
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé farnice, milí farníci! 

Přeji vám krásné prožití prázdninových měsíců, hodně sluníčka, horského vzduchu 

a spoustu nových objevů. Dobrý Bůh se raduje, když s úžasem a vděčností objevujeme 

krásu tohoto světa. Prosím, modleme se za mír a pokoj pro Ukrajinu i celý svět. 

S přáním Božího požehnání do letních měsíců 

P. Jiří Můčka, OMI 
 

POUŤ K PANNĚ MARII KLOKOTSKÉ 
 Čtvrtek 11. 8. 2022  

19 h Varhanní koncert (varhany Ladislav Šotek, zpěv Jana Wilkes) 

 Sobota 13. 8. 2022  

8 h mše sv. – P. Petr Dombek, OMI 

(moderátor společné duchovní správy farnosti Dolná Bělá) 

10 h mše sv. - Mons. ThLic. David Henzl, českobudějovický generální vikář  

15 h Klokotské hodinky a svátostné požehnání 

17 h mše sv. – P. Karl Zaiser, OMI 

 Neděle 14. 8. 2022  

10 h mše – P. Jakub Sadílek, OFM (provinční mistr františkánů) 

15 h zpívané Klokotské hodinky a svátostné požehnání 

Živé přenosy (s výjimkou sobotní mše sv. v 10.00 h): na www.klokoty.cz 

V sobotu dopoledne (8-13 h) bude přístup ke kostelu omezený. 

Na této akci se bude fotografovat. 
 

VEČERNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KLOKOT S HUDEBNÍM DOPROVODEM 
průvodkyně Marie Janouchová 

 varhaník Ladislav Šotek, zpěv Jana Wilkes 

20. 7.  3. 8.  17. 8.  23. 8.  1. 9.   (začátek 19.30) 

vstupné – 150 Kč  

rezervace po-pá 9-16 h - 731 139 306, klokotypoutni@centrum.cz  



APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE DEKRET 
 

Apoštolská penitenciárie, pro 

rozhojnění zbožnosti věřících a spásu 

duší, pravomocí, která jí byla svěřena 

Svatým otcem Františkem, z Boží 

Prozřetelnosti papežem, pozorně přijala 

prosby, jež jí nedávno zaslal kardinál 

Kevin Joseph Farrell, prefekt Dikasteria 

pro laiky, rodinu a život, u příležitosti 

II. Světového dne prarodičů a seniorů, 

vyhlášeného papežem Františkem na 

čtvrtou červencovou neděli, a dobrotivě 

umožňuje získat 24. července 2022 

z nebeských pokladů církve plnomocný 

odpustek. Tento odpustek, který lze také 

přivlastnit duším v očistci, mohou 

za obvyklých podmínek (svátost smíření, 

přijetí Eucharistie a modlitba na úmysl 

Svatého otce) získat prarodiče, senioři 

a všichni věřící, kteří se v duchu 

skutečného pokání a vedeni láskou 

zúčastní u příležitosti II. Světového dne 

prarodičů a seniorů slavnostní mše svaté, 

které bude předsedat Svatý otec František 

v papežské bazilice ve Vatikánu, anebo se 

zúčastní různých obřadů, jež se budou 

konat na celém světě.  

Tento Soud milosrdenství nadto 

umožňuje věřícím získat v tento den 

plnomocný odpustek, pokud věnují 

příhodný čas tomu, že reálně nebo 

prostřednictvím komunikačních 

prostředků navštíví staré sestry a bratry, 

kteří se nacházejí v nouzi či obtížích 

(např. nemocné, opuštěné, nemohoucí 

a podobně).  

Také nemocní staří lidé a všichni, kdo 

z vážného důvodu nemohou vycházet 

z domu, budou moci získat plnomocný 

odpustek, jestliže se zřeknou jakéhokoliv 

hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to 

bude možné, tři obvyklé podmínky, 

a připojí se k posvátným obřadům tohoto 

světového dne duchovně, zvláště v době, 

kdy se budou slova papeže Františka šířit 

prostřednictvím komunikačních 

prostředků, a milosrdnému Bohu přitom 

obětují své modlitby a bolesti nebo obtíže 

vlastního života.  

Aby se tedy přístup k získání Božího 

odpuštění, otvíraného klíči církve, při 

laskavém pastýřském přístupu usnadnil, 

žádá tato penitenciárie snažně, aby se 

všichni kněží pověření fakultami 

zpovědníků ochotně a velkoryse věnovali 

slavení svátosti smíření.  

Tento dekret bude platit pro II. Světový 

den prarodičů a seniorů. Jakákoliv 

ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, 

nejsou na překážku.  

Vydáno v Římě v sídle Apoštolské 

penitenciárie 30. května roku 2022 

od Pánova vtělení. 

Mauro kardinál Piacenza 

velký penitenciář  

Krzysztof Nykiel, regent 

 

NADĚJE V ÚSMĚVU 

Na oblátskou pout nepřijeli poutníci. 
 

21. května, na den narození zakladatele 

kongregace misionářů oblátů pro nebe, se 

konala tradiční pouť v Klokotech 

u Tábora. Obláti v Čechách působí na 

misii v západních Čechách, konkrétně na 

Plasku, Manětínsku a Dolnobělsku 

a v duchu konstitucí kongregace také na 

poutním místě v Klokotech. Zde se 

tradičně již přes deset let koná setkání 

přátel oblátů, Oblátského misijního díla, 

farníků z farností současných i minulých, 

oblátských asociovaných laiků i těch, 

kteří při této příležitosti chtějí poprvé 

nahlédnout do oblátské rodiny. 



Nedá se tedy říct, že se v Klokotech 

sešli poutníci, spíše šlo o setkání 

rozptýlených členů široké rodiny, která 

zahrnuje nejrůznější vazby na misionáře 

obláty. A stejně jde popsat ona šíře 

i geograficky: nejvzdálenější účastníci 

dorazili ze Slezska, byl tu zastoupen 

Velehrad, Kroměříž, Praha, Plzeň… 

A i přes tyto vzdálenosti se den nesl 

v duchu přátelských rozhovorů, 

společného stolování, slavení a modlitby. 

V úvodní přednášce se moderátorka 

dotkla hlavního tématu setkání: 

zkušenosti sv. Evžena de Mazenod z let, 

kdy jeho mladá kongregace procházela 

zkouškami a kdy, pokud by se jednalo 

o lidské dílo, byla by už pravděpodobně 

spěla k zániku. Před sochou Panny Marie, 

patronky společenství, ale prožil takové 

chvíle útěchy, že nabral nové síly 

k dalšímu boji o jeho budoucnost, ujištěn 

o potřebnosti jeho místa ve službě církvi 

a chudým. A v duchu zakladatelova 

dalšího gesta – o tento zážitek se hned 

dělil se svým nejbližším přítelem – se 

i oblátští asociovaní, student teologie 

a naše madridská oblátka dělili v krátkých 

videosvědectvích o své „úsměvy“ ze 

života v oblátské rodině a také ve 

všedních dnech. 

Téma „být poutníky naděje na společné 

cestě“ chce být v oblátské kongregaci 

hlavním v době, kdy je o naději těžké 

mluvit a kdy se zdá křehčí než kdy jindy. 

Společný den a malé společné putování 

účastníkům snad naději a radost přinesly. 

Mgr. H. Koukalová
 

27. 8. MARIO BORZAGA OMI 
 

Od 25. dubna 1960 se ztratili otec 

Mario Borzaga a katecheta Paolo Thoj 

Xyooj. O obou mladých mužích, kteří 

s vírou a houževnatostí šířili v Laosu 

evangelium, nikdo nic nevěděl.  

Poslední informace, která se objevila, 

byla, že byli převezeni na čínské hranice 

země. Teprve o 40 let později vyšlo 

najevo, že oba byli zabiti partyzány 

Pathet Lao a jejich těla byla pohozena 

v neznámé oblasti země, pravděpodobně 

kolem 1. května. 

Dne 6. května 2015 Svatý otec 

František schválil dekret o blahořečení 

obou mužů a 11. prosince 2016 byli 

blahořečeni jako svědkové Krista 

zabitého in odium fidei. 

Paulu Thoi Xyoojovi bylo pouhých 19 

let, oblátskému misionáři 28 let.  

Mario Borzaga se narodil 22. srpna 

1932 v Trentu v početné rodině. Jak bylo 

v té době zvykem, vstoupil v jedenácti 

letech do semináře, aby studoval 

a pěstoval svůj vztah k víře. 

Byl veselé dítě, často se usmíval. Byl 

disciplinovaný a pilný, byl to kamarád, 

kterého by každý chtěl mít za spolužáka. 

Ve dvaceti letech objevil život biskupa 

Evžena de Mazenod a nadchl se pro 

spiritualitu naší kongregace. 

Po absolvování noviciátu 

a filozofických a teologických studií byl 

v roce 1957 vysvěcen na kněze. V témže 

roce obdržel pověření k odjezdu do 

Laosu. Radost byla nedílnou součástí jeho 

itineráře, a přestože v těchto končinách 

hrozilo mladému misionáři zřejmé 

nebezpečí, touha předávat evangelium ho 

hnala dál než všechny ostatní možnosti. 

Po příjezdu do Laosu se učí místní 

jazyk a zvyky. Je rád mezi lidmi a je to 

prostý a veselý člověk. Zachovává si svůj 

zvláštní zvyk zůstat klidný a stále se 

usmívat. 

Ví, že radost je hlasem Božím, 

a udržuje se v této harmonii, aby předával 

štěstí z toho, že je s Kristem. 



Zachoval se misionářův deník, v němž 

líčí svůj každodenní život a vše, co je na 

něm krásné. Z jeho dopisů a dalších věcí 

je nápadné, že štěstí přebývá v jeho srdci 

a v jeho úsměvu. 

Nebyl to člověk neopatrný 

a s jasnozřivostí upozorňoval i na 

nebezpečí, která na sebe bral, ale nic ho 

nebrzdilo v kroku k uskutečnění jeho 

ideálu: přinést evangelium mnoha lidem, 

které potkával. 

Kázal, uděloval svátosti, učil děti 

katechismu a staral se o materiální 

potřeby druhých. Viděl potřeby 

a reagoval na ně s nadšením a laskavostí. 

Na jedné ze svých stránek si 

poznamenal: "Pochopil jsem své 

povolání: být šťastným člověkem, když se 

snažím ztotožnit s Kristem ukřižovaným". 

Takový byl blahoslavený otec Mario 

Borzaga. 

Mgr. H. Koukalová

 

 

21. - 26. 8. 2022 

Nečtiny 2022, duchovní cvičení pro rodiny s dětmi    

Info a přihlašování: hanka.koukalova@gmail.com 603224665 

 
 

 

22. 8. – 26. 8. 2022, poutní dům Emauzy 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KLOKOTY PRO DĚTI 6 – 13 LET 
(tábor je určen pouze dětem, které se zapojují i do jiných aktivit na Klokotech) 

Informace v květnovém Fiatu a na www.klokoty.cz 
 

 

 

V září začne opět v Klokotech VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

pro školní i předškolní děti (5-7 let) 

První hodina, kde se domluví časy výuky, bude v pátek 2. 9. v Emauzích v 16 h 

 
 

 

BENJAMÍNEK začne opět v Emauzích 6. 9. 2022 – úterý – 10 h   

Misijní klubko začne v říjnu. 

informace: Jarmila Kramářová 608 866 432 

 
 

 

Celostátní setkání mládeže 

Hradec Králové 9. - 14. 8. 2022 

https://celostatnisetkanimladeze.cz 
 

http://www.klokoty.cz/


PRÁZDNINOVÉ DESATERO 

1. Rozluč se se svými, ale ne s Bohem. 

2. Nezapomeň si vzít všechny potřebné věci, ale také něco pro svou duši. 

3. Obuj si boty, které ti vydrží i na cestu do kostela. 

4. Choď po všech křižovatkách a cestičkách, ale nezapomeň na cesty Boží. 

5. Smetí dávej do odpadkových košů, ale ne do své duše. 

6. Na cestě neházej kameny, ale úsměvy. 

7. Až si nasadíš tmavé brýle, ať ti nezacloní Boha. 

8. Nasyť žaludek, nenech však hladovět duši. 

9. Choď nejen podle turistických značek, ale i podle Božích přikázání. 

10. Vrať se z prázdnin nejen zdravý, ale i lepší. 

 
Vrať se z prázdnin nejen zdravý, ale i lepší. 

Pane,  díky  za  volno,  které  nám  dáváš.   

Je  to vzácný  dar  od  Tebe,  který  můžeme  různým způsobem  využít.   

Otevři  náš  zrak,  abychom  viděli krásu kolem sebe,  

otevři nám sluch, abychom uměli naslouchat svému okolí.  

Nauč nás využívat tento čas pro sebe, pro tebe i pro všechny kolem nás.  

Dej, ať jsme pro druhé radostí a pokojem. Amen. 

 

 

Příprava dospělých ke křtu  

a k dalším svátostem 
 

Toužíš po křtu? 

NEBO 

Jsi pokřtěný, ale dosud jsi nepřijal eucharistii?  

 

                             Začínáme 15. září 2022 

                           v 18 h ve farním domě Emauzy 

 

                            Přihlašování u o. Jiřího OMI 

                          jiri@oblati.cz 

                          tel.: 731 402 862 

 
  

mailto:jiri@oblati.cz


ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 2. 9.  pátek – Emauzy - 16 h první hodina náboženství – informační 

 4. 9. neděle - 10 h - mše sv. pro rodiny s dětmi (poděkování za prázdniny 

 a prosba o požehnání do nového školního roku) 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 1. 7. a 5. 8. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.40 - 19.30  TICHÁ ADORACE  
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.40 - 19.30 h 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  

 10. 7. neděle – Pohnání – poutní mše svatá v 11.30 h 

 24. 7. neděle – Meziříčí – poutní mše svatá v 11.15 h (sv. Anna) 

 4. 9. neděle – Družná neděle 

 4. 9. neděle – sbírka na bohoslovce českobudějovické diecéze 

 

PROSÍME O POMOC PŘI POUTI 

V srpnu prosíme zvláště o modlitbu o požehnání pouti k P. Marii Klokotské 

●  stavění polního oltáře v sobotu 6. 8. - od 8.30 h 

●  kdo by mohl přinést květiny nebo „zelené“ (do čtvrtku 11. 8. 17h), můžete také  

na výzdobu přispět finančně v zákristii 

●  generální úklid před poutí čtvrtek - pátek 11. a 12. 8. od 8 h 

●  schůzka ministrantů - nácvik hlavní poutní bohoslužby v pátek 12. 8. v 18 h 

●  Prosíme o buchty, které budou vítaným občerstvením v Emauzích (pátek večer nebo 
sobotu ráno) 

Napište se prosím v zákristii na: 

●  noční hlídání polního oltáře a hlídání kostela v sobotu i v neděli 

●  v pátek před poutí 12. 8. se nekoná adorace, svátost smíření bude 17.40 – 19.30 

 

8. 8. 2022 - pondělí - 9 – 16 h a po mši sv. 17.45 h 

Prosíme o pomoc při generálním úklidu Emauz 

Emauzy jsou místem setkávání nás všech. 
 

Prosíme o kytky a zelené z vašich zahrádek na výzdobu našeho kostela.  

Přinést je můžete vždy do čtvrtečního večera do 17.30 h. 
Také prosíme, kdo by mohl pomoci s úklidem – každý pátek ráno od 8 h. 

 

Od 7. srpna (neděle) bude možné zapisovat v zákristii  

intence na mše svaté pro první pololetí 2023. 

Je možné dávat také na mše svaté, které budou odslouženy  

mimo pořadí – v případě koncelebrace druhého kněze. 



 

 1. 7. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30,

17.40 -19.30 h tichá adorace, svátost smíření
 2. 7. sobota 1. sobota v měsíci - mše sv. v 17 h
 3. 7. neděle 14. neděle v mezidobí - mše sv. v 8.30 a 10 h

Dražice mše sv. - 8.30 h
 4. 7. pondělí Památka sv. Prokopa, opata
 5. 7. úterý Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů

Moravy ● státní svátek ● mše sv. 17 h
 6. 7. středa sv. Marie Goretiové, panny a mučednice

státní svátek ● mše sv. v 17 h
mše sv. v nemocnici 18.15 h (každý týden)

 8. 7. pátek svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h
10. 7. neděle 15. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 a 10 h 

Dražice mše sv. - 8.30 h
Pohnání - poutní mše sv. - 11.30 h

10. 7. - 17. 7. Klokotský letní tábor
11. 7. pondělí svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
13. 7. středa Fatimský den
14. 7. čtvrtek
15. 7. pátek Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h
16. 7. sobota Panny Marie Karmelské

17. 7. neděle 16. neděle v mez. ● mše sv. v 8.30, 10 h 
sbírka na presbytář ● Dražice mše sv.8.30 h

20. 7. středa Večerní prohlídka 19.30 h
22. 7. pátek Svátek sv. Marie Magdalény

svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h
23. 7. sobota Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
24. 7. neděle 17. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30, 10 h ● řeckokatolická mše sv. v 16 h

II. Světový den prarodičů a seniorů
Poutní mše sv. Meziříčí - 11.15 h

25. 7. pondělí sv. Jakuba apoštola
26. 7. úterý sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
29. 7. pátek Památka sv. Marty, Marie a Lazara

svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h
31. 7. neděle 18. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30, 10 h

Dražice mše sv. - 8.30 h

                                                                                                                                                 na účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.
najdete nás také na Facebook a Twitter

                                                          Farní vikáři na Klokotech:  P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241
P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  

           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 8.30, 10 h 

Klokoty – události červenec 2022

Koordinátorka OMD -   Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.40 - 19.30 nebo kdykoliv po domluvě. 
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03

tel: 381 232 584  e-mail: rkf.tabor-klokoty@dicb.cz   http://www.klokoty.cz      http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat -

Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862

bl. Hroznaty - mučedníka



 

 1. 8. pondělí Památka sv. Alfonse Marie z Liguory, biskupa a učitele církve
 3. 8. středa Večerní prohlídka 19.30 h ● mše sv. v nemocnici 18.15 h (každý týden)
 4. 8. čtvrtek
 5. 8. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30, 17.40-19.30 h
 6. 8. sobota 1. sobota v měsíci, mše sv. 17 h

Svátek Proměnění Páně
stavění polního oltáře 8.30 h

 7. 8. neděle 19. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30, 10 h ● Dražice mše sv. - 8.30 h

 8. 8. pondělí Památka sv. Dominika, kněze

Generální úklid Emauz - 9 - 16 h a po mši sv. od 17.45 h

 9. 8. úterý Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10. 8. středa Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11. 8. čtvrtek Památka sv. Kláry, panny

Generální úklid před poutí od 8 h

19 h varhanní koncert, varhany Ladislav Šotek, zpěv Jana Wilkes
květiny a "zelené" na pouť přinášejte, prosíme, do čtvrtka do 17 h

12. 8. pátek Generální úklid před poutí od 8 h, mše sv. v 17 h, adorace není,
svátost smíření 17.40 - 19.30 h 

 18 h schůzka ministrantů - nácvik hlavní poutní bohoslužby
13. 8. sobota Velká klokotská pouť - Nanebevzetí P. Marie - 8 h mše sv. - P. Petr Dombek, OMI

10 h hlavní mše sv. - R.D. ThLic David Henzl, gen. vikář českobudějovický

15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
17 h mše sv. - P. Karl Zaiser, OMI

14. 8. neděle Slavnost Nanebevzetí P.Marie ● mše sv. v 10 h - P. Jakub Sadílek, OFM, provinční 
mistr františkánů ● mše sv. v 8.30 není
15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním ● Dražice mše sv. nebude

15. 8. pondělí Slavnost Nanebevzetí P.Marie - doporučený svátek
17. 8. středa Večerní prohlídka 19.30 h
19. 8. pátek svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h
20. 8. sobota Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21. 8. neděle 21.neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30,10 h

řeckokatol. mše sv.16 h ● Dražice mše sv. - 8.30 h
22. 8. - 26. 8. Příměstský tábor Klokoty
22. 8. pondělí Památka Panny Marie Královny
23. 8. úterý Večerní prohlídka 19.30 h
24. 8. středa Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
26. 8. pátek *P. Vlastimil Kadlec, OMI

svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h
27. 8. sobota Památka sv. Moniky 
28. 8.  neděle 22. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30, 10 h 

Dražice mše sv. - 8.30 h
29. 8.  pondělí Památka Umučení sv. Jana Křtitele
  4. 9.  neděle Družná neděle ● sbírka na bohoslovce českobudějovické diecéze

                         na účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.
najdete nás také na Facebook a Twitter

                                                       Farní vikáři na Klokotech:    P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241
                                                                          P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  

           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat -

Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 8.30, 10 h 

Klokoty – události srpen 2022

Koordinátorka OMD -   Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.40 - 19.30 nebo kdykoliv po domluvě. 
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03

tel: 381 232 584  e-mail: rkf.tabor-klokoty@dicb.cz   http://www.klokoty.cz      http://www.oblati.cz

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze


