomáha spoločnosti, v ktorej žije. To nás čaká dnes, ale aj v budúcnosti.  

 
-ThDr. Marián Šuráb 

BIBLICKÉ STRETKÁ  
PRE KOHO? 
Pre tých, ktorí chcú zažiť chuť spoločenstva, rozprávať sa o Bohu a spoločne 
sa zamýšľať nad nedeľným evanjeliom. 
 

KEDY A KDE? 
Každú nedeľu na choruse od 15.15 – 16.45 hod. 

TEŠÍME SA NA TEBA 
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OZNAMY NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 
2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok sv. Mateja, apoštola sviatok 

utorok po 7.veľkonočnej nedeli  

streda sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka spomienka 

štvrtok po 7.veľkonočnej nedeli  

piatok po 7.veľkonočnej nedeli  

sobota po 7.veľkonočnej nedeli  

nedeľa  Zoslanie Ducha Svätého slávnosť 

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 13.5. 

11.00 – 12.15 
12.30 – 12.50 

13.00 
14.30 – 15.15 

15.30 – 16.00 
19.00 – 19.25 

19.30 

zasadnutie Farskej rady 
spovedanie 
sv. omša slovensko-česky  
prednáška ‚Budovanie pro life kultúry‘ 

spovedanie 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 

pondelok    

utorok   

streda 

15.00 – 18.00  
18.30 – 19.20 

 
 

18.45 – 19.10 
19.30 

20.15 – 21.30 

administratívne hodiny 
tichá adorácia pred vystavenou 

sviatosťou Oltárnou a požehnanie so 
sviatosťou Oltárnou 

spovedanie 
sv. omša - slovensky  
Večer modlitieb a chvál 

štvrtok   

piatok 
18.00 – 18.50 
19.00 – 19.30 
19.45 – 22.00 

spovedanie 
sv. omša - slovensky  
filmový večer 

sobota   

nedeľa 20.5. 

12.30 – 12.50 
13.00 

14.30 – 15.15 
15.30 – 16.00 
19.00 – 19.25 

19.30 

spovedanie 
sv. omša slovensko-česky  
prezentácia z púte vo Svätej zemi 
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša - slovensky 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj: 

 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 
06/05/2018 boli v sume 191,71 GBP. 
Všetkým pravidelným a stálym prispievateľom 
a dobrodincom ďakujeme za podporu SCM. 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu v mesiaci 
je obetovaná za všetkých pravidelných a stálych 
dobrodincov a podporovateľov.  
 

POĎAKOVANIE BRIGÁDNIKOM 

 
V sobotu 12. mája bola naplánovaná brigáda v priestoroch SCM, kde sa 
dokončovali detaily, aby sa mohli naplno využívať priestory a technické 
zariadenia potrebné pre pastoračný chod a duchovnú službu SCM. SCM a jej 
duchovný správca chce poďakovať všetkým, ktorí si našli čas počas víkendu 
a obetovali ho pre dobro Cirkvi a službu SCM na Božiu slávu.  
Boli inštalované nové zámky na dverách do kancelárie, intercom, knižnica, 
internetové pripojenie (WiFi) bolo rozšírené do celého kostola, uprataný chorus, 
tepovanie kobercov Veľmi by sme uvítali ponuku premaľované poškodené steny, 
uprataná sakristia. ĎAKUJEME! 
 

BUDOVANIE PRO-LIFE KULTÚRY 
 

Srdečne Vás pozývame na prednášku, na ktorej sa spoločne budeme môcť 
zamyslieť nad otázkami týkajúcimi sa danej tematiky, ktoré zaujímajú vás. 
Prednáška sa koná dnes 13. mája 2018 o 2:30pm do Church Hall v kostole 
Our Lady of La Salette and St. Joseph na 14 Melior Street, London, SE1 
3QP, kde vám budú poskytnuté údaje, informácie a rady, prípadne aj osobná 
konzultácia.                  Tešíme sa na vás! 

Andrea Orthová 
Poradca v tehotenstve pre katolícku pro-life organizáciu The Good Counsel Network v Londýne 

 
 

GRÉCKOKATOLÍCI V LONDÝNE 
 

Dávame Vám do pozornosti prítomnosť spoločenstva slovenských gréckokatolíkov v Londýne,  
ktorí majú svoje bohoslužby.  

Všetky informácie o bohoslužobnom poriadku nájdete na webstránke www.grkatlondyn.sk alebo na facebookovej stránke 
Gréckokatolíci v Anglicku.   Všetci ste srdečne vítaní!  
Kontakt: 07895298170; grkatlondon@yahoo.com;  
Adresa: Marian House, Holden Avenue, London N12 8HY  
Metro: Northern Line (čierna trasa); Zastávka metra: Woodside Park 

Evanjelizačný 
Aby veriaci laici uskutočňovali svoje poslanie tak, že budú 
tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta 

Úmysel KBS 
Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej 
spoločnosti, prejaví naša mariánska zbožnosť 

http://www.grkatlondyn.sk/
mailto:grkatlondon@yahoo.com
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TICHÁ ADORÁCIA  

PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU 
 

Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou bude 
v stredu 16. mája 2018 pred svätou omšou od 18.30 hod. 
v kostole SCM Our Lady of La Salette and St. Joseph na 
Melior Street (SE1 3QP). Poklona je zakončená 
požehnaním so sviatosťou Oltárnou o 19.20 hod. Príď sa 
stíšiť a dať priestor Ježišovi vo svojom živote. Čaká i na 
Teba.  

 
 

VEČER MODLITIEB A CHVÁL 

 
 

Drahí priatelia! 
 
V stredu 16.mája pred sviatkom zoslania Ducha Svätého sa v kostole SCM 
zídeme na sv. omši o 19.30, po ktorej sa uskutoční pravidelný Večer modlitieb 
a chvál. Pozývame vás chváliť meno Pána a vzývať jeho svätého Ducha, aby sme 
aj v našom spoločenstve zažili nové Turíce! 
 
Tešíme sa na vás!                   

SCM Worship Team 
 

http://sv.om/
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FILMOVÝ VEČER 

 
Pozývame vás na tradičný filmový večer v piatok 18. mája 

v priestoroch Church Hall. Projekcia zac ̌ína o 19.45 hod. 

(po skončení svätej omše).  

Titul filmu: nedodaný do uzávierky  
 
 

ZBOR ZO SIXTÍNSKEJ KAPLNKY 
 

The Sistine Chapel Choir, 
Holy Father’s personal 
choir, performs a sacred 
choral music concert from 
the repertoire they sing in 
the Vatican on Saturday 
26th May 2018 at 8pm in 
Westminster Cathedral. 
The concert will last an 
hour, and is free of charge 
(no tickets required). 
Come and experience this world-famous choir singing in the beautiful setting of 
Westminster Cathedral. All are welcome.  
 
 

 

IRISH REFERENDUM IN THE EIGHTH AMENDMENT 

25 May 2018 
 

In their Spring Statement, the Irish Bishops wrote: 
"Article 40.3.3 is a declaration of equality and respect for human life.  It 
represents, at the very foundations and substructure of our laws, a conviction 
that all human life is worth cherishing equally.  To repeal this Article would 
leave unborn children at the mercy of whatever permissive abortion laws might 
be introduced in Ireland in the future. We invite people of faith to pray earnestly 
that Ireland will “choose life” and that the lives of all women and their unborn 
children will always be loved, valued, welcomed and respected in this country.” 
For more information visit http://www.chooselife2018.ie  
 

Prayer of intercession: 
Let us pray that the Holy Spirit will guide the people of Ireland with wisdom and 
courage in the forthcoming referendum. In all circumstances may they show 
love and care for children and their mothers. Lord, hear us. 

 

 
 
 
 

http://www.chooselife2018.ie/
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MASS FOR MIGRANTS 

 

Katedrála Sv. Juraja v diecéze Southwark sa stala v prvý májový pondelok 
miestom pestrosti kultúr a katolíckej cirkvi v Londýne. 
Prisťahovalci z rôznych kútov sveta sa tu zišli už na 13-tom ročníku Svätej omše 
migrantov, aby vyjadrili vďaku a úctu k Svätému Jozefovi, patrónovi robotníkov. 
Slávnostná svätá omša sa začala farebným sprievodom  vlajok, banerov a ľudí 
z rôznych komunít z celého sveta, mnohí boli v tradičných krojoch ich krajín. 
 
Túto spoločnú oslavu troch 
katolíckych diecéz Londýna - 
Westminster, Southwark a 
Brentwood, za účasti ďalších 
biskupov a kňazov rôznych 
etnických skupín, viedol arcibiskup 
arcidiecézy Southwark, Peter Smith.  
 
Zástupcovia organizácií, ktoré sa 
venujú utečencom upozornili na to, 
že utečenecká kríza na celom svete 
sa zhoršuje a pripomenuli výzvu 
pápeža Františka: 
„Každá farnosť, komunita rehoľníkov, kláštor by mal ubytovať jednu 
rodinu“ Sýrsky utečenec, Samir, ktorý žije vo farnosti svätej Moniky v Hoxtone, 
sa veľmi srdečným spôsobom poďakoval za podporu, ktorú tam dostal a 
dostáva. Zástupca Southwark diecézy potvrdil, že  aj oni už čoskoro príjmu 
sýrsku rodinu. 

Prisťahovalci z krajín, kde sú kresťania 
prenasledovaní, Nigérie, Číny, Filipín, Indie, Iraku 
a Sýrie boli tiež prítomní, dokonca viacerí čítali 
modlitby alebo nás prevádzali spevom v ich jazyku. 
Zvlášť Nigérijčania rozospievali celú katedrálu 
piesňou, tancom a bubnami. 
 
Veľmi sa mi páčila kázeň arcibiskupa Petra, ktorý 
zdôraznil, že sociálne učenie katolíckej cirkvi 
uznáva právo každého človeka na emigráciu. 
Poukázal aj na to, že v Londýne je 46 etnických 
farností a že migranti obohatili tunajšiu 
cirkev. Poďakoval sa  za našu prítomnosť v tejto 
krajine a vyjadril, že sme pre ňu veľkým 
požehnaním. 
 

Zvlášť tieto jeho slová boli pre nás veľkým povzbudením a aj motiváciou, aby 
sme si zachovávali a ešte viac zviditeľnili bohatstvo našich tradícií a už teraz sa 

tešíme na ďalší ročník svätej omše migrantov. 
Informoval. Marcela Bzdilová 

Foto: Tibor Borovský a Adriana  
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Pozvánka 
 

V sobotu 19. mája 2018 od 18:00 do 24:00 
 

sa uskutoční 

Májová zábava 

 

na ktorú Vás srdečne 

pozýva DJ Milan Horeličan a organizátor p. Viera  
 

Zábava bude prebiehať v priestoroch 

Spoločenského  klubu v Cricklewoode 
The Cricklewood Club, 327 Edgware Road, London, NW2 6JP. 

 
Stanica metra Willesden Green.  Nastúpiť na autobus 266 smer Brent Cross.  

Vystúpiť na zástavke Cricklewood BUS GARAGE.  

Stanica metra Kilburn: Nastupit na autobus : 32 smer Edgware alebo 332 smer 

Brent Park. Vystupit na zastavke BUS GARAGE 

Stanica metra Golders Green. Nastúpiť na autobus 245 smer Brent Cross.  

Vystúpiť na zastavke Cricklewood BUS GARAGE.                                      

Do tanca Vam bude hrať DJ Milan 
 

Vstupné £12 (pri vstupe £15) 
 

V cene stupenky je káva , čaj, minerálka, večera. 

Priniesť si môžete zákusky. 
Zakázané je priniesť pivo, víno a alkohol.   

Pivo, víno a alkohol si môžete zakúpiť pri bare za klubové ceny. 
 

Vstup je požadovaný v spoločenskom oblečení. 
 

Vstupenky je možné zakúpiť v nedeľu po svätej omši, ktorá je o 13.00 hod. u p. Vierky 

Kontakt na p. Vieru:  mobil: 07908621253 
e-mail: vieragal@ymail.com 

Tešíme sa na Vás !  
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PODUJATIE PRE DETI NA MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 

 
Milé deti, rodičia a priatelia, 

 
Ak máte záujem zúčastniť sa tejto akcie, prosím, prihláste svoje dieťa – meno, 
priezvisko, vek (plus meno a priezvisko doprovodu) : 
 

1. osobne u Jarky Antoničovej 
2. alebo cez email – slovakcatholicmission@rcdow.org.uk,  
3. alebo formou SMS na telefónnom čísle 07526 510 575  
 

najneskôr do 29. mája 2018. Po tomto termíne sa na danú akciu nebude možné 
prihlásiť.  
 

Vstupné – £5/dieťa. Zľavu na vstupnom môžu získať deti registrovaných členov 
– pravidelne podporujúcich SCM.  
 

PS1: občerstvenie zabezpečené 
PS2: Zároveň hľadáme animátorov, ktorí pomôžu urobiť deťom ich deň ešte 
krajším. Ak aj ty v sebe napriek veku nájdeš kúsok dieťaťa tak neváhaj a prihlás 
sa tiež. Každá ruka je vítaná!!! :) 
 
 

SETTLED STATUS 

 

Ako ste už možno zaznamenali, vláda nedávno publikovala podrobnosti svojho 
plánu ponúknuť „status usadenej osoby“ ľuďom, už žijúcim vo Veľkej Británii, 
keď Veľká Británia vystúpi z EU: 
www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know   
 

mailto:mddvscm@gmail.com
mailto:lovakcatholicmission@rcdow.org.uk
http://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know
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KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 
ADRESA: Slovak Catholic Mission in London, 14 Melior Street, London SE1 3QP 
 
DUCHOVNÝ SPRÁVCA SCM:      SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU: 
Rev. Tibor Borovský         Lucia Zambojová 
Mobil: (+44) 07597 637 411       Mobil: (+44)  
Email: info@scmlondon.org       Email: secretary@scmlondon.org  
 

STRÁNKOVÉ HODINY: 
Streda 15.00 – 18.00 hod.     (potreba dohodnúť stretnutie cez secretary@scmlondon.org ) 
 

Počas mesiacov júl a august kancelária SCM pre čerpanie dovolenky nebude v prevádzke 

a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti. 
 

STÁLY PROGRAM 

v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph 
 
a/ MODLITBA RUŽENCA 

 ½ hodinu pred začiatkom každej svätej omše 
 

b/ KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
 Každú prvú nedeľu v mesiaci po sv. omši o 14.15 hod.  

 
c/ 1.PIATOK V MESIACI – Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

 19:30 – 20:15 hod. 

o Moderovaná poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 
 

d/ KAŽDÁ 3. STREDA V MESIACI 
 18:30 – 19:20 hod. 

o Tichá poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou 
a požehnanie so sviatosťou Oltárnou 

 20:15 – 21:00 hod. 
o Modlitby chvál 

 
c/ V PÔSTNOM OBDOBÍ POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 

 KAŽDÝ PIATOK – ½ hodinu pred začiatkom svätej omše  
 KAŽDÁ NEDEĽA – od 14.15 hod. po poludňajšej svätej omši 

 

SPOVEDANIE          PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE  
 

 Streda  –  18:30 – 19:15         Streda  –  19:30 (SVK)   
 Piatok –  18:00 – 18:25         Piatok –  19:00 (SVK) 
  Nedeľa –  12:30 – 12:50           Nedeľa –  13:00 (SVK-CZE)  
 –  14:45 – 15:30    
   –  19:00 – 19:20 *           –  19:30 (SVK)* 

* 
SCM si vyhradzuje právo meniť a upravovať program podľa aktuálnej situácie a potrieb. Aktuálne oznamy nájdete 
vždy na webstránke SCM a v písomných oznamoch každú nedeľu a na webstránke SCM (www.scmlondon.org). 

 

 

 

mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
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Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, 
deťom, manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, 

chorým, kňazom, susedom, kolegom. 
 
13.05. – Servác 
14.05. – Bonifác 
15.05. – Žofia, Sofia 
16.05. – Svetozár 
17.05. – Gizela, Aneta 
18.05. – Viola 
19.05. – Gertrúda 
20.05. – Bernard 

 

Created by SCM London  © 2018 

www.scmlondon.org    Slovak Catholic Mission in London   

Ak chcete zaradiť nejakú správu do printových nedeľných oznamov, 
musí byť poskytnutá najneskôr v stredu do 12.00 hod. pred 
príslušnou nedeľou, kedy sa má správa zverejniť. Plný text s 

nadpisom a obrázkom pošlite na email info@scmlondon.org 

http://www.scmlondon.org/

