
Návrh na deviatnik k NPPM 

 
Milí priatelia don Bosca a mladých. Tento deviatnik, ktorý don Bosco tak veľmi odporúčal svojim 
drahým, je zdrojom požehnania a radosti pre tých, ktorí sa ho modlia i pre tých, za ktorých ho 
môžeme obetovať. Veríme, že vám prinesie veľa milostí a radosti na príhovor našej Maminy. 
 
Má asi takúto schému. Na každý deň je pripravených niekoľko podnetov. Prvý je jedna z vlastností 
našej Maminy, ktorú rozvíja Písmo Sv. (druhý bod), podelenie sa rôznych mladých ľudí (tretí bod), 
podnet vo forme videa (štvrtý bod), maličká úloha, či skôr výzva :) (piaty bod) a potom kratučká 
modlitba k Panne Márii (šiety bod). Na fb stránke saleziáni domka partizánske a na pcsipok.sk, 
bude k tomu doplenená ešte jedna báseň na každý deň ako možné prehĺbenie našej modlitby, 
uvažovania a života. (siedmy bod). Možno sa vám to zdá priveľa, ale sú to skôr podnety ako niečo 
nútené. Ak vám poslúžia budeme len radi. 
 
Nech vás i nás na tejto peknej ceste ku jej sviatku sprevádza jej príhovor i ochrana. A zároveň vás 
srdečne pozývame 7. decembra o 18.00 na slávnostnú sv. Omšu ku jej cti v kostole sv. Tomáša na 
Šípku, po ktorej nasleduje krátka akadémia pripravená našimi mladými. Pokoj s vami. 
 
Vaši saleziáni a mladí. + 
 

úvod: Kto je Matka? 
 

"Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi." 
Matka pre mňa znamená celoživotnú lásku. Bezprostrednú/bezpodmienečnú lásku. Osobu ktorá mi 
dôveruje a posúva ma vpred aj napriek mojim chybám. Aj keď mi nerozumie, snaží sa o to a 
rešpektuje moje rozhodnutia. Človek, ktorý mi dal základné hodnoty do života a bez ktorého by 
som nebol tým čím som dnes. (Pavol Holák) 
Pomodli sa, prosím dnes tak troška viac za svoju maminu. 
https://www.youtube.com/watch?v=7c8hiQ3Iwnc 

Naša Nebeská Mamina, oroduj, prosím za nás, svoje milované deti. Amen. 
 
 
Velebí moja duša Pána 
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, 
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. 
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 
lebo veľké veci mi urobil ten, 
ktorý je mocný, 
a sväté je jeho meno 
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie 
s tými, čo sa ho boja. 
Ukázal silu svojho ramena, 
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 
Mocnárov zosadil z trónov 
a povýšil ponížených. 
Hladných nakŕmil dobrotami 
a bohatých prepustil naprázdno. 
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, 
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 
ako sľúbil našim otcom, 
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky 

 



29.11.: Materská Neha 

 
"Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu a hodil sa mu 

okolo krku a vybozkával ho." (Lk 15, 20b) 
Neha je láska. Ak sú k nám ľudia nežní, znamená to, že im na nás záleží. Niekedy človek 
nepotrebuje veľké slová, dary, ospravedlnenia. Stačí jedno nežné objatie či pohladenie a hneď sa 
cíti akoby zázrakom lepšie. Neha je veľmi mocné kúzlo, ktorého moc je viac než obrovská a 
zvládne ho každý milujúci človek. (LL) 
Aké miesto má neha v tvojom živote? 
https://www.youtube.com/watch?v=YHrnTgpbiLo 
Mamina Nehy, uč nás byť k sebe navzájom milšími a láskavejšími. Amen. 

 

G. Von le Fort: Buď milována, lásko 

 
Ty královské srdce 
             v tekoucím plášti své krve: 
Buď milována, Lásko! 
Ty bratrské srdce 
           v divokém výsměchu trnové koruny: 
Buď milována, Lásko! 
Ty pukající srdce 
         v ztuhlém šperku svých smrtelných ran: 
Ty z trúnu odstrčené srdce, 
Ty zrazené srdce, 
Ty krutě ztýrané srdce: 
Buď milována, Lásko, 
Věčná Lásko, buď věčne milována! 
Ty srdce, na němž mocní světa 
           naleznou své pokleknutí: 
Prosíme o tvou lásku! 
Ty srdce, na němž chladní naleznou své slzy: 
Prosíme o tvou lásku! 
Ty srdce, ve kterem zloději a vrazi 
          naleznou odpuštění, 
Ty veliké srdce 
Ty milostiplné srdce, 
Ty slavné srdce: 
Prosíme o tvou lásku! 
Ty nachovný trne naší radosti, 
Ty bolestný trne naší lístosti, 
Ty krásný večerní červánku 
           našich vlastních západú: 
Prosíme o tvou lásku! 
 
 

 

 
 
 
 
 



30.11.: Materská obetavosť 

 
"Keď uplinuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby 

ho predstavili Pánovi... a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva 

holúbky." (Lk2, 22. 24) 
OBETAVOSŤ-vzdať sa niečoho čo nám vyhovuje . Zbaviť sa pohodlnosti pre získanie niečoho 
lepšieho,užitočnejšieho buď pre nás samých alebo pre niekoho iného. (Matej Herda 
https://www.youtube.com/watch?v=twtNiWDN428 
V čom sa učíš obetavosti? 
Mamina, Ty si toľko obetovala pre našu spásu, uč nás, prosím stávať sa darom jeden pre 

druhého. Amen. 

 

Paul Verlaine: Ranili ste ma láskou, Bože môj 
 
Ranili ste ma láskou, Bože môj, 
a ešte stále bolí ma tá rana, 
ranili ste ma láskou, Bože môj. 
 
Drví ma bázeň z vás, ó Bože môj, 
popálenín je dosť a ešte hrmí, 
drví ma bázeň z vás, ó Bože môj. 
 
Viem: všetko je len márnosť, Bože môj, 
osvecuje ma vaša jasná žiara, 
viem: všetko je len márnosť, Bože môj. 
 
Vaše vína mi zmyjú z duše zlo, 
môj život bude chlebom vášho stola, 
vaše vína zmyjú mi z duše zlo. 
 
Hľa, tu je krv, čo za nič netiekla, 
a moje telo, ktoré netrpelo, 
hľa, tu je krv, čo za nič netiekla. 
 
A tu je čelo, hanbou červené, 
oprite si oň ruky, ktoré bolia, 
tu je to čelo hanbou červené. 
 
Mám ruky, ktoré práce báli sa 
pre žeravé uhlie vašich kadidiel, 
mám ruky, ktoré práce báli sa, 
 
a srdce, ktoré pre nič netĺklo, 
nech teda cíti muky Kalvárie 
to srdce, ktoré pre nič netĺklo. 
 
Hľa, moje nohy, zametačky ciest! 
Nech privolá ich hlas váš milostivý, 
hľa, moje nohy, zametačky ciest. 
 
A hlas môj lživý, na čo to chcel zviesť, 
aby to aspoň ľútostivo znelo, 



ó hlas môj lživý, na čo to chcel zviesť. 
 
Hľa, moje oči, dvoje bludných hviezd, 
už hasnú, prosia, čo v nich žalosti je, 
hľa, moje oči, dvoje bludných hviezd. 
 
Ó, Bože zľutovania, beda mi, 
kde je prameň mojej nevďačnosti, 
ó, Bože zľutovania, beda mi. 
 
Bože hrôzy a Bože svätosti, 
otvorila sa priepasť mojich hriechov, 
Bože hrôzy a Bože svätosti. 
 
Ó, Bože šťastia, čakám dobrú zvesť, 
kríž svoj budem niesť – či v žití celom? 
Ó, Bože šťastia, čakám dobrú zvesť. 
 
Vy, čo viete o všetkom, o všetkom, 
viete, že moja bieda všetkých destí, 
ó, vy viete o všetkom, o všetkom, 
 
ale, čo mám, aj tak vezmite si. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



1.  12.: Materská tvorivosť 

 
"Lebo z veľkosti a krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ." (Múd 13, 5) 
Takže pokiaľ to vezmem z pravej podstaty slov a nie z hraníc ktoré sú mi často kladené, tak v 
prvom rade je to SLOBODA.. .doslova sloboda prejavu... Pocit vdýchnutia duše na prvý pohľad 
neživej hmote.. .vyjadrenia svojich pocitov túžob, či myšlienok. Pocit zhmotnenia nehmotného. 
Rovnako VĎAKA. Vďaka možnosti cítenia hlbšieho "bytia",  ktoré človeku dáva fantáziu a 
predstavivosť ktorá je k tomu potrebná. Rovnako vďaka iným dušiam, ktoré tú tvorivosť vedia 
oceniť a tým vkladajú do človeka množstvo energie pre ďalšie tvorenie... Tvorenie svojho 
ODKAZU. POKORA.  Pokora a úcta k materiálom v mojom prípade drevu, ktoré nám v podobe 
stromov dáva potrebný kyslík a plody pre obživu. No obetuje i svoje telo pre naše potreby prežitia. 
Podľa mňa každý človek by mal niečo tvoriť a tým zo seba strhávať, nazvem to reťaze. A tým sa 
stavať dusevne slobodný... Pre mňa je tvorivosť kľúčom ku slobode (Jakub Švec) 
Čo pekné sa ti podarilo vytvoriť pre niekoho z tvojich drahých? 
https://www.youtube.com/watch?v=v5mdybeyLVc 
Mamina, Naša drahá, taká tvorivá v láske, uč, prosím aj nás tvoriť krajší život tým okolo nás. 

Amen 

 

 
T. S. Elliot: z básne Skala 

 
Duše člověka musí ožít k tvořivému dění. 
Z beztvarého kamene, když umělec a káme 
   vjedno splynou, 
trýskají stále nové podoby života, z duše 
   člověka sjednocené s duší kamene, 
z bezvýznamu bězných tvarú všeho, ať živého 
   či bez života, 
v jedmnotě s okem umělce rodí se nový život, 
   nový tvar, nová barva. 
Z moře zvukú život hudby, 
z mělkého bláta slov, z plískanic 
   a krupobití slovních nepřesností 
přibližnost myšlenek a pocitú, slova, jež 
   zaujala místo myšlenek a pocitú, 
tam tryská dokonalý řád řeči a krása 
   zaříkaní. 
 
PANE, což nevkládáme tyto dary do tvých 
   služeb? 
Což nedáváme do tvých služeb všechny 
   své vlohy 
pro život, dústojnost, vděk  a řád 
a rozumné slasti smyslú? 
PÁN, který nás stvořil, dopřáva tvořit i nám 
a přijíma naše tvoření opět do svých služeb, 
vždyť ten, kdo tvoří, též slouží. 
 
 
 

 



2.  12.: Materská improvizácia 
 

"Potom vzal päť chlebov dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi, lámal ich a 

dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu." (Lk 9, 16) 
Improvizácia - Schopnosť spraviť z ničoho niečo. Vedieť sa orientovať v niečom, čo je nečakané. 
Zachovať si chladnú hlavu, kľud a hľadať riešenia, ktoré navedú na tú cestu, z ktorej sa zišlo a treba 
improvizovať. Niečo tvoriť, čím sa zamaskujú "nedostatky", medzery. 
Sú rôzne typy improvizácie a rôzne postoje k nim. Najdôležitejší postoj pre mňa je ten, aby si nikto 
nič nevšimol. Či v programe, či na mne, či na hocičom.(Filip Šebesta) 
https://www.youtube.com/watch?v=IVikdEF35oI 
Kedy si naposledy musel/musela improvizovať? V čom? 
Naša Najdrahšia Mamina, uč nás, prosím dôverovať tvojmu milovanému Synovi. Amen. 

 

 

R. M. Rilke: Mariino narození 
 
Ach, co námahy to stálo anděly, 
že nepropukli v zpěv, jak propuká se v slzy, 
vždyť této noci matka zrodí se, jak vědeli, 
chlapce, Jediného, jenž má se zjevit brzy. 
 
Jen mlčky zašuměly směrem tím, 
kde dvorec Jáchymúv stál v osamění, 
vše v nich i kolem nich již zhoustlo napětím, 
leč žádný nesměl slétnout k zemi. 
 
Oba rodiče už zmáhal všechen zhon a spěch, 
sousedka přišla radit, sama si neví rady, 
rozvážně starý muž šel stišit bučící dobytek. 
Dosud se nestalo, co teď nastane tady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  12.: Materská hĺbka 

 
"Neomilostenú omilostím, tomu, čo nie je môj ľud, poviem: "Ty si môj ľud" a on mi povie: 

Môj Boh." (Oz 2, 25) 
Keď niekto povie slovo hĺbka... prvé čo mi napadne je, že je niečo veľmi ďaleko, hlboko... No aj 
napriek tomu je to pre nás možno to najdôležitejšie... To, čo ma pre nás najväčšiu hodnotu, aj keď 
prvotný význam slova hlboko môže vyznieť ako niečo veľmi vzdialené... Môže to byť práve ten 
poklad v našom srdci, ktorý ukrývame v hĺbke, v strachu, aby sa mu nič nestalo. (Zuzka 
Dobrotková) 
https://www.youtube.com/watch?v=3XqypfUZp1Y 
Skús, prosím dnes niečo pekné napísať niekomu so svojich drahých. 
Mamina, hĺbka tvojho srdca je priepasťou lásky, ponor nás, prosím do nej v každej chvíli 

nášho života. Amen. 

 

V. Majakovskij: Zo zlomkov 

 
Dve hodiny, 
                    iste si dávno v posteli. 
Mliečna púť 
                   žiari 
                          sťa oka kovová. 
Mám čas. 
                A zbytočne by ťa leteli 
bleskové telegramy 
                               budiť 
                                       a znepokojovať. 
More odchádza späť. 
More odchádza spať. 
Ako sa vraví 
                    "incident stratil čaro", 
čln lásky 
              stroskotal 
                              na všednosti. 
So životom som vyrovnaný, 
                                              načo sa trápiť inventárom 
vzájomných urážok, 
                                bied 
                                       a neprávostí. 
Pozri, 
         aká je vo svete tíš. 
Noc z neba 
                  hviezdna daň mámi, 
a v takýchto hodinách 
                                    vstávaš a hovoríš 
s vesmírnou nesmiernosťou 
                                             a s dejinami. 
 
 
 

 

 



4.  12.: Materská veľkodušnosť 
 

"Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal 

svojho sluhu, aby povedal pozvaným: "Poďte, už je všetko pripravené." (Lk 14, 16 - 17) 
Veľkodušný pre mňa znamená šľachetný svojou podstatou a bytosťou. Boh je pre mňa najväčšia 
veľkodušnosť, akú poznám a mám. Je to pokora, viera a štedrosť v jednom. Veľkodušnosť 
nepotrebuje na seba upozoňovať, vychádza z čistoty a preto ju netreba hľadať. (Kika Švercelová) 
https://www.youtube.com/watch?v=tpqqIwYeGjQ 
Kto ti napadne, keď sa povie veľkodušnosť? 
Mamina veľkodušnej lásky, oroduj za nás v našich zápasoch. Amen. 
 
G. M. Hopkins: Pestrá krása 
 
Chval Boha, všechno pestře zbarvené, 
obloha červánkú, strakatá kravička, 
ružové tečky na plutvích pstruhú, 
křídla pěnkavy, kaštany v žáru žhavené, 
kraj plotú s pásy pastvin, meze, políčka, 
kroj i zbroj, výstroj i nástroje všech druhú, 
 
vše púvodní, podivné, vzácné, úchvatné, 
kdovíjak pihovaté, prchavé, plné skvrn, 
čilé i líné, kyselé, sladké, závratné! 
Za vším je Otec, bez proměn, nádherný, jen On! 
Před ním se skloň. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



5.  12.: Materská modlitba 

 
"Oslavujte Pána, pretože je dobrý, že večne trvá jeho milosrdenstvo." (Dan 3, 89) 
Je to kus môjho úprimneho ja, ktorý môžem odovzdať iba niekomu tam vyššie. Je to uvoľnenie, pád 
kameňa zo srdca po náročnom dni. Je to kájanie sa, sťažnosť, či prosba v zložitej životnej situácii. 
Nie je to iba pár naučených fráz, ale niečo hlbšie a zložitejšie. Niečo, čo človek človeku povedať 
nedokáže. (Samuel Bilík) 
https://www.youtube.com/watch?v=iBWeRK-j0Hw 
Akú modlitbu máš rád? Nájdi si, prosím dnes na ňu čas a skús sa ju pomodliť. 
Drahá Mamina, uč nás, prosím modliť sa s dôverou a nádejou, že Tvoj Najdrahší Syn nás 

vypočuje. Amen. 

 

Josh Garrels – A long way home 

 
Prišiel som na svet, do divočiny 
nebolo tam miesto pre dieťa 
vlastným hlasom som vyl 
s duchmi noci 
v odumierajúcom svetle 
 
Musel som sa učiť, aby som dostal, čo som potreboval 
v tmavej pustatine 
Moje inštinkty ma riadia 
ako beštiu, keď zacíti krv 
A nikdy sa nezasýtim 
 
Strácam kontrolu nad mojím telom, mojou dušou 
A pomaly sa strácam 
Ale teraz som pripravený 
aby som pocítil moc zmeny 
 
Som dieťa mojej matky 
syn môjho otca 
trochu mi to trvalo 
ale prišiel čas 
aby som bol znovuzrodený 
 
Vydesený kľučkujem medzi tým, čo neznášam 
a tým, čo potrebujem 
Spasiteľ a nepriateľ sa obidvaja snažia 
si získať moju dušu 
a ja sa už viac nemôžem skrývať 
 
Vypotácal som sa do svetla, 
pozdvihol päsť, aby som bojoval 
potom som zachytil tvoj pohľad 
tak plný lásky 
Pane, čo som to spravil? 
 
Plačem pri tvojich nohách, ranených pre mňa 
a všetci z netvorov a mužov 
ale tu, v Tvojom svetle 



možeme znova začať 
 
Som dieťa mojej matky 
syn môjho otca 
trochu mi to trvalo 
ale prišiel čas 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



6.  12.: Materské utrpenie 
 

"Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali, aj vtedy, 

keď sa zjaví jeho sláva." (1Pt 4, 13) 
Utrpenie je pre mňa strata, či už psychická alebo fyzická strata niečoho, čo sa nedá nahradiť. 
Utrpenie je bolesť, ktorá je v našom vnútri, nie v našej hlave, ale v našom srdci a v našej duši. 
Urpenie je neopísatelný pocit prázdnoty. Utrpenie je podvedomá vec, ktorú musí človek nespočetne 
veľakrát prekonať a vyrovnať sa s ňou. Utrpenie je často velmi krehké a núti nás vyberať si medzi 
vecami, činmi, ľuďmi medzi ktorými sa niekedy vyberať nedá. (Erich Kadnár) 
https://www.youtube.com/watch?v=_99ySDoC1fw 
Dnes pri nejakej ťažkosti a utrpení, si prosím spomeň na niekoho so svojich drahých a skús ho za 
neho obetovať. 
Mamina Naša Sedembolestná, ty si toľko trpela z lásky, posilňuj nás, prosím v našom utrpení a 

bolesti. Amen. 

 

Sv. Ján z Kríža 
 
Žiji, aniž žiji v sobě, 
a taková je tá míra, 
že zmíram, že neumírám. 
 
V sobě nežiji již víc, 
bez Boha žít nedokážu, 
a tak tedy blížním vzkážu: 
"Co je život, ne – li nic? 
Je to smrtí tisíc: 
žije pravý život víra, 
když zmírám, že neumírám." 
 
Tento život, jejž zde trávím, 
zbavený je života 
a je stálá nicota, 
až dokud tě nepozdravím. 
Slyš, Bože, co tady pravím: 
že tak nechce žít má víra, 
že zmírám, že neumírám. 
 
Po tvé blízkosti jen bažím: 
jaky žívot mohu mít, 
jak se smrtí dá se žít, 
s největší, jakou sem zažil? 
Věru, že se velmi snažím, 
ale osud takový mám, 
že zmírám, že neumírám. 
 
Ryba na souš vyzdvižená, 
ta zde trpí bez naděje: 
v smrti, která se jí děje, 
nachádzí smrt poražená. 
Jaká smrt je obsažena 
v životě, který mne týrá? 
Čím víc žiji, tím víc zmírám. 



 
Toužím uhasit svou žízeň, 
vidím – li tě ve svátosti: 
zažívám víc ponurosti, 
když mi schádzí tvoje přízeň, 
násobí se moje trýzeň 
a tak bolest mě tak svírá, 
že zmírám, že neumírám. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



7.  12.: Materská nádej 

 
"Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie 

súženia: dám vám budúcnosť a nádej." (Jer 29,11) 
Nádej sa ukrýva vo všetkých maličkostiach vesmíru. Je to o tom vidieť východ slnka, keď je ešte 
vonku tma. Plávať tak ďaleko, až stratíš breh z dohľadu, nevediac, či je pred tebou pevnina. Zapáliť 
svetlo vo svojom vnútri veriac, že prežiari tmu vôkol seba, nevediac, aká veľká je. Uzavrieť vysokú 
stávku a nedostať žiadnu záruku. Nádej znamená žiť. Človeku môžu vziať veľa vecí, no nádej stratí 
človek len vtedy keď sa jej vzdá on.  (Ivka Skaličanová) 
https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM 
V čo dúfaš? Odovzdaj, prosím svoje nádeje do rúk našej Nebeskej Maminy. 
Mamina nezlomnej nádeje, chráň nás, prosím pred zúfalstvom strachu a drž nás pevne vo svojom 

materinskom náručí. Amen. 

 
 
Sergej Jesenin – zo zbierky: Pieseň nad poľami 
 
Veselo si hvizdnem s prstom v ústach, 
pri tej zábavke už vydržím. 
Veď sa mi trápna sláva rúca, 
že som pochábeľ a výtržník. 
 
Taká strata ma len k smiechu pohla! 
Smiešnych strát nám život predvedie! 
Ak sa hanbím, že som veril v Boha, 
teraz mi je trpko v nevere. 
 
Zlaté veľké diaľky sa mi stránia! 
Všetko stlelo v časnom blúznení. 
Preto som sa oddal vyčíňaniam, 
lebo som si vzbĺknuť umienil. 
 
Básnik musí poláskať i hrešiť, 
osud mu dal na to pečate. 
Chcel som za biele a nežné kvety 
vydať čierne žaby, prekliatie. 
 
Nevyšlo mi mnohé, ako predtým 
v dňoch sťa v ružiach som sa nádejal. 
Ak mi teraz v duši hniezdia čerti, 
veru som v nej mával anjela. 
 
Po tých svojich radovánkách v kaloch 
už sa chystám na tíš pokoja. 
Keby sa tak niečo so mnou stalo, 
prosím tých, čo pri mne postoja, 
 
hoci neveril som v odpustenie, 
ak by predsa na to dozreli, 
nech ma dajú dokonávať k stene 
pod ikony v ruskej košeli. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


