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Světlo nad Kuvajtem – příběh obrácení Aurad

Jmenuji se Aurad a jsem Kuvajťan-
ka. Má rodina je na 100 % mus-
limská. V naší rodině jsou sun-

nité i šíité. Díky tomu jsem už v dětství 
mohla poznat dva hlavní směry islámu.

Když jsem byla malá, v oblasti Per-
ského zálivu vypukla válka. Utekli jsme 
tehdy do Mekky, kde jsme žili celý rok. 
Když jsem se maminky ptala, kam jede-
me, odpověděla, že do domu Alláhova. 
Byla jsem nadšená tím, že uvidím Alláhův 
dům v Mekce. Když jsme se dostali ke 
Svaté Mešitě, uviděla jsem tam v centru 
se nacházející Ka‘bu. Myslela jsem si, že 
je to taková Alláhova kancelář a že on je 
někde uprostřed.

Ka‘bu zdobí zlaté dveře, na jejichž 
základnu je schopný dosáhnout jen vy-
soký člověk. Chtěla jsem se tam koneč-
ně dostat.

Saúdský policista pochopil můj úmysl, 
pozvedl mne a já jsem zaťukala volajíc: 
„Alláhu, Alláhu, otevři dveře!“ Moje mat-
ka a všichni kolem byli šokováni! Začali 
křičet, abych okamžitě slezla. Když mě 
sundali, zeptala jsem se mámy: „Mami, 
proč se na mě zlobíš? Je to přece Alláhův 
dům, a já ho chci vidět.“ Když jsem se do-
věděla, že Alláh uvnitř není, zeptala jsem 
se: „Tak co tam je?“ Odpověď zněla, že 
nic… To byl pro mne šok. Jestliže tam nic 
není, tak proč lidé chodí kolem toho do-
mu? Řekli mi, že až vyrostu, pochopím to.

Rychle jsem ale na své rozčarování 
zapomněla a stala jsem se horlivou mus-
limkou. Snažila jsem se žít přesně podle 
zákonů šaríátu: modlit se pětkrát denně, 
neposlouchat hudbu, nepřekračovat žád-
ný příkaz atd. Abych se v islámu utvrdi-
la, dívali jsme se celý den na programy 
známého propagátora islámu. Přes to 
všechno jsem pociťovala narůstající de-
presi a hněv. Všechny moje zájmy – lás-
ka k životu, k učení se jazykům, k cesto-
vání, k umění – byly islámem zatemněné. 
Cítila jsem, že vnitřně umírám…

Růža

Nějakou dobu poté, když jsem pobý-
vala v Libanonu, jsem zažila autohavárii. 

Ztratila jsem vědomí a mnoho krve. Pře-
vezli mě do nemocnice v Bejrútu a začali 
mě operovat. V té době jsem zažila klinic-
kou smrt. Když jsem byla na operačním 
sále, nepřítomná jsem viděla všechno, co 
se dálo kolem mne! Viděla jsem lékaře 
i zdravotní sestry a zkoušela jsem na ně 
křičet, ale nedokázala jsem to. Když jsem 
se po operaci probudila, byla jsem vzteklá. 
Říkala jsem sloužícímu lékaři: „Proč jste 
mě neumrtvil tak, jak to má být? Všech-
no jsem viděla!“ Ale i když jsem tvrdila, 
že jsem během operace všechno viděla, 
lékař mne ujišťoval, že jsem tehdy celou 
dobu spala.

Na oddělení se o mě staraly dvě ošet-
řovatelky. Jedna měla jméno Růža a by-
la křesťanka. Považovala jsem ji za ne-
čistou, protože nebyla muslimka. Druhá 
měla jméno Chadidža, ale to ona mě zase 
pokládala za nečistou, protože jsem mě-
la rány a krvácela. Nechtěla mi vyměňo-
vat bandáže, protože by se poskvrnila ri-
tuální nečistotou (velmi divné u někoho, 
kdo si vybírá takový obor!). Navzdory 
mému přístupu Růža ke mně přicházela. 
S láskou mi vyměňovala obvazy, bandá-
že, a dokonce mě česala. Myslela jsem, 
že mi bude bližší Chadidža jako muslim-
ka. Ukázalo se, že je to naopak. Poprvé 
jsem porozuměla, že křesťané jsou dob-
ří lidé, kteří chrání druhé.

Hledání duševnosti

Po návratu z nemocnice jsem začala 
jinak vnímat realitu, ve které jsem žila. 
V době ramadánu se má rodina posti-
la a v podvečer očekávala azanu (výzvu 
k modlitbě), aby půst přerušila a used-
la k jídlu. Potom tradičně prováděli ludu 
(rituální obmytí). Cítila jsem se tak, ja-
ko bych poprvé v životě viděla ty rituály. 
Po zážitku klinické smrti jsem se přesta-
la modlit i postit a nosit hidžáb. Začala 
jsem také mít pochybnosti o existenci Bo-
ha i nadpřirozené sféry.

Kladla jsem si také otázku, čím do-
opravdy je duševnost. Přesvědčila jsem 
se, že islám duševnost neobjasňuje jas-
ným způsobem, ale zamlženým. Nevě-

děla jsem, jak objasnit to, že duše ze mě 
vyšla a vešla opětovně do mého těla. To 
mě postrčilo ke spiritismu. Začala jsem 
se zabývat bioenergoterapií, kontakty se 
zemřelými, s duchy nebo „uzdravováním“ 
všeho druhu, a také astrologií a horosko-
py. Po čase jsem v tom byla opravdu dob-
rá a velmi známá. Studovala jsem ty obo-
ry v Kuvajtu, v Thajsku i na Srí Lance. 
Potom jsem také začala učit.

Díky „energii“ jsem došla – jak se mi 
zdálo – k úplnému ovládání a kontrole své-
ho života. Získala jsem práci, jakou jsem 
chtěla. Pracovala jsem v produkci velmi 
populárního programu v Kuvajtu, Červený 
divan, a navenek se všechno skvěle dařilo. 
V programu jsem užívala „energie“. Ani 
vedoucí, ani diváci o tom nevěděli. Připa-
dalo mi, že jsem tímto způsobem všech-
no kontrolovala. Většina hostů v progra-
mu byla hvězdami a umělci z arabských 
zemí. Nerozuměli tomu, co se s nimi dě-
je, protože já jsem nad nimi měla kont-
rolu a dělala jsem si s nimi, co jsem chtě-
la – jako s maňásky…

Najednou se ukázalo, že kanál začínal 
pociťovat ztráty a nedostali jsme peníze 
na další rozvoj programu. Byla jsem v šo-
ku, poněvadž do té doby šlo všechno, jak 
mělo! Byla jsem pořád v jednom kole, a tu 
náhle ze dne na den jsem byla bez práce. 
Seděla jsem doma a procházela programy 
na internetu vedené nevěřícími, jako např. 
programy Sherifa Gabera. Dále jsem cí-
tila vnitřní prázdnotu. Nakonec jsem ná-
hodou natrefila na rozhovory bratra Ra-
šída. Zalíbil se mi profesionální způsob, 
jakým programy vedl. Když jsem je sle-
dovala, cítila jsem, že Rašíd mluví vážně, 
že to není komedie ani show.

Chtěla bych, aby existoval

Během jednoho z programů zavolal 
muž jménem Mohammed. V průběhu roz-
hovoru řekl, že chce odevzdat život Ježíšo-
vi. Nerozuměla jsem tomu sdělení. Když 
se Rašíd začal spolu s ním modlit mod-
litbu odevzdání života Ježíšovi, připouta-
lo to moji pozornost, poněvadž oba pla-
kali. Copak je normální, aby muž plakal 

Představ si, že se narodíš v moderní, bohaté muslimské zemi, kde je náboženská svoboda fikcí  
a darovat někomu Bibli trestným činem. Toto je příběh bývalé muslimky z Kuvajtu.
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před kamerou? Napadlo mě nejdřív, že je 
to jenom show. Dělala jsem takové kous-
ky také ve svém programu. Zhlédla jsem 
celou tu scénu několikrát, abych pochopi-
la, co se vlastně doopravdy stalo. Nebylo 
žádné „vystřihování“, program byl přená-
šen naživo, čili to nebylo hrané. Kromě 
toho jsem se přesvědčila ohledem na ji-
né Rašídovy programy, že on není oso-
bou náchylnou k pláči. Myslela jsem na 
to po několik dní a nakonec mi přišlo do 
hlavy, že třeba Bůh přece existuje. Nevě-
řící přítelkyně mě přesvědčovaly: „Tak 
dost, Aurad, Bůh není. Buď zodpověd-
ná za svůj život, protože to je pohádka. 
Bůh nestvořil lidi, ale lidé stvořili Boha. 
Je to jenom takový Superhrdina.“ Pomys-
lela jsem si, že kdyby on byl Superhrdina, 
chtěla bych, aby existoval.

Vrátila jsem se domů, pohlédla na ob-
raz Fátimy (Mohamedovy dcery – pozn. 
red.), zapálila jsem jí svíčku a pomodli-
la se: „Bože, jestli existuješ, dej mi sen. 
A jestli mi nedáš sen, tak je konec. Dávám 
ti poslední šanci.“ Když jsem se uložila 
ke spánku, pocítila jsem, že je u mě jakási 
duchová bytost, která mi mne ucho. Mys-
lila jsem si, že to je přelud. Lehla jsem si 
a spala dál. Ráno jsem se cítila odpoča-
tá jako ještě nikdy. Zkoušela jsem si při-
pomenout, jestli se mi o něčem zdálo, ale 

přišlo mi, že ne. Tehdy jsem se rozplaka-
la. Cítila jsem se tak, jako bych byla na 
pohřbu svého Boha… A náhle jsem usly-
šela zřetelně jeho hlas! Neslyšela jsem na 
pravé ucho, a tím jsem zřetelně uslyšela 
ta slova: „Já jsem první a já jsem posled-
ní. Jsem začátek i konec.“ (srov. Zj 22,13) 
Pociťovala jsem bázeň před tímto hlasem. 
Potom se objevily další verše. Začala jsem 
je všechny zapisovat – vyšly dohromady 
na dvě strany veršů. Hovořily o tom, kým 
je Bůh. Pokládala jsem mu také otázky 
a všechny odpovědi přicházely ve verších, 
které jsem v životě neslyšela.

Někdo by mohl říci, že po všech těch 
„duchových zážitcích“ jsem začala „sly-
šet hlasy“. Proč jsem tedy slyšela skuteč-
né verše z knihy, kterou jsem dříve nezna-
la – z Bible? Než jsem se o tom dověděla, 
byla jsem přesvědčená, že to jsou verše 
z Koránu! Nakonec jsem řekla: „Dobře, 
Bože, věřím, že jsi. Jestliže ty jsi Bohem, 
řekni mi, co mám dělat.“ Uslyšela jsem 
odpověď: „Čti Jana.“ Neměla jsem po-
nětí, o co jde… „Přečti si První list sva-
tého Jana, kapitolu 1, verš 5.“ Vyhledala 
jsem ten verš na internetu a teprve tehdy 
mi došlo, že Bůh ke mně nemluví skrze 
Korán, ale prostřednictvím Bible, kterou 
muslimové považují za zfalšovanou kni-
hu. Přečetla jsem tato slova: „Toto je po-

selství, které jsme od něho slyšeli a kte-
ré vám zvěstujeme: Bůh je světlo, tma 
v něm vůbec není.“ To byla odpověď na 
moji otázku, co mám dělat. Tehdy jsem 
uvěřila, že Bůh je dobrý, a ta myšlenka se 
ve mně objevila velice silně. Po tomto zá-
žitku jsem byla přesvědčená, že mám co 
do činění s Bohem křesťanů. Důkazem 
toho bylo moje uzdravení a verše, které 
jsem slyšela a které byly odpovědí na mo-
je nejskrytější otázky.

Chci jít za Kristem

Rozhodla jsem se jít do kostela. U nás 
v Kuvajtu byly jenom tři: pravoslavný, ka-
tolický a evangelický. Do pravoslavného 
pouštěli jenom pravoslavné. V katolickém 
se modlili v cizím jazyku, proto jsem tam 
nevstoupila. Šla jsem k evangelickým křes-
ťanům. Byl konec Večeře Páně a věřící se 
modlili Anděl Páně. Uchvátila mě krása 
slov té modlitby i to, že křesťané jsou ta-
koví radostní.

Po pobožnosti jsem se postavila do řa-
dy k pastorovi, a když na mě přišla řada, 
chtěla jsem utéct. Ale on řekl, abych při-
stoupila. Chvíli jsme rozmlouvali a pas-
tor mě pozval na druhý den na 12. hodi-
nu. V Kuvajtu je to nejhorší a nejžhavější 
doba dne. Pozvat někoho na poledne je ja-
ko chtít se zbavit nezvaného hosta! Neda-
la jsem se však odradit a druhý den jsem 
se tam vrátila. Ptala jsem se pastora na 
všechno, od svého dětství přes New Age 
k otázkám, které kladou nevěřící. Všech-
ny jeho odpovědi pocházely z Bible. Kaž-
dému verši, který vyslovil, jsem rozuměla. 
Jeho odpovědi byly pro mě přesvědčivé. 
V jistou chvíli jsem řekla: „Konec otázek. 
Chci jít za Kristem. Mohu dostat Bibli?“ 
Pastor odpověděl: „Nemohu ti ji dát, je 
to zakázané.“ A zeptal se: „Věříš, že Je-
žíš Kristus je Bohem, který tě vykoupil?“ 
Odpověděla jsem: „Ano.“ Vyprávěla jsem 
mu také o tom, co jsem zažila. Pastor mne 
vyslechl a zeptal se: „Chceš se nechat po-
křtít?“ A já na to: „Stanu se křesťankou, 
když budu pokřtěná?“ Odpověděl: „Ano, 
ale my v Kuvajtu nekřtíme ani nemůžeme 
nikomu dát Bibli. Jsou tu kamery a mís-
to je monitorované státem.“

„Dobrý den. Pokřtěte mě.“

Toho dne jsem hekticky napsala bratru 
Rašídovi mnoho mailů s prosbou o křest. 
Nakonec mi někdo z jeho okruhu ode-

Poutníci obcházejí kolem Ka‘by.  
Přijít na toto místo v Mekce je povinností každého muslima.
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psal, abych přijela do USA, do jednoho 
arabskojazyčného kostela. Odjela jsem 
tedy do Ameriky.

Zpočátku mi křest odmítali. Začala 
jsem chodit doslovně od kostela ke koste-
lu. Lidé byli překvapeni, když jsem vchá-
zela do kostela a říkala: „Dobrý den. Po-
křtěte mě.“ Obyčejně následovala řada 
otázek. Teprve potom jsem pochopila, 
že cílem tázajících bylo ujistit se, jestli 
rozumím tomu, o co doopravdy prosím. 
Nakonec jsem na Boží hod vánoční ro-
ku 2015 přijala křest v jednom arabsko-
jazyčném kostele.

Zpočátku jsem o tom řekla jenom třem 
nejbližším přátelům. Když jsem se vrátila 
do Kuvajtu, bála jsem se, že budu muset 
vést dvojí život. V srdci jsem měla velikou 
radost ze skutečnosti, že jsem s Ježíšem. 
Po nějaké době jsem začala dostávat vý-
hrůžky, ale poněvadž jsem umanutá, ne-
polekala jsem se jich a zůstala jsem v Ku-
vajtu. Začala jsem se opatrně o svoji víru 
dělit s druhými, po čase s odvahou stále 
větší, protože Kristus mě zbavil strachu. 
Uvolnil mě také od New Age, uzdravil 
mou mysl i moji osobnost.

Poslání

Nakonec bych chtěla z celého srdce 
předat Kuvajťanům slovo z Listu Židům 
11,13–16: „Ve víře zemřeli ti všichni, i když 
se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdál-
ky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, 
že jsou na zemi jen cizinci a přistěhoval-
ci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti 
teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, 
z níž vykročili, měli možnost se tam vrá-
tit. Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti 
nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazý-
vat se jejich Bohem. Vždyť jim připra-
vil své město.“ Modlím se ve jménu Ježí-
še Krista za své rodáky, za svoji rodinu, 
aby hleděli na to nebeské město, a ne na 
pozemské. Naše nebeské občanství, kte-
ré dostaneme zadarmo, z jeho milosti, je 
důležitější než všechno ostatní.

Aurad

Z Miłujcie się! 3/2022 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

(Polský překlad a zpracování Elija K. 
a Bartłomiej Grysa podle rozhovoru 

s bratrem Rašídem)

Dne 11. července slavila katolická církev svá-
tek svatého Benedikta z Nursie, zakladatele 
benediktinského řádu a autora řehole, kterou 

se dodnes řídí tisíce mnichů, mnišek i laiků. Jak vysvětlu-
je trapista Dom Guillaume Jedrzejczak, tyto řádky jsou 
pro církev a každého člověka, který hledá Boha, cenným 
orientačním bodem.

„Miluje kdo život? Přeje si dny štěstí?“ (Ž 34,13): Právě 
proto, aby navrhl cestu k odpovědi na tuto otázku – citova-
nou v Prologu –, vzal svatý Benedikt v 6. století pero a na-

psal řeholi, která přežila věky a představuje spolehlivý kompas pro ty, kdo se jí řídí.
Svatý Benedikt, bohatý na své zkušenosti opata ve svých prvních klášterech Su biaco 

a Monte Cassino, chtěl organizovat život mnišské komunity, kde by vše bylo zamě-
řeno na hledání Boha. Těchto 73 kapitol nabízí hutnou nauku protkanou biblickými 
citáty, ale autor sám pokorně přiznává, že „abychom se dostali přímo k našemu Stvo-
řiteli“, je třeba jít také k prameni, na stránky Bible a Otců církve.

Těm, kteří se k ní obracejí dnes, Řehole svatého Benedikta stále nabízí, aby pěsto-
vali mlčenlivost, naslouchání, chudobu a mírnost. Navrhuje vyváženost života me-
zi modlitbou, studiem a prací. Popisuje, jak vykonávat autoritu pro společné dobro. 
O Benediktově Řeholi byl veden rozhovor s trapistou Guillaumem Jedrzejczakem, 
emeritním opatem opatství Mont-des-Cats, prezidentem Fondation des Monastères 
a autorem knihy Ta lumière sur ma route (Tvé světlo na mé cestě. Komentáře k Ře-
holi svatého Benedikta).

„Naslouchej, synu, mistrovu učení, na-
kloň k němu ucho svého srdce.“ Tak začí-
ná Prolog k Řeholi svatého Benedikta. Zdá 
se, že základem této řehole a jejího prak-
tikování je naslouchání. V dnešní době se 
vyžaduje náš názor – nebo naše „reakce“, 
tvořená emocemi – na všechna témata, včet-
ně církve. Jak nás svatý Benedikt učí umě-
ní naslouchat?

Benediktovi nejde jen o to, aby člo-
věk naslouchal tomu, co se říká, i když 
na tom by nebylo nic špatného. Pravidla 
totiž hovoří o sluchu srdce, tedy o vnitř-
ním, duchovním, hlubokém rozměru na-
slouchání. Ale i zde bychom se mýlili, 
kdybychom ztotožňovali srdce s našimi 
pocity, s tím, co nás dojímá a dotýká se 
nás. Pro Benedikta je srdce, stejně jako 
v Písmu, nejvnitřnějším středem člově-
ka. Vjemy a pocity nás drží na povrchu 
nás samých. Naslouchající srdce se stává 
pozorným k hlubokým vibracím života, 
které se často skrývají za povrchem slov.

Co toto nezaujaté naslouchání podpo-
ruje?

Vůbec nejde o nezaujaté naslouchání. 
Naopak, toto naslouchání se nás dotýká 
niterně, protože se dotýká tajemství na-
šeho bytí, našich ran, rozporů a nejtajněj-
ších obav. Naslouchání je úzce spojeno 
s naší touhou žít, s naší láskou k životu. 
Uzdravení ucha našeho srdce je napros-
to nezbytné, dokonce životně důležité, 
aby v nás mohl vzejít pravý život a při-
nést ovoce. Jen Bůh může naslouchat 
nestranně. My naopak své životy řídíme 
tím, že nasloucháme.

V Řeholi je velký prostor věnován úlo-
ze opata, který v klášteře představuje Kris-
ta. Co se od něj v pojetí sv. Benedikta vy-
žaduje, aby mohl vykonávat svou autoritu?

Napadají mě dva obrazy, které Bene-
dikt použil ve 27. kapitole Řehole. Tato 
kapitola je jádrem toho, čemu se někdy 
říká kající kodex pravidla. Svatý Bene-
dikt v něm podává klíč k výkonu autori-
ty prostřednictvím dvou biblických ob-
razů, lékaře a dobrého pastýře. Pečovat 
o ty, kdo sešli z cesty, a hledat je. Bene-
dikt jinde radí, abyste nezhasínali knot, 

Adelaide Patrignani (Vatikán)

Řehole svatého Benedikta:  
zdroj moudrosti pro dnešní církev
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SVATÁ FILOMÉNA • TICHÁ RŮŽE 
MUČEDNICTVÍ
Libor Rösner

Beletristické zpracování života sv. Filo-
mény, která kvůli slibu zasvěcení se Kristu 
Ježíši odmítla nabídku k sňatku od samot-
ného císaře a raději podstoupila mučednic-
kou smrt, než aby se tomuto slibu zprone-
věřila. Popisuje životní drama třináctileté 
dívky z raných dob křesťanství, která s po-

mocí Boží zázračně přestála četná krutá muka, jež jí zhrzený pa-
novník připravil. Závěrečná kapitola světici představuje jako moc-
nou tvůrkyni zázraků v nové době.
Nakladatelství Christianitas, s. r. o. • Váz., A5, 192 stran, 220 Kč

VĚŘÍM • VYPRÁVĚJ MI O VYZNÁNÍ VÍRY
Bruno Ferrero – Anna Peirettiová • Z italštiny přeložila Lada 
Marešová • Ilustrace Juraj Martiška • Odpovědná redaktorka 
Kristina Veselá

Bůh je nekonečný a všemohoucí a v Ježíši Kristu se stal člově-
kem. Jak si to máme představit? Jak vůbec mluvit o velikých ta-
jemstvích víry? Pro děti, rodiče i katechety je vyznání víry obrov-
skou výzvou. Zkušení autoři Bruno 
Ferrero a Anna Peirettiová v kníž-
ce rozdělené do 12 částí seznamu-
jí děti s jednotlivými články víry.

Karmelitánské nakladatelství  
ve společnosti KatMedia s. r. o. 

Váz., 195x155 mm,  
křídový papír, 64 stran, 269 Kč

PRVNÍ KATECHISMUS KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
Sepsal Mons. Antonín Skočdopole • Upravil, rozšířil, doplnil 
a do novější řeči převedl Pavel Augustin

Útlá knížka obsahující základy katolické nauky. Vhodná pro 
každého, kdo si chce v stručné a jadrné podobě zopakovat zá-
klady katolického náboženství nebo se s ním 
poprvé seznámit. Dobře poslouží při výuce dě-
tí či přípravě na první přijetí svátostí. V závěru 
knihy najdeme přílohu s kontrolními otázkami 
a seznamy vhodné k naučení nazpaměť či texty 
základních křesťanských modliteb.

Nakladatelství Christianitas, s. r. o.  
Váz., 125x200 mm, 104 stran, 200 Kč

KRISTOVA KRÁLOVSKÁ VLÁDA PODLE PRINCIPŮ 
SVATÉHO TOMÁŠE AKVINSKÉHO
P. Denis Fahey, C.S.SP., B.A., D.Ph., D.D.  
Z angličtiny přeložila Lucie Cekotová  
Předmluva John C. McQuald, C.S.SP., M.A., D.D.

Vztahuje se Kristova královská vláda jen na duchovní oblast, 
nebo zahrnuje i světskou? Mají povinnost se této vládě podro-
bit pouze jednotlivci, nebo i státy a národy? Čím je národ vlast-
ně vymezen a jak se při tom uplatňuje náboženství? Právě tako-
vým otázkám se věnuje Denis Fahey (1883–1954), irský katolický 
kněz a člen kongregace otců Svatého Ducha, doktor filosofie 
a teologie, odborník na civilní a ústavní dě-
jiny. Ukazuje, jak osud národů a celého lid-
stva přímo závisí na přijetí či odmítnutí pa-
nování Pána Ježíše Krista ve společnosti. 
Autorovo pevné zakotvení v neměnných zá-
kladech zdravé filosofie a teologie činí knihu 
aktuální i dnes, kdy se topíme v moři post-
moderních zmatků.

Nakladatelství Christianitas, s. r. o.  
Váz., 125x200 mm, 144 stran, 220 Kč
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