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Na svět přišla 7. dubna 1916 
v obci Górna Wies, která je 
dnes součástí Nisy. Tam ji po

rodila její matka Berta ještě jako svobod
ná – Karl, otec dítěte, pobýval v té době 
na frontě a s Bertou se oženil až drahný 
čas po návratu z vojenských zákopů – 
19. května 1919. Později spolu zplodili 
ještě tři další potomky. Při křtu pozdější 
blahoslavené mučednice v kostele sv. Ja
na Křtitele v Nise vyslovil kněz jména 
Marie Magdalena.

Vyrůstala v bídě, zato však v atmosfé
ře prosycené důvěrou v Boha a vzájemnou 
láskou. Hmotná nouze dohnala rodiče pře
stěhovat se do Vestfálska s vidinou dobře 
placeného zaměstnání pro otce, jež by je
jich tíživou finanční situaci zažehnalo. Své 
děti vzali s sebou, vyjma Marie Magdaleny, 
kterou zůstavili u svých známých v Nise. 
Dívka vychodila osmiletou základní škol
ní docházku, načež začala pracovat v sou
kromé firmě na zpracování ovoce. Na pře
lomu let 1934/1935 se i ona odebrala do 
Vestfálska, kde se nechala zaměstnat jako 
pomocná síla ve škole pro tovaryše vede
né boromejkami ve WuppertaluBarmenu. 
Tamtéž vstoupila do Mariánské družiny.

Ve Vestfálsku vydržela Marie Magda
lena pouhý rok. Po jeho uplynutí se vrá
tila nazpět do Nisy, aby zde začala pečo
vat o těžce nemocnou Annu Langfeldovou 
a její nevidomou sestru Agnes. To už ale 
v této bohabojné dívce pomalu dozráva
la její touha po vstupu k alžbětánkám, je
jichž charisma péče o chudé a nemocné 
ji už dlouho přitahovalo. Nakonec dozrá
la v plod, který Marie Magdalena zatou
žila utrhnout a položit jednou provždy 
na Boží oltář.

Předtím se však musela neodkladně 
vyřídit záležitost s jejím příjmením, vy

věrající z jejího nemanželského původu. 
Jakkoliv od svatby žili rodiče spořádaně, 
otec Karl dosud nepotvrdil úředně, že své 
příjmení Jahn dává i své nejstarší dceři. 
Když tak 20. listopadu 1937 učinil, stál 
Marii Magdaleně v cestě do Kongregace 
sester sv. Alžběty toliko případný nesou
hlas matky představené. Ta se však vy
slovila pro vstup slečny Jahnové, díky če
muž mohla Marie Magdalena 30. března 
1938 poprvé usínat v klášterních zdech.

Od 3. října téhož roku v nich po ob
láčce usínala už s novým jménem – Ma
rie Paschalis. Rok poté – 19. října 1939 
– se mohla těšit ze složení první profese. 
Provinční představená ji nejprve poslala 
do Kluczborku, leč nepobyla zde dlou
ho, jelikož říšské úřady zabraly klášter 
sester pro účely vojenského lazaretu, pro
čež představená poslala mladou sestřič
ku do Hlubčic, kde se jí naskýtalo lep
ší uplatnění. Až do roku 1942 pracovala 

Marie Paschalis v tomto městě nedaleko 
hranic s dnešní Českou republikou jako 
ošetřovatelka – nejprve v místní nemocni
ci a posléze i v útulku pro přestárlé. Poté 
přebývala v Domě sv. Alžběty v Nise, kde 
plnila roli kuchařky a pečovatelky o star
ší a nemocné sestry.

Po celý čas usilovně dbala o to, aby se 
stala velmi dobrou a svědomitou řeholni
cí, jak to ostatně předeslala v dopise rodi
čům napsaném po své obláčce. Nakolik 
se jí to dařilo, může doložit dobrozdání 
její niské představené, sepsané v souvis
losti se žádostí sestry Paschalis o připuš
tění k věčným slibům: „Sestra M. Pas-
chalis je poslušnou sestrou, věrnou svému 
přesvědčení. Prosím proto o kladné vyříze-
ní její žádosti.“

Marie Magdalena Jahnová byla prvním 
ze čtyř dětí Karla Edwarda Jahna a Berty, 
roz. Kleinové. V roce 1937, když jí bylo 
21 let, vstoupila do kláštera šedých alžbětá-
nek, noviciát začala 3. října 1938, 19. října 
1939 složila první sliby a přijala řeholní 
jméno Marie Paschalis.

Blahoslavená M. Paschalis Jahnová

Libor Rösner

Blahoslavená  
Marie Paschalis Jahnová

V sobotu 11. června 2022 byla v polské Vratislavi beatifikována skupina de-
seti řeholnic z Kongregace sester sv. Alžběty, které v roce 1945 položily život při 
hájení čistoty své, popř. čistoty jiných žen a dívek, před vojáky Rudé armády. 
V čele této skupiny stojí sestra Marie Paschalis Jahnová, jež zahynula v Sobotí-
ně na Šumpersku, kde je také pochována. Příběh, který nyní budete číst, je vý-
ňatkem z nedávno vyšlé knihy DOTYK KVĚTEM, DOTYK TRNEM, která osu-
dy těchto deseti mučednic čistoty v řeholním hábitu přibližuje.
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Věrná svému přesvědčení, věrná své
mu založení, dodejme. Založení, jehož 
hybnou pákou byla stále rostoucí láska 
k Bohu, jehož vůli podřizovala vůli svou 
– s naprostou důvěrou v něj, s naprostou 
důvěrou jemu. Nenechávala si tento po
klad pro sebe, například rodičům v jed
nom dopise napsala, že jakkoliv nikdo 
neví, co ho čeká, měl by bezpodmíneč
ně věřit milovanému Bohu, že vše dove
de do zdárného konce.

Nešlo přitom o žádné mentorování či 
zbožné mudrování. Už ve svém mladém 
věku věděla, co píše, když poznamenala, 
že „již za rok se budou lidé možná mod-
lit za naše ubohé duše“. Jedním dechem 
nicméně dodávala, že „jsme v rukou Bo-
žích a bez jeho vůle se nám nic nestane“. To 
byl taktéž projev důvěry rodačky z Gór
né Wsi, projev ryzí, opravdový, nepřed
stíraný. Stejně jako ten, jehož si povšiml 
otec Bruno Esch, jenž se nechal později 
slyšet, že ho zasáhla připravenost sestry 
Paschalis snášet utrpení, budeli to sva
tá Boží vůle.

Prýštila z ní na celé okolí, na pacien
ty i spolusestry. Podobně na ně dýchala 
její láska k nim, láska objímající, nezišt
ná, vděčná, služebná. Sestra Paschalis si 
i při plném vytížení, jež ji stálo spoustu 
sil, vynašla čas rovněž na to, aby poslou
žila své nevidomé tetě Agnes, jak jí s lás
kou říkávala od doby, kdy o ni ještě před 
vstupem do kláštera pečovala. Docháze
la k ní, jak jen mohla.

To vše nicméně skončilo 22. března, 
kdy velení místní posádky wehrmachtu 
vyhlásilo, aby se civilní obyvatelstvo po
kud možno z města vystěhovalo, a unik
lo tak předpokládanému řádění vojáků 
Rudé armády.

I kdyby nebylo tohoto vyhlášení 
o evakuaci, stejně by matka představená 
s. M. Arcadia Krollová poslala mladé sest
ry z města pryč někam do ústraní. Ved
la ji k tomu obava o jejich životy i čest. 
Ze zvěstí o tom, co rudoarmějci provádě
jí na dobytém území s ženami, ba i s ře
holnicemi, jímala hrůza i otrlé příslušní
ky wehrmachtu, natož bezbranné nevěsty 

Kristovy. Nebyl čas otálet, Rudá armáda 
se kvapem blížila, učinila proto rázné roz
hodnutí a nařídila sestře Paschalis a sestře 
Fides Nisu opustit. Již brzy mohla sama 
na vlastní kůži pocítit, čeho jsou rudoar
mějci schopni, jak jsme mohli vidět v pří
běhu sestry Felicitas.

Obě novicky se odebraly nejdříve do 
Górné Wsi, kde se však příliš neohřály, 
neboť své kroky nasměrovaly na jih. Po 
krátkých zastávkách ve Zlatých Horách 
a Koutech zamířily do Velkých Losin a od
tud pak pro jistotu ještě dále – do Sobotí
na. Tam je k sobě do domu vzala švadlena 
Thielová, bydlící kousek od kostela. Sest
ry se do něj chodily modlit a docházely 
rovněž na faru, aby opečovávaly nemoc
nou matku místního faráře. Obcházely 
však i ostatní sobotínské domy, za jejichž 
dveřmi někdo churavěl. Pomáhaly v této 
službě pěti svým spolusestrám z kongre
gace, jež sem spolu se skupinou laických 
věřících uprchly ze svého kláštera v Mosz
czance a ve školní budově opatrovaly lidi 
bez přístřeší a nemocné. Avšak 7. května 
vkročili do Sobotína Sověti. Niské i mosz
czanské alžbětánky se tak dostaly z deště 
pod okap. Na vesnici padl strach.

Psal se 11. květen. V odpoledních hodi
nách si učitelka Elisabeth Eckeová všim
la, že po silnici jede na kole rudoarmě
jec a blíží se ke škole. Okamžitě varovala 
všechny ženy. Sestra Paschalis ji však bo
hužel neslyšela a jako vždy scházela bez
starostně ze schodů. Narazila na něj na 
spodních stupních. Otočila se jako na obrt
líku a jako o život chvátala nahoru do prv
ního patra, do sálu plného sester a jejich 
chráněnců. Voják ji však dostihl a neoma
leně ji přede všemi vyzval, aby ho následo
vala a byla mu po vůli, jinak že ji zastřelí.

Mladá řeholnice ho však nemínila 
poslouchat a pokusila se o útěk. Marně. 
Oběhla svižně dlouhý stůl, a když ji vo
ják nemohl dohonit, přes stůl se pře houpl 
a vskočil jí přímo do cesty.

„Patřím Ježíši!“ vzkřikla udýchaně. 
„Nedotýkej se mě!“ a pozvedla křížek od 
svého růžence, visícího jí u pasu, a ustu
povala.

Na vojáka to však neplatilo. Chňapl 
po ní ve snaze ji polapit, ale sestra Pas
chalis uhnula.

„Jsem snoubenka Ježíše Krista. On 
je můj Snoubenec, jemu jsem přísahala 
věrnost,“ snažila se vetřelce v uniformě 

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

i na zemi, svět viditelný i neviditelný: 
ať už jsou to andělé při trůnu, ať jsou 
to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to 
mocnosti – všecko je stvořeno skrze 
něho a pro něho. Kristus je dříve než 
všechno ostatní a všechno trvá v něm. 
A on je hlava těla, to je církve: on je 
počátek, prvorozený mezi vzkříšený
mi z mrtvých. Tak má ve všem prven
ství. Bůh totiž rozhodl, aby v něm síd
lila plnost dokonalosti a že skrze něho 
usmíří se sebou všecko tvorstvo jak na 
nebi, tak na zemi tím, že jeho krví, pro
litou na kříži, zjedná pokoj.

Evangelium – Lk 10,25–37
Jeden znalec Zákona povstal, aby při
vedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: 
„Mistře, co mám dělat, abych dostal 
věčný život?“ Ježíš mu řekl: „Co je 
psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On 
odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, 
celým svým srdcem, celou svou duší, 
celou svou silou i celou svou myslí, 
a svého bližního jako sám sebe.“ Řekl 

mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej, 
a budeš žít.“ Ale on se chtěl osprave
dlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo 
je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a ře
kl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do 
Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho 
o všechno obrali, zbili, nechali napo
lo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou 
cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vy
hnul se mu. Stejně i jeden levita při
šel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul 
se mu. Také jeden Samaritán přišel na 
své cestě k němu, viděl ho a bylo mu 
ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do 
ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho 
na svého soumara, dopravil do hostin
ce a staral se o něho. Druhého dne vy
táhl dva denáry a dal je hostinskému 
se slovy: »Starej se o něho, a co vyna
ložíš navíc, já ti doplatím, až se budu 
vracet.« Co myslíš, kdo z těch tří se 
zachoval jako bližní k tomu, který se 
octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, 
kdo mu prokázal milosrdenství.“ A Je
žíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“
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přesvědčit, aby zanechal svých nekalých 
úmyslů.

On však nadále nedbal jejích výmluv
ných gest a úpěnlivého volání, nedbal ani 
křížku, který před ním pořád držela jako 
štít. Hřbetem své ruky udeřil do její ru
ky s křížkem, aby mu nepřekážel, a ne
přestával popocházet směrem k couvají
cí mladé řeholnici.

„Nosím svatý hábit. Nikdy s tebou ne
půjdu!“ zvolala znovu a ukázala na svůj 
řeholní šat.

Ale to už míra vojákovy netrpělivosti 
přetekla. Vytáhl z pouzdra pistoli, odjistil 
ji a takto s ní začal sestru Paschalis honit.

„Stůj, nebo tě odprásknu jak psa,“ kři
čel do běla rozpálený, „přísahám!“

Ona ale neposlechla a nadále ustupo
vala. Rudoarmějec zvedl pistol nad hla
vu a vypálil varovný výstřel.

Sestra Paschalis pochopila, že nemá 
šanci utéct a že ji nikdo z přítomných ne
dokáže pomoct. Proto poklekla, uchopi
la do rukou křížek růžence a pevným hla
sem zvolala:

„Sestry, prosím, odpusťte mi,“ na
čež pozvedla oči vzhůru a zvolala ješ
tě hlasitěji:

„Můj Ježíši, dej mi sílu!“
Voják prudce namířil pistoli na sestru 

Paschalis a vystřelil. Zasáhl ji přímo do 
srdce. Bylo 16 hodin a mladá alžbětánská 
novicka se odebrala ke svému Ženichovi 
čistá a s rozžatou lampou.

* * *

S. M. Paschalis Jahnová byla od chví
le smrti považována za vzor čistoty pro 
mladé. Pochována byla na sobotínském 
hřbitově (poblíž vchodu do sakristie), 
za účasti kněží a zástupů věřících, kte
ří o ní hovořili s úctou jako o „Białej 
różi z Czech“. U její rakve klečel dlou
hé desítky minut i vedoucí místní buňky 
NSDAP, v předchozích letech zapřisáhlý 
nepřítel Církve svaté. Byla jeho ná hlá du
chovní proměna prvním zázrakem mladé 
mučednice?

* * *

Tolik úryvek z knihy. Od 11. červ
na 2022 mohou věřící přijíždět k její
mu hrobu v Sobotíně a vzývat u něj tu, 
která je v něm uložená, jako blahoslave
nou. Stejně tak se jako k blahoslaveným 
mohou obracet o přímluvu na devět dal

vou (*1887), zaplativší smrtí za srdnatou 
obranu svých svěřenkyň; bl. s. M. Sabi
nu Thienelovou (*1909), úspěšné hájící 
svou čistotu, řeholnici, kterou zasáhl zá
hadný projektil ihned poté, co zopakova
la svou prosbu k Matce Boží, aby moh
la zemřít jako panna; bl. s. M. Melusii 
Rybkovou (*1905), energicky bránící ji
nou bezmocnou oběť a následně se sama 
ubránivší znásilnění; a bl. s. M. Acutinu 
Goldbergovou (*1882), jež zahynula ve 
chvíli, kdy se statečně postavila na obra
nu mladých chovankyň kláštera, aby hájila 
jejich panenství. Příběhy těchto devíti ře
holnic zachycuje výše zmíněná kniha, na 
niž najdete upoutávku na poslední straně 
tohoto čísla Světla.

Liturgická památka blahoslavených 
sester sv. Alžběty připadá na 11. květen.

ších alžbětánekmučednic, jmenovitě na: 
bl. s. M. Edelburgis Kubitzkou (*1905), 
zastřelenou poté, co se vzepřela dalšímu 
brutálnímu znásilnění; bl. s. M. Rosarii 
Schillingovou (*1908), několikrát brutál
ně znásilněnou a zastřelenou den nato roz
vztekleným velitelem, když svou rozhod
ností zastavila další jeho chlípné choutky; 
bl. s. M. Adelu Schrammovou (*1885), 
provrtanou kulkami při hájení čistoty své 
i další ženy; bl. s. M. Felicitas Ellmerero
vou (*1889), bránící svou představenou 
před surovostí vojáků a umírající se zvo
láním „Ať žije Kristus Král!“ na rtech po
té, co odmítla nestoudné návrhy rudoar
mějcovy; bl. s. M. Sapientii Heymannovou 
(*1875), zahynuvší při zastání se mladší 
spolusestry před dotírajícím sovětským 
vojákem; bl. s. M. Adelheidis Töpfero

Papež o alžbětánských mučednicích: Kéž nám 
pomáhají statečně dosvědčovat evangelium
Při modlitbě Anděl Páně v neděli 12. června papež František připomněl de

set nových blahoslavených – sester sv. Alžběty, jejichž mučednictví na sklon
ku druhé světové války bylo uznáno při sobotní beatifikační slavnosti v Polsku.

„Včera byly v polské Vratislavi blaho-
řečeny sestra Paschalis Jahnová a devět 
jejích spolusester, mučednic z kongre-
gace sester sv. Alžběty, zavražděných 
na konci druhé světové války v kontex-
tu nepřátelskému vůči křesťanské víře. 
Těchto deset řeholnic, ačkoli si byly vě-
domy hrozícího nebezpečí, zůstalo u sta-
rých a nemocných lidí, o které pečovaly. 
Kéž jejich příklad věrnosti Kristu pomá-
há nám všem, a zejména křesťanům pro-
následovaným v různých částech světa, 

abychom statečně svědčili o evangeliu. 
Prosím o potlesk pro nové blahoslave-
né!“ vyzval papež František po neděl
ní modlitbě Anděl Páně.

Sobotní beatifikační obřad ve vrati
slavské katedrále vedl kardinál Marcello 
Semeraro, prefekt Kongregace pro bla
hořečení a svatořečení. Českou republi
ku reprezentovali olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner a ostravskoopav
ský biskup Mons. Martin David.

Podle www.vaticannews.va/cs.html
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Blahoslavený Fra Angelico (asi 1395 – 1455): Ustanovení Eucharistie

V jednom nezveřejněném po
selství hovořila Panna Maria 
v Medžugorji o přijetí svatého 

přijímání. Vizionářka Vicka sdělila sestře 
Emanuele Maillardové: „Královna míru 
řekla, že nemáme přicházet na mši sva
tou v posledním okamžiku, ale že je tře
ba si najít dostatek času na to, abychom 
své srdce připravili na Ježíšův příchod.“

To je smysluplné, neboť každá velká 
událost si vyžaduje přípravu. A když se 
hlouběji zamyslíme, zjistíme, že v našem 
pozemském životě neexistuje žádná vět
ší událost než sjednocení duše se samot
ným Bohem.

Boží služebnice sestra Benigna Conso
lata Ferrerová z Turína to velice výstižně 
vyjádřila slovy: „Jedno svaté přijímání je 
hodnotnější než celý vesmír, protože ce
lé stvoření je dílem pouze jednoho jedi
ného slova z Božích úst. Ve svatém při
jímání však vlastníš Boha, samotného 
Stvořitele.“ Proto řekl Pán Ježíš sestře 
Benigně: „Čím lépe se duše připraví na 
přijetí svatého přijímání, tím větší užitek 
z něho získá.“

Jak se dá dobře připravit?

Nejprve si musíme uvědomit, koho ve 
svatém přijímání vlastně přijímáme: naše
ho Boha a Pána, našeho Stvořitele a Spa

sitele, našeho lékaře, rádce a učitele, ženi
cha naší duše. Když ho milujeme a když 
mu důvěřujeme, tehdy budeme toužit, 
abychom ho přijali. Čím větší je naše lás
ka k němu, tím silnější bude i naše touha 

po něm. To víme na základě každého při
rozeného lidského vztahu lásky. Jelikož 
však Boha nevidíme a ani působení jeho 
příchodu do naší duše ve všeobecnosti 
poctivě neprožíváme, není pro nás snad
né vzbudit po něm touhu a udržovat ji ži
voucí, ačkoliv tato touha je vždy hluboce 
přítomna v naší duši; vždyť každý člověk 
touží po tom, aby byl naplněn Boží lás
kou. Když však máme tuto touhu a lásku 
prožít, musíme se snažit o to, abychom 
se zřekli naplnění některých pozemských 
tužeb, především těch, které jsou sobec

Příprava na svaté přijímání

„Neexistuje žádný účinnější pro-
středek k posvěcení duše než přistu-
pování ke stolu Páně. A kdybyste si 
tímto prostředkem správně poslouži-
li, zakrátko byste byli naplněni Bo-
ží láskou, neboť už i jedno jediné 
svaté přijímání může posvětit duši.“ 
(sv. Marie Magdaléna de′ Pazzi)

ké, a proto hříšné. Zříkáme se jich z lásky 
k Bohu, abychom vytvořili prostor jemu.

Přání dobra všem lidem

Když nás Panna Maria prosí o to, aby
chom nepřicházeli na mši svatou na po
slední chvíli, chce nám pomoci, abychom 
na liturgii byli přítomni srdcem i myslí. 
Svatý Alfons Maria de Liguori ve své kni
ze Cesta lásky (velmi cenné a doporučo
vané čtení) radí připravit se „aspoň půl 
hodiny vroucí modlitbou“; to znamená 
odevzdat Pánu všechny starosti a problé
my, které nás zaměstnávají, a tak se stát 
vnitřně klidným a svobodným pro Boha. 
Nejlépe nám přitom, samozřejmě, může 
pomoci Panna Maria. Svatá Terezie od Dí
těte Ježíše říká: „Představuji si svoji duši 
jako volné prostranství a prosím nejsvětěj
ší Pannu, ať z něho odstraní veškerý ná
nos, který by mohl zabránit tomu, aby by
lo opravdu volné.“

Často se nedokážeme úplně zklidnit, 
protože nás zaměstnává nějaké zranění 
anebo utrpěná nepravost. A zde nám ra
dí sv. Marie Magdaléna de′ Pazzi. Co do
poručuje tato velká mystička a karmelitka 
svým spolusestrám v klášteře ve Florencii, 
to neplatí jen pro řeholnice, ale pro kaž
dého z nás: „Máteli s bližním nějaký pro
blém, snažte se, abyste před přijetím sva
tého přijímání vzbudili vůči všem lidem 
postoj přání dobra a laskavosti!“

Krátce před přijetím  
svatého přijímání

Když jsme na slavení mše svaté aspoň 
takto připraveni, s radostí budeme očeká
vat okamžik svatého přijímání. Pokud se 
navzdory všemu znovu dostaví roztržitost, 
opět se před přijetím svatého přijímání sou
střeďme. Svatá Marie Magdaléna de’ Pazzi 
doporučuje: „Krátce předtím, než přijme
te Ježíše, si ještě jednou uvědomte, že je 
to Bůh, kterého přijímáte. Pokud se totiž 
stane, že ze svatého přijímání nemáme uži
tek, tak je to většinou proto, že si neuvědo
mujeme, že přijímáme samotného Boha.“

Jelikož je jedním z povolání Panny Ma
rie doplnit to, co nám schází, můžeme 
si vytvořit pěkný zvyk a na cestě k přije
tí svatého přijímání ji vždy poprosit, aby 
nám ona darovala svoji lásku k eucharis
tickému Pánu.

Z Víťazstvo Srdca 139/2021  
přeložil a upravil -dd-
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Duchovní svaté přijímání – za
staralá forma zbožnosti, ane
bo vysoce aktuální téma? Ješ

tě nedávno jsme si nedokázali byť jen 
představit, že nebude možné zúčastnit 
se nedělní mše svaté a ani tak snadné 
přijmout Pána Ježíše ve svatém přijímá
ní. Ale pro mnohé se to stalo bolestnou 
realitou. Pravdou je, že i před korona
krizí starší a nemocní lidé často nemě
li možnost přijít do kostela a přijmout 
Eucharistii. Pro tyto situace svatý papež 
Jan Pavel II. ve své eucharistické encyk
lice (Ecclesia de Eucharistia) doporuču
je duchovní svaté přijímání, které spočívá 
v tom, že Pána Ježíše pozveme do svého 
srdce skrze upřímnou touhu a lásku. Sva
tý Tomáš Akvinský napsal, že ten, kdo 
má touhu po Svátosti, může dosáhnout 
účinku Svátosti, ačkoli ji věcně nepřijímá. 
Znamená to, že jednoduchým duchovním 
přijímáním může do otevřeného a připra
veného srdce proudit stejné množství mi
lostí jako skrze svátostné přijímání. Tato 
pravda byla velkou útěchou pro řeholníky 
a věřící zejména v době, kdy nebylo zvy
kem každý den přijímat Eucharistii svá
tostným způsobem.

Svatý Leonard z Porto Maurizio 
(1676–1751), jeden z nejúspěšnějších 
italských lidových misionářů, důrazně 
povzbuzoval věřící: „Duchovní svaté při
jímání je skutečný poklad, který naplňu
je duši nekonečným množstvím dober. 
Často přijímejte duchovně... Budeteli to 
dělat vícekrát denně, během jednoho mě
síce bude vaše srdce zcela proměněno.“

Jak duchovně přijímat?

Jednoduchými, upřímnými slovy mů
žeme poprosit Pána Ježíše, aby přišel do 
naší duše. Můžeme si též vybrat modlit
bu, jako je například tato, kterou doporu
čoval sv. Alfons Maria de Liguori:

„Můj Ježíši, věřím, že jsi v Nejsvětější 
svátosti oltářní skutečně přítomen. Miluji 
tě nade všechno a chtěl bych tě přijmout 
do svého srdce. Nyní tě však nemohu při
jmout svátostně, proto tě prosím, přijď 
ke mně aspoň duchovně do srdce! Ob
jímám tě, děkuji ti a v lásce se s tebou 
spojuji. Nedopusť, abych se od tebe od
loučil. Amen.“

Duchovní svaté přijímání
brání chodit do kostela, duchovní svaté 
přijímání zřejmě nebude mít stejný úči
nek jako přijímání eucharistického Pána 
pod způsobami chleba a vína. Tehdy totiž 
je naše duše příliš málo otevřená milos
ti. Lhostejnost a pohodlnost zužují duši 
tak, že je vnímavá pouze povrchně. Avšak 
bolest z nemožnosti přijímat Eucharistii 
zvyšuje v milující duši touhu, čímž ji ote
vírá milosti. Proto je tak důležité dobře 
se připravit na svaté přijímání – duchov
ní, anebo eucharistické, a to upřímnou lí
tostí a vzbuzením touhy po Pánu Ježíši. 
Stejně potřebné je i poděkování po sva
tém přijímání, jak byla o tom řeč v před
cházejícím článku.

Mimořádný zázrak

Pravděpodobně nejpůsobivější pří
klad duchovního svatého přijímání, kte
ré Bůh potvrdil zázrakem, se udál v živo
tě florentské světice Juliány Falconieriové 
(1270–1341), zakladatelky Služebnic Pan
ny Marie, ženské větve řádu servitů. Na 
sklonku života měla vážné žaludeční po
tíže, takže už nemohla přijímat potravu. 
Když prosila o svaté přijímání, kněz se 
obával, že nebude moct přijmout už ani 
svatou hostii, a tak ji požádal, aby Pána 
Ježíše přijala duchovně. Když jí kněz udě
lil pomazání nemocných, její touha při
jmout Kristovo Tělo byla tak silná, že pro
sila, aby se mohla na svatou hostii aspoň 
podívat. Slavnostně tedy přinesl Nejsvě
tější svátost k jejímu lůžku, ale zamítl její 
žádost, aby hostii mohla alespoň políbit. 
A tak ho Juliána v slzách prosila, aby jí 
položil Nejsvětější svátost na srdce. Kněz, 
překvapený tak toužebnou láskou, nechal 
na hruď umírající řeholnice rozprostřít bí
lou látku a položil na ni korporál s Nej
světější svátostí. Sotva se tak stalo, hostie 
před očima přítomných zmizela! Juliána 
se slovy „Můj sladký Ježíši“ zemřela pl
ná radosti. Když sestry umývaly její tě
lo a připravovaly ho na pohřeb, shledaly 
v blízkosti srdce zesnulé podobu hostie 
s křížem vtisknutým do těla. Papež Kle
ment XII. potvrdil tento zázrak kanoni
zací Juliány v roce 1737.

Z Víťazstvo Srdca 140/2021  
přeložil a upravil -dd-

Ano, Bůh nám ve své všemohoucnos
ti může dát při duchovním svatém přijí
mání tytéž milosti, jaké dostáváme při 
svátostném přijímání; nikoliv však teh
dy, když člověk z nedbalosti, vlažnosti či 
pohodlnosti vynechá návštěvu kostela, ač
koli by tak mohl učinit. Zde musí každý 
před Pánem upřímně zpytovat svědomí. 
Možná je příjemnější sedět na pohovce 
v obýváku a poslouchat mši svatou v rá
diu, sledovat ji v televizi anebo prostřed
nictvím internetu. Snad se nám dokonce 
zdá, že se snadněji soustředíme, anebo 
si myslíme, že si vyslechneme lepší ho
milii. Pokud nám však takovéto důvody 

Mramorová socha sv. Juliány  
v chrámu sv. Petra v Římě,  
jejímž autorem je P. Campi
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DOTYK KVĚTEM,  
DOTYK TRNEM
Libor Rösner • Ilustrace s. M. Felicyta 
Sszewczyk

Tato kniha rozhodně není snadným 
čtením. Nikoliv proto, že by byla psána 
příliš učeně, ale kvůli záležitostem, o kte
rých pojednává. Seznámíte se v ní s osu

dy deseti sester z kongregace sester sv. Alžběty (blahořečeny 
12. 6. 2022), jež všechny nalezly smrt ve 2. světové válce z ru
kou vojáků Rudé armády při hájení svého řeholního slibu čis
toty, případně při hájení druhých. Je to deset příběhů konfron
tace dobra a zla, v nichž mrazí z absence lásky a lidskosti na 
straně jedné a z jejich přemíry na straně druhé. Nihil obstat 
dal knize Mons. Martin David, apoštolský administrátor ost
ravskoopavské diecéze.

Matice cyrilometodějská s. r. o. pro Kongregaci sester 
sv. Alžběty • Váz., 138x199 mm, 112 stran, 148 Kč

NOVÉNA KE SV. OTCI PIOVI
Angelo Giubelli • Z italštiny přeložil Mgr. Jiří 
Gračka

Každý den novény ke cti sv. Otce Pia z Pietrel
ciny obsahuje mj. krátký úryvek z Písma svatého, 

myšlenku ze světcových dopisů a modlitbu spojenou s konkrét
ním úmyslem. Brožurku oživuje několik barevných fotografií 
ze života Otce Pia. Vyšlo s církevním schválením.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Dotisk prvního vydání 
Brož., 102x142 mm, 24 stran, 35 Kč

EVANGELIUM NA KAŽDÝ DEN 2023
Autor podnětů k rozjímání P. Karel Moravec

Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro 
ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie círk
ve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým 
komentářem. Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Je 
zde také vždy odkaz na ostatní liturgická 
čtení a informace o slavnosti, svátku či 
památce daného dne. V závěru knížky je 
uveden mešní řád.

Paulínky  
Brož., 100x145 mm,  

488 stran, 129 Kč

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Praktické vydání liturgického kalendáře na rok 2023 na ces

ty nebo ke vložení do velkých pracovních diářů či Biblí. Každá 
stránka obsahuje jeden týden. Dny jsou 
barevně odlišeny podle liturgického ob
dobí či svátku.

Paulínky 
Brož., 85x145 mm,  

křídový papír,  
64 stran, 59 Kč
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