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Časté svaté přijímání věřících 
a zvláště dětí bylo pro Josefa 
Sarta – prostého venkovské-

ho faráře v severní Itálii, později bisku-
pa v Mantově a poté patriarchy v Benát-
kách – naléhavým úmyslem, který mu 
ležel na srdci a stal se hlavní myšlenkou 
jeho působení, srdeční záležitostí, kterou 
se ještě účinněji snažil prosadit po zvo-
lení na Petrův stolec v roce 1903. Roku 
1905 svolal Pius X. do Věčného města 
První eucharistický světový kongres a jako 
„papež Eucharistie“, jak ho později lidé 

nazvali, zveřejnil dekret o častém a den-
ním přijímání mladých a dospělých. Jak 
velmi si Pius X. přál „zvláště v naší době, 
kdy je katolické náboženství napadáno ze 
všech stran a v srdcích lidí vychladla lás-
ka“, aby katolíci přijímali svaté přijímá-
ní jako duchovní pramen posily při kaž-
dé návštěvě mše svaté!

Pět let nato, v roce 1910, vyšel zná-
mý, velmi podstatný dekret Quam singu-
lari o časném prvním svatém přijímání, 
kterým se dodnes šíří velké požehnání 
po celém světě. Důrazně poukazuje na 

Bůh tomuto příteli dětí rok po zveřejně-
ní dekretu na jaře roku 1912 daroval mi-
mořádně krásné potvrzení, protože prá-
vě z Francie, odkud se vůči dokumentu 

ozvala zčásti tvrdá kritika, doputovalo 
k němu do Říma 400 poprvé přijímají-
cích dětí, aby mu jménem francouzských 
dětí a dětí celého světa poděkovaly za 
to, že jim dovolil přijmout Pána Ježíše 
ve Svátosti oltářní. Odevzdaly mu také 
album s podpisy od 135 000 francouz-
ských dětí, které za něho obětovaly své 
první svaté přijímání.

Z Víťazstvo Srdca 139/2021  
přeložil a upravil -dd-

Sv. Pius X.

Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim...
Co si my dospělí na začátku mše svaté při úkonu kajícnosti pokorně vyprošujeme, abychom se připravili na přijetí svaté-

ho přijímání, to mají malé děti přirozeně – čistotu svého srdce. Nevinnost otevírá dětské srdce Pánu Bohu a dovoluje mu, 
aby v něm nerušeně působil. Tuto skutečnost jedinečným a vynikajícím způsobem pochopil svatý papež Pius X. (1835–1914).

Poselství Královny míru
„Drahé děti! Dívám se na vás a děkuji Bohu za každého 

z vás, protože on mi dovolí, abych byla ještě s vámi, abych vás 
povzbuzovala ke svatosti. Dítka, mír je narušený a satan si pře-
je nepokoj. Proto ať vaše modlitba je ještě silnější, ať utichne 
každý nečistý duch rozdělení a války. Buďte tvůrci míru a no-
siteli radosti Vzkříšeného ve vás i kolem vás, aby dobro zvítě-
zilo v každém člověku. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.“

Medžugorje 25. května 2022

učení církve, žel, praktikované pouze do 
13. století, podle něhož mohly děti při-
stupovat ke svatému přijímání od doby, 
kdy začnou užívat rozum, což je okolo 
sedmého roku života a často i mno-
hem dříve. Když dokáže dítě rozli-
šit dobro a zlo, je rovněž schopné 
odlišit eucharistický chléb od oby-
čejného chleba, aby mohlo s úctou 
a zbožně milovat Pána ve Svátosti 
oltářní, tehdy může přijmout svaté 
přijímání. Dekret poukazuje na vel-
mi skličující fakt, že během staletí se 
do církve vkradl zvyk, až blud, po-
souvat hranici přijetí prvního svaté-
ho přijímání na desátý až dvanáctý 
rok života, ba na některých místech 
až na 14 let či později.

Jistě byly děti pak zralejší rozu-
mově i v poznání víry, avšak bez 
mocné ochrany eucharistického 
pokrmu, „nejmocnějšího prostředku 
k osvobození od každodenních chyb 
a k ochraně před těžkými hříchy“, 
ztratily příliš lehce svoji dětskou 
čistotu a nevinnost. Proto papež Pius X. 
opakovaně zdůrazňoval: „Je lepší, když 
děti přijímají Ježíše, dokud ještě mají čis-
té srdce, aby Ježíš do jejich srdce vstoupil 
dříve, než tam přijde satan.“

Papež Pius X. se několika kardiná-
lům svěřil s tím, že k rozhodnutí vypra-
covat dekret ho prostřednictvím vnuk-
nutí vedl sám Bůh. Toto Boží světlo ho 
zasáhlo tehdy, když mu vyprávěli o Nel-
lie, malém děvčátku z Irska, o její touze 
po svatém přijímání a o její svaté smrti. 

Na podzim roku 1916, dva roky po smrti Pia X., 
Bůh sám potvrdil učení dekretu o prvním sva-
tém přijímání, když anděl míru ve Fatimě podal 
sedmileté Hyacintě a devítiletému Františkovi 
kalich s předrahou Ježíšovou krví (ačkoliv ani 
jeden z nich ještě nebyl u prvního svatého přijí-
mání), aby je posilnil v jejich misii.
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Papež Pius X. se z vyprávění 
kardinála Merryho del Val, va-
tikánského státního sekretáře, 

v roce 1909 poprvé doslechl o Nellie Or-
ganové (1903–1908), o malém irském děv-
čátku. Smrtelně nemocná Nellie mohla 
díky dovolení místního biskupa přijmout 
v pouhých čtyřech letech první svaté při-
jímání a brzy nato zemřela v pověsti sva-
tosti. Její touha po eucharistickém Pá-
nu, jehož ve své dětské nevinné prostotě 
nazývala „svatý Bůh“, se hluboce dotkla 
papeže Pia X. a utvrdila ho v přesvědče-
ní, že je Boží vůlí, aby dekretem povolil 
dětem časné přijímání: „Toto je oním zna-
mením, na které jsem čekal!“ Hned požá-
dal biskupa irského města Cork o malou 
relikvii v podobě pramínku vlasů tohoto 
děvčátka. Malá Nellie je pro mnohé po-
tvrzením slov papeže Pia X., který proroc-
ky předpověděl, že časným svatým přijí-
máním se „děti stanou svatými“.

Ellen, jak se Nellie jmenovala křestním 
jménem, přišla na svět 24. srpna 1903 ve 
velmi chudé rodině. Bylo to přesně 22 dní 
po zvolení Josefa Sarta (Pia X.) za pape-
že. Když jí začátkem roku 1907 zemřela 
maminka, bylo nutné rozdělit čtyři ma-
lé děti do různých katolických dětských 
domovů, jelikož otec, prostý dělník, je 
nedokázal vychovávat sám. Tak se malá 
tříapůlletá Nellie dostala do domova ře-
holních sester Dobrého pastýře v přístav-
ním městě Cork. Ty brzy zpozorovaly, že 
toto křehké dítě trpí, má silné bolesti způ-
sobené pokřivenou páteří. Děťátko často 
plakalo, nikdy si však nestěžovalo; právě 
naopak, snažilo se potlačovat slzy. Zjistily 
také, že Nellie je postižena stejnou smrtel-
nou nemocí jako její matka. Nellie měla 
tuberkulózu v pokročilém stadiu. Slečna 
Halllová, zdravotní sestra a pečovatelka, 
na níž Nellie lpěla a láskyplně ji nazýva-
la „máma“, jí vyprávěla o Bohu. Maličká 
dychtivě naslouchala jednoduchým slo-
vům a vysvětlením, jak Pán Ježíš za nás 
trpěl a že přebývá ve svatostánku, kde je 
možné ho navštívit a klanět se mu. Nellie 
rozhodně prohlásila: „Musím jít do domu 
svatého Boha, musím s ním mluvit!“ Nehyb-
ně, se sepjatými ručičkami pak setrvávala 
před oltářem, s očima upřenýma na sva-
tostánek. Když už neuměla vstát z poste-

le a nemohli ji přinést do kaple, naléhala 
na „mámu“, aby po svatém přijímání při-
šla hned k ní a dala jí polibek, který při-
jala s velkou úctou.

Čím více nemoc v jejích plících a kos-
tech postupovala, tím silněji v ní rostla 
touha po přijetí jejího „svatého Boha“ 
v Eucharistii. Nakonec se celé věci ujal je-
zuita P. Bury. Během rozhovoru se jí rov-
něž zeptal, co je Eucharistie. „Je to svatý 
Bůh,“ odpověděla Nellie. „On, který posil-
ňuje a dělá svatými sestry i ostatní lidi ... 
Ježíš přijde na můj jazyk a vejde do mého 
srdce.“ Když se Nellie u kněze vyzpovída-
la, ten se utvrdil v přesvědčení, že Nellie 
je rozumově vyspělá a že překypuje ne-
obyčejnou láskou k Bohu a silnou tou-
hou po spojení s ním ve svatém přijímá-
ní. Osobně poprosil biskupa o dovolení, 
aby jí mohl udělit Pánovo Tělo.

Po získání souhlasu nebylo možné po-
psat její radost: „Ó budu mít svatého Bo-
ha ve svém srdci!“ Konečně nastalo ráno 
6. prosince 1907. Dítě v bílých šatičkách 
přinesli na mši svatou do kaple. Nellie 
měla čtyři roky a tři měsíce. Kněz si teh-
dy zapsal: „Dítě doslova prahlo po Bohu 
v hostii a přijalo ho z mých rukou s vrou-
cí láskou.“ Tvář malé prvokomunikantky 
v té chvíli vyzařovala zvláštní jas. Také bě-
hem dalších přijímání mnozí svědkové po-
zorovali tento neobvyklý svit na její tvá-

Malá Nellie od svatého Boha

ři. Nebylo to však jediné překvapení. Od 
této chvíle se ztratil i nepříjemný pach, 
šířící se z její zhnisané čelisti.

Ještě 32krát mohla Nellie přijmout 
Pána Ježíše jako pravou posilu a potěše-
ní. Její zmučené tělíčko již sotva dokáza-
lo přijímat jiný pokrm. Tehdy se ve svém 
pokojíku potichu modlila; často tři hodi-
ny a někdy i déle. Byla jako proměněná. 
Nemocí pobledlá pokožka se vyjasnila, 
líčka zčervenala a očka se rozzářila. Ješ-
tě před prvním svatým přijímáním, začát-
kem října, přišel biskup a udělil jí svátost 
biřmování. Její život už tehdy visel na vlás-
ku. A po svatém přijímání 9. prosince se 
zdálo, že se blíží konec. Dítě tedy dosta-
lo svátost pomazání nemocných a sestry 
konstatovaly: „Naše malá Nellie již dosta-
la všechny svátosti, kromě svátosti kněžství 
a svátosti manželství.“ Do proseb ve svých 
dětských modlitbách zahrnovala Nellie ce-
lý svět, velkodušně se modlila za všech-
ny. Stávalo se, že večer před loretánský-
mi litaniemi přerušila modlitbu a řekla: 
„Pomodlíme se za papeže, za mého Svaté-
ho otce.“ Po modlitbě políbila kříž se slo-
vy: „Tento polibek je pro papeže, pro mého 
Svatého otce.“ Ke svému svatému Bohu, 
k němuž si malá Nellie přála „odletět v je-
ho den“, odešla se šťastným úsměvem na 
rtech v neděli 2. února 1908, na svátek 
Obětování Páně.

Po smrti malé Nellie se žákyně dív-
čí školy sv. Finbara v městě Cork zača-
ly modlit prosebnou novénu, aby „všem 
malým dětem celého světa vyprosila vel-
ký zázrak – moci přijmout svaté přijímá-
ní v podobném věku, v jakém byla ona“. 
Jak nádherně byly tyto prosby vyslyšeny, 
když v roce 1910 zveřejnil papež Pius X. 
dekret o svatém přijímání dětí!

Z Víťazstvo Srdca 139/2021  
přeložil a upravil -dd-

Aby se tělesné pozůstatky malé Nellie 
mohly přenést na klášterní hřbitov, musel 
se její hrob po roce otevřít. Tělíčko zesnu-
lého děvčátka však našli neporušené, stejně 
zachované byly i její bílé šaty z prvního sva-
tého přijímání, věneček a závoj. Dokonce 
stříbrná medaile mariánské kongregace 
se leskla, jako by byla čerstvě vyleštěná.



Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám. 24
779 00 Olomouc

SVĚTLO – týdeník Matice cyrilometodějské, spolku. Vydává Matice cyrilometodějská, spolek, Dolní nám. 24, Olomouc – IČO 00533866. Tiskne nakladatelství Matice cyrilometoděj-
ská s. r. o., Olomouc. Redakce: Šéfredaktor Mgr. Daniel Dehner, redaktor Mag. Theol. Tomáš Kiml. Vychází s církevním schválením Arcibiskupství olomouckého č. j. 54/98 ord. Církevní 
schválení se uděluje časopisům jako potvrzení, že v nich nejsou bludy v oblasti víry a mravů. Neznamená to však, že udělovatel schválení se ztotožňuje s názory jednotlivých článků. Adresa 
redakce a administrace: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc; telefon a fax 585 222 803 (e–mail: svetlo@maticecm.cz; http://svetlo.maticecm.cz; objednávky 
týdeníku: e–mail: periodika@maticecm.cz, tel.: 585 220 626; objednávky knih: e–mail: objednavky@maticecm.cz, tel.: 587 405 431, www.maticecm.cz, inzerce: redakce@maticecm.cz). 
Registrační značka MK ČR E 7225. Administrace pro Slovenskou republiku: CD Photo s.r.o., Chrenovská 21/14, 949 01 Nitra, telefon 00421 903 263 525; podávanie novinových zásielok 
povolené SP, š. p. ZsRP Bratislava, č. j. 3335–OPČ zo dňa 21. 5. 1996. Prohlášení redakce: U článků o tzv. soukromých zjeveních, k nimž se doposud církevní autorita nevyjádřila (jako 
Litmanová, Medžugorje aj.), se podřizujeme konečnému úsudku církve. Nevyžádané nezveřejněné příspěvky nevracíme.

2019/12030 TZ

NOSÍM V SOBĚ ŽIVOT • MATEŘSKÁ 
LÁSKA A DUCHOVNÍ ŽIVOT BĚHEM 
TĚHOTENSTVÍ
Petra Klippelová • Z němčiny přeložila 
Jindra Hubková • Redigovala Ivana Trefná 
Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Publikace nabízí nastávajícím maminkám 
podněty k harmoničtějšímu prožívání jejich tě-

hotenství. Autorka řeší praktické aspekty jiného stavu a vzta-
hy: k druhým lidem, k Bohu i k sobě samé. Vychází z pře-
svědčení, že pokud láskyplný, mateřsky něžný Bůh provází 
každého z nás po celý život, tím spíš i maminky v požehna-
ném stavu. Duchovní impulsy se skládají z krátkých zamyšle-
ní, otázek, inspirativních citátů z Písma svatého a modliteb. 
Čtenářky si mohou jednotlivé podněty přizpůsobit podle sebe 
a místo doporučených formulací užívat vlastních slov. Knížka 
se stane vítaným průvodcem všedních i nevšedních dní při če-
kání na narození dítěte. Je možné si do ní psát vlastní postře-
hy, komentáře a zvýrazňovat si, co ženu zaujme. Zkrátka: tak 
trochu jiná knížka o těhotenství a počínající mateřské lásce.

Karmelitánské nakladatelství ve společnosti KatMedia, s. r. o. 
Brož., 120x198 mm, křídový papír, 112 stran, 299 Kč

NEJVYŠŠÍ OBĚŤ • POSLEDNÍ LIDICKÝ FARÁŘ 
JOSEF ŠTEMBERKA (1869–1942)
František Kolouch • Redakce Stanislav Předota 
Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Kniha je prvním podrobným životopisem posledního li-
dického kněze Josefa Štemberky. Na pozadí a v kontextu teh-

dejších událostí přibližuje jeho život. Autor se přitom opírá 
o archivní materiály i svědectví pamětníků a snaží se vyvrátit 
některé zažité představy i lidové legendy o jeho životě. Je to 
zároveň první kniha, která díky dlouholeté 
službě P. Štemberky v Lidicích mapuje his-
torii této nacisty vypálené vsi od roku 1909.

Karmelitánské nakladatelství  
ve společnosti KatMedia, s. r. o. 

Váz., přebal, 150x195 mm,  
472 stran + 24 stran obrazové přílohy, 549 Kč

PO PROVAZE KE KRISTU
Max Kašparů • Úvod P. Vojtěch Kodet, O.Carm.  
Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Inspirativní knížka je adresována všem, kteří hledají v živo-
tě novou, bezpečnou cestu ke smyslu života – k Bohu. Odrá-
ží se v ní hluboká lidskost autora i jeho znalost lidských srd-
cí. Obsah knížky nejlépe vystihuje autor sám v její poslední 
kapitole: „Křesťanská víra je vírou velkých paradoxů! Chce-
me-li postupovat duchovně vzhůru, musíme sestupovat dolů, 
ke kořenům zdravé, tradiční a čisté spirituality. Chceme-li Bo-
žím slovem ovlivnit okolí, musíme jím ovlivnit nejprve sami se-
be. Chceme-li jít ve vztahu k Bohu dopře-
du, musíme se vrátit zpět k jeho evangeliu. 
Chceme-li budovat nadpřirozené, musíme 
začít u přirozeného.“

Karmelitánské nakladatelství 
ve společnosti KatMedia, s. r. o.  

Druhé vydání • Brož., 115x178 mm,  
136 stran, 199 Kč
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