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Assumpta Marie byla nejstar
ším dítětem Ludvíka a Eufra
sie Pallotiových. Už někdy ve 

svých jedenácti letech musela tvrdě pra
covat, aby chudobným rodičům přinesla 
pár lir na skrovné živobytí a péči o dal
ší čtyři mladší potomky. Nosila těžké 
kameny a maltu zedníkům, později po
máhala místnímu krejčímu. O chudobě 
rodiny svědčí skutečnost, že ji její mat
ka 20. srpna 1878 neporodila v Castel 
di Croce, kde s manželem žili, nýbrž ve 
svém rodném Force, kde patrně využíva
la přece jen lepšího zázemí svých rodičů.

Z neznámých důvodů byla Assumpta 
Marie biřmována již ve svých dvou letech. 
Bezesporu na ni měla tato svátost blaho
dárný vliv. Odmala si pěstovala blízký 
vztah k Panně Marii a dle její výzvy „udě
lejte vše, co vám řekne“ se snažila věrně 
zachovávat Ježíšova evangelní na učení. 
„Marii jsem se naučila milovat, jakmile 
jsem se naučila modlit Zdrávas,“ přiznala 
později. Dost možná je s tím spojena ta
ké její touha po řeholním hábitu, která ji 
provázela rovněž odmala, leč vinou vel
ké chudoby se musela smiřovat s tím, že 
tato touha nedojde svého naplnění – ne
mohla by totiž do kláštera přinést věno. 
Nicméně neustávala v modlitbách a skut
cích umrtvování za tímto účelem, postila 
se a například si do postele dávala kame
ny, na kterých spávala.

V roce 1897 se na ni ale usmálo štěs
tí. Do Force, kam se mezitím přestěhova
li, zavítal ze samotného Říma prelát jmé
nem Canestri. Assumpta Marie si dodala 
odvahy a zeptala se jej, co si má počít. 
Canestri jí slíbil pomoc a svůj slib dodr
žel – v Římě našel kongregaci, které ne

vadilo, že posílí její řady s prázdnýma ru
kama. V roce 1898 tak mohla Assumpta 
Marie vstoupit k františkánkám misionář
kám Mariiným. Dokonce si na vlastní žá
dost mohla ponechat své křestní jméno, 
jen v obráceném pořadí – odteď byla Ma
rií Assumptou.

Po noviciátě v Grottě Ferratě složi
la v roce 1900 časné sliby a dva roky po
té putovala do Florencie, kde pomáhala 
v prádelně, pracovala na zahradě a pečo
vala o nemocné. V listopadu roku 1903 
napsala Marie Assumpta rodičům v dopi
se i tuto větu: „Prosím Pána o milost, aby 
dal světu poznat čistotu úmyslu, jenž spo-
čívá v dělání všeho z lásky k Bohu včetně 
těch nejobyčejnějších věcí.“

Tato věta odpovídala jejímu celkovému 
nastavení – nežila ničím velkým, epochál
ním, všímala si nejobyčejnějších věcí, po
znávala Boží přítomnost v nejnepatrněj
ším stvoření, pouštěla Boha do každičkého 
svého úkonu, který skutečně prováděla se 
srdcem prodchnutým láskou ke Stvořiteli. 

Láska a pokora provázela každé její počí
nání, stejně jako trpělivost, vnitřní pokoj 
a vyrovnanost. Ještě ve Florencii doká
zala například svou trpělivostí a vlídnos
tí přimět na smrt nemocnou popudlivou 
spolusestru k přijetí trudného údělu, aby 
se proti němu nebouřila, smířila se s Bo
hem a celou komunitou, jakož i radikál
ně změnila vnitřní nastavení.

Marie Assumpta žila nefalšovanou po
třebou stávat se tou nejmenší. Středobo
dem jejího života byla Eucharistie, kte
rou si zamilovala od jejího prvního přijetí. 
„Ježíš mě nadchl svou krásou a opanoval 
mé srdce jednou provždy,“ vzpomínala na 
ten okamžik.

Když v roce 1904 složila sliby věčné, 
požádala o možnost odebrat se na misie 
do Číny. Opět jí představené vyšly vstříc, 
a tak mohla na sv. Josefa téhož roku od
plout do Říše středu.

Nesmíme v této souvislosti zapomínat 
na to, že Čínou tehdy zmítalo povstání bo
xerů, které připravilo o život desítky kato
líků. Jen sester františkánek misionářek 
Mariiných zahynulo během řádění boxe
rů sedm, zárověň spousta kněží a laiků. 
(Blíže jsme o této problematice pojednali 
ve Světle č. 26/2021.) Mariino rozhodnu
tí vyrazit na misie do této země se rovna
lo bez nadsázky rozhodnutí vydat se do 
jámy lvové, vždyť misie byly v troskách, 
věřící vyvražďováni, nebezpečí hrozilo 
na každém kroku. Když tyto i jiné sku
tečnosti vypočítával matce představené 
apoštolský vikář provincie Šensi a sli
boval případným adeptkám čínské misie 
jen nepohodlí, strádání a utrpení, odtu
šila Marie Assumpta: „Jsem připravena 
k odplutí, zvláště k malomocným, chce-li 
to ode mne Ježíš. Nejsem toho hodna, ale 
pokud on chce, jsem připravena odplout.“ 
Její slova a skutky shrnul později během 
slavnostní beatifikace Pius XII.: „Když mi-
lujeme Krista, neznáme při našich obětech 
žádné hranice.“

Další pokračování (9) Z dopisů sv. Františka 
Saleského sv.  Janě Františce de Chantal 
uveřejníme až v příštím čísle Světla.

Redakce

Libor Rösner

Blahoslavená Marie Assumpta Pallotiová
Z lidského hlediska byl její život na jednu stranu docela obyčejný, na stranu druhou nepochopitelný v jejím rozhodnu-

tí vypravit se na opačný konec světa a svědčit tam slovem i skutky o Pánu Bohu. Z hlediska Božího však šlo o neobyčejnou 
ženu, plnou lásky a pokoje, které předávala dál. Odumřela světu, aby mohla, sama maličká, žít pro Boha a jeho maličké. 
Když papež Pius XI. poprvé hovořil ve Vatikánském rozhlasu, vyhlásil dekret o heroičnosti ctností Marie Assumpty. Mimo 
jiné řekl: „Sestra Marie Assumpta, služebnice Boží, je nám dána jako příklad Boží moudrosti k zahanbení moudrosti to-
hoto světa. Malá Assumpta, velká misionářka.“

Blahoslavená Marie  
Assumpta Pallotiová
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K cestě na východ Marii Assumptě 
i dalším sestrám požehnal při osobní 
audien ci papež Pius X. (Později to bu
de on, kdo se bude zasazovat o to, aby 
byl zahájen proces Mariina blahořeče
ní.) Po cestě je na moři přepadla silná 
bouře. Zmítala jejich plavidlem, každou 
chvíli hrozilo potopení. Jedna z řeholnic 
se s hrůzou v očích zeptala nápadně klid
né Marie Assumpty, zda se nebojí. „Ne, 
nemám se čeho bát. Je mi jedno, zdali do-
sáhnu svého cíle, anebo se utopím v moři. 
Děj se Boží vůle.“

V květnu dorazily do vesnice Tung
eulkeu, kde se okamžitě začaly věnovat 
třem stovkám sirotků v tamním sirotčin
ci. Šlo o velice namáhavou činnost, do to
ho začal zanedlouho v okolí řádit tyfus. 
Hned zkraje mu podlehly dvě sestry, na
kazily se jím i děti. Marie Assumpta pra
covala zprvu v kuchyni, ve skrytosti, poz
ději působila po boku ostatních sester 
u dětí. Tak jako ony se takřka nezastavi
la, neustále byla v jednom kole. Starala 
se o děti, navzdory hrozící nákaze stateč
ně ošetřovala nemocné, pracovala v ku
chyni a konala různé domácí práce. Pro
žila zde i svého druhu duchovní krizi ve 
formě návalu skrupulí a vnitřních zkou
šek. Postavila se jim čelem – zdvojnáso
bila své už tak velké umrtvování. A zví
tězila nad nimi.

Dne 19. března 1905, tedy přesně rok 
od vyplutí z Evropy, postihla zhoubná 
choroba i ji samotnou. Trápily ji vysoké 
horečky a navzdory krátkodobému zlep
šení bylo jasné, že konec je neodvratný.

Zemřela 7. dubna. Poslední, co spolu
sestry mohly z jejích úst zaslechnout, bylo 
čínské zvolání: „Eucharistie! Eucharistie!“ 
Sestry shromážděné kolem jejího lůžka 
k modlitbě ucítily krátce předtím vůni fia
lek, jež vycházela z těla umírající. V domě 
přetrvávala ještě tři další dny a pro ně sa
motné i pro celou vísku to bylo jasné zna
mení svatosti sestry Marie Assumpty. Když 
byly v roce 1913 Mariiny ostatky exhumo
vány, aby mohla být převezena do TaiYu
anFou, zjistilo se, že jsou neporušené – 
vzdor tyfu, jenž způsobil její smrt, vzdor 
vlhké půdě, v níž byly uloženy.

„Vše pro nebe, cožpak jsme se nenaro-
dili proto, abychom se stali svatými?“ říká
vala. Dne 7. listopadu 1954 tento důvod 
jejího narození stvrdil papež Pius XII., 
když ji zapsal do seznamu blahoslavených.

Tajemství smrti a vzkříšení (6)
Rozjímání k době postní a velikonoční

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.

Ve znamení kříže

Bílá sobota nám může poukázat na ještě 
jinou stránku křesťanské zbožnosti, která 
nám možná v průběhu času vypadla z po
vědomí. Když se dnes při modlitbě podí
váme na kříž, vidíme v něm většinou jen 
odkaz na dějinné utrpení Pána na Golgo
tě. Ale původ úcty ke kříži je jiný: křesťané 
se modlili obráceni na východ, ke zname
ní své naděje s úmyslem, že Kristus, pra
vé Slunce, vzejde nad dějinami – tedy ke 
znamení své víry v druhý příchod Pána. 
Kříž je na prvním místě úzce spojen s tou
to orientací modlitby na východ. Je sou
časně znázorňován jako polní znak, který 
se nosil před králem v době jeho přícho
du. Ve vyobrazení kříže dospěl právě za
čátek tohoto průvodu do středu těch, kdo 
se modlí. Tak je pro rané křesťanství kříž 
především znamením naděje, ne ani tak 
naklonění se k tomu, co bylo, jako spíše 
přiklonění se k přicházejícímu Pánu. Sa
mozřejmě tomuto křesťanství nechyběl, jak 
se s pokračujícím vývojem ukazovalo stá
le důležitější, zpětný pohled na to, co se 
stalo: proti všem útěkům do duchovní ob
lasti, proti dezinterpretaci Božího vtělení 
se musela bránit ohromující hýřivost lásky 
Boha, který kvůli ubohému tvoru – člově
ku – se sám stal člověkem – a jakým! Mu
selo se bránit svaté bláznovství lásky Bo
ha, jenž nepronesl nějaké mocné slovo, 
nýbrž si zvolil cestu bezmoci, aby zahan
bil náš sen po moci a překonal ho zevnitř.

Cesty k životu

Nezapomněli jsme na souvislost kří
že s nadějí na jednotu směru kříže a jeho 
orientace k východu, na jednotu minu
losti a budoucnosti v křesťanství? Duch 
naděje, jehož vydechují modlitby Bílé so
boty, by měl proniknout celou naší křes
ťanskou bytostí. Křesťanství není jen ná
boženstvím toho, co se stalo v minulosti, 
nýbrž i toho, co nastane v budoucnosti. 
Jeho víra je zároveň nadějí, že Kristus ne
ní jen zesnulý a zmrtvýchvstalý, ale také 
ten, kdo přijde.

Pane, dej, ať toto tajemství naděje pro
nikne svou září do naší duše, dej, ať rozpo

známe světlo, které vychází z tvého kříže, 
dej, ať jdeme jako křesťané dopředu vstříc 
dni, v němž vyjdeš jako slunce. Amen.

Budiž světlo

Modleme se: Pane Ježíši Kriste, v tem
notě smrti jsi dal vzejít světlu. V propasti 
nejhlubší samoty teď navždy přebývá skry
tá moc tvé lásky, uprostřed tvé skrytosti 
smíme zpívat aleluja zachráněných. Dej 
nám pokornou jednoduchost víry, která 
se nenechá zavést na scestí, když nás vo
láš k hodinám temnoty, opuštěnosti, kdy 
se zdá, že se všechno zpochybňuje. Dej 
nám v této době, v níž se tvá záležitost na
chází jakoby ve smrtelném zápase, dosta
tek světla, abychom tě neztratili; dostatek 
světla, abychom se stali světlem pro dru
hé, kteří ho potřebují ještě více. Dej, ať ta
jemství tvé velikonoční radosti zazáří do 
našich dnů jako ranní červánky. Dej, ať 
se staneme skutečně velikonočními lid
mi uprostřed Bílé soboty dějin. Dej, ať 
jsme přes světlé i tmavé dny této doby ra
dostně naladěni na cestě k tvé přicházejí
cí slávě. Amen.

Bůh má trpělivost

Opravdový pastýř všech lidí, živoucí 
Bůh, se sám stal beránkem; sám se po
stavil na stranu beránků, pošlapávaných 
a zabíjených. Právě tak se ukazuje jako 
skutečný pastýř. „Já jsem dobrý pastýř... 
Dávám svůj život za ovce,“ říká Ježíš sám 
o sobě (Jan 10,14n.). Nevykoupí násilí, ale 
láska. Ona je znakem Boha, který je sám 
láskou. Jak často bychom si přáli, aby se 
Bůh ukázal silnějším. Aby zasáhl, vyhu
bil zlo a vytvořil lepší svět. Všechny ideo
logie násilí se ospravedlňují těmito mo
tivy: Tímto způsobem musí být zničeno 
všechno, co stojí v cestě pokroku a osvo
bození lidstva. Snášíme bolest kvůli Boží 
trpělivosti. A přece tuto trpělivost všich
ni potřebujeme. Bůh, jenž se stal berán
kem, nám říká: Svět je vykoupen Ukřižo
vaným a ne těmi, kdo křižovali. Svět je 
vykoupen Boží trpělivostí, a lidskou netr
pělivostí je pustošen.

Kázání na mši svaté při uvedení  
do úřadu, 24. dubna 2005
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PÁN • ÚVAHY O OSOBĚ A ŽIVOTĚ 
JEŽÍŠE KRISTA
Romano Guardini • Z němčiny přeložili Karel 
Šprunk a Vladimír Petkevič • Redigovali Ivana 
Trefná, Marek Vajchr a Vladimír Petkevič 
Doslov Karel Šprunk a Marius Reiser

Klasické dílo duchovní teologie, v němž autor podává posta
vu Ježíše Krista, jak se s ní setkáváme v evangeliích, a poukazu
je na tajemství jeho osoby, aniž je chce rušit. Historickokritická 
exegeze přinesla od doby vzniku této knihy mnoho nových de
tailních poznatků, ale na pozadí současných teologických disku
sí o různých podobách Ježíše ve filmu a literatuře zůstávají Guar
diniho úvahy podivuhodně aktuálními.

Triáda • Váz., 145x190 mm, 680 stran, 599 Kč

ZÁKLADNÍ MODLITBY
Kapesní soubor základních a příležitostných 

modliteb, doplněný o důležité církevní pravdy pro 
život s Bohem. Vhodné i pro ty, kteří s Bohem žít 
teprve začínají.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Brož., 75x103 mm, 16 stran, 16 Kč

Po zaplacení Vám na e-mail uvedený při objednávce pošleme 
soubory všech tří formátů.

POJEDNÁNÍ O LÁSCE K BOHU
Sv. František Saleský

Nejobsáhlejší dílo sv. Františka Saleského, které je jedním z vr
cholů středověké mystiky a systematické teologie. Nestrojeně jsou 

zde popsány dějiny vzniku, pokroku a dokonání božské lásky, je
jích skutků, vlastností, předností a vznešenosti. Toto pojednání 
má pomoci duši již zbožné, aby pokročila ještě dále.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Vychází z dotisku prvního vydání tištěné knihy 

A5, 608 stran – platí pro formát pdf  
Formát pdf (asi 3 MB), mobi (asi 1 MB)  

a epub (asi 1,3 MB) – 290 Kč

MAGDALÉNA
Maria Valtorta • Tematický výběr Marisa 
Tiraboschi • Z italštiny přeložil P. Martin 
Duchoslav

Výběr z desetisvazkového díla italské mystičky 
Marie Valtorty (1897–1961) „Evangelium, jak mi 

bylo zjeveno“. Z tohoto rozsáhlého textu vyprávěcího žánru jsou 
vyňaty a spojeny odstavce z kapitol nebo celé kapitoly, které se 
vztahují na biblickou postavu Marie z Magdaly.
Matice cyrilometodějská s. r. o. • Vychází z prvního vydání tištěné 

knihy • A5, 328 stran – platí pro formát pdf • Formát pdf  
(asi 3 MB), mobi (asi 600 kB) a epub (asi 700 kB) – 269 Kč

O VÍŘE DNES
Joseph Ratzinger

Ještě jako prefekt Kongregace pro nauku ví
ry vedl Joseph Ratzinger (pozdější papež Bene
dikt XVI.) rozhovor s novinářem Vittoriem Messo
rim, ve kterém odpovídal na aktuální otázky doby. 

Zcela jasná stanoviska jsou odrazem pevné víry, která se opírá 
o živého Krista a tradici katolické církve, jak je zachycena v uče
ní magisteria úřadu církve.
Matice cyrilometodějská s. r. o. • Vychází z prvního vydání tištěné 

knihy • A5, 158 stran – platí pro formát pdf • Formát pdf  
(asi 800 kB), mobi (asi 400 kB) a epub (asi 500 kB) – 115 Kč

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

Objednávky knih – tel. 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

PRO ŽIVOT Z VÍRY

E-KNIHY




