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Sylviina doba dětství a mládí by-
la poznamenána alkoholismem 
i násilím ze strany otce a před-

stavou Boha surového a vzdáleného. Mla-
dá žena co nejdříve, jak jen to šlo, opus-
tila rodný dům, odjela do velkého města 
a po několika letech začala žít s mužem, 
kterého poznala v baru.

Relativní stabilizace

Dobré vztahy, finanční podpora od 
partnera a vlastní hospodaření dávaly 
Sylvii pocit bezpečí. Na budoucnost se 
ale ptala věštkyň. Jak se bude rozvíjet její 
podnik? Pozná snad lepšího muže? Miluje 
opravdu současného partnera? Sylvie by-
la už od nejmladších let zaujatá věštěním 
a velmi často používala těchto služeb. Při-
váděla k takovým praktikám také všechny 
své známé. Mladá žena šla životem vlast-
ní cestou. Moc se proto divila své matce, 
že začala jezdit do Čenstochové a mod-
lit se za obrácení svých dětí. Narůstání fi-
nanční krize obnažilo prázdnotu Sylviina 
života. Podivnou shodou okolností právě 
v té době začala nacházet na různých mís-
tech obrázek svaté Rity. Světice jako by jí 
nedávala pokoj. Když se Sylvie dozvědě-
la, že je to patronka dění v beznadějných 
záležitostech, obrátila se k ní v modlitbě: 
„Prosím tě, svatá Rito, pomoz mi! Cítím, 
že můj život je prázdný jak buben. Chtěla 
bych chodit se svým mužem do kostela, 
a aby náš život byl jiný, protože cítím, že 
něco není v pořádku, že tak nemám žít.“ 
Obsah modlitby, která vyplynula z ženi-
na srdce, byl pro ni samu překvapením. 
Potom se ještě během následujících dnů 
pomodlila novénu ke sv. Ritě, načež na 
celou záležitost zapomněla.

Na dně beznaděje

Za měsíc od modlitby ke sv. Ritě na 
Sylvii a jejího partnera „spadla bomba“ – 
náhle přišli o všechny peníze. Navíc mě-
li ještě splácet čtyři půjčky. Zoufalá a sl-
zami zalitá žena chytila růženec a začala 
se modlit. To jí přineslo uklidnění. Bě-
hem dalších dní se to opakovalo. Tehdy 

padla na kolena a začala k Bohu křičet, 
aby ji neopouštěl a zachránil ji. Během 
dalších týdnů se Sylvie vytrvale modlila 
růženec nebo korunku k Božímu milosr-
denství. V jisté chvíli začala mít pochyb-
nosti: někdo k ní přicházel a namlouval 
jí, že je nula. Ironicky se jí ptal: „Proč se 
modlíš?“ – „Copak jsi zapomněla, cos 
dřív dělala?“ – apod. Potom také během 
modlitby slyšela v hlavě hrozná rouhá-
ní proti Matce Boží i Pánu Bohu. Sylvie 
se od té doby začala bát spánku ve vlast-
ní posteli, protože cítila v domě přítom-
nost jakéhosi zla. Jen co zavřela oči, mě-
la dojem, že někdo nad ní stojí. Strach ji 
natolik ochromoval, že se bála jít spát. 
V bytě cítila, že za ní někdo stojí, že se 
na ni stále kdosi dívá, ale když se obrá-
tila, nikdo tam nebyl. V noci cítila, že ji 
někdo škrtí, a jednou, když otevřela oči, 
na zlomek vteřiny spatřila strašnou po-
stavu… Bála se každého dne. Myslela, 
že začíná bláznit… V té době Sylvie ne-
věděla, co to je trápení démony, nevěřila 
ani v existenci pekla. Rozmýšlela, komu 
má říci o svých problémech. Byla pře-
svědčená, že v nemocnici, kde pracova-
la jako ošetřovatelka, by ji považovali za 
šílenou a nenechali by ji tam pracovat. 
Jednoho dne však na oddělení přijali ře-
holní sestru...

Setkání s exorcistou

Sylvie s důvěrou řekla o svých problé-
mech nově poznané řeholnici a poprosi-
la ji o pomoc. Tehdy ji sestra seznámila 
s exorcistou. Při prvním setkání položil 
kněz Sylvii čtyři otázky: Zda má církevní 
sňatek, zda chodila každý měsíc ke zpo-
vědi, zda se každý den modlila růženec 
a četla Písmo svaté? Na všechny otázky 
dostal zápornou odpověď. To znamena-
lo, že ona se celý život neposilovala Bo-
ží milostí a zůstávala vůči působení zlé-
ho ducha bezbranná. Kněz jí objasnil, 
že v první řadě musí uzavřením svátost-
ného manželského sňatku pozvat Kris-
ta do svého svazku a skončit s životem 
v těžkém hříchu. Nakonec se kněz nad 

ní pomodlil a prosil Boha, aby ji obmyl 
Krví Kristovou a chránil od zla. Po skon-
čení setkání s exorcistou Sylvie a její zná-
má řeholní sestra čekaly na zastávce na 
autobus. Náhle k nim přistoupil nezná-
mý pohublý a zamračeně vyhlížející muž. 
Stoupl si před Sylvii, pohlédl na ni a do 
tváře jí zasyčel prokletí se slovy: „Sylvie, 
já ti ukážu, ty si mě budeš pamatovat!“ 
Ta slova zřetelně slyšely obě vyděšené že-
ny. Vzpomínka na tuto scénu ještě dlou-
ho Sylvii mučila. Proto tím horlivěji se-
trvávala v modlitbě.

Duchovní milníky

Řeholní sestra dala Sylvii na čtení ča-
sopis „Miłujcie się!“, kde byl článek o Pom-
pejské novéně. Po přečtení žena pocítila 
silné nutkání, aby se pustila do této mod-
litby. První byla na úmysl muže, s nímž 
žila, a na úmysl vyřešení jejich problémů, 
další za duše v očistci, následující za ztra-
ceného bratra a pozdější na úmysly růz-
ných potřebných osob. Pompejská nové-
na se stala každodenní záležitostí Sylvie 
na celé tři roky. Když se modlila, po ce-
lou dobu v myšlenkách slyšela rouhání, 
ale ta se časem stávala stále slabší. Ten-
to duchovní boj vyčerpával Sylvii stejně 
jako těžká fyzická práce.

V průběhu prvního roku modliteb 
novény vykonala Sylvie generální zpo-
věď, uzavřela také svátost manželství. 
Její požehnané plody se brzy ukázaly. 
Po jisté době se milost obrácení dotkla 
Sylviina muže. Manželé se od té doby 
začali společně modlit. Žena věděla, že 
této praxi předcházela opravdová vnitř-
ní proměna, protože jinak by nikdo je-
jího muže do ničeho nepřinutil, zvláště 
ne do náboženských praktik. Manželé 
se od té doby společně účastnili Eucha-
ristie, přijímali Tělo Kristovo, pravidel-
ně chodili ke zpovědi. Podnikli rovněž 
pouť k Matce Boží Lícheňské na podě-
kování za milost obrácení. Po návratu 
domů se Sylvii zdálo, že z úst vyplivo-
vala dlouhé jehly. Ráno se od manžela 
dozvěděla, že se mu zdálo, jak z něj vy-

Małgorzata Sołtyková

Tři léta Pompejské novény
Sylvie uslyšela z úst kněze: „Pamatuj si, růženec nepouštěj z ruky, jinak Zlý bude bojovat do samého konce.“ A skuteč-

ně: Žena se od svého obrácení po tři roky neustále modlila Pompejskou novénu. Díky Boží milosti překonala démonické 
útoky a krize finanční i zdravotní.
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létá hnůj. Tehdy kněz Sylvii varoval, aby 
pro taková znamení s mužem neztráceli 
bdělost, aby neustávali v modlitbě, zvláš-
tě v modlitbě růžence, protože zlý duch 
ještě bude zkoušet je svést.

Sylvie v Čenstochové slíbila Matce Bo-
ží, že vykoná pobožnost devíti prvních so-
bot za obrácení hříšníků. Toto další ote-
vření se milosti Boží vyvolalo nový útok 
zlého ducha vůči ní. Žena pochopila, že 
její záchrana je pouze v pevné důvěře 
Bohu. Obrátila se ke Stvořiteli se slovy: 
„Pane Bože, padá mi to všechno na hla-
vu. Udělejme to tak, že já se budu celý 
rok modlit za obrácení lidí, a ty mi dáš 
to, co chceš ty, a ne to, co já chci. Bože, 
jen mě drž za ruku.“

Další zkoušky víry

Sylvie podle svého slibu setrváva-
la v modlitbě. Náhle na ni přišla další 
zkouška – dozvěděla se, že má cystu na 
vaječníku. Rozmýšlela, zda nemá změnit 
úmysl a prosit za svoje zdraví, rozhodla 
se však nadále prosit za druhé. Za rok, 
v poslední den novény na úmysl za ob-
rácení hříšníků, když měla Sylvie službu 
v nemocnici, zaťukal na dveře pacient 
a daroval jí Písmo svaté. Jedna z žen, co 
pracovaly v kuchyni, Sylvii poradila, aby 
otevřela Bibli a podívala se, které slovo 
jí posílá Bůh. Sylvie se pomodlila: „Bo-
že, co bys mi chtěl říci?“ Potom otevře-
la knihu a její zrak padl na úryvek: „Vy-
trvalost v modlitbě“, a na slova „Což je 
mezi vámi otec, který by dal svému synu 
hada, když ho prosí o rybu?“ (Lk 11,11) 
Vytrvalá modlitba, zpověď a Eucharistie 
přinášely v Sylviině životě viditelné plo-
dy, otevíraly jí oči pro duchovní záleži-
tosti, posilovaly ji duchovně a dávaly jí 
sílu k překonávání dalších těžkostí. Zlý 
duch ale neprohrával. Sylvie měla rok pro-
blém přistupovat ke svatému přijímání, 
protože se jí dělalo mdlo. V jistou chví-
li satan začal ženě podsouvat myšlenky 
na sebevraždu. To byl jeho poslední tak 
silný útok. Rovněž tehdy nezůstal Bůh 
lhostejný; poslal jí do cesty člověka, kte-
rá ji duchovně podepřel. Za nějaký čas 
navzdory problémům, které musela zvlá-
dat, obdržela vnitřní radost a pokoj srd-
ce. Modlila se slovy: „Bože, velebím tě. 
Není důležité, co jsem ztratila, důležité 
je, že jsem našla tebe. Byla jsem slepá. 
Bože, jak ti děkuji, že jsi na mě počkal!“

Boží požehnání

Po této modlitbě chvály se mnoho těž-
kostí v jejím životě vyřešilo. Zázračným 
plodem vytrvalé modlitby byla rovněž 
skutečnost, že Sylvie odpustila svému 
otci a začala se za něho modlit společně 
s matkou a manželem. Zpočátku se otec 
začal chovat ještě hůř než dříve. Sylvii-
na matka tedy jela do Łagiewnik a mod-
lila se na úmysl obrácení svého muže na 
přímluvu sv. Faustyny. Dva týdny po pou-
ti se muž vydal do kostela a od té doby 
začal přistupovat ke svátostem. Tehdy se 
úplně změnil: přestal pít alkohol a kou-
řit, začal se k manželce chovat pěkně 
a s úctou. Teprve tehdy, když už měla po 
čtyřicítce, Sylvie poprvé v životě uslyše-
la od svého otce, že ji má rád, že na ni 
myslí, že se za ni modlí.

Dalším obráceným členem Sylviiny 
rodiny byla její sestra. Žila bez sňatku 
s velmi bohatým rozvedeným mužem 
a sama vydělávala nemalé peníze. Napo-
mínání její sestry se dosud míjelo účin-
kem. Matka se tedy začala za tuto svou 
dceru modlit Pompejskou novénu. Jed-
né noci dostala Sylviina sestra vnuknu-
tí, že má ukončit svazek, ve kterém ži-
je. Tehdy se začala modlit Pompejskou 
novénu. V průběhu modlitby pochopi-
la, že nežije tak, jak má. Šla ke zpovědi. 
Kněz jí řekl, že žije ve smrtelném hří-
chu, jehož důsledkem je ve věčném ži-
votě peklo. Tehdy Sylviina sestra došla 
k rozhodnutí pro ni velice bolestnému 
a ukončila svazek, ve kterém žila tři ro-
ky. Když opouštěla svého druha, řekla 
mu: „Poslyš, já tě miluji, ale někoho mi-
luji víc – Boha. Pochop, že my jdeme ru-
ku v ruce ke zkáze.“

Po obrácení se obě sestry začaly na-
vzájem povzbuzovat a podporovat v mod-
litbě. Konaly další pobožnosti prvních 
sobot a prvních pátků v měsíci na úmysl 
obrácení hříšníků a za duše trpící v očist-
ci. Toužily dát zadostiučinění Pánu Bo-
hu a Matce Boží za své dosavadní hříchy. 
Že má Sylvie v sestře oporu, se ukázalo 
také ve chvíli, kdy se octla ve zdravotní 
i duchovní krizi. Její sestře přišlo tehdy 
na mysl: „Tak jí ukaž můj kříž.“ Obě vě-
děly, odkud pochází to vnuknutí. A sku-
tečně, potom přišly ještě dvě další závaž-
né zdravotní krize, které byly pro Sylvii 
opravdovým křížem. Jen co byla jedna 

nemoc vyléčena, objevila se další. Syl-
vie po celou tu dobu nerezignovala na 
modlitbu, od Boha se neodvracela. Při 
posledních zdravotních potížích – zánět 
žaludeční sliznice – žena obdržela slo-
vo z Písma svatého: „Nevyléčitelné je tvé 
poranění, bolestná je tvá rána. Nikdo ne-
vede tvou při, tvá otevřená rána se neho-
jí, nezaceluje. (…) Proč křičíš pro svou 
těžkou ránu, že je tvá bolest nevyléči-
telná? Způsobil jsem ti to pro množství 
tvých nepravostí, pro tvé nesčíslné hří-
chy. (…) Zahojím a vyléčím tvé rány, je 
výrok Hospodinův.“ (Jer 30,12–13.15.17) 
Po nějakém čase nemoc náhle ustoupila. 
Sylvie děkovala Bohu nejenom za získa-
né zdraví, ale i za milost nemoci. Zača-
la si totiž vážit každé drobné věci v živo-
tě. Pochopila, že každé, i to sebemenší 
dobro je Božím darem. Porozuměla, že 
nezávisle na všem je zapotřebí neome-
zeně důvěřovat Bohu a do něho vkládat 
veškerou naději.

Odvážný svědek

Zažití Boží lásky dalo Sylvii schop-
nost odvážně s jinými lidmi mluvit o Bo-
hu. Dnes už nemůže skrývat radosti víry. 
Vydává svědectví mezi lékaři, zdravotní-
mi sestrami, uklízečkami. Nemyslí na to, 
co si kdo o ní může myslet. Evangelizuje 
také mezi pacienty. V rezignujících vzbu-
zuje naději. Přesvědčuje, že kromě lékař-
ské léčby je nezbytná modlitba. Tělesné 
zdraví není všechno – potřebné je uzdra-
vení ducha, navázání vztahu s Pánem 
Bohem. Nevěřící pacienty Sylvie ujišťu-
je: „Já v Boha věřím víc než v to, že ta-
dy stojím.“ Ona totiž ve svém životě ne-
ustále vnímá důkazy a znamení Božího 
působení. Bůh k ní hovoří skrze událos-
ti nebo prostřednictvím jiných lidí. Jako 
třeba tehdy, když se Sylvie rozhodla daro-
vat se Ježíšovi skrze Neposkvrněné Srdce 
Mariino podle sv. Ludvíka Marie Grig-
niona de Montfort. Poslední den rekolek-
cí trvajících 33 dní žena obdržela e-mail, 
který jí kamarádka právě v tu chvíli nevě-
domky odeslala. Ve zprávě stálo: „Ode-
vzdávám tě do rukou své Matky. Ona tě 
velice miluje a chrání tě. Neboj se dělat 
pokroky ve víře, ještě je toho před tebou 
hodně k odhalení.“

Z Miłujcie się! 1/2021 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)
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NOVÉNA S MARIÍ ELEKTOU OD JEŽÍŠE

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) je italská 
světice, která byla v Praze představenou karmelitek. 
Doprovází nás tajemstvími Ježíšova života a uka-
zuje, že náš život je jeho životem. Devět dní se to 
učíme lépe poznávat.

NOVÉNA KE SVATÉ GERTRUDĚ S PROSBOU 
O RADOST Z BOŽÍCH TAJEMSTVÍ

Svatá Gertruda Veliká z Helfty (1256–1302), to-
lik ctěná sv. Terezií z Ávily či sv. Petrem Kanisiem, 
užívala již všechna zvolání známá v litaniích k Ježí-
šovu Srdci. Její důvěrné texty, každý den v novéně 
předkládané, poskytují jistotu tomu, kdo chce být 
zapálen pro Boží věci.

NOVÉNA S MARIÍ OD JEŽÍŠE Z ÁGREDY
Marie od Ježíše z Ágredy (1602–1665) ze Sta-

ré Kastilie, jedna z největších mystiček křesťanské 
spirituality, již po několik staletí uchvacuje svými 
hlubokými texty. Novéna nevyhodnocuje, co v je-
jím životě zkoumají lékaři či teologové, ale uvádí 
do slov, která přivádějí čtenáře skrze Pannu Ma-
rii do Kristovy blízkosti.

NOVÉNA KE SVATÉMU  
ROBERTU BELLARMINOVI

Co vlastně prožíval kardinál Robert Bellarmi-
no, záhadná osobnost přelomu 16. a 17. století, do-
víme se z jeho vlastních slov. Ta lemují devět dní 
modlitby této novény.

NOVÉNA KE SVATÉ GEMMĚ 
GALGANIOVÉ

Toskánská mystička Gemma Galganiová 
(1878–1903) nás devět dní provází Ježíšovým ži-
votem. Texty nám pomohou zorientovat se ve spi-
ritualitě a rozpoznávat kritické okamžiky duchov-
ního života. Centrálním tématem zůstává otázka, 
zda moje modlitba má smysl.

NOVÉNA KE SVATÉMU KLAUDIU 
COLOMBIÈROVI

Francouzský jezuita Klaudius Colombière 
(1641–1682) žil naplno tím, co bylo vlastní Páno-
vu Srdci. V problémech současnosti i palčivých ne-
snázích života hledal východisko: osvěžující tlukot 
Srdce, které člověka neopouští.

NOVÉNA KE SVATÉMU PROKOPOVI
Divotvůrce Prokop, český světec 11. století, pra-

coval s Božím slovem naplno a rád. To, co nám chce 
sám povědět, objevujeme v devíti dnech novény.

NOVÉNA S MARIÍ WARDOVOU
Fantastický životní příběh Marie Wardové 

(1585–1645), zakladatelky Kongregace Ježíšovy, 
u nás známé jako Anglické panny, nahlížíme v devíti 
dnech souvislé meditativní četby. Dnešní řeholní ži-
vot prochází velkými úskalími, a tato velkorysá, čino-
rodá, Bohem uchvácená „Mary“ nabízí východisko.
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