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Přílohy 
Ekumenické hnutí 

Na začátek je vhodné vysvětlit pojem ekumena – řecky οἰκουμένη, neboť 
s ním nejen tato kapitola, ale i celá práce do značné míry souvisí. Ἡ οἰκία značí 
dům (od slovesa οἰκέω – bydlím), a tedy ἡ οἰκουμένη γῆ značí obydlený svět, 
případně lidstvo (tedy v tehdejší době řecký i barbarský dohromady). 
V postupném vývoji se slovo začalo užívat čím dál více pro čistě křesťanské 
obce v oddělení od nevěřících a následně také pro oddělení obecného 
(ekumenického) učení, které je jednotné po celém rozložení obecné církve, od 
učení heretických, která jsou naproti tomu charakteristická pouze pro konkrétní 
oblasti.  Přívlastek ekumenický pak znamenal také jakési synonymum slova 
hodnověrný, či dokonce normativní. Přibližně v tomto významu se pak slovo 
užívalo až do přelomu 17. a 18. století, kdy postupně s příchodem pietismu 
začalo slovo nabývat nynějšího významu – nejdříve jako sounáležitost všech 
křesťanů po celé zemi a následně od 20. století také jako cíl sjednocování 
křesťanů různých konfesí, k němuž je třeba směřovat. Slovy Henryho Dunanta 
to znamená, „že se křesťané různých denominací mohou a musejí v lásce 
setkávat, spojovat a spolupracovat ve službě bližnímu ke slávě Boží, a přitom 
si chránit svou osobní svobodu…“246

Rozdělení se však netýká pouze křesťanů, není to pouze otázka toho, do 
jaké míry se máme setkávat, modlit, rozmlouvat a snažit se porozumět. 
Problémem zde je to, že je-li církev Kristova rozdělena, je veškerá síla misie 
značně oslabena, neboť není neobvyklým jevem, že jedna církev v rámci svého 
misijního působení oslovila tytéž lidi, které již oslovila církev jiná a hlásala 
něco, ač ne nutně výrazně, přece jiného. Oslovený lid pak neměl jistotu, kterou 
zvěst „si zvolit“, a tak raději zůstal při své víře staré. Co víc, tento problém se 
bohužel nevyskytuje pouze v oblastech, kde křesťanství známo vůbec není 
nebo jen málo, ale také v evropských a amerických státech, kde je křesťanství 

 
Později se pojem ekumena začal používat nejen v rámci křesťanských 

církví, nýbrž také označoval a pořád může označovat snahu o porozumění 
a rozhovor s lidmi jiných náboženství (zejména židovství a islámu). Tato práce 
však svou tematikou Večeře Páně, která je charakteristická vskutku jen pro 
křesťanství, zasahuje pouze do jeho oblasti, a tak i pojem ekumena bude užíván 
výhradně v tomto smyslu. 

                                                 
246 Neuner, Ekumenická, s. 22. Celý odstavec srov. tamtéž, s. 17-22. 
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hlavním náboženstvím. Rozdělení a boje mezi církvemi dává ateistům do 
rukou významné argumenty k jejich „nevěře“. 

Zvážením těchto skutečností je třeba, aby církve hledali jednotu co 
nejusilovněji. Cíl ekumenismu jako takový však není samozřejmý, neboť 
církve v rámci oddalování se v teologii a životě kladou různou důležitost 
jednotlivým aspektům víry a vyznání, a tyto rozdílné důrazy vedou také 
k odlišnému chápání ekumenismu.247

Stručná historie ekumeny 

 

 

Při zkoumání vývoje jednotlivých církví, jejich názorů, zásad, teologických 
argumentů a podobně je důležité si uvědomit, že žádná z nich by nebyla 
ochotna jít cestou jednoty na úkor pravdivosti. Každá církev tedy snad jakýmsi 
způsobem věří, že je alespoň o kousek blíže pravdě, než církve ostatní.248

Prakticky už od počátku církve Kristovy panovaly mezi jednotlivými 
lokálními „církvemi“ a představiteli křesťanského učení patrné neshody

 

249 
a vznikaly různé sektářské skupiny. Až do 11. století však nedošlo 
k tak významnému rozdělení církve, jako bylo velké schizma mezi východní 
a západní tradicí, 250

Už v době vzniku reformace vznikaly pokusy o sjednocení – samotná 
Lutherem a skupinou vytvořenou kolem něj vyvolaná reforma neměla 
z počátku nijakou touhu po oddělení se od církve katolické (snad později 
odloučení se od papeže, avšak nikoli od církve jako takové) a mnohými 

 které by trvalo až dodnes. Po schizmatu následovalo 
několik snah o sjednocení (například 2. lyonský koncil a basilejsko-ferrarsko-
florentský koncil) až do reformace ve 14.–15. století, kdy došlo k dalšímu 
dělení západní církve na katolickou a protestantské, které od té doby jakoby 
nenacházelo konce. 

                                                 
247 Srov. Štampach, Nástin, s. 87. 
248 Toto pravidlo nechť není užito na každého člena církve, neboť jsou zajisté tací, kteří ač 
vědomi si nedostatků své církve a vidíce na nějaké jiné církvi více pravdy, nadále zůstávají 
věrni své církvi z nejrůznějších důvodů; přesto však lze konstatovat, že alespoň hlavní 
představitelé církve toto stanovisko zastávají. 
249 Co se týče Večeře Páně, tak například na přelomu 8. a 9. století to bylo rozdílné pojetí 
augustiniánského „svěcení“ proti ambroziánskému „proměňování“ živlů (srov. Lohse, 
Epochy, s. 116); později se tato neshoda opět – snad ne zcela stejným způsobem – vynořila 
po reformaci. 
250 Oficiálně roku 1054 prohlášeními římského papeže a cařihradského patriarchy, kdy se 
navzájem vyloučili z církve; v roce 1204 křížovou výpravou na Cařihrad pak o to 
skutečněji a vyhroceněji. Srov. Říčan, Dvanáct, s. 362–363 a 417–418. 
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slovy251 se ti, kdo se o reformu přičinili, snažili, aby jejich vyznání bylo 
uznáno vrchností – bohužel ve valné většině případů neúspěšně. Toto rozdělení 
v následujících letech sílilo (s výjimkou občasných snah o sjednocení, které se 
však držely pevně svých tradic a konfesí – tedy ve významu „návratu 
protestantů do římské tradice“). Až na přelomu 17. a 18. století s příchodem 
osvícenství se situace začala pomalu uklidňovat: „Osvícenství odmítalo 
donucování k určitému náboženskému vyznání. Pod jeho vlivem se rozmáhalo 
přesvědčení o potřebě náboženské tolerance.“ A dále „Česká reformace došla 
k závěru, že … je třeba, aby se křesťané snášeli přes rozdíly ve vyznání.“252

Stezka pro opětovné sjednocování (a přece zde jde o jinou jednotu než 
prvně) byla připravena. Historie však čekala ještě na další podnět – misii. 
Křesťané, jak se zdá, potřebovali jiný důvod než samotnou jednotu k jejímu 
hledání. Právě misionářské akce (jak už bylo zmíněno v úvodu této kapitoly) 
byly podnětem pro společnou práci mezi vyznáními. Roku 1817 byl vydán 
příkaz pruským králem Fridrichem Vilémem III. církevním úřadům, „aby 
nadále při obsazování kazatelských míst a při připouštění k Večeři Páně 
nedbaly na dosavadní rozdíly mezi luterány a reformovanými.“

  

253

                                                 
251 Např. Kniha Svornosti: Předmluva k augsburské konfesi k císaři, s. 50: „…aby tak – dá-
li Bůh – roztržky ustaly a došlo se k jednomu pravému, svornému náboženství…“ Avšak 
nejen Augsburská konfese, ale i Šmalkaldské články byly psány pro předložení mj. 
představeným církve – tedy ještě pořád reformátoři usilovali o reformu celé „katolické“ 
církve a nejen svých následovníků; pořád jim tedy leží na srdci věci celé církve. 
252 Obě citace z Říčan, Od úsvitu, s. 262. 
253 Neuner, Ekumenická, s. 36. 

 Vznikalo 
čím dál více dohod a unií, mezi nimiž nejvýznamnějším bylo založení 
Evangelické aliance (World Evangelical Fellowship) v polovině 19. století 
v Londýně. Jejím základem byla všemi dvaapadesáti církvemi uznaná autorita 
Bible a právo každého křesťana ji vykládat. Jejím důležitým přínosem bylo 
zavedení nadkonfesijního týdne modliteb. O nemnoho menší význam v té době 
měly také organizace založené mládeží v Anglii (Křesťanské sdružení mladých 
mužů – YMCA a Křesťanské sdružení mladých žen – YWCA). „Pařížská báze“ 
sdružení YMCA jakožto vyznání jejich společného úsilí z roku 1855 byla 
zvolena jako výchozí bod základního dokumentu Světové rady církví. Mezitím 
ještě roku 1910 zasedala Světová misijní konference (ke které dala nepřímo 
podnět YMCA), která je považována za počátek moderního ekumenického 
hnutí. Na konferenci byl ustaven řídící výbor, který roku 1921 založil 
nadkonfesijní Mezinárodní misijní radu, která mimo jiné připravovala 
a plánovala misijní konference. Poté roku 1925 byla svolána Světová 
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konference pro praktické křesťanství (Life and Work) a následovala první 
Světová konference pro víru a řád (Faith and Order) roku 1927, jejímž 
prvotním úkolem bylo seznámení církví. Na všech konferencích pro praktické 
křesťanství i pro víru a řád se účastnily všechny konfese vyjma 
římskokatolické, která odmítla svou účast.254

 Ke vzniku Světové rady církví roku 1948 bylo také zapotřebí toho, aby se 
církve stejných konfesí sjednotily po celém světě – či aspoň založily společný 
svaz

 

255, a ačkoli katolická církev není členkou Světové rady církví, 
spolupracuje s ní.256 Velmi důležité prohlášení dva roky po vzniku Světové 
rady církví říkalo, že „Světová rada církví není a nesmí se nikdy stát žádnou 
nadcírkví.“257 Katolická církev vzbuzovala svou naprostou počáteční neúčastí 
strach, zda je vůbec možné s ní komunikovat na ekumenické úrovni. Ten se 
značně uvolnil 2. vatikánským koncilem a tím, že skoro v témž čase katolická 
církev vyslala poprvé pět svých pozorovatelů na 3. shromáždění Světové rady 
církví v New Delhi, které se konalo roku 1961.258 V dalších letech následovalo 
ještě několik konferencí,259

V celkovém průběhu posledních staletí lze vidět silnou touhu po opětovném 
vzájemném uznání všech křesťanů. Tato touha a práce mnoha odhodlaných lidí 
nese hojné ovoce. Je třeba tedy vytrvat v modlitbách a spoléhat se na Boží 
milost, neboť bez ní nelze dojít nikam. 

 které pokračovaly v tomto ekumenizačním procesu, 
jenž už byl rozeběhnut přes jedno a půl století. 

                                                 
254 Celý oddíl srov. tamtéž, s. 36–50. 
255 Tak vznikla roku 1867 Lambethská konference anglikánských církví, 1875 Světový 
reformovaný svaz, 1881 Ekumenická konference metodistů, 1891 Svaz kongregacionalistů, 
1905 Světový svaz baptistů, 1947 Světový luterský svaz a další. 
256 Filipi, Po ekumenickém, s. 14. 
257 Toronto statement, World Council of Churches, kapitola 3. 
258 Srov. Neuner, Ekumenická, s. 50–59. 
259 Například evangelizační kongres v Lausanne 1974, jenž vyjadřuje společné vyznání 
zúčastněných církví či dohoda o křtu, Večeři Páně a ordinaci vzniklá v rámci Komise pro 
víru a řád v Limě 1982. 
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Večeře Páně v Bibli260

a) Slova Ustanovení 

 

Mt 26,26–29: 
„Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: ‚Vezměte, 

jezte, toto jest mé tělo.‘ Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: ‚Pijte z něho 
všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na 
odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, 
kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce.‘“ 
 
Mk 14,22–25: 

„Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: ‚Vezměte, toto jest mé 
tělo.‘ Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: ‚Toto jest 
má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen, pravím vám, že nebudu již 
píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu píti nový kalich v Božím království.‘“ 
 
Lk 22,14–20: 

„Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: ‚Velice jsem toužil 
jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, 
dokud vše nedojde naplnění v království Božím.‘ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: ‚Vezměte 
a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné 
révy, dokud nepřijde království Boží.‘ Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se 
slovy: ‚Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.‘ A právě tak, 
když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, 
která se za vás prolévá.‘“ 

 
1K 11,17–34: 

„Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se shromažďujete spíše ke škodě 
než k prospěchu. Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi 
shromažďujete, a jsem nakloněn tomu věřit. Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, 
aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Když vy se však shromažďujete, není to už 
společenství večeře Páně: každý se dá hned do své večeře, a jeden má hlad, druhý se opije. 
Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví Boží a chcete 
zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás 
nechválím! Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl 
zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: ‚Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to 
čiňte na mou památku.‘ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva, 

                                                 
260 Nejčastěji citované texty z Bible týkající se Večeře Páně. 
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zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.‘ Kdykoli tedy jíte tento 
chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento 
chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe 
zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo 
Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí 
umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, 
je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. A tak, bratří moji, když se 
shromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají 
doma, abyste se neshromažďovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu.“261

 
 

b) Základ pozadí Večeře Páně 
Ex 12,2–27: 

„‚Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. 
Vyhlaste celé izraelské pospolitosti: Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka 
podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, 
přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle 
toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady, ročního 
samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Budete jej opatrovat až do čtrnáctého dne tohoto 
měsíce. Navečer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou 
trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst. Tu noc budou 
jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. 
Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni 
s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do 
rána, spálíte ohněm. Budete jej jíst takto: Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou 
a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka. Tu noc projdu 
egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. 
Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Na domech, v nichž 
budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás 
zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním, budete jej 
slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy 
platné nařízení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze 
svých domů kvas. Každý, kdo by od prvního do sedmého dne jedl něco kvašeného, bude 
z Izraele vyobcován. Prvního dne budete mít bohoslužebné shromáždění. I sedmého dne 
budete mít bohoslužebné shromáždění. V těch dnech se nebude konat žádné dílo. Smíte si 
připravit jen to, co každý potřebuje k jídlu. Budete dbát na ustanovení o nekvašených 
chlebech, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země. Na tento den 

                                                 
261 Zvýraznil autor této práce. 
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budete bedlivě dbát. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Od večera 
čtrnáctého dne prvního měsíce budete jíst nekvašené chleby až do večera jedenadvacátého 
dne téhož měsíce. Po sedm dní se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl něco 
kvašeného, bude vyobcován z pospolitosti Izraele, i host a domorodec. Nebudete jíst nic 
kvašeného. Ve všech svých obydlích budete jíst nekvašené chleby.‘ Mojžíš svolal všechny 
izraelské starší a řekl jim: ‚Jděte si vzít kus z bravu podle vašich čeledí a zabijte 
velikonočního beránka. Potom vezměte svazek yzopu, namočte jej v misce s krví a krví 
z misky potřete nadpraží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého 
domu. Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na 
obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce 
a udeřil na vás. Dbejte na toto ustanovení. To je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé 
syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až 
se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte: »Je to 
velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil 
na Egypt, naše domy vysvobodil.«‘ Lid padl na kolena a klaněl se.“ 
 
1K 5,7–8: 

„Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených 
chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. Proto slavme velikonoce ne 
se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti 
a pravdy.“ 
 

c) Další texty 
J 5,47–58.63: 

„‚Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši 
Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, 
nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na 
věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.‘ Židé se mezi sebou přeli: ‚Jak 
nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?‘ Ježíš jim řekl: ‚Amen, amen, pravím vám, 
nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo 
a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý 
pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 
Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze 
mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe - ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí 
tento chléb, živ bude navěky.‘ … ‚Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, 
která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.‘“ 
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J 6,23–35: 
Jiné čluny z Tiberiady však přistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad nímž Pán vzdal 

díky. Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny 
a jeli ho do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: ‚Mistře, 
kdy ses sem dostal?‘ Ježíš jim odpověděl: ‚Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, 
že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející 
pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, 
Bůh, vtiskl svou pečeť.‘ Řekli mu: ‚Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?‘ Ježíš 
jim odpověděl: ‚Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.‘ 

Řekli mu: ‚Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš?‘ 
Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: Dal jim jíst chléb z nebe.‘ Ježíš jim řekl: 

‚Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává 
můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.‘ Řekli mu: 
‚Pane, dávej nám ten chléb stále!‘ Ježíš jim řekl: ‚Já jsem chléb života; kdo přichází ke 
mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.‘“ 
 
Sk 2,42.46: 

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Každého dne 
pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným 
srdcem. 

 
1K 10,16–21: 

„Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který 
lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť 
všichni máme podíl na jednom chlebu. Pohleďte na Izraelský lid: Nespojuje ty, kteří jedí 
oběti, společenství oltáře? Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? 
Nebo že modla něco znamená? Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, 
a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich Páně i 
kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů.“ 
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