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ona je naplněna veškerou Boží moudros-
tí a všechna moudrost je skrze ni zdoko-
nalena. Pátý drahokam je její síla a moc, 
protože je tak mocná a silná v Bohu, že 
se jí podřídí všechno stvoření. Šestý dra-
hokam je její jasnost, neboť září tak jasně, 
že ozařuje anděly, jejichž oči jsou jasněj-
ší než světlo, a démoni se neodvažují na 
ni ani pohlédnout. Sedmý drahokam je 
pak plnost veškerého potěšení a radosti 
a duchovní líbeznost, neboť je tolik napl-
něna radostí, že již nemůže být rozmnože-
na, její potěšení je natolik vrchovaté, že 
již nemůže být zvětšeno; je milosti plná 
a převyšuje všechny svaté. Je ta nejčistší 
nádoba, ve které přebýval Chléb andělů 
a ve které je ukryta veškerá krása a líbez-
nost. Mezi sedm lilií na její koruně umís-
til její Syn těchto sedm drahokamů. Mů-
žeš ji tak, nevěsto Syna, chválit z celého 
srdce, protože si chválu a čest zasluhuje 
spolu se svým Synem!“

Zdroj: http://www.saintsbooks.net/books/
St.%20Bridget%20(Birgitta)%20of%20

Sweden%20-%20Prophecies%20and%20
Revelations.html

Přeložila -hš- (Redakčně upraveno)

Arcibiskup Fulton J. Sheen ob-
držel cenu Emmy za nejlep-
ší televizní program v USA. 

Když přebíral sošku, řekl: „Děkuji svým 
scénáristům: Matoušovi, Markovi, Lukášo-
vi a Janovi.“ Tento příběh dobře zachycu-
je osobnost a činnost duchovního: byl vy-
nikajícím moderátorem, zvládl dokonale 
využívat nejnovější způsoby evangelizace 
(televize tehdy byla novinkou), byl neoby-
čejně populární a bez kompromisů hlásal 
pravdu evangelia.

Diagnóza současnosti

Erudice, výstižná analýza aktuálních 
problémů a odvaha v přijímání dialogu se 
světem získaly arcibiskupovi slávu cha-
rismatického mluvčího či obránce víry 
i církve. Dokázal přístupným způsobem 
představit teologické otázky a vztahovat 
je k realitě každodenního života. Důleži-
tým všeobecným tématem v učení arcibis-
kupa Sheena byl problém opuštění Boha 
současným člověkem. Arcibiskup kladl dů-
raz na to, že pokus o budování světa bez 
Boha se nemůže podařit: „Teorie mluvící 
o nezadržitelnosti pokroku je mýtem. (…) 
Ne progres, ale regres charakterizuje člo-
věka bez Boha, zcela jako žití slunečnice 
bez slunce.“ Hierarcha analyzoval situaci 
západní civilizace před začátkem druhé 
světové války, avšak jeho slova se dají číst 
jako stále aktuální výstraha: „Než začala 
světová válka, nebylo možné najít jedinou 
knížku, jeden časopis nebo jedno vystou-
pení, ve které by se neobjevilo slovo po-
krok s velkým »P«. Naděje a blahobyt byly 
všeobecné. Celý svět kráčel vpřed, vzhů-
ru, mašírováním v rytmu evoluce směrem 
ke zlaté éře materiálního blaha a pozem-
ského štěstí A tehdy vypukla válka, která 
proměnila svět v jatka.“ Budování šťast-
ného, spravedlivého světa, samými dob-
ry naplněného, bez Boha a jeho přiká-

zání bylo utopií. V hledání odpovědi na 
otázku, co dělat, aby se svět stával lepším, 
kněz připomínal výzvu papeže Lva XIII. 
z encykliky Rerum novarum: „Duchovní 
a morální obrození představuje podmín-
ku politické a hospodářské obnovy.“ Ar-
cibiskup Sheen svým charakteristickým, 
výrazným způsobem hlásal: „Ne že jsou 
nemocná naše těla, ale duše civilizace. 
Svět se nachází ve stavu smrtelného hří-
chu a potřebuje očištění. Opakování ba-
nalit o obrození, konstituci, pokroku nás 
nezachrání, ani když je budeme vykřiko-
vat čím dál hlasitěji. Musíme do našeho 
slovníku přidat nové slovo: Bůh. (…) Men-
ší pozornost musíme věnovat pětiletému 
plánu, a více plánu na věčnost. Jaký totiž 
bude mít člověk zisk, jestliže zaplní svět 
traktory, a svoji nesmrtelnou duši ztratí?“

Ohrožení komunismem

Učení arcibiskupa Sheena se nevzta-
hovalo k teoretické situaci. Žil totiž v do-
bách, kdy se ve světě rozmáhal komunis-
mus. Arcibiskup do hloubky analyzoval 
tuto ideologii a rozhodně před ní varoval: 
„Proč komunismus získává takovou popu-
laritu? Poněvadž současný člověk je unave-
ný sobeckým individualismem a má dost 
demokracie, která se dává vést veřejným 
míněním, místo aby sama řídila. Dnešní 
člověk vnímá potřebu reakce; touží po 
něčem, co mu znovu dovolí nalézt smysl 
jeho existence; touží po duchovnu a při-
nejmenším po něčem, co by mohl obdi-
vovat; touží po jiných věcech než po těch, 
které dostával během uplynulých tří set 
let. Poněvadž je mu známá jenom okleš-
těná forma křesťanství, která Krista uzná-
vá výlučně za člověka a ztotožňuje sebe 
s ustupujícím společenským pořádkem, 
má současný člověk dojem, že křesťan-
ství prohrálo. Proto se vlastně obrací ke 
komunismu. Sklání se k němu, poněvadž 

Małgorzata Sołtyková

Získat svět pro Krista – arcibiskup 
Fulton J. Sheen

Dva doktoráty na prestižních učilištích, vlastní rádiové vysílání a program v te-
levizi, které v USA překonávaly rekordy sledovanosti, kontakty s mnoha světovými 
osobnostmi, obrovský talent výmluvnosti, sepsání více než 60 knih – to jsou dů-
ležité údaje ze života arcibiskupa Fultona J. Sheena (8. 5. 1895 – 9. 12. 1979). 
Avšak nejvýznamnějším z nich bylo prožívání svaté hodiny před Nejsvětější svá-
tostí, každý den, v tichosti.

NABÍDKA POUTNÍCH ZÁJEZDŮ DO SVATÉ ZEMĚ 
V ROCE 2023 ZA VÝBORNÉ CENY

Nezapomenutelné putování Svatou zemí – termíny 
od února do května, cena: od 19 210 Kč.

Izrael a Jordánsko – atraktivní kombinace  
26. 4. – 7. 5. 2023, cena: od 31 890 Kč.

Izrael s koupáním v Mrtvém moři – duben a kvě-
ten, cena: od 19 890 Kč.

Velikonoce ve Svaté zemi (mimořádná nabídka)  
7. 4. – 14. 4. 2023, cena od 23 720 Kč.

Prázdniny ve Svaté zemi s relaxem u Mrtvého moře 
27. 6. – 7. 7. 2023, cena od 24 050 Kč.

Dále nabízíme poutní zájezdy do Lurd, Fatimy, San-
tiaga de Compostela (pěší poutě), Říma na Veliko-
noce, Guadalupe v Mexiku, po stopách sv. Šarbela 
do Libanonu, San Giovanni Rotonda, Assisi, Čensto-
chové a na další úchvatná a hluboká místa.

Jedná se o kvalitní programy za skvělé ceny, vždy 
v doprovodu erudovaného průvodce a kněze a s kaž-
dodenní mší svatou.
Neváhejte nás kontaktovat!
Cestovní agentura PoutníZájezdy.CZ, 
web: www.poutnizajezdy.cz,  
e-mail: info@poutnizajezdy.cz, tel.: 731 604 770.
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je to zřízení, které pochybnosti a skepti-
cismus neodpovědné lhostejnosti nahra-
zuje jistotou absolutní vlády, ztělesněné 
ve společenských institucích. Sklání se 
k němu, poněvadž hledá logický systém, 
který si přisvojuje právo na tělo i duši. 
Krátce řečeno, současný člověk je komu-
nistou, poněvadž komunismus uspokoju-
je jeho potřebu náboženství.“ Tato slova 
by se dala vztahovat na současná spole-
čenství, ve kterých je křesťanství vytlačo-
váno z veřejného prostoru, a namísto něj 
se prosazuje síla ideologie neomarxismu.

Síla schopná  
zdolat komunismus

Arcibiskup Sheen upozorňoval, že ko-
munismus může být překonán jenom jed-
nou duchovní silou: církví – mystickým 
tělem Kristovým. Pouze společenství 
shromážděné kolem Krista, kde milosr-
denství představuje základ mezilidských 
vztahů, je schopno skutečně lidi sjedno-
tit a zmobilizovat je k dobývání věčného 
cíle – nebe. Jenomže – jak ukazoval hie-
rarcha – podle mínění světa je církev či-
nitelem omezujícím svobodu, ačkoliv ve 
skutečnosti představuje jedinou sílu, kte-
rá ho může osvobodit. A objasňoval pří-
činy nechuti k církvi: „Třebaže jsou lidé, 
kteří ji nenávidí, je třeba jim odpouštět, 
poněvadž ve skutečnosti ne že nenávidí 
církev, ale to, co za církev považují.“ Z to-
ho důvodu arcibiskup vytrvale ukazoval 
pravdu o církvi a člověku. Zdůrazňoval, 
že základním problémem není nezaměst-
nanost, finance, hospodářství, ale kondi-
ce člověka. Odpověď na otázku: Kým je 
člověk? ukáže možnosti řešení společ-
ných problémů. Je to ve shodě s pozděj-
šími slovy sv. Jana Pavla II., že člověka 
není možno chápat bez Krista (srov. Re-
demptor hominis, 10).

Vidět člověka

Arcibiskup Sheen byl známý tím, že se 
přičinil o obrácení celé řady osob. V každé 
situaci se snažil vidět před sebou člověka 
a získat ho pro Krista. O rozmluvu s du-
chovním usilovali ateisté, intelek tuálové, 
osoby veřejně známé, aristokrati a také 
osoby z okraje společnosti. Jedny moti-
vovala upřímná touha po obrácení, jiné 
zvědavost, chuť změřit se intelek tuálně 
s oslnivým hierarchou, nebo přímo tou-
ha dokázat mu, že se dopustil chyby. Ar-

cibiskup věnoval hodně času takovým 
setkáním. Navíc vedl bohatou korespon-
denci s osobami z celého světa; využíval 
rovněž každou příležitost k evangelizaci 
náhodně potkaných osob. Hodně z těch 
příběhů, vylíčených samotným arcibis-
kupem Sheenem, ukazuje, jak nezřídka 
překvapivým a neobyčejným způsobem 
zasahuje Pán Bůh. Obzvláštními přípa-
dy byla obrácení komunistů. Duchovní 
bojoval proti komunistické ideologii, ale 
osoby, které ji vyznávaly, chtěl přivádět 
na cestu pravdy. Obrovský ohlas mělo na-
příklad obrácení přední americké komu-
nistky Belly Doddové. Hierarcha ji za-
ujal svou otevřeností, vnímavostí a sám ji 
připravoval na přijetí svátosti křtu. (srov. 
Světlo 49/2021 a 2/2022) Dalším zná-
mým obráceným byl komunista Luis Bu-
denz, vedoucí redaktor komunistického 
deníku „Daily Worker“. Zpočátku tento 
muž nenáviděl arcibiskupa Sheena, pro-
tože v polemice přímo vytýkal chyby ko-
munistické ideologii. Po letech se Budenz 
sám u duchovního přihlásil s prosbou, aby 
byl přijat do jednoty církve. Proces obrá-
cení musel zůstat v přísném utajení, pro-
to arcibiskup několik měsíců jezdil v noci 
za mužem, aby mu udílel katecheze. Te-
prve v den křtu se skutečnost jeho obrá-
cení dostala na veřejnost i do Komunis-
tické strany USA.

Mimořádné jsou rovněž příběhy obrá-
cení mladých žen, které se živily prostitu-
cí. Jedna z nich přišla jistého dne do kos-
tela a poklekla ve zpovědnici, kde službu 
vykonával arcibiskup Sheen. Tvrdila, že 
se nechce zpovídat, jen potřebuje zabít 
volný čas. Ukázalo se, že tak chtěla okla-
mat svou matku, která si myslela, že její 
dcera jde ke zpovědi. Kněz ji dlouho pře-
mlouval ke zpovědi, bohužel bez výsled-
ků. Když žena odešla, arcibiskup Sheen 
prosil každého dalšího penitenta ve zpo-
vědnici, aby se pomodlil růženec za jistou 
hříšnou osobu. Kromě jednoho člověka 
s tím všichni souhlasili. Po skončené služ-
bě, kolem 21. hodiny, arcibiskup poklekl 
u balustrády před presbytářem a setrvá-
val v modlitbě za onu ženu. V půl jedné 
v noci se dveře kostela otevřely a vstou-
pila jimi – ona…

Okamžitě vešla do zpovědnice, aby se 
smířila s Bohem.

Jindy byl arcibiskup pozván k mladé 
ženě jménem Kitty, která se nacházela 
v těžké situaci. Vydělávala na ulici a pení-
ze dávala manželovi. Když toho bylo málo, 
pořádně ji zbil. Tentokrát jí dal jed… Du-
chovní měl s sebou viatikum a svaté oleje. 
Už na místě, v ubohém bytě, ji kněz pře-
mlouval, aby se vyzpovídala. Žena odpo-
vídala, že nemůže, protože je ta nejhorší 
holka v New Yorku. Nakonec ale souhla-
sila a přijala Boží milosrdenství. Když ji 
jed začal zbavovat vědomí, arcibiskup jí 
udělil svátost nemocných. Žena se oka-
mžitě cítila lépe a uzdravila se. Od té do-
by se Kitty stala apoštolkou Božího mi-
losrdenství a pomáhala lidem, se kterými 
dřív byla na ulici. Každou neděli se u mříž-
ky zpovědnice objevovali lidé, kteří říka-
li, že je tam poslala Kitty.

Rovněž v Londýně měl arcibiskup 
Sheen neobvyklé setkání. K ránu, když 
duchovní otevíral kostel, vpadla do něj 
mladá opilá žena. Byl leden, právě kon-
čila mrazivá noc, arcibiskup jí tedy uva-
řil čaj. Ukázalo se, že ta žena je muziká-
lová herečka. Opila se, poněvadž, jak to 
vylíčila, utíkala před třemi muži. Arcibis-
kup ji poprosil, aby přišla do kostela ješ-
tě odpoledne, před představením. Ona 
pozvání přijala s podmínkou, že ji kněz 
nebude přemlouvat ke zpovědi. Arcibis-
kup slíbil, že ji nebude prosit, aby se vy-
zpovídala. Když se znovu setkali, kněz 
na bídl, že jí ukáže obrazy Rembrandta Arcibiskup Fulton J. Sheen
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a van Dycka, které tam visely. 
Další události takto vylíčil sám 
arcibiskup: „Když jsme prochá-
zeli kostelem, míjeli jsme zpo-
vědnici. Vstrčil jsem ji dovnitř. 
Neprosil jsem ji, aby tam vešla. 
Přece jsem slíbil, že ji nebudu 
prosit. Za dva roky poté jsem na 
její hlavu vložil roucho řeholnice 
v jednom z klášterů v Londýně, 
kde zůstává dodnes.“

Takových zážitků bylo v ar-
cibiskupově životě mnoho. Měl 
neobyčejný dar porozumění pro 
druhého člověka a věděl, kdy 
projevit péči, kdy položit důleži-
tou otázku a kdy svědomím silně 
otřást. Jeho cílem vždycky bylo 
doprovázet člověka ke zdroji Bo-
ží milosti ve svátostech. Obrácení každé 
osoby bylo realizací poslání církve, aby 
celé lidstvo přivedla k Bohu. Arcibiskup 
smysl tohoto povolání ukázal obrazotvor-
ným způsobem: „Co bychom dělali, kdy-
bychom na vrcholku Alp našli velrybu, to 
znamená, co bychom dělali, kdybychom ji 
chtěli zachránit? Samozřejmě bychom se 
snažili o to, jak ji co nejrychleji dostat do 
jejího přirozeného prostředí. A to je jedi-
ná věc, kterou je možné udělat pro svět: 
je třeba mu navrátit jeho přirozené pro-
středí religiozity a morálních zásad. Po-
kud se diskuse o politice a hospodářství 
vede v odtržení od morálních zásad, ma-
jí jenom tolik smyslu, jako ustanovování 
práv velryb nacházejících se na vrcholu 
hory. Lidé nepotřebují nový hospodářský 
systém, lidé potřebují proměnu srdcí, duší 
a mysli. Nové srdce je možné najít pouze 
pod Křížem, kde všechno získává vlast-
ní míru a hodnotu. (…) Když bude svět 
obrácený k prostředí Golgoty, pochopí, 
že se nemusí nořit v bolesti a svádět bit-
vu v ruinách, poněvadž skutečně jistým 
aspektem hříchu není hříšnost, ale mož-
nost vykoupení.“

Učení Kříže

Kromě popularity zažil arcibiskup 
Sheen ve svém životě rovněž i kříž a trá-
pení. Věděl, že je to pro něj požehnáním, 
zvláštním povoláním. Ve svých učeních 
hlásal: „Nedejte se svést těmi, kteří by nás 
chtěli spasit bez kříže. Od kříže se nedá 
utéct z toho prostého důvodu, že žádného 
cíle se nemůže dosáhnout bez úsilí a žád-

ného vítězství bez boje. (…) Když se spo-
jíme s Ukřižovaným během mše svaté, 
všímáme si, že nám druzí slibují pouze 
ospravedlnění hříchu, negaci hříchu, ob-
jasnění hříchu. Zatímco pod Křížem za-
žíváme zázračný Boží paradox odpuště-
ní hříchu.“ Arcibiskup Sheen si všímal, 
jak svět utíká od Kříže, jak ztrácí vnímá-
ní hříchu, a varoval, že to je směřování, 
které vede ke zhoubě: „Pokud bych měl 
najít obraz nejlépe popisující naši civili-
zaci, řekl bych, že se nacházíme ve sféře 
polostínu čili v místě, kde světlo bledne 
a začíná soumrak. Ještě jsme nepřekročili 
hranici, poněvadž svět, ať se k tomu při-
znává, či ne, stále čerpá z duchovního ka-
pitálu, který mu církev udělila před čtyřmi 
sty lety (1). Všechno, co je dobré, milosrd-
né a šlechetné v naší civilizaci, je otiskem 
trvalých křesťanských zásad a úlomkem 
Kristova Kříže. Avšak obraz Kříže se stá-
le více rozmělňuje.“ Úsilí o změnu směru, 
kterým svět směřuje, se děje především 
v prostoru duchovním, a bitevním polem 
je duše každého člověka. Z tohoto důvo-
du, když byl angažován v získávání světa 
pro Krista, dbal arcibiskup v první řadě 
o prohlubování vlastního vztahu s ním.

Svatá hodina

Arcibiskup Sheen se v den svého kněž-
ského svěcení rozhodl, že bude každý den 
trávit hodinu před Nejsvětější svátostí. 
Navzdory četným povinnostem byl až 
do konce života tomuto slibu věrný. Jak 
sám zdůrazňoval, čas osobního setkání 
s eucharistickým Kristem byl zdrojem je-

ho talentu a plodů jeho kněžské 
služby. Neudivuje tedy skuteč-
nost, že papež Pius XII. nazval 
arcibiskupa Sheena prorokem 
svých časů. Rovněž Jan Pavel II. 
v průběhu jednoho jejich setká-
ní v newyorské katedrále shrno-
val život již nemocného kněze 
a řekl mu: „Dobře jsi psal i mlu-
vil o Pánu Ježíši Kristu. Jsi loa-
jálním synem církve.“ Arcibis-
kup Sheen si uvědomoval, že za 
všechno vděčí Boží milosti. Vy-
znal: „Je těžké vypovědět slovy, 
jak moc mi svatá hodina pomoh-
la vydržet v povolání. Písmo sva-
té dává mnoho důkazů o tom, že 
kněz začíná v kněžství upadat, 
když selhává v lásce k Eucharis-

tii.“ V charakterizování významu každo-
denní adorace arcibiskup potvrdil: „Svatá 
hodina se pro mě stala něčím jako plyno-
vou lahví, která v zatuchlé atmosféře světa 
dovoluje opět pociťovat dech Ducha Sva-
tého. Pokud se mi třeba zdálo, že z ní ne-
mám nic prospěšného, a pociťoval jsem 
nedostatek duchovní blízkosti, měl jsem 
alespoň dojem, že jsem jako pes hlídají-
cí u pánových dveří pro případ, že by ho 
on zavolal.“ 

K praktikování svaté hodiny arcibiskup 
Sheen vybízel kněze, pro které vedl reko-
lekce (nejenom ty z katolické církve, ale 
i z protestantské!), manžele nebo ostatní 
světské osoby. Dostával potom tisíce do-
pisů od lidí, kteří ho informovali o reali-
zaci svaté hodiny a o obdržení milostí od 
Boha. Tyto zprávy potvrzovaly hlubokou 
víru kněze v působení Krista přítomného 
v Hostii. Napsal toto: „Navštívení Nejsvě-
tější svátosti připomíná usazování pacien-
ta s tuberkulózou na slunečném místě, 
na svěžím vzduchu. Virus našich hříchů 
nemůže dlouho vydržet ve tváři Světla 
světa.“ Eucharistický Kristus byl životní 
láskou arcibiskupa Sheena. Právě v kap-
li, před Nejsvětější svátostí, 9. prosince 
1979, Bůh povolal věrného kněze k sobě.

Z Miłujcie się! 2/2022 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Poznámky:

 (1) Odvolání na dobu, kdy byl do středu posta-
ven člověk a svět se začal vzdalovat od Boha.

Arcibiskup Fulton J. Sheen
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V TICHU
Jan Graubner • Obrazový doprovod Petr Ettler • Redigoval Ja-
kub Fráňa • Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Arcibiskup Jan Graubner podává 
v knížce svědectví o tom, co prožíval 
na těle i na duchu během svého zápasu 
s nemocí COVID-19. Kdy nejvíce pocí-
til své omezení? A jak se ho v nejhlubší 
krizi dotýkal Bůh? To jej přivádí k úva-
hám o základech duchovního života.

Karmelitánské nakladatelství  
ve společnosti KatMedia, s. r. o.  

Brož., 115x180 mm, křídový papír,  
100 stran, 199 Kč

POZVEDÁM SVÉ OČI K HORÁM
Petr Karas • Předmluva Marek Orko Vácha • Redakce Kate-
řina Lachmanová

Tato kniha o horách a cestách je kni-
ha o duchovním životě, je to kniha pro 
mládež, ale nejen pro ni. Je oslovující 
a je především autentická. Autorem je 
katolický kněz, který se v mládí věno-
val atletice, během přípravy na kněž-
ství prožil rok ve Francii v evangelizační 
škole Jeunesse-Lumière, založené P. Da-
nielem Angem.

Pavel Nebojsa – Doron  
Brož., 130x190 mm,  

148 stran, 269 Kč

DOPIS ZE ZÁHROBÍ
Přeložila Lucie Cekotová • Poznámkami 
opatřil P. Dr. Bernhardin Krempel CP, 
doktor teologie • Předmluva k anglic-
kému vydání Marian Therese Horvato-
vá, Ph.D.

Český překlad církevně schváleného 
vydání. Dopis ze záhrobí je spasitelné 
rozjímání o smrti. Jde o příběh mladé 

ženy Anny, která nečekaně zemřela, ocitla se před Bohem při 
soukromém soudu a byla odsouzena ke strašlivé věčnosti utrpení 
v pekle. Anna o svém osudu vypravuje v dopise, který ve snu 
předává své přítelkyni Claire.

Christianitas, s. r. o. • Brož., 120x160 mm, 60 stran, 80 Kč

ŠESTISTĚN
Max Kašparů

Syndrom vyhoření: Jedná se o emoč-
ní vyčerpanost, pocit opotřebení, často 
i celkovou únavu a kognitivní vyčerpání, 
jakým jsou poruchy paměti, pozornosti, 
koncentrace, rychlosti zpracovat informací, 

pohotovosti, schopnosti vyjadřování a porozumění, poruchy pro-
storové orientace… Psychologické obory znají tři pojmy: prevenci, 
diagnostiku a léčbu. Kněz a psychiatr Max Kašparů v této pub-
likaci předává doporučení, jak syndromu vyhoření částečně pře-
dejít. Částečně, protože recept na stoprocentní ochranu neexis-
tuje. Jedná se tedy o preventivní čtení.

Cesta • Brož., 120x120 mm, 24 stran, 38 Kč
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O DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ S BOHEM ROZJÍMÁNÍ O SMRTI

JAK PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ




