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SSV – čítanie s pridanou hodnotou    ZIMA 2015

Francúzsky spisovateľ Antoine de Saint-
-Exupéry (1900 – 1944) je v povedomí slo-
venského čitateľa zapísaný románmi Poš-
ta na juh, Nočný let, Zem ľudí a Vojnový pilot 
alebo rozprávkou Malý princ, ktorou pre-
nikol k deťom i dospelým na celom svete. 
K slovenským čitateľom teraz prichádza 
so svojím veľkým testamentárnym dielom 
Citadela, aby v nich rozdúchal skrytý pla-
mienok túžby po poznaní a pravde, ktorá 
je u neho spojená s krásou a vierou, vie-
rou v Boha i v človeka nezávislého svojím 
duchom a myslením, ale včleneného do 
celého ľudského spoločenstva na základe 
spolupatričnosti a spolupráce. Citadela, pre-
niknutá silou poézie v podobe rozjímania 
a modlitieb, je obrazom dlhej a zložitej cesty 

k naplneniu pozemského ľudského údelu. 
Saint-Exupéry, ktorý tri roky žil a pracoval 
ako dopravný pilot v severnej Afrike, určil 
pre svoje budúce dielo, ktorým sa stala Ci-
tadela, saharskú púšť ako miesto, z ktorého 
vychádza a kam sa vracia mohutný prúd 
jeho meditácií, dialógov a nenapodobiteľ-
ných obrazov, zachytávajúcich celé ľudské 
i prírodné univerzum. Je to duchovná en-
cyklopédia v pohybe, ktorým človek zme-
nený na dielo, ktoré po ňom ostáva, smeruje 
v zmierení do Božieho náručia. Pod po- 
vrchom tohto obrazu však tlejú nalieha-
vé vyslovené i nevyslovené otázky, kto-
rými autor mieri do jadra ľudského bytia 
a jeho zmyslu. V Citadele však čitateľ ne-
nájde chladné filozofovanie, ale prenikavé 

a svietivé ľudské slovo, v ktorom zázračne 
ožíva celý okruh dôverne známych i nezná-
mych vecí počnúc obydlím, poľom a stud-
ňou a hviezdami končiac. Ťažiskom tohto 
sveta je človek, v srdci ktorého autor stavia 
citadelu, tú duchovnú pevnosť ako záštitu 
pred temnými silami púšte v doslovnom 
i obraznom zmysle slova. Do Citadely vložil 
autor celú svoju ľudskú i básnickú skúse-
nosť, premenenú na jeho jedinečné vnútor-
né presvedčenie, ktoré tragická smrť tohto 
výnimočného spisovateľa, básnika činu i hl-
bokej kontemplácie, premenila na posmrt-
né duchovné posolstvo pre ďalšie generácie.

JÁN ŠVANTNER
Autor je básnik a prekladateľ.

Citadela
Antoine de Saint-Exupéry 
CITADELA 
Biblickým štýlom písaná impozantná parabola francúzskeho spisovateľa, 
filozofa a letca Antoina de Saint-Exupéryho vznikala postupne, vo forme 
myšlienok a osobných poznámok. Jej hlavným problémom je hľadanie 
Boha; cieľom nájsť zmysel ľudského života v rodine, domove, práci, v lás-
ke, spravodlivosti, šťastí, v bratstve a ľudskom spoločenstve; podstatou 
je premena: premena nášho pominuteľného života na niečo zmysluplné. 

Viazaná, 424 strán, 22,80 €, členovia SSV 19,38 €

Citadela je duchovná 
encyklopédia v pohybe

Novinka!
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DIÁR 2016
Obľúbený diár s občianskym 
i cirkevným kalendáriom ponú-
ka súradnice liturgických čítaní, 
krátky text o svätcovi dňa a zau-
jímavú myšlienku. Na každý deň 
roka je vyčlenená jedna strana.
 
Viazaný, 388 strán
6,60 €
Členovia SSV 5,53 €

LITURGICKÝ 
KALENDÁR 2016 
Praktický vreckový kalendár ob-
sahuje cirkevné kalendárium 
a súradnice denných čítaní. Vy-
užijú ho tak kňazi, ako i laici.
 
Brožovaný, 64 strán 
0,85 €
Členovia SSV 0,73 €

Michela Murgiová
STRETNUTIE 
Román talentovanej sardínskej 
spisovateľky nevšedným roz-
právačským umením približuje 
atmosféru mestečka, do ktoré-
ho prichádza na prázdniny de-
saťročný Maurizio. Dobrodružný 
svet detí naruší rozhodnutie bis-
kupa, ktorý sa rozhodne rozdeliť 
farnosť na dve. 
Brožovaná, 80 strán, 6 €
Členova SSV 5,10 €

John Henry Newman 
LIST VOJVODOVI 
Z NORFOLKU 
Podnetom na napísanie textu bola 
knižka publikovaná v roku 1874, 
v ktorej Gladstone kritizuje dogmu 
o pápežskej neomylnosti a vyzýva 
katolíkov, aby ju odmietli. A New- 
man odpovedá – elegantne, inteli-
gentne a presvedčivo. 
Brožovaná, 64 strán, 5,80 € 
Členovia SSV 4,93

Elio Guerriero
LISTY
Gianna Berettová/Pietro Molla 
Svätá Gianna Berettová a Pietro Molla boli manželmi v rokoch 
1955 až 1962. Toto relatívne krátke obdobie však bolo pretka-
né ich vrúcnou láskou v Ježišovi Kristovi. Listy, ktoré si písali 
v čase, keď si Pietro plnil svoje pracovné povinnosti na služob-
ných cestách v rozličných kútoch sveta, odhaľujú ich úprim-
ný vzťah, preniknutý vzájomnou láskou, úctou a pozornosťou.
 
Viazaná, 288 strán
14 € 
Členovia SSV 11,90 €

Listy
Gianna Berettová
Pietro Molla

Novinka!
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ĽUDOVÍT FULLA 
Veľký nástenný kalendár 
s reprodukciami sakrál-
nych motívov Ľudovíta 
Fullu.

Krúžková väzba
13 strán
14,90 €
Členovia SSV 12,67 €

RODINNÝ 
KALENDÁR 
Veľký plánovací kalendár 
pre celú rodinu, do ktoré-
ho si dospelí i deti pozna-
čia všetko potrebné.

Brožovaný, 16 strán 
4,90 €
Členovia SSV 4,17 €

Viliam Judák 
MOBILIZÁCIA DOBROTY 
Zamyslenia na čas 
Adventu a Vianoc
Obľúbený autor prichádza s ad-
ventnými a vianočnými zamysle-
niami k čitateľom, ktorí sú „plní 
túžby vydať sa na cestu, neza-
búdať na skutky lásky voči blíž-
nym a nezanedbávať svoj ad-
vent“. V čase, keď nás evanjelium 
vyzýva pripraviť cestu Pánovi, 
apeluje na srdce človeka, aby sa 
mobilizovalo za dobro, šľachet-
nosť a milosrdenstvo.
Brožovaná, 130 strán, 4,50 €
Členovia SSV 3,83 €

Tony Anatrella 
RODOVÁ TEÓRIA A PÔVOD 
HOMOSEXUALITY 
Jeden z najväčších odborníkov 
v sociálnej psychiatrii, s osobitným 
zameraním na manželstvo a rodi-
nu, sa v publikácii venuje rozličným 
formám fenoménu homosexuality, 
rodovej ideológii a reprodukčnému 
zdraviu. Autor zároveň ponúka ná-
vrhy na pastoračnú činnosť.
Brožovaná, 168 strán, 9,50 €
Členovia SSV 8,08 €

Natale Benazzi (ed.)
365 DNÍ S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM
Myšlienky pápeža Františka sprevádzajú čitateľa ce-
lým rokom od 1. januára do 31. decembra. „Prvé slovo, 
ktoré vám chcem ohlasovať, je slovo radosť. Nikdy ne-
buďte smutnými mužmi a smutnými ženami! Kresťan 
nemôže byť smutný!“ zdôrazňuje Svätý Otec.

Brožovaná, 308 strán
6,80 €
Členovia SSV 5,78 €

365 dní s pápežom 
Františkom

Novinka!

VYBAVIŤ:
Nezabudni 

na každodennú 
modlitbu!

Tento mesiac je potrebné

NAKÚPIŤ:

LITURGICKÉ FARBY MESIACa JANUÁR:
ZLATÁ A ZELENÁ

10. 1. 2016
3. nedeľa po Narodení Pána 

– Krst Pána
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Sv. Angela z Foligna, rehoľníčka
Drahoslav

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky; Nový 
rok; Deň vzniku SR, štátny sviatok 

Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky
Alexandra, Karina

2. nedeľa po Narodení Pána 
Daniela 

Sv. Telesfor, pápež
Andrea

Zjavenie Pána (Traja králi)  
Antónia; deň pracovného pokoja

Sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz
Bohuslava

Sv. Teofil, diakon a mučeník 
Severín

Sv. Marcelín, biskup a mučeník
Alexej 

3. nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána 
(1. nedeľa v Cezročnom období); Dáša

Sv Hygin, pápež
Malvína

Sv. Aelréd, opát; sv. Ernest, mučeník
Ernest

Sv. Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi
Rastislav 

Sv. Félix z Noly, kňaz; sv. Makrina
Radovan 

Sv. Arnold Janssen, kňaz
Dobroslav

Sv. Marcel I., pápež
Kristína

2. nedeľa v Cezročnom období
Nataša

Sv. Priska, panna a mučenica; sv. Margita 
Uhorská, panna; Bohdana

Sv. Márius, Marta, Audifax a Abakus, 
mučeníci; Drahomíra, Mário

Sv. Fabián, pápež a mučeník; 
sv. Šebastián; Dalibor, Sebastián

Sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica
Vincent

Sv. Vincent, diakon a mučeník; bl. Laura 
Vicuňa, panna; Zora

Sv. Ján Almužník, biskup; sv. Emerencia, 
mučenica; Miloš

3. nedeľa v Cezročnom období
Timotej

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Gejza 

Sv. Timotej a Títus, biskupi
Tamara 

Sv. Angela Mericiová, panna
Bohuš 

Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi
Alfonz 

Sv. Valér, biskup
Gašpar 

Sv. Martina, panna a mučenica
Ema

4. nedeľa v Cezročnom období
Emil
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U T OR O K                 
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S T R E D A

Š T V R T OK
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Január
'„RODINA, KTORÁ SA SPOLOČNE 
MODLÍ, STOJÍ PRI SEBE.“ 

BL. MATK A TEREZA Z K ALK ATY
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VIANOČNÁ
ATMOSFÉRA
Z vianočnej ponuky Spolku svätého Vojtecha 

Betlehemy v rozličných
veľkostiach 
Cena od 3,40 €

Ikona Svätej rodiny
na dreve 
Cena 30 € Svätá rodina na stojane

Fúkané sklo, ručná práca
1 ks v balení 
Cena 14,60 €

Figúrky do betlehema
3 kusy v balení 
Cena 28 €

Svätá rodina v rôznych
veľkostiach
Cena od 3,40 €
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Svätá rodina na stojane
Fúkané sklo, ručná práca
1 ks v balení 
Cena 14,60 €

Vianočná ozdoba 
4 ks v balení 
Cena 26,30 €

Vianočná ozdoba – srdiečko 
6 ks v balení 
Cena 9,50 €

Pohľadnice 
s vianočnými motívmi
Cena 0,20 €

Otváracie pozdravy
s vianočnými motívmi 
a s farebnou obálkou
Cena 0,60 €

Pohľadnice 
s reprodukciami 
Ľudovíta Fullu 
Cena 0,25 €

Svätá rodina v rôznych
veľkostiach
Cena od 3,40 €

Vianočné ozdoby,
ručná práca. 
Vyrobené na Slovensku. 
Cena od 4,70 €

DEVÍN 
omšové biele suché, rok 2014
Výrobca Ostrožovič
0,75 l, cena 8,90 € 
Cena za 1 liter 11,87 €

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 €

Vianočná ozdoba 
6 ks v balení 
Cena 11,50 €

Svätovojtešské
omšové víno
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Som adventofil, mám rada Advent, čas 
prípravy a aktívneho očakávania, čas 
túžby, modlitby a radosti. Mám rada 
striedanie a symboliku liturgického 
roka. Pripomína mi, že žijem v čase, 
že všetko sa raz začne, ale aj skončí. 
A keď sa z tepla izby budem pozerať 
na zasnežený dvor, keď chumáče sne-
hu budú padať na stromy v záhrade 
a zakryjú jesennú strohosť, siahnem 
po knižke, ktorá vo mne ešte väčšmi 
prehĺbi prežívané obdobie.
Knihu Citadela – skvost svetovej lite-
ratúry – určite podarujem svojim dra-
hým, príbuzným aj priateľom. A na 
spôsob breviára si z nej každý deň 
niečo prečítam, aby som si očistila 
dušu hlbokými myšlienkami Antoi- 
na de Saint-Exupéryho. 
Benedikt XVI. hovorí, že Advent je 
čas, v ktorom sa mobilizuje takmer 
zabudnutá dobrota a ochota myslieť 
na toho druhého. Áno, dobrota a mi-
losrdenstvo, to sú ďalšie témy, na kto-
ré sa chcem sústrediť. Denne sa inšpi-
rovať slovami biskupa Viliama Judáka 
z jeho knihy Mobilizácia dobroty, aby 
som nezostala iba pri teórii. 
Pretože sa 8. decembra otvára mimo-
riadny Svätý rok milosrdenstva, urči-
te si prečítam knihu Waltera Kaspera 
Milosrdenstvo – základný pojem evanje-
lia a kľúč ku kresťanskému životu. Už 
Ján XXIII. odporúčal, aby sme najmä 
v rámci Cirkvi užívali liek milosrden-
stva. A kto z nás ho nepotrebuje? 
Každý z nás túži milovať a byť milova-
ný. Určite podarujem knihu Listy tým 
manželom, u ktorých vnímam, že čas 
a starosti udusili ich prvotnú lásku. Kni-
ha obsahuje „zamilované“ listy, ktoré si 
písali sv. Gianna Berettová a jej snúbe-
nec a neskôr manžel Pietro Molla. 
Keďže humor je korením života, kni-
hu Stretnutie podarujem tým mojim 
priateľom, ktorí neradi čítajú dlhé 
knižky, ale radi sa zasmejú nad ľud-
skou hlúposťou. 
Želám všetkým našim milým čita-
teľom, aby prežili Advent i Vianoce 
v láske a porozumení a nezabudli sýtiť 
svoju dušu našimi krásnymi knihami.

ALŽBETA ŠUPLATOVÁ,
šéfredaktorka

Spolku svätého Vojtecha

Vyšli sme v ústrety zákazníkom, ktorí upred-
nostňujú nákup v podvečerných hodinách, 
a upravili sme otváracie hodiny predajne 
Spolku svätého Vojtecha v Bratislave na Kolár-
skej 2 a v Ružomberku na Ulici K. Salvu 2043. 
Otváracie hodiny sa zmenili aj v Bardejove.

Moje zimné
srdcovky

V Bratislave 
je otvorené 
dlhšie

BRATISLAVA 
pondelok – piatok 
8.00 – 19.00
sobota 
8.00 – 12.00

RUŽOMBEROK 
pondelok – piatok 
8.00 – 18.00
sobota 
8.00 – 12.00

BARDEJOV 
pondelok – piatok 
8.00 – 16.00
sobota 
zatvorené

VYUŽITE DARČEKOVÉ POUKÁŽKY SSV 
Ak sa neviete rozhodnúť pre správny darček, venujte na rozličné príležitosti, napríklad na Vianoce či 
narodeniny, darčekové poukážky. Dostupné sú v predajniach SSV v darčekovom balení. Jedna pou-
kážka má hodnotu 10 eur, môžete si ich však nakombinovať aj viac. Takýto darček zaiste rád využije 
napríklad kňaz vo vašej farnosti.

HĽADAJTE NA WWW.SSV.SK
Zaujíma vás, ako vnímajú knižné novinky Spolku svätého Vojtecha iní? Kliknite na www.ssv.sk 
a v sekcii Vydavateľstvo – Naše knihy v médiách nájdete recenzie a príspevky o knižných publi-
káciách SSV. O činnosti SSV sa zas dočítate v sekcii Pre členov – Médiá o SSV.

AKCIA NA LITURGIU HODÍN 
Do konca roka 2015 máte poslednú šancu na kúpu Liturgie hodín v štyroch zväzkoch za mimo-
riadne zvýhodnenú cenu 170 eur, pričom ušetríte až 120 €. Na túto akciu sa nevzťahujú nijaké 
iné zľavy a platí do vypredania zásob.

Platí do 

31. decembra 

2018

*
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Predajne Spolku sv. 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

NAŠI PARTNERI:

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:

PÚTNIK SVÄTOVOJTEŠSKÝ 
V obľúbenom kalendári, ktorý je 
v mnohých rodinách po celé ge-
nerácie neodmysliteľnou súčasťou 
cirkevného roka, dominuje téma 
Božieho milosrdenstva. Prináša po-
zoruhodné príspevky spojené s vý-
ročiami v roku 2016 a články o sv. 
Františkovi z Assisi či výtvarníkovi 
Ladislavovi Záborskom. Nechýbajú 
v ňom praktické rady do záhrady 
i domácnosti, recepty a krížovka. 
Brožovaný, 160 strán

Jozef Repko 
PREBÚDZANIE OBRA 
Pútavý životopisný román o výnimoč-
nom banskobystrickom biskupovi, za-
kladateľovi a prvom predsedovi Matice 
slovenskej Štefanovi Moyzesovi, v ktoré-
ho ušľachtilej osobnosti sa snúbila láska 
k Cirkvi a národu, skromnosť a veľkory-
sosť, neúnavná pracovitosť a prezieravá 
múdrosť. Svojím konaním si dokázal zís-
kať lásku a oddanosť spolurodákov, ale aj 
úctu, obdiv a priazeň u vyznávačov iných 
vierovyznaní. 
Brožovaná, 184 strán

ŽIVOT ZA ŽIVOT
Príťažlivý film poľského režiséra Krzyszto-
fa Zanussiho zachytáva okolnosti, za akých 
obetoval svoj život v koncentračnom tábo-
re sv. Maximilián Kolbe. Jan, ktorému sa 
vďaka šťastnej náhode podarí ujsť z tábora 
smrti, sa postupne dozvedá, čo sa udialo 
po jeho odchode, aj o obete, ktorú prinie-
sol istý kňaz, aby zachránil otca rodiny. 
Film je autentickým svedectvom o ver-
nosti a pravej kresťanskej láske.

FILM VYCHÁDZA V ROKU 2015 EXKLUZÍVNE PRE ČLENOV SPOLKU SV. VOJTECHA. 

JAZYK

SLOVENSKÝ

PĽSKÝ

SLOVENSKÉ

STEREO 92 MIN. 16:9 12

TITULKY ZVUK DĹŽKA OBRAZ REGIÓN
VEKOVÁ

VHODNOSŤ

ŽIVOT
ZA

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

Beatrice Masiniová
PUTOVANIE 
TROCH KRÁĽOV 
Kniha plná fantázie a krásnych 
ilustrácií prináša 24 vianočných 
príbehov na každý deň od 1. do 
24. decembra. Jej hlavnými hrdi-
nami sú traja králi, ktorí najskôr 
nasledovali nesprávnu hviezdu, 
no teraz začínajú kráčať po ces-
te nádeje a očakávania.
Viazaná, 112 strán, 10,50 €
Členovia SSV 8,93 €

PEXESO PRE 
MINIŠTRANTOV 
Hra pexesa je výborný spôsob, 
ako si trénovať pamäť a zároveň 
sa niečo nové naučiť. Zaiste ne-
poteší iba miništrantov, ktorí sa 
zábavným spôsobom naučia, ako 
sa volajú jednotlivé predmety po-
užívané pri svätej omši. 
1,50 €
Členovia SSV 1,28 €

BIBLIA PRE DROBČEKOV 
Pre deti od 0 do 3 rokov 
Malé kufríkové leporelo s rúčkou 
pre najmenšie deti ponúka bib-
lické príbehy v skrátenej forme. 
Sprevádzajú ich veselé ilustrá-
cie. V ponuke je verzia pre chlap-
cov i dievčatá. 
16 strán, 5,50 €
Členovia SSV 4,68 €

Martina Jokelová-Ťuchová
ROK S DOBROMILKOU 
A SVETLÚŠIKOM
Kamaráti všetkých detí z Katolíckych 
novín sprevádzajú čitateľov celým li-
turgickým rokom. Kniha je plná pod-
netov, myšlienok, hlavolamov, úloh 
a tipov na majstrovanie. Sprevádzajú 
ju ilustrácie Ľuby Suchalovej. V prí-
lohe prináša dve zaujímavé hry a fa-
rebný kruh liturgického roka.
Viazaná, 224 strán, 15,90 €
Členovia SSV 13,52 €

Pre deti od 4 do 8 rokov 
Každá brožúrka prináša jeden biblický príbeh. Na obrázkoch, ktoré 
ho dopĺňajú, však niečo chýba. Deti si obrázky dotvárajú samy po-
mocou samolepiek v strede publikácie. Samolepky sa dajú použiť 
viac ráz, preto ich využije viac detí v rodine. 
Cena jednej brožúrky 1,50 €
Členovia SSV 1,28 €

Moja Biblia
so samolepkami

Noemova archa 
Mojžiš
Dávid
Daniel
Vianoce
Veľká noc

9 788081 611315

Biblia
M o j a

s o  s a m o l e p k a m i
Daniel

a  i n é  p r í b e h y

Biblia
M o j a

s o  s a m o l e p k a m i
Daniel 

a  i n é  p r í b e h y

Prečítaj si o Danielovi, 
ktorého nepremohli levy, 
o krásnej kráľovnej Ester,

ktorá zachránila svoj národ, 
či o Ježišových priateľoch. 

Obrázky dotvor 
farebnými samolepkami.

 Farebné 

samolepky 

vnútri

 Farebné 

samolepky 

vnútri

 Farebné 

samolepky 

vnútri

Prečítaj si o Dávidovi, 

ktorý premohol obra, 

o generálovi Námanovi,

ktorý sa zázračne uzdravil, 

o troch kráľoch,

ktorí nasledovali hviezdu, 

či o Ježišových priateľoch. 

Obrázky dotvor 

farebnými samolepkami.

 Farebné 

samolepky 

vnútri

Biblia
M o j a

s o  s a m o l e p k a m i
Dávid

a  i n é  p r í b e h y

Biblia
M o j a

s o  s a m o l e p k a m i
Dávid

a  i n é  p r í b e h y

9 788081 611308


