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SSV – čítanie s pridanou hodnotou    LETO 2016

Rím, kde som mal možnosť prežiť jedno 
desaťročie svojho života a kam sa ne ustále 
rád vraciam, sa právom nazýva caput mun-
di – hlavné mesto sveta. Mnohí ľudia hovo
ria, že chodia do Ríma, lebo sa potrebujú 
nadýchať rímskeho vzduchu. Skutočne 
je to tak. V Ríme sa človek na mnohé veci 
díva z nadhľadu, objavuje nečakané súvis
losti, vzdáva sa vlastnej úzkoprsosti a za
čína chápať, že jeho malý svet nie je pup
kom sveta. Veď práve v Ríme, ktorý bol 
založený ešte v roku 753 pred Kristom, sa 
formovali základy svetovej kultúry, ale aj 
právneho a politického myslenia. 

Rím je mestom apoštolov Petra a Pavla, 
ktorí v ňom položili svoj život za Kris
ta, mestom pápeža, nástupcu sv. Petra, 
mestom jednoty a univerzálnosti Cirkvi. 
Rím je mestom svätcov. Po jeho uliciach 
kráčali sv. Agnesa, sv. Františka Rímska, 
sv. Ignác z Loyoly či sv. Filip Neri. Rím 
je mestom krásy, kolískou umenia, ku
chyňou sveta. Nádherný je v každom 
ročnom období, no najkrajší v máji, keď 
všetko kvitne a vonia, či v októbri, keď 
sa zafarbí a krása mesta dozrie spolu 
s plodmi zeme – Rimania nazývajú tento 
čas le ottobrate romane a plnými dúškami 

si vychutnávajú príjemné jesenné dni. 
Rím ukrýva obrovské poklady ducha  
a po jeho kultúrnych pamiatkach, mú
zeách či galériách sa dá túlať celé hodi
ny, ba celé dni. Každému želám navští
viť ho aspoň raz v živote, osobitne však 
v tomto milostivom roku, keď sa otvá
rajú sväté brány. Iba kráčajúc po jeho 
chodníkoch totiž možno pochopiť, pre
čo všetky cesty vedú do Ríma. 

Ivan Šulík 
riaditeľ Spolku 

svätého Vojtecha  

Andrea Lonardo 
Rím s milosrdným Otcom 
Sprievodca pre pútnikov 
Výnimočný bedeker z pera skúseného autora, kňaza, no predovšetkým 
Rimana, sprevádza pútnikov vo Večnom meste po štyroch pápežských 
bazilikách, cestami milosrdenstva a dobročinnej lásky, ako aj 
Caravaggiovým dielom. Kniha ponúka nekonvenčný pohľad na 
Rím a poslúži ako výborná pomôcka pri jeho spoznávaní v Roku 
milosrdenstva. 

Brožovaná, 128 strán, 8,20 € 
Členovia SSV 6,97 € 

Rím je najkrajšie mesto na svete 

Novinka!
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PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S  R. O. 

POBOŽNOSŤ DEVIATICH 
PRVÝCH PIATKOV  
Praktická brožúrka približuje 
podstatu pobožnosti deviatich 
prvých piatkov a prináša dvanásť 
prisľúbení Božského Srdca tým, 
ktorí si túto pobožnosť vykona
jú. Ponúka tiež rozličné modlitby 
k Božskému Srdcu. 
Brožovaná, 28 strán, 0,90 € 
Členovia SSV 0,77 € 

MODLITBA 
K SV. GIANNE 
BERETTOVEJ MOLLOVEJ 
Modlitba k manželke, matke a le
kárke, ktorá obetovala vlastný 
život za svoju dcéru, na praktic
kej kartičke s fotografiou svätice. 
Cena 0,20 €
Členovia SSV 0,17 €  

Marian Šuráb 
DEVIATNIK K BOŽIEMU 
MILOSRDENSTVU 
Deväťdňová pobožnosť pozýva 
meditovať nad Božím slovom 
a hľadať v ňom veľkosť Božieho 
milosrdenstva. Úryvky zo Sväté
ho písma aplikuje na osobnú si
tuáciu každého z nás. Súčasťou 
novény, veľmi obľúbenej formy 
modlitby, sú Litánie k Božiemu 
milosrdenstvu. 
Brožovaná, 28 strán, 0,90 € 
Členovia SSV 0,77 € 

MODLITBA 
K ČÍTANIU SVÄTÉHO 
PÍSMA 
Pápež František nás vyzýva, aby 
sme každý deň čítali Bibliu. Mod
litba pred čítaním Svätého písma 
a po ňom pomôže hlbšie pochopiť 
a precítiť Božie slovo. 
Cena 0,20 €
Členovia SSV 0,17 €

Chválospev na Božie milosrdenstvo 
Evanjelium podľa Lukáša možno právom nazvať evanjeliom milo
srdenstva. Lukáš, ktorý bol podľa tradície lekárom a pochádzal 
z pohanstva, prejavuje vo svojich textoch mimoriadnu citlivosť 
k chorým, bezbranným a ľuďom na okraji spoločnosti. Ježiša 
predstavuje ako záchrancu stratených a ako jediný z evanjelistov 
uvádza tri nádherné podobenstvá o milosrdenstve – podobenstvo 
o stratenej ovci, o stratenej drachme a o márnotratnom synovi. 

Brožovaná, 125 strán, 4,20 €
Členovia SSV 3,57 €   

Evanjelium 
podľa Lukáša 

MARIAN ŠURÁB

DEVIATNIK K BOŽIEMU 

MILOSRDENSTVU

Novinka!
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PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S  R. O. 

AMORIS LAETITIA 
Najnovšia exhortácia pápeža 
Františka sa venuje stavu sú
časnej rodiny a manželského ži
vota, pričom poukazuje na krásu 
vzájomného manželského spolu
žitia i jeho hodnoty, no nevyhýba 
sa ani ťažkostiam dnešnej rodiny. 
Brožovaná, 208 strán, 5,20 €
Členovia SSV 4,42 €

Anton Fabian, Július Chalupa
STUDŇA A PAVUČINA
Úvahy inšpirované 
evanjeliom
Liturgický rok A
Logika, múdrosť, nadhľad, humor 
a zdravé semienka evanjeliovej 
pravdy charakterizujú úvahy An
tona Fabiana a Júliusa Chalupu, 
motivované Božím slovom. Za
myslenia sú rozdelené do jednot
livých období liturgického roka. 
Brožovaná, 352 strán, 15 € 
Členovia SSV 12,75 €  

HODNOTA ÚSMEVU 
Nežná knižka s myšlienkami 
o ovocí úsmevu poteší ako milý 
darček a povzbudí v ťažkých chví
ľach. Príťažlivé fotografie pohla
dia dušu a vyvolajú úsmev na 
každej tvári. 
Brožovaná, 24 strán, 1,90 € 
Členovia SSV 1,62 € 

Viliam Judák 
BOŽÍ PRIATELIA
Slovenské martyrológium
S mimoriadnou veľkorysosťou, 
čítavosťou a so zmyslom pre his
torickú pravdu prináša autor po
hľad do života vyše 50 osobnos
tí, ktoré žili na našom území od  
9. storočia až po súčasnosť. Kaž
dá z nich je hviezdou na „sloven
skom duchovnom nebi“, hodná 
obdivu a nasledovania.

Vyjde koncom júna. 

Putovanie k sviatosti birmovania a moja cesta po nej
Príťažlivá knižka je plná pochopenia a lásky k mladým ľuďom. 
Birmovancov pozýva, aby sa vydali na dobrodružnú cestu s Du
chom Svätým, a odkrýva im bohatstvo sviatosti kresťanskej 
dospelosti. Vo svojich zamysleniach autor ponúka podnety na 
lepšie spoznávanie viery i seba samého. Knihu sprevádzajú pú
tavé farebné ilustrácie či príťažlivé meditatívne texty. Praktic
kou pomôckou je podrobný opis priebehu sviatosti birmovania 
a vysvetlenie symbolov, ktoré ju sprevádzajú.
Brožovaná, 148 strán, 7,50 €
Členovia SSV 6,38 €

Viliam Judák 
Dobrodružstvo 
s Duchom Svätým

Novinka!

Novinka!
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PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S  R. O. 

Catherine Houseová 
Honor Ayresová 
KAM ODIŠIEL DEDKO? 
Pre deti od 4 do 8 rokov
Nejedného rodiča trápi otázka, 
ako vysvetliť malému dieťaťu, čo 
to znamená, keď niekto zomrie. 
Autorka ilustrovanej knižky pro
stredníctvom príbehu o Kláre a jej 
babke veľmi citlivo vysvetľuje, 
prečo už nie je medzi nimi dedko. 
Viazaná, 30 strán, 6,20 €
Členovia SSV 5,27 €

Sally Ann Wrightová 
Honor Ayresová
AKO PRICHÁDZAJÚ DETI 
NA SVET? 
Pre deti od 6 do 9 rokov 
Roztomilá knižka s krásnymi 
ilustráciami dáva odpoveď na 
zvedavé otázky detí o tom, ako 
sa začína ľudský život  a ako pri
chádzajú deti na svet.
Viazaná, 32 strán, 6,40 € 
Členovia SSV 5,44 €

Leporelo 

Biblia pre drobčekov 
Pre deti od 0 do 3 rokov

Malé kufríkové leporelo s rúčkou pre najmenšie deti ponúka biblické 
príbehy v skrátenej forme. Sprevádzajú ich veselé ilustrácie. V ponuke 
je verzia pre chlapcov i dievčatá.
16 strán, 5,50 €
Členovia SSV 4,68 €

PREŽÍVAJME VIERU S DEŤMI 
„Chcela by som objať v náručí ten láskyplný čas blízkosti, keď máme 
možnosť sedieť s našimi deťmi a čítať si biblické príbehy. Učiť sa 
o Pánu Ježišovi je v dnešnom svete výsadou a skutočnou odmenou. 
Zapamätajte si biblické príbehy, ktoré ste čítali. Nezabúdajte, že Boh 
Starého a Nového zákona je ten istý Boh ako dnes. Môže vám dať  
víťazstvo ako Dávidovi; postará sa o vás ako o Eliáša a vypočuje vaše 
prosby, ako vypočul prosby Jonáša.“ 

Honor Ayresová 
talentovaná anglická výtvarníčka a matka troch detí  
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PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S  R. O. 

LEPORELO
MOJA PRVÁ BIBLIA 
Pre deti od 0 do 3 rokov
Kufríkové leporelo s veselými fa
rebnými ilustráciami a kratuč
kými biblickými príbehmi je pre 
dieťa krokom v spoznávaní Svä
tého písma. Knižka má praktickú 
rúčku a je zhotovená z pevného, 
odolného kartónu.
30 strán, 6,90 €
Členovia SSV 5,87 €

OD SRDCA K SRDCU
Malý modlitebník a spevník
Detský modlitebník s výberom 
piesní z Jednotného katolíckeho 
spevníka obsahuje základné kres
ťanské modlitby, slávenie svätej 
omše, priebeh sviatosti zmierenia 
a modlitby na rozličné príležitos
ti. Nové vydanie ilustroval Martin 
Kellenberger.

Viazaný, 376 strán, 4,20 €
Členovia SSV 3,57 €

Biblické úlohy pre deti 
Pre deti od 4 do 8 rokov 

Každá malá farebná brožúrka prináša jeden biblický príbeh. Texty spre
vádzajú milé ilustrácie, ale aj doplňovačky, skladačky a zaujímavé úlohy. 
Príbeh o stvorení  Vianočný príbeh
Príbeh o Noemovi  Ježišov život
Príbeh o Mojžišovi Ježiš robí úžasné veci
Príbeh o Jonášovi 

Cena jednej brožúrky 1 € 
Členovia SSV 0,85 €

Do darčekovej knižky na krst môžu rodičia alebo krstní rodičia 
zapísať najdôležitejšie okamihy v živote dieťaťa – narodenie, 
prijatie krstu, prvé Vianoce a mnohé ďalšie milé spomienky. 
Stane sa pamiatkou na výnimočný deň, keď sa človek stal Bo
žím dieťaťom. Dostupná v dvoch variantoch – ružová a modrá.

Viazaná, 64 strán, 4,80 €
Členovia SSV 4,08 €

Sophie Piperová
Pamiatka 
na môj krst
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Predajne Spolku svätého Vojtecha:
Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Čadca, Košice, Malacky, Michalovce, Nitra, Partizánske, Prešov, Prievidza, Púchov, Rožňava, 
Ružomberok, Snina, Spišská Nová Ves, Šaštín, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žilina
Objednávky:  033/590 77 18  objednavky@ssv.sk; www.ssv.sk; internetový obchod: eVojtech.sk

STAŇTE SA ČLENOM
SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA 

Členstvo v najstaršom a najväčšom katolíckom združení
na Slovensku ponúka viaceré výhody: 
– členské publikácie a DVD 
– 15 % zľavu na knihy z produkcie SSV, zakúpené v jeho predajniach
– kupóny na zľavu v hodnote prevyšujúcej členský príspevok 
– 5 % zľavu v kúpeľoch Nimnica na pobyt od dvoch nocí 
– 5 % zľavu na pobyt v kúpeľoch Bardejov 
– 5 % zľavu v cestovnej kancelárii Awertravel, maximálne do výšky 100 €

Kontaktná adresa: Členské oddelenie SSV, Radlinského 5, 
917 01 Trnava  033/5907752, 5907753  clen@ssv.sk, 
www.ssv.sk. Prihlasovanie je možné i v predajniach SSV.

P R I H L Á Š K A

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa – ulica, č. d.:
Mesto/obec:
PSČ:
Telefón: 
E-mail:

Exhortácia 
Amoris laetitia 
pozýva 
na dialóg 
v pravde 
Iba mesiac po zverejnení novej posynodálnej 
apoštolskej exhortácie pápeža Františka s náz-
vom Amoris laetitia – Radosť lásky vyšiel ten-
to dokument venovaný rodine a manželstvu aj 
na Slovensku. Jeho obsah i poslanie predsta-
vuje hovorca Konferencie biskupov Slovenska 
MARTIN KRAMARA, ktorý exhortáciu preložil 
do slovenčiny. 

Komu je exhortácia Amoris laetitia prio-
ritne určená? 
Samotný podnapis je pomerne obsiahly 
a vymenúva celý rad ľudí: smeruje k bis
kupom, kňazom a diakonom, zasväteným 
osobám, kresťanským manželom a všet
kým veriacim laikom. Ako kňaz môžem 
povedať, že som v nej našiel množstvo 
obohacujúcich povzbudení, som však pre
svedčený, že prioritne je exhortácia urče
ná manželom a rodičom. Pápež sa – pre
dovšetkým vo štvrtej a v piatej kapitole 

– prihovára ich srdcu, živým a príťažlivým 
spôsobom hovorí o ra
dostiach i ťažkostiach 
manželského života, 
rozdáva rady a pod
nety. Teším sa, že bu
dem mať skvelý dar
ček, keď pôjdem do 
rodín na návštevu. Ex
hortácia určite urobí 
radosť manželom a rodičom a som si istý, 
že o nej bude možné v rodinách zaujíma
vo debatovať.

Akým konkrétnym témam sa dokument 
venuje a čo nové prináša?
Hovorí o láske v rodine. O tom, ako túto 
lásku možno žiť čo najlepšie, ako preko
návať problémy, ktoré jej prichádzajú do 
cesty, ako ju neopustiť. Prináša množstvo 
formulácií, ktoré poznáme z predchádza
júcich synod o rodine (2014 a 2015), ale aj 
osobné pohľady a riešenia Svätého Otca. 
Mapuje súčasnú situáciu rodín, otvorene 
hovorí o tom, s čím sa trápia, zasadzuje 
tieto jednotlivé situácie do biblického 
kontextu a nabáda, aby Cirkev používala 
skôr logiku začleňovania než vyčleňovania, 

ak ide o prístup voči tým, ktorí vo svojom 
živote nespĺňajú predkladaný ideál kres
ťanského manželstva a rodiny.

Osobitne citlivou témou je otázka rozvede-
ných a znovuzosobášených. Ako sa k nej 
pápež stavia v exhortácii?
Pravdu o nerozlučnosti manželstva Cirkev 
nemôže meniť; je viazaná slovami Ježiša 
Krista. No tí, ktorí sa rozviedli a uzavreli 
nový, civilný zväzok, sa podľa Svätého Otca 
nesmú cítiť exkomunikovaní zo spoločenstva 
veriacich. Naopak, treba im dať pocítiť lás

ku a starostlivosť, hľa
dať spôsoby, ktorými 
by sa mohli čo najviac 
priblížiť a začleniť do ži
vota miestneho spolo
čenstva. Pápež pozýva 
týchto ľudí, aby prišli 
na rozhovor s kňazom 
alebo pastoračným pra

covníkom a spoločne hľadali najvhodnejší 
spôsob tohto začlenenia. Nedáva návod, kto
rý by bolo možné zovšeobecňovať. Jednodu
ché recepty podľa neho neexistujú. Pozýva 
však na trpezlivý, pravdivý dialóg a spoločné 
rozlišovanie. Kňazom opakovane pripomí
na, že spovednica nesmie byť mučiarňou, ale 
miestom Pánovho milosrdenstva.

Ako reagovala verejnosť vo svete i na Slo-
vensku na obsah exhortácie?
Reakcie boli zatiaľ veľmi pozitívne. Osobne 
som sa stretol s viacerými ľuďmi, ktorí za ex
hortáciu Svätému Otcovi vyjadrili úprimnú 
vďačnosť. Zostáva dúfať, že si ju prečíta čím 
viac ľudí a – to predovšetkým – že nezostane 
iba na papieri, ale jej podnety a povzbudenia 
nájdu uskutočnenie v praxi.  – MAG – 

„Vľúdna láska tvorí vzťahy, 
pestuje spojenia, vytvára nové 
siete integrácie, buduje pevnú 

spoločenskú textúru.”

pápež František
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O B J E D N ÁV K A

Objednaný tovar pošlite na adresu: 
Meno a priezvisko:
Adresa – ulica, č. d.:
Mesto/obec: 
PSČ:
Telefón: 
E-mail:
Podpis:
Číslo člen. preukazu SSV:

Spolok svätého Vojtecha, Radlinského 5, 917 01 Trnava, tel.: 033/5907718, fax: 033/5907760, email: objednavky@ssv.sk. Ponuka kníh platí do vyčerpania 
zásob. Pri objednávke do 20 € platí poštovné v súlade s Cenníkom Slovenskej pošty objednávateľ. Pri objednávke nad 20 € poštovné zdarma.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške s cieľom kúpy tovaru.

Názov knihy Počet kusov 

NAŠI PARTNERI:

Stretnutie
je sondou
do sardínskej 
spoločnosti 
Ak hľadáte príjemné letné čítanie, ktoré ne-
zaberie veľa miesta v dovolenkovej batožine 
a zaručene na vašej tvári vyvolá úsmev, určite 
siahnite po knihe sardínskej autorky Michely 
Murgiovej Stretnutie. Pre slovenského čita-
teľa ju objavil diplomat a prekladateľ STANI-
SLAV VALLO, ktorý ju tiež preložil z taliančiny. 

Čím je výnimočná autorka knihy Stretnu-
tie Michela Murgiová? Ako ste sa s ňou 
zoznámili a prečo vás zaujala? 
S Michelou Murgiovou sa „poznám“ len cez 
jej knižky. Slovensko síce navštívila, nemal 
som však to šťastie nachádzať sa na rodnej 
hrude v dňoch jej návštevy. Pochopiteľne, ak 
človek preloží možno čo i len jednu knižku 
od dajakého autora, môže, ba vlastne musí 
povedať, že ho pozná: teda nie, že „sa s ním 
pozná...“ Murgiová ma zaujala cez nezvyčaj

ný titul svojej knižky Accabadora, ktorý som 
zaregistroval v rámci vyhlasovania jednej 
z najvýznamnejších talianskych literárnych 
cien Premio Campiello. A potom som siahol 
po Stretnutí, ktoré si ma podmanilo aspoň 
tak, ako – dúfam – si podmanilo slovenské
ho čitateľa. Absolútne čistý, jednoduchý 
príbeh s nádhernou pointou.

Komu by ste knihu Stretnutie odporúča-
li a prečo? 
Nemám nezaujatý pohľad, pokiaľ ide o Stret-
nutie, preto musím povedať, že by som ten
to príbeh rád odporučil každému, kto je čo 
len trochu zvedavý... ako sa to skončí. Ale 
vážne: myslím si, že knižka si môže nájsť či
tateľov vo všetkých vekových kategóriách. 
Pravdaže, dúfam, že po nej siahnu práve 
rovesníci hlavných hrdinov a aj ich rodičia.

Novela Stretnutie je milá, humorná, no zá-
roveň je sondou do sardínskej spoločnosti. 
Ktoré vlastnosti sú pre obyvateľov tohto 
ostrova najcharakteristickejšie? 
Najmä cez literárne diela som si urobil ob
raz o charaktere obyvateľov Sardínie: pove

dal by som, že ich charakterizuje istý druh 
akejsi ostrovanskej urputnosti a ešte aj po
cit spolupatričnosti, aký zrejme my sucho
zemci nemáme vyhranený až do takých po
lôh. Pekne to Murgiová opísala v prvej časti 
Stretnutia, kde hovorí o používaní prvej oso
by množného čísla v jej rodnom mestečku.

V procese prekladu narazí prekladateľ 
neraz na viaceré prekladateľské oriešky. 
Bolo to tak aj v tomto prípade? 
Orieškov bolo za takú menšiu slameničku. 
Ale bol som v kontakte s ľuďmi, ktorí sar
dínske prostredie dôverne poznali, dokonca 
tam priamo žili, nuž a tých som občas (na
príklad pána Eduarda Schlesingera) poťahal 
za mailový rukáv a opýtal sa na to či na ono 
z tamojších reálií, a vždy sa mi dostalo objas
ňujúcej odpovede. Alebo som s Katarínou 
Budajovou konzultoval všetko, čo sa týkalo 
biológie, prírodopisu, zvierat, rastlín, psov, 
vlkov, býkov, vtákov... V tomto smere som 
najväčší problém riešil s myšami, čo povy
liezali na palmu. Tie ma naozaj prekvapili.

– MAG – 

Michela Murgiová
STRETNUTIE

Novela nevšedným rozprávačským umením približuje atmo
sféru mestečka, do ktorého na letné prázdniny prichádza de
saťročný Maurizio. Bezstarostný dobrodružný svet detí naru
ší udalosť vo svete dospelých: miestny biskup sa rozhodne 
rozdeliť jestvujúcu farnosť na dve. Do deja nečakaným spô
sobom zasiahnu práve malí chlapci a originálnym spôsobom 
vyriešia dlhoročné konflikty. 
Brožovaná, 80 strán, 6 €, členovia SSV 5,10 € 
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Omšové víno 
PINOT GRIS
omšové biele polosuché, rok 2014
Výrobca Karpatská perla
0,75 l, cena 6,30 €
Cena za 1 liter 8,40 €

FRANKOVKA MODRÁ
omšové červené suché, rok 2011
Výrobca Karpatská perla
0,75 l, cena 7,50 €
Cena za 1 liter 10 €

DEVÍN
omšové biele suché, rok 2014
Výrobca Ostrožovič
0,75 l, cena 7,90 €
Cena za 1 liter 10,53 €

Príležitostné 
pozdravy  
Potešte svojich blízkych pozdravom na rozličné 
príležitosti – narodenie dieťaťa, krst, birmovku, 
sviatosť manželstva, meniny, narodeniny, životné 
jubileá, kňazskú a diakonskú vysviacku či výro
čie kňazskej vysviacky. 

Farebný otvárací pozdrav 
s textom a obálkou 
1,19 €, členovia SSV 1,01 € 
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Blahoželáme 
k sviatosti birmovania  
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Blahoželáme 
k sviatosti kňazstva
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Blahoželáme 
ku krstu 
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Blahoželáme 
k sviatosti 

manželstva 
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Blahoželanie 
k meninám  
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30
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Blahoželáme 
k narodeniu 

dieťaťa 


