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Růžena Marie Czacká (pozděj-
ší matka Alžběta Růžena) při-
chází na svět 22. října 1876 

v Bílé Cerekvi (dnes na Ukrajině) v pol-
ské aristokratické rodině. Je nejmladší 
dcerou Felixe a Žofie Ledóchowských. 
Její strýc je kardinálem a osobním sekre-
tářem papeže Pia IX.

V šesti letech se Růžena s rodiči stěhuje 
do Varšavy. Rodiče dívenky se starají o její 
náboženské vychování a všestranné vzdě-
lání. Jejich úsilí přináší očekávané plody: 
Růžena se velmi rychle rozvíjí – duchov-
ně, jakož i intelektuálně. Díky své moudré 
a náročné babičce už v šesti letech plyn-
ně čte duchovní knihy, např. O následová-
ní Krista. Už tehdy rozvíjí umění vnitřní 
modlitby a kontemplace, zná také mno-
ho modliteb – mj. ustavičnou modlitbu 
sv. Antonína. Po letech vyzná: „Mysle-
la jsem si, že to tak musí být, a to mě na-
učilo stálé modlitbě.“ (E. Czacka, Notatki, 
s. 78). V domě Czackých vládne kult Eu-
charistie. „Dokonce i vzpurní Růženini 
bratři se dennodenně před výukou účast-
nili mše svaté.“ (J. Stabińska, Matka Elż-
bieta Czacka, s. 31) Růženin otec častěji, 
než bylo tehdy zvykem, přijímá svaté při-
jímání a dává na mše svaté.

Růžena je zdatné dítě. Zná čtyři cizí 
jazyky, má hudební nadání, hraje na pia-
no a ráda tančí. Má však zdravotní problé-
my. Od dětství trpí krátkozrakostí. Příliš 
se o to nestará a snaží se žít, jako by ne-
byl žádný problém. Po čase se víc a více 
noří do modlitby, spojujíc odevzdanost do 
Boží prozřetelnosti se ctností trpělivosti.

Drama a pokoření

Píše se rok 1894. Růžena má 18 let 
a navzdory pokročilé vadě zraku je ak-
tivní fyzicky. Cvičí se v jízdě na koni, ač-
koliv má těžkosti s odhadem vzdálenosti 
od překážek. Důsledkem je několik pádů 
z koně. Poslední pád vedl k odchlípení sít-
nice u obou očí. Po čtyřech letech bezvý-
sledného léčení došlo u Růženy k úplné 

ztrátě zraku. Rodina Czackých propadá 
zoufalství… Dům dosud stále otevřený se 
uzavírá před návštěvami. Růženina slepo-
ta se pro rodinu stává nepřijatelným po-
kořením. Sama osleplá rychle pochopí, 

že může počítat jenom se sebou. „Musí 
se stát oporou pro své rodiče, pro své blíz-
ké, kteří nedokážou pochopit a přijmout 
to, co se stalo.“ (E. R. Czacka, S. Wyszyń-
ski, Listy, s. 8). Nejdříve však sama musí 
přijmout svůj kříž.

Nová cesta

Po ztrátě zraku začíná Růžena hledat 
nové možnosti rozvoje. Nechce být kvůli 
svému postižení odkázána na milost dru-
hých a být zátěží pro své blízké. Dívka 
sdílí názor svého očního lékaře – dr. Bo-
leslava Gepnera – který tvrdí, že „vzhle-
dem k intelektu nevidomý nestojí níž 
než vidoucí. Bystrostí a jasností úsudku, 
schopností abstrakce, exaktností rozumo-
vých úvah (…) se plně vyrovnává stejným 
funkcím u vidoucího.“ (E. Czacka, O nie-
widomych, s. 163)

Navzdory těžkému postižení nepře-
stává Růžena vést aktivní způsob života. 

A navíc můžeme mít dojem, že její čin-
nost se stává ještě intenzívnější. Růžena 
objevuje, že na svoji nemoc může hledět 
ne jako na omezení, ale jako na dar, kte-
rý paradoxně může být inspirující: může 
člověku dát nové možnosti rozvoje a mů-
že být využitý pro větší dobro. Ve svém 
utrpení odhaluje také povolání věnovat 
svůj život jiným nevidomým. Není to ale 
snadný úkol. Její nevidomí současníci ne-
bo osoby s částečnou ztrátou zraku žijí ve 
veliké bídě. Jenom malý počet z nich mů-
že počítat s nějakou péčí.

Růžena touží rozšířit svoje vědomosti 
o vzdělání nevidomých osob a o dění tyflo-
logickém (tyflologie je věda o nevidomých 
a jejich společenském uplatnění). S tímto 
zaměřením se již po deset let vzdělávají mj. 
ve Francii, v Belgii, v Rakousku, Švýcar-
sku a Německu. Učí se Braillovu písmu. 
Čte v něm odbornou literaturu, ze které 
se dozvídá o metodách školení a možnos-
tech zaměstnání nevidomých. Naučila se 
také psát na psacím stroji.

Apoštolka nevidomých

Kolem roku 1908 začíná Růžena na-
vštěvovat nevidomé v jejich domech a v ne-
mocnicích. Navazuje s nimi kontakty, učí 
je abecedu a podporuje finančně za pomo-
ci prostředků získaných ze sbírek. Nechce 
ale být filantropem jenom na krátký čas. 
Uvažuje dlouhodobě. Touží stvořit dílo, 
které přetrvá léta. Zakládá útulek pro ne-
vidomé dívky a následně fundaci, jejímž 
cílem je pečovat o nevidomé starší ženy 
a učit práci nevidomé muže. „Snaží se pře-
svědčit skeptiky, že nevidomí s poskytnu-
tím odpovídající péče se osamostatní a bu-
dou užiteční pro společnost.“ (D. Mazur, 
Matka Elżbieta Róża Czacka, s. 11) Tyto 
ideje propaguje ve stanovách, které redi-
guje pro Sdružení péče o nevidomé, jí za-
ložené. Díky této instituci ve Varšavě v le-
tech 1911–1914 vzniká postupně opatrovna 
pro nevidomé děti, základní škola, dílny 
a knihovna s knihami v Braillově písmě.

„To nejdůležitější je očím neviditelné“ –  
blahoslavená matka Alžběta Czacká

V dnešním světě panující kult obrazu, vizuálních technologií a krásy výlučně fyzické paradoxně omezuje naše nazírání 
a činí nás slepými pro svět duchovní. Proto dnes tak velice uchvacuje hlubina postoje bl. matky Alžběty Czacké, pro niž se 
veliké postižení, jakým byla ztráta zraku, stalo darem, který dokázala využít na cestě ke svatosti.

Jan Gaspars

Beatifikační portrét  
matky Alžběty Růženy Czacké 
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Díky obětování se nevidomým je Rů-
žena ještě víc zakořeněna v modlitbě. Ve 
svém díle touží spojit dva aspekty: spole-
čenský a náboženský. Po letech napíše: 
„Toužila jsem dát druhým nevidomým 
štěstí víry, které vděčím za přijetí sle-
poty s odevzdaností sebe do vůle Boží, 
a chtěla jsem je pozvednout z jejich nic-
nedělání k užitečnému životu skrze prá-
ci.“ (E. Czacka, Historia i zarys organiza-
cyjny Dzieła Lasek z okazji jego XXV-lecia).

Duchovní oproštění

V roce 1909 umírá Růženin otec. Je to 
pro ni velmi těžký prožitek. Další zkouškou 
je vypuknutí 1. světové války. Válečná dě-
ní kříží Růženiny plány a její pobyt u bra-
tra na Volyni se z tří týdnů protáhne na 
tři roky. Následně, jako volyňský vysídle-
nec, se dostává do Žitomiru. Pro Czackou 
je to období duchovních hledání, reflexí 
spojených s přijatou aktivitou a ještě vět-
ším duchovně motivovaným ochuzením. 
Začíná vést život naplněný bídou a umrt-
vováním. Rozhoduje se vstoupit do novi-
ciátu III. řádu sv. Františka. Krátce na-
to obléká františkánský hábit a 15. srpna 
1917 skládá věčné sliby. Přijímá řeholní 
jméno Alžběta. Po válce se vrací do hlav-
ního města. Jenomže členové Sdružení 
péče o nevidomé přijímají s nevolí zprávu 
o jejím vstupu do řehole. Pro Růženu, od 
té doby sestru Alžbětu, začíná nová etapa 
jejího života. Díla, kterým dává počátek, 
povstávají v bolestech, protože „jen to zr-
no, které odumře, přináší hojnost úrody“ 
(srov. Jan 12,24).

Nová kongregace

V duši sestry Alžběty dozrává myšlen-
ka na založení nové řehole – Kongregace 
sester františkánek služebnic Kříže. Czac-
ká získává biskupův souhlas a v listopa-
du roku 1918 do své kongregace přijímá 
prvních 12 kandidátek. V roce 1922 kar-
dinál Kakowski potvrzuje dekret ustano-
vující nové shromáždění a na první kapi-
tule sestra Alžběta oficiálně dostává titul 
generální představené.

Matka Alžběta charakterizuje poslá-
ní nové řehole takto: „Hlavním cílem je 
vynahrazování Pánu Ježíši za duchovní 
slepotu lidí.“ Matka Czacká od té doby 
začíná klást větší váhu na působení za-
měřené na osoby „nevidomé“ v duši, pro-
tože duchovní slepota je mnohem horší 

a závažnější než ta fyzická, a člověk žijí-
cí v takové temnotě nedokáže nalézt ve 
své duši záblesk pravdy – ani o sobě, ani 
o Bohu. Matka Alžběta píše, že „nevido-
mí, nesoucí s odevzdaností do Boží vůle 
kříž svého postižení, mají být apoštoly 
mezi vidoucími, duchovně slepými, ne-
znajícími Boha a od něj vzdálenými pro 
skutek nevěry a hříchu“ (A. Czacka, Dy-
rektorium, s. 151).

V roce 1920 matce Czacké diagnosti-
kovali rakovinu. Ještě před operací řehol-
nice skládá soukromý slib odevzdání se 
Bohu k výlučné a úplné službě jako celo-
palná oběť a odříká se všeho, co neslouží 
chvále Boží; a slibuje s radostí nést všech-
ny kříže. Operace se zdařila. Krátce nato 
se ale objevují srůsty. Následující utrpe-
ní prohlubují její důvěru v Pannu Marii. 
Dne 8. ledna 1921 skládá matka Alžběta 
další slib: obětuje se Panně Marii a pro-
sí ji, aby byla Matkou a Ochránkyní neje-
nom pro ni, ale i pro celé společenství.

Dílo Lasek

V roce 1922 matka Czacká obdržela 
nevelký kousek půdy v Laskách u Varša-
vy. V rychlém tempu tam vzniká zaříze-
ní pro nevidomé a také mateřinec, kde je 
umístěn noviciát kongregace a kde byd-
lí matka Alžběta. Jsou sem také přemís-
těna zařízení Sdružení péče o nevidomé. 
Postupně tam vzniká i dům pro rekolek-
ce. Objekt je také rozšířen o Knihovnu ná-
boženského vědění a o vydavatelství, kte-
ré tiskne vlastní list. Ve sděleném učení 
pro sestry věnuje matka Czacká pozor-
nost poslušnosti Božímu právu a v důsled-
ku představeným, jakož i v konečném pl-
nění Boží vůle. Rediguje také nejrůznější 
práce z oboru tyflologie, a také v Braillo-

vu písmu uplatňuje zásady polské foneti-
ky. Ve výchově nevidomého dítěte klade 
důraz na jeho všestranný osobní rozvoj.

Neobvyklé hrdinství

Je rok 1939. Začíná další válka. Během 
bombardování Varšavy je matka Czacká 
zraněna. Má zlomené předloktí a pohmož-
děné oko. Při operaci prováděné teprve 
po několika dnech je jí bez umrtvení vy-
ňata oční bulva. Řeholnice však neztrácí 
energii. Vrací se do Lasek. Na konferen-
cích vyhlašovaných v té době se zaměřu-
je na lásku k Bohu i k bližnímu – přede-
vším k nepřátelům. Proto se v Laskách 
dostává pomoci každému – i německým 
vojákům. Krátce před propuknutím var-
šavského povstání matka Czacká organi-
zuje v jednom z internátů nemocnici pro 
povstalce. Už od roku 1942 s ní spolupra-
cuje jeden tehdy ještě málo známý kněz 
blízkého seskupení Zemské armády – bu-
doucí primas Polska – P. Stefan Wyszyń-
ski. Po letech „Primas tisíciletí“ přizná: 
„Hleděl jsem tehdy na Matku a přemýš-
lel jsem, odkud se v té ženě bere (…) ta-
ková odvaha, že vystavuje dílo [Lasek – 
pozn. autora] nejrůznějšímu nebezpečí 
spojenému s aktivní angažovaností v po-
vstání. Nebyla to totiž jenom nemocnice 
(…), bylo zde i zásobovací centrum i spo-
jovatelky i civilní nemocnice (…). [Matka] 
věděla, že je potřeba ukázat mužný postoj 
(…). Byli jsme zde v neustálém ohrožení, 
(…) a Matka pro nás všechny byla zdro-
jem pokoje, vyrovnanosti a připravenos-
ti sloužit.“ (cit. v: D. Mazur, Matka Elż-
bieta Róża Czacka, s. 23)

Duchovní závěť

Po válce matka Czacká pokračuje ve 
svém působení. V té době rediguje kon-
stituce kongregace. Práci nad duchovním 
zaměřením řehole přerušuje mozková 
mrtvice, po které představená trpí poru-
chami paměti a koncentrace. Nemoc po-
malu postupuje. Matka Alžběta odchází 
k Pánu 15. května 1961, po dvoutýden-
ní ag ónii. Už tři měsíce po její smrti je 
na její přímluvu uzdravena jedna z jejích 
spolusester nemocná rakovinou. Cestu 
k beatifikaci zakladatelky Lasek ale ote-
vřel jiný neobvyklý zázrak uzdravení na 
její přímluvu, týkající se sedmileté dívky, 
která 29. srpna 2010 utrpěla při havárii 
těžký úraz obličejové části lebky a upadla 

Manželka polského prezidenta,  
Marie Wojciechowská, s matkou 

Czackou na základní škole pro nevidomé 
na Polní ulici ve Varšavě, rok 1923
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do hlubokého bezvědomí. Z iniciativy 
dívčiny tety – sestry z kongregace zalo-
žené matkou Czackou – začali novénu 
za uzdravení na přímluvu matky Alžbě-
ty. K modlitbě se přidala nejenom rodina 
nemocné, ale i celá řeholní kongregace. 
Po dvou týdnech se dostavilo neočeká-
vané a trvalé zlepšení dívčina zdravotní-
ho stavu. Po čase se jí vrátily všechny sí-
ly. Od doby, kdy matka Alžběta zemřela, 
mnoho osob na její přímluvu obdrželo mi-
lost uzdravení nebo uspokojivého vyřeše-
ní problematických záležitostí.

Ve svých zápiscích zanechala matka 
Alžběta vlastní duchovní závěť: „Žiji (…) 
v přítomnosti Pána Ježíše ukřižovaného. 
(…) Vidím ho očima duše uprostřed lid-
stva. Prýští z něho krev na celý svět. Ply-
ne moc jeho Božství, ale lidé to nevidí, 
neuvědomují si, (…) že Pán Ježíš je stá-
le přítomný mezi námi (…). Je třeba ne-
chávat se proniknout tím Božstvím. Je 
třeba nechat se proniknout tou Krví. (…) 
Obětovávat ji Bohu za sebe i za celé lid-
stvo.“ (E. Czacka, Notatki, s. 236–238) 
„Pán Ježíš ve Svatém přijímání nás pro-
měňuje v sebe. Čím více se mu odevzdá-

váme, čím víc po něm toužíme, čím víc 
ho milujeme (...), tím plněji nás promě-
ňuje v sebe. Tehdy bude všechny povin-
nosti plnit on skrze nás.“ (E. Czacka, Dy-
rektorium, s. 209)

Pro nejednoho člověka žijícího v dneš-
ním světě by se ztráta zraku jevila zcela jis-
tě jako nepředstavitelné utrpení, ale také 
jako postižení zbavující ho smy slu života 
a naděje. Jenomže život každého člověka 

– zdravého, nemocného nebo postižené-
ho – má svůj hluboký smysl a v Božích 
očích má obrovskou hodnotu – hodnotu 
poměřovanou velikostí spásné oběti Kris-
tovy. Ztráta zraku matce Czacké umož-
nila objevit neobyčejně důležitou životní 
pravdu, že utrpení prožívané ve sjednoce-
ní s Kristem, čili spojování vlastního kří-
že s jeho křížem se stává cestou dozrá-
vání k lásce a má nekonečnou hodnotu, 
poněvadž dává možnost podílet se spolu 
s Kristem na díle spásy světa. Blahoslave-
ná matka Alžběta porozuměla, že pokor-
né přijetí pozemských utrpení a odevzdá-
ní se ve všem Boží vůli představuje cestu 
vedoucí do věčné radosti v nebi. Dokáza-
la vnímat svoji slepotu jako dar od Boha, 
který jí dovolil spatřit to, co je z čistě lid-
ského hlediska neviditelné. Její pohled na 
svět a na druhého člověka nebyl omezen 
slepotou. Naopak – ona viděla mnohem 
víc a hlouběji, protože, jak říkala: „To nej-
důležitější je očím neviditelné.“

Z Miłujcie się! 4/2021  
přeložila -vv-  

(Redakčně upraveno)

Biskup Stefan Wyszyński,  
matka Czacká a Marie Okońská 

v Laskách, 24. září 1946

Pro kněze je nesmírně velkou mi-
lostí vysluhovat svátost smíření, 
poskytovat útěchu a udělovat 

rozhřešení, ale to, co slyší, ho v každém 
případě zavazuje k přísné mlčenlivosti – 
a to i tehdy, kdyby šlo o nejtěžší zločiny. 
Výjimky zde neexistují! Důvod je velmi 
prostý: Kněz při svaté zpovědi zastupuje 
Boha a hned v tom okamžiku, kdy peni-
tentovi udělí v Ježíšově jménu rozhřeše-
ní, je litovaná vina v Božích očích vyma-
zána. Již neexistuje! Zpovědní tajemství, 
které se nazývá také „svátostnou pečetí“, 
navíc poskytuje člověku, který se zpoví-
dá, ochranný „prostor“, a tím i vnitřní 
svobodu, aby bez přikrašlování uznal vi-
nu a odevzdal ji Bohu.

Věrnost zpovědnímu tajemství může 
být pro kněze velmi náročná, zvláště teh-
dy, když je vystaven tlaku ze strany státu 
či vrchnosti. Mnohé zpovědníky přišlo za-
chování zpovědního tajemství draho – za 
bezbožných systémů, jakými byl národní 
socialismus či komunismus. Tento zápas 
však přetrvává již staletí.

Svatý Jan Nepomucký  
(okolo 1340–1393)

Určitě je každému dobře znám světec, 
jehož socha stojí na mnoha mostech a jenž 
je patronem zpovědního tajemství – Jan 
Nepomucký. Po svém kněžském svěcení 
v roce 1380 studoval církevní právo a svá 
studia zakončil doktorátem. V roce 1389 
pražský arcibiskup Jan z Jenštejna jme-
noval uznávaného teologa a právníka za 
svého generálního vikáře. Arcibiskup se 
nacházel v těžké pozici, protože král Vác-

lav IV., známý svojí loveckou vášní a pi-
jáctvím, měl velkou touhu po moci a do 
vlastní pravomoci chtěl převzít i předává-
ní církevních úřadů a jmenování biskupů. 
Docházelo tedy opakovaně k bouřlivým 
výměnám názorů mezi ním jako světským 
představitelem moci a arcibiskupem za-
stupujícím církevní vrchnost.

Navíc bylo pro krále Václava trnem 
v oku, že si královna za svého duchovní-
ho vůdce vybrala P. Jana Nepomuckého. 
Jaká tajemství mu jen ve zpovědi vyjevu-
je? A tak králi, toužícímu po moci, přišel 
církevně-politický spor právě vhod. Žá-
dal Jana Nepomuckého, aby mu sdělil, 
k čemu se jeho manželka ve zpovědi při-
znala. Kněz se však nepodvolil. Ve svém 
hněvu dal král Václav Jana Nepomucké-
ho uvěznit a mučit. Nato dal král znetvo-
řené tělo kněze shodit z Karlova mostu 
do Vltavy a utopit ho. Ve středověku to 
byl běžný způsob trestu smrti pro ducho-
venstvo. Zázračným způsobem však vo-
da vyplavila mrtvé tělo na břeh a lid za-
čal tohoto odvážného kněze uctívat jako 

Mučedníci zpovědního tajemství
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NEJVĚTŠÍ ZÁZRAK • PŘÍBĚHY 
K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ 
A PRO POVZBUZENÍ VÍRY
Martin Leschinger • Ilustrace Eva 
Bednářová • Redakční spolupráce 
P. Lukáš Stolárik, Libor Rösner, 
Marcela Macháčková, sestry Kongregace 
Nejsvětější svátosti

Bohatě ilustrovaná kniha podává výčet pozoruhodných ži-
votních osudů svědků víry z Čech, Moravy, Slezska a Sloven-
ska. Všem příběhům je společná eucharistická úcta hlavních 
hrdinů, kterými jsou kněží, řeholnice, řeholníci i laici. Setká-
váme se tak se sv. Janem Sarkanderem, P. Josefem Toufarem, 
Aničkou Tomanovou, Aničkou Zelíkovou, sestrou Janou Lap-
šanskou, Jaroslavem Vodrážkou, P. Josefem Krajíčkem, Hon-
zou Pošťákem Pospíšilem, P. Mariánem Kuffou, matkou Fran-
tiškou Panrokovou nebo P. Robertem Mayerem OFMConv.

Martin Leschinger – FLÉTNA  
Váz., 143x205 mm, 144 stran, 195 Kč

VYPRÁVĚJ MI O SVATÉM PŘIJÍMÁNÍ
Bruno Ferrero – Anna Peirettiová • Ilustrace Juraj 
Martiška • Z italštiny přeložila Jana Csukásová  
Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Krásně ilustrovaná knížka nabízí jednoduché příběhy, za-
myšlení a modlitby, jež dětem přibližují tajemství Eucharis-
tie. Je vhodná pro přípravu dětí na první 
svaté přijímání.

Karmelitánské nakladatelství  
Váz., 195x155 mm, 52 stran,  

křídový papír, 229 Kč

VYPRÁVĚJ MI O DESATERU
Bruno Ferrero • Z italštiny přeložila Zdeňka Křehlíková 
Ilustrace Juraj Martiška • Odpovědná redaktorka Kristina 
Veselá

Desatero – deset Božích slov, deset krátkých vět, které se 
člověku vryjí do srdce – nám pomáhá být dobrými lidmi. Učí 
se je děti i rodiče. Znají je často i ti, kdo v Boha nevěří a do 
kostela nechodí. Podstatu Desatera lze vyjádřit dvěma větami: 
„Miluj Boha. A miluj svého bližního jako sám sebe.“ Krásně 
ilustrovaná knížka nabízí příběhy a zamyšlení nad slovy, kte-
rá dávají člověku svobodu a celému světu krásu i řád. Hodí 
se pro četbu doma, v menších společen-
stvích i na prvním stupni základní školy.

Karmelitánské nakladatelství  
Váz., 195x155 mm,  

křídový papír, 52 stran, 239 Kč

CESTIČKA K BOHU
P. Ferdinand Neubauer • Výtvarný doprovod Božena 
Brablecová

Vyšlo s církevním schválením. Modlitební knížka pro děti. 
Malým čtenářům pomůže k pochopení základů křesťanské víry 
(modlitba, den s Bohem, křest, biřmování, příprava ke sv. při-
jímání a ke svátosti smíření), starší si své zna-
losti prohloubí a dále rozšíří (svátost manžel-
ství, svěcení kněží, křížová cesta).

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Dotisk šestého vydání 

Váz., A6, 198 stran, 159 Kč

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