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Raila (druhý sprava) s rodinou pred ich príbytkom (maňatou) v dedinke Barsaloi.
Snímka: dobrá novina, 2022
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milé zodpovedné osoby,
už po dvadsiatyôsmykrát vás pozývame do koledovania Dobrej noviny! Čo 
ste robili pred 28 rokmi? Môžno ste boli vtedy malými koledníkmi, možno ste 
študovali alebo už pracovali. Pravdou je, že väčšina z vás ešte nebola na svete. :) 
Koledníci Dobrej noviny však už vtedy klopali na dvere a prinášali ľuďom radosť. 

Vďaka vytrvalosti vašich predchodcov a teraz 
i vďaka vám sa naďalej zachováva tradícia 
vianočného koledovania na celom Sloven-
sku a malí koledníci sa učia, čo to znamená 
nezištne slúžiť a byť solidárni s ľuďmi, ktorí 
to naozaj potrebujú.

Po dvoch náročných rokoch pandémie svitá 
iskierka nádeje, že tieto Vianoce budú znieť 
koledy aj v domácnostiach.

Skúste si spomenúť, aké to bolo ťažké, keď 
sme sa nemohli stretávať, keď sme boli izolo-
vaní a osobné stretnutia boli iba výnimočné. 
Využite preto všetky možnosti na stretnu-
tia a dobrú prípravu v tomto ročníku. Príďte 
na stretnutie zodpovedných osôb, ktoré sa 
bude konať aj vo vašej diecéze, a inšpirujte 
sa zo skúseností a nápadov iných kolední-

kov. Zorganizujte kolednícke stretká s deťmi 
a okrem koledníckeho programu sa naučte viac 
o tohtoročnej téme Zmeňme púšť na záhradu. 
Pripravte vo vašej farnosti africké agapé a vy-
svetlite farníkom, ako deti z ich farnosti menia 
životy na druhej strane sveta. Stretnite sa aj 
s vaším diecéznym biskupom na svätej omši 
spojenej s vyslaním a požehnaním koledníkov. 
nech deti opäť zažíjú veľké spoločenstvo ko-
ledníkov a radosť zo stretnutia.

Vy, zodpovedné osoby a aj sprevádzajúce 
osoby nie ste iba obyčajní dobrovoľníci, ale 
podieľate sa na misii Dobrej noviny. Táto misia 
vychádza priamo zo Svätého písma: „Choďte 
do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému 
stvoreniu.” (Mk 16, 15) Vo vás sa spája služba, 
ktorú konáte nezištne, ohlasovanie evanjelia, 
oživovanie farnosti a pomoc núdznym. Ste 
veľmi vzácni a ja som vďačná za každého 
jedného z vás! 

Poďte aj tento rok koledovať a robte svet 
krajším!

Teším sa na spoluprácu a myslím na vás 
v modlitbe.

Miroslava Selecká
koordinátorka Dobrej noviny

PRÍHOvOR



Informačník č.1 október 2022 | 3

nový ročník dobrej noviny

Koledovanie v 28. ročníku

Pozývame vás 
do koledovania
Tento rok vás pozývame do koledovania 

popod obloky a v prípade priaznivej situácie 
budeme opäť navštevovať aj domácnosti.

okrem toho vám ponúkneme aj rôzne formy 
tvorivého koledovania, aby sa mohla zapojiť 
každá farnosť alebo filiálka a aby sme krea-
tívnym spôsobom rozniesli radostnú zvesť do 
všetkých rodín na Slovensku.

Situáciu budeme sledovať a v prípade zmeny 
opatrení vás budeme informovať emailom a na 
stránke Dobrej noviny www.dobranovina.sk.

Tipy a praktické rady ohľadom koledovania 
vám poskytneme na stretnutiach zodpoved-

ných osôb, webinári o koledovaní, na na-
šom webe a na našich sociálnych sieťach.

Ak by ste mali akékoľvek otázky ku koledo-
vaniu, neváhajte nás kontaktovať na:

 dn@erko.sk
 0908 183 410  0908 183 410
 facebook.com/dobranovina

Téma 28. ročníka:

Zmeňme púšť 
na záhradu
Po dvoch rokoch navštívime keňu a pred-

stavíme si projekt Ekologického farmárčenia 
v Samburu. Skupiny prevažne žien dostáva-
jú tréning organického poľnohospodárstva 
na farme pri nairobi a následne pracujú na 
svojich a komunitných záhradách vo farnos-
tiach Tuum, Lodungokwe a Barsaloi v suchom 
polopúštnom regióne na severe kene. Tému 
Zmeňme púšť na záhradu si priblížime cez 
príbeh chlapca railu z Barsaloi, ktorý má 13 
rokov a po vzore svojich rodičov sa rozhodol, 
že bude sadiť stromy a pomáhať v komunitných 
záhradách. Pastierske komunity Samburijcov 
sa tak podieľajú na boji proti hladu, klimatickej 
kríze či sociálnemu vylúčeniu žien.

o téme sa viac dozviete v krátkom animova-
nom filme, v Dobrých novinách Dobrej noviny 
a Metodických materiáloch.

Trinásťročný Raila (vľavo) sa stal tvárou 
28. ročníka Dobrej noviny. Snímka: Dobrá 
novina, 2022
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Prihlasovanie farností  
a pravidlá verejnej zbierky

Dobrá novina je každý rok zapísaná v registri Ministerstva vnútra SR ako nová 
verejná zbierka. Preto je potrebné, aby ste sa prihlásili každý rok nanovo. 

Prihlásiť sa môžete:

dôležité informácie

1. online
www.dobranovina.sk/online-prihlaska-na-koledovanie

sken poslať na dn@erko.sk

2. PoŠtoU 
vyplnením prihlášky, ktorá je prílohou tohto Informačníka
adresa: eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava

3. emAilom
stiahnutím prihlášky vo formáte PDF na stránke

www.dobranovina.sk/materialy
sken poslať na dn@erko.sk

Ak vám nepríde odpoveď po vyplnení online 
prihlášky na email, skontrolujte spam; ak by 
sme vám nepotvrdili prijatie emailu do piatich 
pracovných dní alebo vám neprídu materiály 
poštou do 8. decembra, ozvite sa, prosím, 
telefonicky na 0908 183 410 alebo na email 
dn@erko.sk.

Odporúčame vám, prihlásiť sa do 10. de-
cembra, aby sme vám stihli doručiť všetky 
materiály.

na základe prihlášky vystavíme zodpoved-
ným osobám poverenie na vykonávanie zbier-
ky vo farnosti. Poverenia pošleme hromadnou 
poštou začiatkom decembra.

každá farnosť dostane aj tento rok variabilný 
symbol, ktorý bude v poverení a zároveň na 
stránke Dobrej noviny.

novinkA! na označenie zodpovedných 
a sprevádzajúcich osôb budú tento rok slúžiť 
nÁLEPkY namiesto minuloročných kartičiek. 
objednať ich môžete spolu s ostatnými ma-
teriálmi.

novinkA! obojstranný plagát! Z druhej 
strany plagátu sa nachádza ďakovná karta 
spojená s informáciou o tohtoročnom projekte. 
Šetríme prírodu a pre vás bude jednoduchšie 
po koledovaní iba otočiť plagát na vašich ná-
stenkách. Projekty budete môcť vo farnosti 
predstaviť pomocou prezentácie, ktorá bude 
k dispozícii na www.dobranovina.sk/materialy.

PriPomínAme! nový formát letáku od po-
sledného ročníka obsahuje aj šek. Poslúži vám 
aj v prípade, ak by sa u vás nedalo koledovať 
tradičnou formou.
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dôležité informácie PozývAme

Do kOLEDOVanIa (zbierania 
príspevkov) sa môžete zapojiť:

 Zbieraním do prenosných pokladničiek
24. december – 6. január

 Zbieraním do stacionárnych 
pokladničiek
7. september – 31. január
• pokladnička musí byť ZABEZPEčEnÁ 

proti odcudzeniu 
• je potrebný SÚHLAS vlastníka, nájomcu 

alebo správcu nehnuteľnosti, v ktorej bude 
pokladnička umiestnená

 Posielaním príspevkov na osobitný účet
• Qr kód na plagáte
• www.dobranovina.sk/podporim
• variabilný symbol 

farnosti

Ďakujeme, že vašou zásluhou a zodpoved-
ným prístupom sa nám darí dodržiavať všetky 
platné pravidlá a naša spoločná služba je tak 
vnímaná ako dôveryhodná a transparentná.

Zmena zodpovednej osoby 
za Dobrú novinu

Ak sa u vás zmenila zodpovedná osoba, tak 
nám to dajte čo najskôr vedieť a napíšte na 
dn@erko.sk. Pošlite nám meno, adresu, tele-
fónne číslo a email novej zodpovednej osoby. 
Prípadne nech už pošle prihlášku nová zod-
povedná osoba. Ďakujeme! 

Účet Dobrej noviny:
SK77 1100 0000 0029 4045 7894

kolednícke webináre
Pripravujeme pre vás webinár o tom, ako 

robiť kolednícke stretká, ktorý sa uskutoční 
v polovici novembra. Dozviete sa praktické 
rady, ako využiť Metodické materiály a ako 
urobiť z koledníckych stretiek viac než ná-
cvik koledníckeho programu.

14. decembra bude webinár O 10 dní 
koledujeme o posledných krokoch v prípra-
ve koledovania a aktuálnych opatreniach.

Bližšie informácie dostanete emailom.

rozvojové večery 
s Dobrou novinou
Po úspešných sériách rozvojových webi-

nárov tento rok pripravujeme jeden špeciál-
ny. A že o čom bude? nechajte sa prekvapiť! 

čítajte pozorne naše dobronovinové maily 
a sledujte naše sociálne siete. Viac infor-
mácií čoskoro.

Nezabudnite 
prihlášku 
podpísať! 
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kalendár Dobrej noviny 2022/23

kAlendár dobrej noviny

OkTÓBEr

OTVOrEnIE 28. ročníka Dobrej 
noviny

Prvá POŠTa
• Informačník 1 (s prihláškou 

a objednávkou materiálov) 
• Metodické materiály
• Dobré noviny Dobrej noviny

Plánovanie koledníckych aktivít 
(stretká, vysielačky, koledovanie)

kurz pre nové zodpovedné 
a sprevádzajúce osoby

Prihlásiť sa do koledovania. 

nOVEmBEr

5. november – Stretnutia 
zodpovedných osôb – OSOBnE
viac informácií na strane 9

Webináre o koledovaní – OnLInE
Viac informácií na strane 5

aDVEnT – STrETkÁ
• pripravte sa spolu s deťmi na 

koledovanie aj Vianoce formou 
koledníckych stretiek a adventných 
aktivít (1. adventná nedeľa = 27. 
november)

DECEmBEr

Druhá POŠTa
• Informačník 2
• Poverenie pre zodpovedné osoby
• Zápisnica so šekmi

Prezentovanie Dobrej noviny 
vo farnosti
• Plagát
• Prezentácia projektov – Tip! Pripravte 

napr. africké posedenie (agapé) 
a zapojte celú farnosť.

• Pozývanie do koledovania – Tip! 
Urobte prezentáciu fotiek alebo videí 
z predošlých koledovaní a pozvite deti 
v rámci svätých omší.

3., 10. a 11. decembra – VYSIELačka
• sväté omše a liturgie spojené 

s vyslaním koledníkov v diecézach

15. december – Deviatnik
• Kto dá prístrešie Svätej rodine? – 

zapojte sa s deťmi alebo v rodinách do 
modlitby predvianočného deviatnika

Koledníci z Vysokých Tatier. 
Snímka: dobrá novina, 2020
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JanUÁr 2023

Pokolednícke stretko 
Potešte sa a rozdajte si darčeky.

marEC 2023

Tretia POŠTa 
• Informačník 3
• detailné výsledky zbierky 28. ročníka 

Dobrej noviny

24. december – 6. január 
kOLEDOVanIE DOBrEJ 
nOVInY
Zaslanie vykoledovaných peňazí
Vykoledované peniaze odošlite do 
5 kalendárnych dní po skončení 
koledovania, najneskôr do 11. 1. 2023 
v prípade prenosnej pokladničky a do 
5. 2. 2023 v prípade stacionárnej 
pokladničky.

Zápisnica
Zápisnicu o otvorení pokladničiek pošlite 
poštou na stredisko do 5 kalendárnych 
dní po skončení koledovania 
v termínoch, ako je uvedené vyššie. 
Zápisnicu môžete poslať naskenovanú 
emailom na dn@erko.sk alebo vyplniť 
online na stránke www.dobranovina.sk/
online-zapisnica-z-koledovania/.

Poďakovanie farnosti  
a všetkým darcom 
otočte plagát a zapíšte výsledok zbierky 
vo vašej farnosti/filiálke.

Darčeky
na základe nahlásených počtov 
koledníkov vám zašleme darčeky pre 
koledníkov Dobrej noviny (deti, So aj Zo).

kAlendár dobrej noviny

Koledníci z Repišta.  
Snímka: dobrá novina, 2020

Koledníci z Ľubice.  
Snímka: dobrá novina, 2022

Koledníci zo Žiliny - Závodia.  
Snímka: dobrá novina, 2020
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Dobré noviny 
Dobrej noviny

nenechajte si ujsť zaujímavé témy tohtoroč-
ných novín. Anna Hlaváčová približuje koled-
nícku tradíciu na Slovensku, o tom ako vznikajú 
záhrady v púštiach sa môžete dočítať v rozho-
vore s Jarumalskými misionármi a dobrovoľníč-
ka Jarka vám priblíži svoje zážitky cez zápisky 
z jej ciest po keni. Pripravili sme pre vás aj 
krásnu hru na rodinných stránkach s názvom 
Záhrady v Samburu.

Dobré noviny ste dostali spolu s Informač-
níkom a Metodickými materiálmi. 

Rozdajte ich do každej rodiny, prípadne 
ich nechajte so súhlasom kňaza v kostole. Ak 
by ste ich potrebovali viac, môžete si ich do-
objednať spolu s propagačnými materiálmi 
(objednávka v prihláške).

metodické materiály
Môžete sa tešiť na nové stretká, tvorivé nápady 
aj kolednícke programy. V Metodických mate-
riáloch nájdete aj informácie o Samburu, téme 
ročníka a kvíz. okrem stretiek a aktivít vám 
ponúkame mnoho ďalších tipov a pomôcok, 
ktoré nájdete na www.dobranovina.sk/ma-
terialy. Spolu s rebríkom sme pre koledníkov 
pripravili adventnú prílohu Pastierik zo Sam-
buru, ktorú nájdete v decembrovom rebríku. 
opäť si môžete objednať aj deviatnik Kto dá 
prístrešie Svätej rodine?

Poslali sme vám jeden kus Metodických 
materiálov vrátane adventnej prílohy. Ak by 
ste ich potrebovali viac na stretko alebo do 
farnosti, využite objednávku propagačných 
materiálov v prihláške.

PosielAme vám
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PozývAme

Stretnutia 
zodpovedných osôb 
5. november 2022

Pre každú diecézu je pripravené osobné 
stretnutie zodpovedných osôb. Ak príde-
te, budete prví, ktorí uvidia animovaný film 
k tohtoročnej téme Zmeňme púšť na záhradu. 
na stretnutí si predstavíme aktuálnu tému 
a Metodické materiály a navzájom sa povzbu-
díme pred prípravou vianočného koledovania. 
Tešíme sa, že sa s vami opäť po rokoch budeme 
môcť stretnúť osobne.

Ak nemôžete prísť, pošlite, prosím, namiesto 
seba zástupcu alebo sa dohodnite so zodpo-
vednou osobou zo susednej farnosti. Prevzatie 
propagačných materiálov nám veľmi uľahčí 
distribúciu a osobné stretnutie nám pomôže 
pri plánovaní vysielacích svätých omší. 

na jednotlivé stretnutia bude potrebné po-
tvrdiť svoju účasť cez formulár na stránke www.
dobranovina.sk. Bližšie informácie dostanete 
emailom.

košická arcidiecéza, košická eparchia, 
Prešovská archieparchia
Mesto: Prešov
Miesto: Farský kostol Kráľovnej pokoja, 

Sídlisko iii, sála pod kostolom
Čas stretnutia: 9:00 – 12:00
Kontakt: Martin Pastyrik, 0915 511 922, 

Beáta Baranová, 0908 839 338
Poznámka: Na miesto konania sa dá dostať zo 
stanice MHD č. 4,8,38 – zastávka Nám. Kráľovnej 
pokoja, veľký modrý kostol 

Spišská diecéza 
Mesto: Ružomberok
Miesto: Gymnázium sv. Andreja,
 Námestie A. Hlinku 5
Čas stretnutia: 10:30 – 13:00
Kontakt: Miroslava Siteková, 0910 543 320

rožňavská diecéza
Mesto: brezno
Miesto: Farský úrad v brezne,
 Námestie M.R. Štefánika 32
Čas stretnutia: 9:30 – 11:30
Kontakt: Lucia Ťažká, 0908 506 896

Banskobystrická diecéza
Mesto: Zvolen
Miesto: Cirkevná škola sv. Dominika Sávia,
 M. M. Hodžu 9
Čas stretnutia: 9:00 – 12:00
Kontakt: Soňa Červeňáková, 0917 550 042, 

Betka Andacká, 0918 230 320
Poznámka: Prosíme priniesť si so sebou prezuvky.

Žilinská diecéza
Mesto: Žilina
Miesto: Farské centrum N3, 

Burianova medzierka 25/6
Čas stretnutia: 9:00 - 12:00
Kontakt: Zuzana Mitošinková, 

0908 832 876
Poznámka: Mapa - QR kód

nitrianska diecéza
Mesto: Nitra – Klokočina
Miesto: Cirkevné centrum voľného času,
 Pavla Straussa 3
Čas stretnutia: 10:00 – 12:00
Kontakt: Veronika Sádovská, 0907 593 899

Trnavská arcidiecéza
Mesto: Trnava
Miesto: Kláštor Františkánov,
 Františkánska 56
Čas stretnutia: 9:30 – 10:30
Kontakt: Peter Madeja, 0910 432 480

Výnimka 7. 11. 2022, pondelok večer
Bratislavská arcidiecéza
Mesto: bratislava
Miesto: Quo vadis, Hurbanovo námestie
Čas stretnutia: 17:30 – 19:30
Kontakt: Kristína Kollerová, 0911 090 797
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Ponuka z rebríka

rEBrík
časopis pre deti vo 
veku 6 – 10 rokov
Cena: 17,50 €
rebrík vychádza 
mesačne počas 
školského roku.

Vedie čitateľov k prijatiu a rozvíjaniu kresťan-
ského životného štýlu a pomáha pri formácii 
detí v rodine, škole i vo farnosti. Sprevádza deti 
liturgickým rokom, podporuje prípravu na prvé 
sväté prijímanie a venuje sa podpore čítania 
s porozumením. obsahuje tvorivé podnety na 
prežívanie voľného času, podporuje rodinné 
vzťahy a angažovanosť detí pre druhých. 

časopis rebrík úzko spolupracuje s Dobrou 
novinou. V každom čísle ponúka témy rozvo-
jového vzdelávania. V 33. ročníku v rubrike 
Listy zo Samburu sa čitatelia prostredníctvom 
listov od Preci dozvedia viac o živote v regió-
ne Samburu. okrem listov pripravia psy Mela, 
Schiraz a Sky pre deti veselé pracovné listy so 
zaujímavými úlohami, ktoré doplnia poznatky 
o živote v Samburu.

Chcete spoznávať pápeža Františka a ešte 
sa pri tom aj zabaviť? Túto možnosť ponúka 
knižka s úlohami pre deti, prostredníctvom 
ktorej môžu čitatelia lepšie spoznať Svätého 
otca, jeho detstvo, mladosť, roky kňazstva, 
pôsobenia na biskupskom stolci a roky jeho 
pontifikátu. Aj po návšteve pápeža Františka 
na Slovensku knižka pomôže pripomínať si 
tieto nezabudnuteľné chvíle. Hlavolamy, úlohy, 
zaujímavosti a modlitby umožnia deťom viac 
sa priblížiť k pápežovi a modliť sa za neho.

Objednávky:
Vydavateľstvo Don BoSCo,
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
www.donbosco.sk
e-mail: objednavky@donbosco.sk;
tel.: 02/5557 2226 alebo 0903/962 029

erko A rebrík

Sme povolaní stať sa nástrojmi Boha otca, aby naša planéta bola tým, o čom sníval 
pri jej stvorení a aby zodpovedala jeho plánu pokoja, krásy a plnosti. Mesiac október je 
čas, kedy chceme s deťmi rásť v nezištnej službe. kampaňou DoBročiny prehlbujeme 
doterajší Detský čin pomoci. Majme odvahu starať sa o svojich blížnych a náš spoločný 
domov. Urobme DoBročiny, aby deti pretvorili svoje mesto či dedinu na krajšie miesto 
pre všetkých. www.erko.sk/dobrociny

Viac informácií o erku a jeho ponuke pre prácu s deťmi nájdete na www.erko.sk.

náš pápež 
františek
Autor:
Marianna Čaučíková
cena: 1,90 €
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Dobrovoľníci pre afriku
Centrum Songa Mbele na Masomo vedie 
kongregácia Dcér kresťanskej lásky a venu-
je sa sociálnej inklúzii a vzdelávaniu detí so 
špeciálnymi potrebami, ktoré pochádzajú zo 
slumov Mukuru v kenskom nairobi. Aktuálne 
tu nájdete 79 detí s diagnózami ako autizmus, 
detská mozgová obrna, hydrocefalus, rečové 
ťažkosti, ichtyóza, Downov syndróm a poruchy 
pozornosti spojené s hyperaktivitou (ADHD). 
nájdeme tu aj deti, ktoré vypadli zo školy a pri-
pravujú sa v neformálnej triede na návrat do 
školy. Tím odborníkov tak vo svojej službe 
pokrýva najrôznejšie profesie, s radosťou im 
pri tom pomáhajú dobrovoľníci z celého sveta. 
V januári 2023 sa k nim na 6 mesiacov pridá aj 

dobrovoľníčka Mária Halušková zo Žiliny. Mária 
vyštudovala špeciálnu pedagogiku, ktorú si 
doplnila na vzdelávacích pobytoch v stovežatej 
Prahe a vo fínskom Jyväskylä. V najbližších 
mesiacoch začíname s intenzívnou prípravou 
na jej dobrovoľnícku službu. 

Za finančnú podporu vysielania dobrovoľní-
kov ďakujeme programu SlovakAid.

Dobrovoľníčka Mária (prvá sprava) 
počas výberového víkendu na stredisku 
eRka. V rámci tvorivej aktivity, stavby 
veže z cestovín, si mohli nádejné 
dobrovoľníčky vyskúšať, aké je to pracovať 
v tíme a zároveň pod časovým tlakom 
s obmedzeným „stavebným materiálom“. 
Snímka: Dobrá novina, 2022.



Otec marián kašaj odišiel na misie do kene
Vo štvrtok 15. septembra, na slávnosť Sedem-
bolestnej Panny Márie, odišiel duchovný otec 
Marián kašaj z košickej arcidiecézy na misie do 
Samburu v keni. Ako kňaz fidei donum bude 
tri roky pôsobiť u Jarumalských misionárov 
v Diecéze Maralal. Vyslanie do kene zastrešilo 
erko, ktoré cez kolednícku akciu Dobrá novina 
spolupracuje s misionármi od roku 2018 na 
podpore obživy miestnych komunít a vzdelá-
vania žien a dievčat. V júni tohto roku oslávil 
otec Marián 20 rokov v kňazskej službe, počas 
ktorých sa okrem farskej pastorácie venoval aj 
univerzitným študentom v Prešove a dlhé roky 
i deťom a mladým v erku. 

Tešíme sa tejto novej výzve a prosíme o mod-
litby za jeho službu a pôsobenie v ďalekej keni. 
nech prinesie hojné ovocie.

Ak by ste chceli finančne podporiť misijnú 
službu otca Mariána, môžete tak urobiť tu: 
www.donio.sk/poslite-otca-mariana-na-mi-
sie-do-kene

misijná slUžbA

Informačník Dobrej noviny vydáva eRko – HKSD pre vnútornú potrebu. Kontakt: eRko – HKSD, 
Miletičova 7, 821 08 Bratislava, www.dobranovina.sk, e-mail: dn@erko.sk; mobil: 0908 183 410; 

Zodpovední redaktori: Miroslava Selecká a Daniel Fiala. Sadzba a grafika: Pavol Borodovčák.
Neprešlo jazykovou korektúrou.

Otec Marián Kašaj (druhý zľava) 
s bývalým riaditeľom Dobrej noviny 
Mariánom Čaučíkom, koordinátorkou 
vzdelávania Luckou Molnárovou 
a tajomníčkou eRka Zuzkou Čaučíkovou. 
Snímka: Dobrá novina, 2022. 


