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Manželství „bez papíru“ – to 
dnes už není nic výjimeč-
ného. Také mladí lidé z vě-

řících rodin se často rozhodují pro spo-
lečný život s partnerem bez jakéhokoliv 
právního závazku. Kořeny této mentali-
ty je třeba hledat v naší individualistické 
společnosti. V první řadě jde o to, abych 
se měl dobře já, až potom přijde všechno 
ostatní. Dobré je to, z čeho mám prospěch 
já, ne to, co slouží druhým. Důležité je, 
abych já byl efektivní, výkonný a úspěš-
ný. Seberealizace v profesionální karié-
ře a volný čas jsou v našem evropském 
chápání vysoko nad hodnotou založit si 
rodinu, jejíž štěstí stojí na nezištné lásce 
a zříkání se ve prospěch druhého. V na-
šem západním světě proto mnozí vnímají 
závazek vůči jednomu člověku jako ome-
zování vlastní svobody, příliš velké riziko, 
protože „člověk nikdy neví“. Berou to rov-
něž jako překážku „lásky“, která se rych-
le dokáže nadchnout pro nového part-
nera. Pro nevěřící lidi, kteří se rozhodují 
pro civilní sňatek, má láska už jinou kva-
litu, protože v tomto případě jsou man-
želé ochotni převzít práva i povinnosti 
jeden vůči druhému, plynoucí z tohoto 
svazku, jak to předpisuje příslušný zákon 
země. Avšak zde je civilní sňatek brán ja-
ko čistě právní smlouva, která může být 
kdykoliv rozvázána, např. v případě, že 
jeden z partnerů nesplňuje podepsané zá-
vazky. Před Pánem Bohem je to však ji-
nak. Pro nevěřící je takovýto sňatek při-
rozeným manželstvím, jež má závaznost 
i před Bohem; na druhé straně pro kato-
líky je čistě civilní svazek neplatný.

Manželský slib

Při uzavírání svátosti manželství je to 
tak, že manželé si slibují věrnost až do 
smrti. Před knězem a minimálně dvěma 
svědky vyznávají: „Slibuji ti věrnost v ča-
sech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, 
v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat 
a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt 
nerozdělí.“(1)

Tento manželský slib se zakládá na zce-
la jiném chápání lásky, než je to v případě 
páru, který je spolu pouze na určitý čas, 
anebo je sezdán civilně. Je pochopitelné, 
že někteří při takovémto slibu věrnosti až 

do smrti mají strach, protože při pohledu 
na vlastní nedokonalost je každému jas-
né, že bez mimořádné Boží milosti bude 
nemožné po celý život zůstat věrný part-
nerovi, který má rovněž svoje slabosti.

Zkušeností nevěry si ve velké míře pro-
šel celý izraelský národ, nevyjímajíc krále 
Davida, který se snažil žít v jednotě s Bo-
hem. Proto Mojžíš dovolil mužům, že mo-
hou v určitých případech vystavit ženě 
propouštěcí list. Avšak Ježíš vyjevil své-
mu národu skutečné poslání manželství. 
Snažil se napravit pokřivený obraz o man-
želském svazku lásky, když farizeům bez 
okolků odpověděl: „Což jste nečetli, že 
Stvořitel už od počátku je učinil jako mu-
že a ženu a že řekl: Proto tedy muž opustí 
otce a matku, přilne ke své ženě a ti dva 
budou jediným tělem? Takto už to ne-
jsou dva, ale jediné tělo. Nuže, co Bůh 
spojil, člověk nerozlučuj.“ (Mt 19,4–6) 
I když prvním hříchem vstoupily do srd-
ce člověka egoismus a neřesti, na původ-
ním povolání manželů se tím nic nezmě-
nilo. Svoji výzvu k manželské věrnosti 
proto Ježíš nebere zpět: „Pro tvrdost va-
šeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit 
manželku. Od počátku to však nebylo.“ 
(Mt 19,8) Lidem tehdejší židovské men-
tality zjevil Pán něco tak revolučního, že 
dokonce učedníci na to reagovali napros-
tým nepochopením: „Jestliže je to s mu-
žem a ženou takové, pak je lépe se neže-
nit.“ (Mt 19,10)

Co Bůh spojil...
Svatý Jan Pavel II. v jedné ze svých 

133 katechezí o manželství, které míval 
při středečních generálních audiencích, 
vysvětlil právě tuto stať z Písma svatého: 
„[Kristus] neuznal to, co »pro tvrdost 
srdce« dovolil Mojžíš, a odvolává se na 
slova prvního Božího ustanovení, které 
je v tomto textu výrazně spojené se sta-
vem prvotní nevinnosti člověka. Zname-
ná to, že toto ustanovení neztratilo svoji 
závaznou sílu, ačkoliv člověk ztratil svo-
ji prvotní nevinnost. Kristova odpověď 
je rozhodná a jednoznačná.“ Při pohledu 
na tyto okolnosti je pochopitelné, proč 
Pán Ježíš pozvedl manželství na svátost: 
Protože bez neustálé přítomnost Ducha 
Svatého, zosobněné božské lásky, by bylo 
pro člověka poznamenaného dědičným 
hříchem nemožné žít manželskou lásku 
tak, jak to zamýšlel Bůh.

Boží plán s manželstvím

V knize Genesis čteme: „Bůh stvořil 
člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, 
aby byl obrazem Božím, jako muže a že-
nu je stvořil.“ (Gn 1,27) Toto povolání 
člověka – být Božím obrazem, což zna-
mená milovat jako Bůh a uskutečnit na 
této zemi nebeský Jeruzalém, je určeno 
pro muže a ženu. Jen společně se mohou 
stát obrazem Trojjediného Boha, protože 
také on je ve své podstatě rodinou: Otec 
od věčnosti dává celé své bytí a plodí tak 
Syna; a Syn dává od věčnosti svoji neko-
nečnou plnost zpět Otci. Z tohoto vzá-
jemného darování se vychází Duch Sva-
tý jako plod této lásky. Každá osoba je 
sama pro sebe nekonečně plná lásky, ani 
jedna nemá více a všechno mají společ-
né, avšak odlišují se ve způsobu vzájem-
ného darování se a přijímání se.

Tento Trojjediný Bůh stvořil bytos-
ti jako obraz svého bytí: muže a ženu, 
kteří jsou schopni svojí vzájemnou ode-
vzdaností darovat život novému člově-
ku. Tato vzájemná odevzdanost nachá-
zí své naplnění v láskyplném a tělesném 
sjednocení, při kterém se tyto dvě oso-
by sjednotí natolik, že již „nejsou dva, 
ale jeden“ (Mt 19,6). Jinými slovo řeče-
no: Tato dvě já se stávají jedním my. Ve 
všedním dni to ve zdravém vztahu vypa-
dá tak, že muž a žena se při rozhodová-
ní řídí podle pravidla: „Co je k prospě-
chu nám, co je k prospěchu naší rodiny, 
našeho společného cíle.“
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ské praktiky v řeckých chrámech: „Proto 
chrámové prostitutky, které mají nabídnout 
božské opojení, nejsou považovány za lidi, 
ale pouze za nástroje, které slouží k vyvolá-
ní »božské bláznivosti«, ve skutečnosti ne-
jsou bohyněmi, ale zneužívanými lidskými 
bytostmi. Proto takovýto opilý, neovládaný 
erós není »extází«, výstupem k božskému, 
ale pádem, degradací člověka. (...) Erós, 
degradovaný jen na sex, se stává zbožím, 
obyčejnou věcí, kterou si je možné koupit 
a prodat ji, ba co víc, sám člověk se stává 
zbožím.“ Právě tam, kde měli muž a žena 
nejblaženěji prožívat svoji výjimečnou jed-
notu a podobnost s Bohem ve vzájemné 
odevzdanosti, se objevuje nejvíc zranění 
a těžkostí. Proto potřebujeme svátost, skr-
ze kterou člověk stále znovu dostává Boží 
milost, Boží lásku, jež jediná může uzdra-
vit způsobené rány.

Důstojnost manželství – svátost

Se svátostí přijímají manželé mimořád-
ným způsobem Ducha Svatého pro svoji 
společnou životní cestu a pro svoje povo-
lání, které jim daroval Bůh, aby na této ze-
mi zviditelňovali jeho lásku. Když si před 
knězem vzájemně vyjádří souhlas, uzaví-
rají tím manželství a tělesným sjednoce-
ním je tato smlouva lásky zpečetěna. Kněz 
a svědci sňatku zastupují Boží lid, církev. 
Církev v novém manželském páru dostala 
novou rodinu, které má pomáhat v rados-
tech i v utrpení, aby se členové této rodiny 
mohli podílet na šíření Božího království 

na této zemi – jako manželé a pak i jako 
křesťanští rodiče.

Křesťanské manželství je zcela zakot-
veno v životě církve. Proto svatý Pavel při-
rovnává manželskou smlouvu ke smlouvě 
mezi Kristem jako ženichem a církví, je-
ho nevěstou, za kterou se obětuje. V Lis-
tu Efezanům čteme: „Muži, milujte své že-
ny, jako si Kristus zamiloval církev a sám 
se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil 
křtem vody a slovem.“ (Ef 5,25–26) Kdo 
si dá předsevzetí, že jeho štěstím má být 
darování se druhému, protože Bůh dělá 
totéž, ten ve svém manželství bude moci 
zakusit něco z nebeského štěstí. Ano, da-
lo by se říci, že manželé natolik žijí tuto 
svátost, nakolik se ve prospěch druhého 
zříkají sebe samého.

Jednou z největších radostí pro man-
želský pár je zpravidla příchod společné-
ho dítěte. Ale zejména v dnešní době se 
tolik párů musí často z různých důvodů 
zříci potomstva! Při takovéto strastipl-
né zkoušce bezdětnosti je velmi důležité, 
aby měli manželé od začátku společnou 
vizi, která dalece přesahuje osobní plány, 
jakými jsou: postavit dům, mít děti ane-
bo udělat profesionální kariéru. Skuteč-
ným životním cílem každého křesťanské-
ho manželství je to, za co se každý den 
modlíme v modlitbě Otče náš: „Přijď krá-
lovství tvé.“ Zkušená německá psychotera-
peutka, matka a autorka mnoha hodnot-
ných publikací Christa Mevesová o tom 
píše ve své knize Abeceda šťastného man-

Bartolomè Esteban Murillo (1617–1682): Svatební hostina v Káně

Pokud tedy manželé nežijí jen vedle se-
be anebo v nezdravé závislosti jeden na 
druhém, ale žijí spolu a jeden pro druhé-
ho, stávají se stále více a více odrazem 
Trojjediného Boha na této zemi. Aby však 
mohli na této cestě jít kupředu, potřebují 
manželé pomoc – nejlépe, když je to dob-
rý kněz, který jim může pomoci radou, ale 
především jim díky svátosti smíření a Eu-
charistie dodává odvahu, aby se nevzdáva-
li a začali vždy znovu. Také kontakt s jiný-
mi křesťanskými manželskými páry může 
být velmi užitečný.

Sexualita v manželství – neřest,  
anebo výstup k Bohu?

Kdo touží uskutečnit ideál, který Bůh 
vložil do manželství, ten bude moci zaku-
sit, že sexualita je integrovanou součástí 
manželské lásky a že je na hony vzdálená 
tomu, co nám mnohá média a sociální sí-
tě prezentují a propagují jako sex. Po celá 
staletí byla i manželská sexualita, častokrát 
právě v církevních kruzích, považována 
za něco nečistého, co nachází své opod-
statnění jedině s ohledem na potomstvo. 
Právě proto bylo manželství vedle života 
v celibátu pokládáno za druhořadý život-
ní stav, za něco méněcenného, tělesného, 
pozemského, nedokonalého, a tedy v žád-
ném případě nebylo považováno za ces-
tu ke svatosti.

A tak podle oficiálního církevního prá-
va platného do roku 1983 bylo prvotním 
účelem manželství, že sloužilo jako „lék 
proti žádostivosti“. Až svatý papež Jan 
Pavel II. hovořil v rozpětí pěti let (od ro-
ku 1979 do roku 1984) v katechezích při 
svých pravidelných audiencích o „vykou-
pení těla a svátostnosti manželství“. Tím 
papež rozvinul tzv. „teologii těla“, která po-
pisuje sexualitu v kráse a úloze, kterou do 
ní vložil Bůh, a manželství tak odnímá ná-
lepku životního stavu „druhé třídy“. Byl to 
právě Jan Pavel II., který blahořečil první 
manželský pár – manžele Luigiho Beltra-
meho Quattrocchiho a Marii roz. Corsini.

Jako následek prvního hříchu, jímž se 
člověk zcela odvrátil od Boží lásky, byla zni-
čena i jednota těla, ducha a duše. Sexua-
lita, která měla být nejintimnějším výra-
zem výlučné lásky mezi mužem a ženou, 
se vyčlenila a v mnoha případech zdegra-
dovala v něco zvířecího a pudového. Papež 
Benedikt XVI. o tom píše ve své encyklice 
Deus caritas est, když vzpomíná nábožen-
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želství: „Od naplnění této prosby Otčenáše 
jsme dnes velmi vzdáleni, a přece se vypla-
tí... spolupracovat na uskutečnění tohoto 
nadosobního cíle, Božího království, spo-
lečně co nejlépe přispět ve službě stvoře-
ní, v práci pro Boha. Proto je manželství 
v katolické církvi právem svátostí, spole-
čenstvím s posvátným posláním.“

Jak velký význam má manželství pro 
budování Božího království na zemi, do-
svědčuje i Pán Ježíš, když svůj první zá-
zrak učinil na svatbě v Káně Galilejské, 
a to na přímluvu Panny Marie, která při 
žádné jiné evangelijní události z veřejné-
ho účinkování svého Syna navenek aktiv-
ně nepůsobí! Není to překvapující, že pro 
svůj první zázrak si Pán vybírá čin, který 
není bezpodmínečně nutný k existenci? 
Proměňuje vodu ve víno, aby nebylo za-
kaleno štěstí mladého manželského pá-
ru; tedy žádné uzdravení, žádné vyhnání 
démona, žádné vzkříšení z mrtvých. Ne-
ní to mnohem výmluvnější gesto, než by 
se na první pohled mohlo zdát?

Pán Ježíš a Panna Maria vědomě při-
jali pozvání na svatbu, aby všem manžel-
ským párům řekli: Chceme být s vámi, aby-
chom vám pomohli k vašemu štěstí. Když 
vám dojde víno, láska, tak přijďte ke mně, 
k vaší Přímluvkyni, a já budu svého Syna 
prosit o zázrak proměnění, abyste mohli 
šťastně pokračovat ve vaší společné ces-
tě, protože sami to nezvládnete!

Zejména dnes, a to víc než kdykoliv 
předtím, v době apokalyptického boje 
potřebujeme v manželství a v rodině pří-
tomnost Panny Marie. Sestra Lucie z Fa-
timy napsala v jednom dopise kardinálu 
Carlu Caffarrovi, arcibiskupovi z Boloně 
a zakladateli pontifikálního Institutu pro 
studia manželství a rodiny: „Poslední zá-
pas mezi Pánem a královstvím satana bu-
de zápas o manželství a rodinu. Nebojte 
se, protože každý, kdo se zasazuje o po-
svátnost manželství a rodiny, se setká s od-
porem a odmítnutím, protože je to rozho-
dující otázka.“

Svatý Jan Pavel II. byl rovněž přesvěd-
čen, že manželství a rodina jsou jádrem 
sporu, neboť jsou „nosným pilířem stvo-
ření, pravdou o vztahu mezi mužem a že-
nou, mezi generacemi. Když někdo zničí 
tento základní sloup, celá stavba se zří-
tí.“ Toho jsme svědky právě v dnešní do-
bě. Proto jsou tak nepostradatelná svatá 
manželství a svaté rodiny!

Celosvětová síť modlitby s papežem
ČESKÁ REPUBLIKA

Apoštolát modlitby tvoří celosvětovou síť modliteb, která spoju-
je všechny křesťany s papežem Františkem a jeho záměry. Připojte se k rodině slu-
žebníků v Apoštolátu modlitby, kteří velkodušně nabídnou svůj život, práce a mod-
litby Kristu Veleknězi. Každý měsíc je za vás sloužena mše svatá.

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, kte-

rý ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své 
modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým prů-
vodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho 
Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmy-
sly Svatého otce a našich biskupů:

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ČERVEN 2022

Úmysl papeže: Za rodiny

Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky 
prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.

Rodina je škola rozvíjení duchovních smyslů. Duchovními smysly poznáváme 
Ježíšovo Srdce, řeč jeho lásky, a také nástrahy Zlého. Rodina je první místo, kdy 
se v každodenním životě před našima očima ukazuje (či neukazuje), jak miluji, jak 
od druhých lásku přijímám a kde je moje nejsilnější zbraň, osobní charisma, obda-
rování na jedné straně; na straně druhé, kde je moje slabina a kde potřebuji pomoc 
druhých. V rodině jsme si dáni Bohem k tomu, abychom si vzájemně pomáhali vy-
kořeňovat svoje sobectví.

Národní úmysl: Za nově vysvěcené kněze

Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní  
a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.

Ptejme se častěji: Co si Ježíš přeje od kněží? Především si přeje, aby všechny své 
farníky přiblížili k jeho Srdci. Touží, aby všichni pochopili, že on sám je jejich jedi-
ný poklad, jejich největší štěstí. Střeží uprostřed lidí nejhlubší tajemství: „Modlitba 
a oběť z lásky proměňuje každého člověka v Kristovo Tělo a jeho Hořící Krev!“ To 
je smysl spojení kněze s Kristem Veleknězem.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

Zdroj: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova (www.jesuit.cz)

 

Jeden z úmysl  Celosv tové sít  modlitby s pape em je v dy p edstaven a  na za átku m síce 
(nikoliv na cel  rok dop edu), aby tak mohl lépe reagovat na aktuální pot eby. S ohledem na 
tuto skute nost není v technick ch mo nostech redakce Sv tla zajistit v as kompletní p ehled 
úmysl . Na p ání n kter ch na ich tená  otiskujeme v dy na za átku m síce alespo  ji  
známé úmysly, aby se tak mohli zapojit do spole né modlitby. Aktuáln  lze sledovat 
uve ejn ní pape ova úmyslu nap . ve zprávách na https://www.vaticannews.va/cs.html.

DENNÍ MODLITBA APO TOLÁTU 

Nebesk  Ot e, kladu p ed tebe cel  dne ní den a ve spojení s tv m Synem, kter  ve m i svaté 
neustále zp ítom uje svou ob  za záchranu sv ta, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i 
radosti. Duch Svat , kter  vedl Je í e, a  je i m m pr vodcem a dává mi sílu sv d it o tvé 
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou na eho Pána a Matkou církve, to v e p iná ím jako svou 
nepatrnou ob  zejména na úmysly Svatého otce a na ich biskup :

ÚMYSLY APO TOLÁTU MODLITBY NA LEDEN 2019

Evangeliza ní úmysl:
Mladí lidé a p íklad Panny Marie.
Za  mláde ,  p edev ím  za  mladé  v  Latinské  Americe,  aby  podle  p íkladu  Panny  Marie 
odpovídali na volání Pána a ohla ovali sv tu radost evangelia.

Národní úmysl:
A  se církev stává v na í zemi znamením nad je pro budoucnost.

Svat  Franti ku Xaversk , oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dít te Je í e, oroduj za nás!

Náš společný cíl – nebe

Jedním z párů, které příkladně žily 
manželství v radostných i bolestných ča-
sech, byl blahoslavený císař Karel Rakous-
ký a jeho manželka Zita. Již před svatbou 
měli vysoký nadpřirozený cíl. Zita vzpomí-
ná: „Během našeho zasnoubení mi jednou 
řekl: »Teď si musíme navzájem pomáhat 
dostat se do nebe!« A s tímto předsevze-
tím to myslel zcela vážně!“ Na jeho smr-

telném loži jejich láska dosáhla vrcholu, 
když císař Karel své manželce pošeptal: 
„Miluji tě nekonečně!“

Z Víťazstvo Srdca 145/2022  
přeložil a upravil -dd-

Poznámky:
 (1) Jedna ze dvou platných formulí manželské-

ho slibu. [pozn. překl.]
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2019/12030 TZ
Značky na prázdninové cestě • Podle F. Lelotta přeložila a upra-

vila PhDr. Věnceslava Fišerová
Brožurka chce být dětem dobrým průvodcem na prázdnino-

vé cestě. Ukazuje, co je dobré dělat, čeho se vyvarovat. V závě-
ru obsahuje krátké modlitby za rodiče, kamarády aj., zpracova-
né podle P. Ferdinanda Neubauera.

Brož., křídový papír, A6, 44 stran

Já jsem – 31 eucharistických adorací • Ct. Conchita Armida • 
Z italštiny přeložil PhDr. Lubomír Štula

Ježíš je ustavičně přítomen mezi námi v Eucharistii. Ct. Con-
chita Concepción Cabrera de Armida (1862–1937), omilostně-
ná Mexičanka, manželka a matka milujícím srdcem rozjímá před 
Eucharistií, vzdává díky, předkládá rady pro život, předsevzetí.

Brož., A5, 128 stran

Víra se musí zalévat modlitbou • Josef Vlček – život a dílo
Jaroslava Krejčí
Brožurka připomíná život Josefa Vlčka, posttotalitní obnove-

ní Matice cyrilometodějské a vznik týdeníku Světlo.
Brož., 124x189 mm, 48 stran

Eucharistické zážitky • Z němčiny přeložil PhDr. Lubomír Štula
Paní Ida Peerdemanová z Amsterodamu byla omilostněna 

zjeveními Panny Marie od 25. března 1945 do 25. března 1984. 
Skrze vizionářku a její eucharistické zážitky přichází Matka Bo-
ží jako Paní všech národů.

Brož., A5, 136 stran

Veden démony • Mohamed dle úsudku svých současníků
Adelgunde Mertensacker • Přeloženo z němčiny
Tento spis je výsledkem dlouholetých studií islámu. Hájí sva-

tost křesťanské víry.
Brož., A5, 58 stran

Zjevení přesvaté Panny na hoře lasalettské 19. září L. P. 1846
Melanie Calvatová • Z francouzštiny přeložil Josef Florian
Zjevení Panny Marie v La Salettě dle sepsání samotné vizio-

nářky.
Brož., A6, 44 stran

Blahoslavená Panna Maria pláče v Japonsku (Akita) 
Tatsuya Shimura • Z němčiny přeložila Marie Mrázková
O událostech v japonské Akitě jako svědkové vypovídají sestry 

Institutu Služebnic posvátné Eucharistie a lékař pověřený zkou-
máním stop krve, potu a slz sochy Panny Marie.

Brož., A5, 40 stran

Ani oko nevidělo… • F. J. Boudreaux SJ • Přeložily a vydaly
Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie v Přerově v roce 1934
Autor vysvětluje nejen podstatu blaženého patření na Boží 

tvář, ale rovněž nabízí mystický vhled, jakým způsobem je bude-
me prožívat v závislosti na svém pozemském životě. Hovoří tak 
o různých stupních nebeské blaženosti, počínaje slávou Pána Je-
žíše a Panny Marie.

Nové, upravené vydání, v MCM první 
Brož., 143x202 mm, 104 stran

Všechny knihy nabízené na této straně časopisu Světlo stojí 20 Kč za 1 kus. K ceně knih bude účtováno poštovné dle sazeb České poš-
ty a balné 20 Kč. Knihy lze objednat na telefonních číslech 733 741 841 nebo 587 405 431 nebo na e-mailu: objednavky@maticecm.cz. 
Nabídka platí do vyprodání zásob.
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