
14. SRPNA 202216 Kč • 0,86  32. ČÍSLO / XXX. ROČNÍK

Z obsahu:

Judita – obdivuhodné  
mládí, štědré stáří
Katecheze papeže 

Františka při generální 
audienci na náměstí 

Sv. Petra v Římě 
11. května 2022

– strana 2 –

Svatý  
Ludvík z Toulouse

Libor Rösner
– strana 4 –

O nanabevzetí  
Panny Marie

P. Louis de Ponte SJ
– strana 5 –

Síť Talitha Kum loni 
zachránila 26 000  
asijských žen před 
obchodem s lidmi

– strana 7 –

V roce 1920 Matka Boží 
zachránila Evropu

Jan Gaspars
– strana 8 –

Nebe nad močály (6)
Četba na pokračování

– strana 12 –

Zázrak na Visle se udál  
díky zásahu Panny Marie  

a na přímluvu  
sv. Ondřeje Boboly  

(více na str. 8)



32/20228

V den předcházející tzv. Varšav-
ské bitvě bylo o osudu nejenom 
Polska, ale i velké části Evro-

py v podstatě rozhodnuto. Bez přeháně-
ní je možno říci, že situace, ve které se 
Polsko nacházelo, byla zoufalá. Stát, kte-
rý teprve v roce 1918 vznikl, se musel po-
stavit čelem silné a brutální armádě bolše-
vického Ruska, jejíž bojová tažení dosud 
zaznamenávala prakticky samá vítězství. 
Po více než jednom a půl roku bojů se si-
tuace stala dramatickou. Silná, pětinásob-
ně početnější a svým úspěchem si abso-
lutně jistá Rudá armáda už stála u bran 
Varšavy, jejíž dobytí by otevřelo bolševi-
kům cesty k rozlití komunismu na zbytek 
Evropy i světa. „Po mrtvole Polska vede 
cesta k úplnému všesvětovému požáru,“ 
instruo val maršál Tuchačevský. Tento 
úkol se zdál natolik snadný, že soudruzi 
v ostatních zemích Evropy na komunisty 
čekali s otevřenou náručí... Velké vojen-
ské úspěchy bolševiků doprovázely úspě-
chy politické na mezinárodní aréně. Celá 
Evropa byla ve stávce proti hrdinsky se 
bránícímu Polsku. Dělníci v Německu, 
ve Francii, v Itálii, Anglii, Českosloven-
sku, Belgii a Rakousku byli zcela jistě pře-
svědčeni o kladech komunistických idejí. 
Mysleli si, že v Rusku se zrodila oprav-
dová vláda lidu a že v něm byly realizová-
ny myšlenky společenské spravedlnosti. 
Proto zablokovali i dodávky zbraní, které 
Polsko tak velice potřebovalo (pomohlo 
jenom Maďarsko, poslalo munici a puš-
ky). Polsko tedy zůstalo opuštěné a vyda-
né napospas nepřátelům.

Bolševici si byli vítězstvím jisti. Na 
konci července komunisty vytvořený Pro-
zatímní polský revoluční výbor vyhlásil 
proklamaci o převzetí vlády v Polsku. 
Termín vstupu do Varšavy určili Sověti 
na 15. srpen, ale byli natolik přesvědče-
ni o svém úspěchu, že již o den dříve v te-
legramech světu oznámili obsazení hlav-
ního města.

Zahraniční diplomaté, jistí si pádem 
Polska, hromadně opustili Varšavu – kro-
mě apoštolského nuncia Achilla Rattiho 
– pozdějšího papeže Pia XI.

Národ sjednocený v modlitbě

Polský episkopát si uvědomoval závaž-
nost situace. Biskupský list z července ro-
ku 1920 takto popisuje postup bolševic-
kého vojáka: „V jeho stopách se objevují 
vraždy, masakry, jeho stopy jsou vidět 
v hořících vsích, vesničkách i městech, 
ale on nade všechno stíhá ve své slepé, 
zavilé nenávisti všechny zdravé společen-
ské svazky (…), veškeré náboženství a cír-
kev.“ (W. Łaszewski, Zwycięstwa z pomocą 
nieba, str. 109–110) Situace byla natolik 
špatná, že i hlavní velitel polského vojska 
– maršál Pilsudski – přestal věřit v mož-
nost vítězství.

Polští biskupové napsali dopis episko-
pátům druhých zemí a ty vyzvaly svoje věří-
cí, aby se modlili za zázrak. Nejvyšší před-
stavitelé církve poprosili také o modlitbu 
samotného papeže. Do Vatikánu směřova-
la rovněž prosba o urychlení kanonizace 
bl. Ondřeje Boboly(1), s přesvědčením, že 
jeho zásah zemi uchrání od zkázy.

Jan Gaspars

V roce 1920 Matka Boží zachránila Evropu
Oficiální odevzdání osudů Polska Pánu Ježíši a sjednocení celého národa ve vroucí modlitbě v srpnu roku 1920 vyprosi-

ly u Boha zázrak neobyčejného zásahu Matky Boží v průběhu Varšavské bitvy, která zachránila před komunismem nejenom 
Polsko, ale i celou Evropu.

Avšak nejintenzívnější modlitební 
mobilizace začala v národě samotném. 
Od 6. do 15. srpna se v chrámech var-
šavské arcidiecéze dvakrát denně konaly 
novény (včetně novény k bl. Ondřeji Bo-
bolovi) spojené s adoracemi Nejsvětější 
svátosti, s modlitbami litanií k Nejsvětěj-
šímu Srdci Páně, se zasvěcením a litanie-
mi ke všem svatým. V neděli 8. srpna se 
ve všech kostelích hlavního města kona-
la celodenní adorace Nejsvětější svátosti, 
zakončená procesím s relikviemi bl. On-
dřeje Boboly a bl. Vladislava z Gielňova. 
Země byla oficiálně zasvěcena Srdci Ježí-
šovu a na Jasné Hoře byl znovu obnoven 
akt odevzdání národa do péče Marie Krá-
lovny. Národ setrvával v modlitbě a na je-
ho sjednocení čekala Boží Prozřetelnost, 
aby mohla zasáhnout celou mocí.

Téhož dne se modlil celý katolický 
svět, který vnímal, že bojem s bolševis-
mem Polsko brání celý křesťanský svět.

Církev se dovolávala modliteb, půstu, 
obětí a zřeknutí se soukromých zájmů 
pro dobro vlasti. Aby pozvedl na duchu 
vojáky bránící zemi, metropolita var-
šavský – kardinál Aleksander Kakowski 
– přijal rozhodnutí poslat na frontu ja-
ko kněze pět procent kněží ze své arci-
diecéze. Mezi nimi byl mladý kněz – Ig-
nác Skorupka, který se sám hlásil k této 
hrdinské službě.

Hrdinská oběť a zjevení  
Matky Boží pod Ossovem

Kněz Ignác Skorupka během své po-
slední mše svaté ujišťoval své mladé spo-
lubojovníky: „Čekají nás ještě těžké oběti, 
ale už brzy, v den naší Královny, se situa-
ce obrátí v náš prospěch.“

Když se 14. srpna pod Ossovem polská 
obrana, složená z několika skupin skautů 
a gymnazistů, začala trhat, k útoku ji vy-
zval kněz Skorupka. S křížem ve vysoko 
pozvednuté ruce a se zvoláním: „Za Bo-
ha a vlast!“ vedl mládež do prvního vítěz-
ství nad bolševiky v bitvě o Varšavu. Sám 
při tom zahynul, ale stal se symbolem bo-
jů o hlavní město. Rusové z bitevního po-Varšavská bitva – polská pěchota seřazaná do bojového šiku
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le utekli, když nad páterem Skorupkou 
a polskými oddíly spatřili Matku Boží.

Kapitán Zenon Jankowski takto při-
pomínal zásah Matky Boží pod Osso-
vem: „Všichni zdejší jsou přesvědčeni, že 
to byl zázrak. Ve chvíli útoku Rusů se na 
nebi ukázala luna. Rusové před ní splaše-
ně utíkali, zakrývajíce si oči. Utíkali, ztrá-
celi boty i karabiny.“ Při spatření světlé 
Mariiny postavy vojáci ze 79. brigády Gri-
gorije Chachanina začali v hrůze utíkat: 
„Obrat bolševiků se odbýval ve zmatku. 
Oddíly se hnaly všemi cestami zděšeně 
přes pole (...), vozy se rozlamovaly, pada-
li koně, jimiž byly cesty doslova poseté.“ 
(J. M. Bartnik SJ, E. J. P. Storożyń ska, 
Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą)

Vidění Matky Boží Milosrdné  
pod Radzyminem

Bolševičtí vojáci rozmístění poblíž ves-
nic Wólka Radzymińska a Mostki Wólczań- 
skie byli dne 15. srpna 1920 po půlnoci na-
padeni batalionem poručíka Stefana Pogo-
nowského. Na nočním nebi nad pozicemi 
útočících oddílů spatřili zářící ženskou po-
stavu. Poznali v ní Matku Boží. Její vzhled 
je zarazil. Mariina postava byla zřetelně vi-
ditelná. Polovina jejího pláště sahala přes 
stanoviště Poláků a za nimi nacházející se 
Varšavu. Matka Boží se objevila obklope-
ná husary – polským vítězným vojskem, 
které r. 1683 u Vídně „ve jménu Marie“ 

Jerzy Kosak: Zázrak nad Vislou. V pravém horním rohu vyobrazení Matky Boží Milosrdné z jezuitského kostela ve Varšavě.

rozdrtilo pohanskou armádu. Zázračná 
postava vzbuzovala dojem, jako by se ne-
bála žádné trvající střelby. Jako by se na-
kláněla hned na jednu, hned na druhou 
stranu, odhazujíc nebo odrážejíc střely, 
které směřovaly jejím směrem, čili k Polá-
kům! A co víc, hrůzou oslepení bolševici 
si všimli, že Matkou Boží odražené střely 
vybuchovaly přesně tam, kde se nacháze-
ly jejich pozice! Kolem Mariiny hlavy zá-
řila světelná aureola. V jedné ruce držela 
jakoby štít, od něhož se odrážely všech-
ny střely. Maria se ukázala v podobě Mat-
ky Boží Milosrdné, jejíž zázračný obraz 
je od věků uctíván ve Varšavě.

Neměli pochybnosti

Bolševici neměli pochybnosti o tom, 
kdo se jim zjevil. To, že se objevila Matka 
Boží, je tak šokovalo, že se v panice dali 
na útěk. Ti, kteří byli po skončení vojen-
ských operací internováni v zajateckých 
táborech, o tom častokrát vypravovali. Vo-
jáci otevřeně přiznávali, že Mariino zjeve-
ní bylo příčinou jejich útěku z bitevního 
pole: „Vás se nebojíme, ale proti ní válčit 
nebudeme.“ Říkali také, že jim „Někdo“ 
vzal schopnost pohybu a chuť k boji. Zná-
mé je také svědectví rolníka z radzymińské 
vesnice, u něhož bolševik, celý bez sebe, 
hledal úkryt. Otřesený říkal, že viděl na 
vlastní oči, jak „Matka Boží házela (odha-
zovala) střely!“ Vzhled Mariiny majestátní 

postavy nejenom že vyvolal v bolševicích 
otřes, ale probudil i potlačené svědomí 
a víru. Jejich svědomí se opět ozvalo, ob-
viňovalo a připomínalo spáchané haneb-
nosti, vraždy, násilí a ukrutnosti. Každý 
z nich cítil, že musí padnout tváří k zemi 
a vzdát Matce Boží čest, aby mohl pro-
sit o odpuštění strašlivých vin, aby mohl 
žebrat o smilování. Všechna srdce napl-
nil strach. Tento pocit převážil a bolše-
vici, plní panického strachu, v hrůze utí-
kali, opouštějíce palebná postavení, děla 
i munici. Nikdo z nich nemyslel na dů-
sledky své dezerce, nikdo se nebál polní-
ho soudu. Všichni se na smrt báli Marie! 
Vzpamatovali se teprve u Zambrówa (či-
li o 100 kilometrů dál), kde otřeseni vy-
právěli vesničanům: „To jste neviděli. Pod 
Varšavou stála velká armáda. My jsme tam 
viděli Matku Boží, která chránila Poláky.“ 

Muži modlící se růženec  
o první sobotě v měsíci na Krakovském 

předměstí ve Varšavě
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ne a přinutí uzavřít mír. Já jí pomohu.“ 
A v roce 1873, o svátku Nanebevzetí, vy-
hlásila: „Dnešní slavnost se brzy stane 
národním svátkem pro vás, Poláci, proto-
že v ten den dosáhnete skvělého vítězství 
nad nepřítelem toužícím po vaší záhubě.“ 
(tamtéž, str. 115)

Matka Boží Milosrdná jako patronka 
Varšavy a strážkyně Polska sehrála vý-
znamnou roli v dějinách polského náro-
da. Její dvojí veřejné zjevení se bolševic-
kým vojskům představovalo bod obratu ve 
Varšavské bitvě, kterou lord D‘Abernon 
uznal za 18. rozhodující bitvu ve světové 
historii. Zcela jistě je možné uznat, že Ma-
riin zázračný zásah tehdy zachránil před 
satanskou komunistickou ideologií neje-
nom Polsko, ale i Evropu.

Dne 7. října 1973 při korunovaci Mat-
ky Boží Milosrdné papežskými korunka-
mi primas Stefan Wyszyński řekl: „Právě 
proto, že je nám zapotřebí mateřské lásky 
v životě rodinném, společenském i veřej-
ném – korunujeme dnes Matku Boží Mi-
losrdnou, lámající ve svých dlaních ostří 
hněvu Božího, směřujícího k lidem. Skr-
ze její přímluvu toužíme získat u nebeské-
ho Otce pro města a naši vlast opravdový 
mír, opírající se o lásku a spravedlnost.“

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

Poznámky:
 (1) Svatý Ondřej Bobola, šlechtic, kněz TJ, mu-

čedník, † 1657. V roce 1853 jej blahořečil 
bl. Pius IX., kanonizace se konala v Římě 
17. dubna 1938 za pontifikátu Pia XI.

Navzdory komunistické propagandě, kte-
rá hlásala, že „Bůh není“, bolševičtí vojáci 
ochotně a dobrovolně svědčili o existenci 
Boží Rodičky. Pronásledovatelé víry a vra-
hové katolických kněží se na vlastní oči 
stali svědky Mariina zjevení.

Věrohodná svědectví

Bolševiků, kteří viděli zjevení Matky 
Boží v Ossovu i ve Wólce Radzymińské, 
byly tisíce. Jejich výpovědi se shodovaly 
– viděli postavu ženy, mocné a plné síly, 
od níž vycházelo světlo. Svědectví vojáků 
bylo o to věrohodnější, že bolševici neby-
li věřícími. Jejich výpovědi nevznikly jako 
nějaké spiknutí či podvody. Setkání s Mat-
kou Boží muselo být pro vojáky Rudé ar-
mády otřesným zážitkem, jestliže se od-
vážně přiznávali k dezerci s vědomím, že 
jim za to hrozí smrt.

„Objevení se Matky Boží nad polský-
mi oddíly bránícími bolševikům v přícho-
du do Varšavy o vigilii svátku Nanebe-
vzetí (Ossov) a v den samotného svátku 
(Wólka Radzymińska) nebylo ani hrou 
světel na nebi, ani poblouzněním skupin-
ky poblázněných pobožnůstkářů, ani také 
zbožnou legendou. Byl to fakt! V průbě-
hu krvavých zápasů, za kterých se rozho-
dovalo o osudu Polska, a co víc, Evropy 
– se Matka Boží zjevila na předpolí Var-
šavy dokonce dvakrát!“ (J. M. Bartnik SJ, 
E. J. P. Storożyńska, Matka Boża Łaska-
wa a Cud nad Wisłą)

Nepříjemná a utajovaná pravda

Svědectví Rusů, kterým se zjevila Mat-
ka Boží ve Varšavské bitvě, je naprosto 
věrohodné. Tisíce bolševických vojáků 
vzdálených od sebe přes dvacet kilomet-
rů (vzdálenost mezi Ossovem a Wólkou 
Radzymińskou) utekly ve velkém zmat-
ku z bitevního pole, když spatřili postavu 
Matky Boží. Fakta jsou v naprostém roz-
poru s tvrzením skeptiků, že si bolševici 
celou historku vymyslili, aby zdůvodnili 
nechvalný útěk z bitevního pole, nebo že 
podlehli halucinacím vyvolaným velkým 
množstvím alkoholu.

Mariino zjevení v radzymińské oblasti 
připomíná památná kaple postavená roku 
1926 na hřbitově padlých v Radzyminu. 
Je na ní nápis: „Děkovné votum za vítěz-
ství obdržené díky Boží Prozřetelnosti“. 
Dvojí zjevení Matky Boží u Varšavy bylo 
uznáno za skutečné.

Zázračný zásah Matky Boží nedoká-
zali přijmout nevěřící v sanačních skupi-
nách socialistů vedoucích Polsko, proto-
že podle jejich smýšlení umenšoval jejich 
zásluhy v tomto příkladném vítězství. Pro-
to se snažili záležitost zaretušovat a učini-
li potřebné kroky, aby byl zatajen fakt, že 
se Matka Boží zjevila v průběhu Varšav-
ské bitvy. Zlatá berla a jablko, věnované 
polskými ženami jako děkovné votum pro 
Matku Boží za záchranu hlavního města 
a Polska před bolševickým útokem, byly 
odkázány Jasné Hoře. Patronka Varšavy 
se od magistrátu města a svého lidu nedo-
čkala oficiálního projevu vděčnosti. Propa-
ganda sanační vlády uváděla, že se žádný 
zázrak nestal, protože to tak být nemoh-
lo! Nad bolševiky prý zvítězil svým vo-
jenským géniem Józef Pilsudski. Samot-
ný maršál se slovy věnovanými kardinálu 
Aleksandrovi Kakowskému vyjádřil: „Emi-
nence, já sám nevím, jak my jsme tu vál-
ku vyhráli!“

Rovněž v časech komunistického reži-
mu to bylo z očividných důvodů zamlčo-
váno. Zázrak nad Vislou se měl navždyc-
ky ztratit ze stránek dějin.

Neobyčejné proroctví

Doba a okolnosti zázraku nad Vislou 
byly Matkou Boží předpovězeny přibliž-
ně o půl století dříve. Na Velký pátek roku 
1872 Maria předala mystičce – služebni-
ci Boží Wandě Malczewské – následující 
proroctví: „Jestliže Polsko získá nezávis-
lost, povstanou záhy ničitelé, aby je za-
hubili. Ale moje mladá armáda, bojující 
ve jménu mém, je přemůže, daleko zaže-

POUTĚ U STARÉ MATKY BOŽÍ V ŽAROŠICÍCH V ZÁŘÍ 2022
3. září – první mariánská sobota – malá pouť • 13.00 žehnání pramene ve Zdravé Vodě • 17.00 rů-
ženec • 17.30 poklona Panně Marii • 18.00 mše svatá (R. D. Marian Rudolf Kosík, O.Praem., opat 
novoříšský), průvod, svátostné požehnání a rozloučení s poutníky.

7. září – Domácí pouť • 17.30 pobožnost u kaple na Silničné a průvod do Žarošic • 19.00 mše 
svatá a novokněžské požehnání.

10. září – ZLATÁ SOBOTA U STARÉ MATKY BOŽÍ – hlavní pouť • 7.00 mše svatá • 11.00 mše sva-
tá ve slovenštině • 13.00 žehnání pramene ve Zdravé Vodě a průvod do Žarošic • 14.30 modlit-
ba růžence • 15.00 korunka Božího milosrdenství • 15.15 křížová cesta • 16.00 mše svatá • 
17.15 poklona Panně Marii • 18.00 hlavní mše svatá (Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný bis-
kup pražský), průvod se sochami a svátostné požehnání, po skončení v kostele mše svatá ve slo-
venštině • 22.00 v kostele žarošské poutní zpěvy a modlitby • 24.00 půlnoční mše svatá – kos-
tel otevřen přes celou noc.

11. září – 6.00 ranní chvály • 7.00, 8.30, 10.00 a 11.15 mše svatá • 14.30 litanie a svátostné 
požehnání.

13. září – Mariánská pouť • 18.30 růženec • 19.00 mše svatá (Mons. Josef Nuzík, pomocný bis-
kup a administrátor olomoucké arcidiecéze) a světelný průvod.

Během poutních slavností bude také příležitost ke svátosti smíření. Na Zlatou sobotu zveme 
krojovaná procesí s mariánskými sochami.
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APOFTHEGMATA • VÝROKY 
POUŠTNÍCH OTCŮ
Z řeckého a latinského originálu přeložil 
Jiří Pavlík • Odpovědný redaktor Ondřej 
Koupil

Souborné vydání proslulých „apoftheg-
mat“, výroků a příběhů připisovaných starým 

poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století 
po Kristu (např. abba Antónios/Antonín, Makarios z Alexan-
drie, Poimén, Sisoés). Tyto krátké texty – někdy jednoduché 
příběhy, jindy malé novely nebo i úryvky kázání, nebo naopak 
jen prosté příkazy v několika slovech – formovaly po staletí 
duchovní život na Východě i na Západě, a to nejen duchov-
ní život mnichů a mnišek, ale všech věřících: jejich obsah se 
v kázáních, příručkách i radách o duchovním životě všeobec-
ně rozšířil. Svazek obsahuje všechny kapitoly obsažené v kni-
hách vydávaných postupně v letech 2000 až 2009. Kniha dále 
obsahuje předmluvu překladatele textu z řečtiny, doslov o li-
teratuře o mnišství v češtině a rejstříky.

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty  
Váz., 150x195 mm, 344 stran, 590 Kč

O KŘTU A BIŘMOVÁNÍ V TEOLOGICKÉ SUMĚ
Tomáš Akvinský • Překlad, úvodní studie a poznámky 
Benedikt Mohelník OP • Odpovědná redaktorka Dagmar 
Kopecká • Odborná recenze doc. David Vopřada, Dr.,  
a PhDr. ThLic. Martin Štěpán Filip OP, Th.D.

Tento svazek přináší první dva traktáty o jednotlivých svá-
tostech – o křtu a biřmování (STh III, q. 66–72). Traktát o křtu 
je rozdělen na dvě hlavní části, na pojednání o samotném křtu 
a o přípravách na křest. V první části Tomáš probírá skladbu 

svátostného znamení, dále pojednává o udělovateli a příjem-
ci a nakonec se zaměřuje na účinky svátosti. V části věnova-
né přípravám na křest se Tomáš nejprve zabývá obdobím sta-
rozákonní praxe obřízky od Abraháma až ke Kristu a poté se 
zaměřuje na přípravy, které probíhají zároveň se křtem, totiž 
na novozákonní prvky katechismus a exorcismus. Následující 
traktát o biřmování je soustředěn do jediné otázky o dvanácti 
článcích. Tomáš zde zkoumá, jak se pojem svátosti uplatňuje 
na biřmování, dále rozebírá svátostné znamení 
a účinky svátosti, biřmovací charakter a svátost-
nou milost, pojednává o příjemci a udělovate-
li svátosti a o roli kmotra. V posledním článku 
pak komentuje liturgický obřad svátosti.

KRYSTAL OP, s.r.o.  
Brož., 130x205 mm, 244 stran, 315 Kč

MODLITBA PRO ZAČÁTEČNÍKY I MÍRNĚ 
POKROČILÉ
James Martin • Z angličtiny přeložil Jiří Gračka  
Redakce Ludmila Martinková • Odpovědný redaktor Pavel 
Mareš

Jak se „správně“ modlit? Je nejlepší růženec? Adorace Nej-
světější svátosti? Nebo snad četba Písma svatého? A co mod-
litba vlastními slovy? Podle jezuity Jamese 
Martina je správný způsob ten, který nám vy-
hovuje nejlépe v daném čase a na daném mís-
tě. Bůh nám totiž vychází vstříc právě tam, 
kde se nacházíme.

Karmelitánské nakladatelství  
ve společnosti KatMedia s. r. o.  

Brož., 100x165 mm, 160 stran, 229 Kč

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

Objednávky knih – tel. 733 741 841, 587 405 431   Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803  
Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc, e–mail: objednavky@maticecm.cz 

Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

K PROHLOUBENÍ VÍRY A DUCHOVNÍHO ŽIVOTA




