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Klikatá cesta ke kapucínkám

„Chceš mi patřit?“ – to byla první 
slova, která od Pána Ježíše uslyšela Pie-
rina (pozdější sestra Konsolata) Betro-
ne. Byl 8. leden roku 1916. Dívka tehdy 
měla 13 let, žila s rodiči a s příbuznými 
v jižní Itálii, chodila do školy a pomáha-
la otci v obchodě. Její budoucnost byla 
spojena s převzetím rodinného podniku 
a to byl naprosto jasný scénář pro její do-
spělost (podobně jako že se vdá). Takže 
když oznámila, že se chce zcela zasvětit 
Bohu, uslyšela od otce: „To bych tě radě-
ji viděl mrtvou než řeholnicí!“ Navzdory 
odporu rodičů Pierina v 21 letech začala 
realizovat své povolání, vstoupila do Insti-
tutu dcer Marie Pomocnice pátera Boska.

Po prvotním nadšení se u Pieriny do-
stavilo období pochybností, pokušení 
i duchovního očišťování, se kterým si sa-
ma nedokázala poradit. Následně se rok 
a půl rozhodovala, že salesiánskou 
řeholi opustí. Začala pro ni těžká, 
tři roky trvající doba hledání nové-
ho kláštera, až nakonec zaťukala na 
bránu klarisek kapucínek v Turíně 
a byla tam přijata. „Nic mne ke ka-
pucínkám netáhne – odřeknutí se je 
naprosté!“ napsala. A přece v tom 
klášterním společenství nalezne po-
koj, prožije zbytek života a bude se 
jí tam zjevovat Pán Ježíš.

Poselství z nebe

„Převážně je tomu tak, že mi ně-
jaká neviditelná síla přikazuje vzít 
v chóru do ruky tužku a psát. Po-
tom jsem překvapená tím, co jsem 
napsala, a vidím, že to všechno má 
pečeť lásky Ježíšova Srdce, té lásky, 
která – skrze mlčení ve mně zacho-
vávané – odhaluje jeho přítomnost. 
Ježíš tě miluje, miluje nás, to všech-
no,“ zapisovala ve svých denících 
sestra Konsolata. Na vybídnutí du-
chovního vůdce P. Lorenza Salese 
řeholnice do sešitu podrobně zapi-
sovala nejenom svoje vnitřní vjemy 

Maria Zboralská

Mystička z Turína – sestra Konsolata Betrone
„V lůně církve budeš důvěrou“ – to je slib, který Pán Ježíš dal italské kapucínce na počátku 20. století. Nebylo to jediné 

poslání, jakým ji pověřil její Zmrtvýchvstalý. Kým byla sestra, ke které mluvil Bůh?

ka k Ježíši znamená dělat spoustu věcí; 
ale Ježíš, počínaje už od svatých rekolek-
cí před první profesí, mi řekl: »Staráš se 
o příliš mnoho věcí, a potřebuješ jenom 
jednu věc: milovat mne!«“ Láska, dětinská 
odevzdanost a důvěřivost, to jsou součás-
ti spirituality, kterou Pán Bůh odevzdal 
sestře Konsolatě a ve kterých vzrůstala 
a které propagovala, jak jenom mohla. 
Není to nová cesta v církvi, ale taková, 
co vychází z evangelia a je nově objeve-
na v 19. století sv. Terezií od Dítěte Ježí-
še. To právě Malá Terezie byla inspirací 
pro sestru Konsolatu. Když četla karme-
litčiny Dějiny duše, sestra Betrone zatouži-
la z celého srdce jít malou cestou, žít lás-
kou a „milovat Ježíše, jak ho ještě nikdo 
nikdy nemiloval“. Později tu touhu rozšíří 
ještě o dva další rozměry: „trpět, jako ni-
kdo nikdy netrpěl, a zachraňovat pro Je-
žíše duše, jak nikdo ještě nezachraňoval“.

Sestra Konsolata odpovídala velkoduš-
ně na prosbu Pána Ježíše, aby v je-
ho rukou byla „poslušným nástrojem 
jako pero, jehož se používá, když se 
chce, a které neklade sebemenší od-
por“. Kapucínka si byla vědoma své 
slabosti a toho, že bez milosti Boží je 
odsouzená k pádu. Jako dítě všech-
no přijímala z rukou dobrého Boha: 
stejně tak radostné zážitky jako utr-
pení fyzické či duchovní. Vzrůstala 
v neomezené odevzdanosti Bohu.

Pánu Ježíši se líbila její důvěřivost, 
v roce 1935 řekl: „Kdybys v dosaho-
vání vrcholu pokládala důvěru v sebe 
samou za dostačující nebo se opíra-
la výlučně o některé z mých stvoře-
ní, posouvala by ses tempem slimáka; 
ale ty důvěřuješ jenom Ježíši, hledáš 
oporu ve Všemohoucím, proto bu-
du já konat divy, budeme kráčet kro-
ky giganta. Neboj se nikdy ničeho. 
Vždy skládej veškerou svoji důvěru 
jenom v Ježíše, i tehdy, když se tvo-
je duše hroutí v temnotě a ta tě ce-
lou pohlcuje. Tehdy ještě usilovněji 
opakuj: »Ježíši, už tě nevidím. Ježíši, 
už tě nevnímám, ale Ježíši, já ti dů-

nebo intuice, ale také slova Pána Ježíše, 
která určoval přímo jí. To vlastně ji, po-
kornou, vnějškově ničím se neodlišují-
cí sestru, plnící běžné úkoly kuchařky, 
vrátné, ševce, sekretářky i ošetřovatelky, 
si Pán Ježíš vybral, aby se jí zjevil a pře-
dal poselství světu. Do smrti v roce 1946 
sestra Konsolata zažívala mystická setká-
ní se Snoubencem (obzvláště intenzívní 
v letech 1935–1936). Kapucínka slyšela 
také Boha Otce, Matku Boží i některé sva-
té. V předaných slovech Bůh ujišťuje o své 
nekonečné lásce k hříšníkům, mluví o po-
třebě důvěry i pokory a o významu utrpe-
ní. Osobně také doprovází sestru Konso-
latu a ukazuje její zvláštní misii v církvi.

Duchovní spřízněnost  
s Malou Terezií

„V prvních letech mého pobytu u ka-
pucínek,“ vzpomínala sestra Konsola-
ta po letech, „jsem se domnívala, že lás-
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ství Božího Syna, a kdo uslyší, bu-
de žít. (…) Protože se řídím láskou, 
odpouštím všem. Napiš to, že mo-
je Srdce se nedokáže postavit poru-
šením lásky svých bídných stvoření 
a vzhledem k jedinému milostiplné-
mu úderu srdce jsem připraven zapo-
menout na celou minulost hrozných 
svatokrádeží. Ne, nikoho z tvých 
bratří a sester, kteří se ke mně vrá-
tí cestou lásky, já nezatratím. Niko-
ho! Napiš to!“

Sestra Konsolata tím, že souhla-
sila stát se obětí za obrácení bratří 
i sester, musela nést veliké duchovní 
důsledky tohoto rozhodnutí. Poně-
vadž ty osoby nejčastěji žily v nečis-
totě (nejedenkrát v civilních svazcích 
manželských), kapucínka prožívala 
veliká pokušení proti čistotě. Bylo to 
pro ni tím náročnější, že v dětství je-
den špatný člověk usiloval o její ne-
vinnost. Satan se mnohokrát pokou-
šel vzít sestře Betrone pokoj ducha, 
navazoval na ty rány a zkoušel ji pře-
svědčit, že z toho důvodu není hod-
na žít v řeholi. Sestra se však držela 

slov Pána Ježíše, který ji přesvědčo-
val: „Pamatuj, že žádná nepřístojnost, 

kterou nechceš, není vinou, ale příležitostí 
klást odpor. Bojuj s klidem a s ovládáním 
sebe, a nepřítel bude vždy odražen. Sebe-
ovládání, klid a lhostejnost; vnitřní sjedno-
cení s Ježíšem aktem lásky. Měj odvahu!“ 
V čase pokoušení se řeholnice obracela ta-
ké na Matku Boží: „Jediné Zdrávas, Maria 
– a všechno se zklidní,“ napsala.

Tři sešity

V roce 1939 byla sestra Konsola-
ta vzhledem k rozrůstající se komunitě 
v Turíně poslána do nové fundace kapu-
cínek v Moriondu. Tam se nakazila tu-
berkulózou od sestry, o kterou se starala. 
Tělo sestry Betrone, oslabené hrdinskou 
askezí a nedostatečnou výživou, nedoká-
zalo nemoc překonat. Nepomohl ani ně-
kolikaměsíční pobyt v sanatoriu. Kapucín-
ka až do konce statečně snášela utrpení. 
Pamatovala na slova, která jí řekl Pán Je-
žíš: „Zapamatuj si a drž se toho pevně, že 
v každé zkoušce ti dám také sílu, abys ji 
snesla, proto se ničeho neboj. Já tě milu-
ji a stále na tebe myslím, a ty se zabývej 
jenom tím, že mi budeš projevovat lásku. 
Den co den budu k tobě přicházet, budu 

věřuji.« A tak v každé zkoušce. Tvo-
je důvěra do mě kladená je velká, 
Konsolato, ať se ve dnech zkoušky 
stane heroic kou. Pamatuj si vždyc-
ky, že v lůně tvé matky církve máš 
být a budeš důvěrou.“

Neustávající akt lásky

Sestra Betrone toužila plnit Je-
žíšovu vůli, a ne činit zadost ne-
dostatkům své slabé přirozenosti. 
Odevzdávala postupně všechno Bo-
hu – přídavky jídla (i tak skrovné), 
vyjadřování zbytečných myšlenek 
či slov. Svým Božským Snouben-
cem byla pozvána k „neustávající-
mu aktu lásky“, který spočíval v hr-
dinském „ano“ ve všem pro Ježíše: 
v setrvávání v ustavičném aktu lás-
ky k Bohu srdcem, v „ano“ všem dí-
ky úsměvu, vnímajíc ve všech Ježí-
še a přijímajíc je jako Ježíš, i „ano“ 
vůči všemu (také k Božím požadav-
kům) s vděčností. Tento akt souvi-
sel s nejznámější větou z Konsolati-
ných dopisů: „Ježíši, Maria, miluji 
vás, zachraňte duše!“ Jak objasňu-
jí sestry klarisky kapucínky z Ostro-
va Velkopolského, opatrovatelky dě-
dictví sv. Konsolaty: „Není to obyčejná 
střelná modlitba, kterou je třeba zašep-
tat, ale především vnitřní duchovní cesta 
lásky, vedoucí k důvěrnému spojení s Bo-
hem, aby se tak odpovídalo na Ježíšovu 
touhu: »Chci, aby proud lásky plynul ze 
země do nebe.«“

Sestra Betrone v neustálém opaková-
ní aktu vyjadřovala svoji lásku k Bohu 
i k Marii, ale také vroucí touhu po spá-
se lidí. Protože žila v klauzurním klášte-
ře a kromě sester neměla den co den žád-
ný kontakt s jinými osobami, směřovala 
její apoštolská horoucnost daleko za zdi 
kláštera, Turína či Itálie. Všem prostřed-
nictvím své korespondence, modlitby 
a obětovaného utrpení hlásala poselství 
o Božím milosrdenství a touze každého 
člověka po věčném životě. Týkalo se to 
především členů její rodiny a „maličkých“ 
– tedy duší svěřených do jejího opatrová-
ní, které toužily žít duchem dědictví Boží-
ho. „Konsolato,“ žádal Pán Ježíš, „hlásej 
malým duším, všem, moji nevypověditel-
nou laskavost; sděluj světu, jak já jsem 
dobrý a mateřský, a že od svých stvoření 
na oplátku žádám jenom lásku.“

Bratři a sestry

V roce 1934 nabídl Pán Ježíš sestře 
Konsolatě jako zvláštní úkol péči o spá-
su jejích „bratří a sester“, čili kněží a za-
svěcených osob, které se zpronevěřily 
kněžským svěcením a porušily sliby čis-
toty, chudoby a poslušnosti. Vykupitel 
se s kapucínkou dělil o bolest, jakou mu 
způsobují kněžské duše, které žijí v těž-
kých hříších (obzvláště v nečistotě, pýše, 
chtivosti, lakomství a ambicích) a slouží 
mše svaté: „Konsolato, ani nevíš, jakou 
bolest pociťuje moje Srdce v každé den-
ní hodině (…), kdy mě nějaký hlas přivo-
lává z nebe na zem do nečistých rukou 
a svatokrádežných srdcí. Cožpak nechá-
peš celou tu hrůzu? Já, nekonečná čisto-
ta, musím sestupovat do nečistých rukou 
a srdcí? Ach! Chápeš vůbec, Konsolato, 
celé moje utrpení?“

Ale Pán Ježíš neodnímá své milosrden-
ství těmto osobám a čeká na ně. Sestře 
Konsolatě předal následující slova: „Sku-
tečně, říkám ti pravdu, že přichází hodina, 
vlastně už je tu, kdy tvoji ubozí a nešťast-
ní bratři a sestry uslyší hlas milosrden-
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se s tebou dělit o svoji lásku, svoji věr-
nost a svoji sílu, která ti vystačí pro sná-
šení každodenního utrpení. Ne, neboj se 
ničeho: ty víš, že tě velice miluji.“

Sestra Konsolata trpěla hrdinsky, a po-
něvadž Boha nekonečně milovala, zasvě-
tila svůj život spáse duší. V roce 1942 
vyjádřila velikou touhu: „Ve svých nej-
vroucnějších modlitbách teď prosím o to, 
abych milovala Ježíše tak, jak ho nikdy 
nikdo nemiloval ani milovat nebude, aby 
pro něho byly spaseny duše tak, jako je 
nikdo nikdy pro něho nezachraňoval ani 
zachraňovat nebude. A to mu opakuji až 
do omrzení při každém zastavení křížo-
vé cesty. Jedinou nadějí na získání toho 
všeho je mi ustavičná modlitba. Vím, že 
sama jsem ubohá, nestálá a špatná, ale 
vím také, že on je všemohoucí, proto me-
zi tou maličkou a dobrým Bohem je po-
staven most důvěry. A navzdory své kraj-
ní ničemnosti věřím, že mi Ježíš dá to, 
po čem toužím.“ Pán Ježíš odpověděl na 
prosbu sestry Konsolaty a slíbil jí, že do-
sáhne tří vysněných vrcholů: „lásky, utr-
pení, duší“.

Kapucínka se až do konce nevzdáva-
la a všechno obětovala pro spásu duší. 
V Deníku napsala: „Dnes ráno jsem po-
chopila, že svatí jsou v nebi, protože bo-
jovali. Je tedy mým rozhodnutím statečně 
bojovat v těch dnech, které mi ještě zby-
ly, abych neztratila ani trochu lásky, což 
mi dovolí přijímat Ježíše ve všech a sná-
šet všechno v mlčení. Satan mi překáží 
různými způsoby v pokračování skutků 
lásky. Ó Jezu, pomoz mi bojovat, překo-
návat sebe, všechno a beze strachu postu-
povat kupředu až do večera mé smrti!“

Sestra Konsolata Betrone zemřela 
18. července 1946. V roce 2019 papež 
František uznal hrdinství jejích ctnos-
tí, udělil jí titul ctihodné služebnice Bo-
ží. K beatifikaci schází jen zázrak na její 
přímluvu. Plodů modliteb mystičky do-
sáhlo mnoho osob, podle příslibu Pána 
Ježíše: „Moje Konsolato, důvěřuj mi! Po-
tom, po tvé smrti, ti dovolím konat dobro 
ve světě. (…) Budeš Konsolata (Utěšitel-
ka) všech a Konsolata pro všechny, pro 
dítě i starce, pro nevinného i pro hříšní-
ka, pro lilii bílou i lilii zablácenou: Kon-
solata pro všechny.“

Z Miłujcie się! 1/2022 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

„Vždycky mě považuj  
za dobrého“

Pán Ježíš si podobně jako sv. Fausty-
ně i sestře Konsolatě stěžuje, že lidé ne-
znají jeho dobrotu a lásku. „O tom, že já 
jsem svatý, všichni vědí, ale že jsem dob-
rý – ne všichni,“ naříká. „Ach, kdybych 
mohl vstoupit do každého srdce a vlít do 
něho prameny něhy své lásky!“ přál si. 
Na otázku sestry Konsolaty, jaké jméno 
Boha nejlépe vystihuje jeho přirozenost, 
Pán Ježíš odpovídá: „Láska nezměrná“, 
„Dobrota nekonečná“.

Boží milosrdenství je nekonečné, člo-
věk je však svobodný a může o Boží lás-
ce pochybovat. „Já ponechávám všem 
svobodu, nenutím k ničemu, ale nedůvě-
ra ve vztahu ke mně zraňuje mne samé-
ho. Ne, já vás nenutím věřit v projevy mé-
ho milosrdenství skrze zázraky. Rovněž 
během mého pozemského života, a to je 
napsáno ve svatém evangeliu, podmínkou 
k obdržení mých milostí byla vždycky ví-
ra. »Můžeš věřit? Pro věřícího je všech-
no možné.«“

První odpovědí na Boží milosrdenství 
je víra, důvěřování Božímu milosrdenství 

i moci. O tom, jak velmi Pán Bůh oceňu-
je takový postoj, přesvědčuje sestru Kon-
solatu: „Duše doufající jsou těmi, co při-
jímají moje milosti. Nesmírné je moje 
zalíbení v duších doufajících. Jestliže se 
mi chceš zalíbit, víc mi důvěřuj. Jestliže 
se mi chceš nekonečně líbit, důvěřuj mi 
nekonečně.“ Pán Ježíš radí sestře Konso-
latě, aby rovněž ve chvílích pokušení ne-
ztrácela víru a nadále se svěřovala Bohu: 
„Vidíš, Konsolato, nepřítel učiní všech-
no, aby otřásl bezmeznou důvěrou, ja-
kou máš ke mně. Ty zase nikdy nezapo-
mínej, že JÁ JSEM a že jsem rád jedině 
dobrým a milosrdným. Pochop, Konso-
lato, moje Srdce; snaž se porozumět mé 
lásce a nikdy, ani na chvíli, nikdy nedo-
vol, aby nepřítel vstoupil do tvé duše s ně-
jakou myšlenkou nedůvěry! Vždycky Mě 
považuj za dobrého.“

„Nestvořil jsem vás  
pro peklo, ale pro nebe“

Pán Ježíš zdůrazňuje, že posledním 
povoláním člověka je věčný život ve spo-
lečenství s Nejsvětější Trojicí v nebi, sva-
tost. „Kdybys věděla, jak velice se raduji, 
když se duše stává svatou! Všichni se mu-

Maria Zboralská

„Já jsem jenom dobrý!“
Před 2. světovou válkou, když se Pán Ježíš zjevoval sv. Faustyně, svá poselství 

směroval také italské kapucínské sestře Konsolatě Betrone. Čeho se týkalo toto 
poselství?

POUTĚ U STARÉ MATKY BOŽÍ V ŽAROŠICÍCH V ZÁŘÍ 2022
3. září – první mariánská sobota – malá pouť • 13.00 žehnání pramene ve Zdravé Vodě • 17.00 rů-
ženec • 17.30 poklona Panně Marii • 18.00 mše svatá (R. D. Marian Rudolf Kosík, O.Praem., opat 
novoříšský), průvod, svátostné požehnání a rozloučení s poutníky.

7. září – Domácí pouť • 17.30 pobožnost u kaple na Silničné a průvod do Žarošic • 19.00 mše 
svatá a novokněžské požehnání.

10. září – ZLATÁ SOBOTA U STARÉ MATKY BOŽÍ – hlavní pouť • 7.00 mše svatá • 11.00 mše sva-
tá ve slovenštině • 13.00 žehnání pramene ve Zdravé Vodě a průvod do Žarošic • 14.30 modlit-
ba růžence • 15.00 korunka Božího milosrdenství • 15.15 křížová cesta • 16.00 mše svatá • 
17.15 poklona Panně Marii • 18.00 hlavní mše svatá (Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný bis-
kup pražský), průvod se sochami a svátostné požehnání, po skončení v kostele mše svatá ve slo-
venštině • 22.00 v kostele žarošské poutní zpěvy a modlitby • 24.00 půlnoční mše svatá – kos-
tel otevřen přes celou noc.

11. září – 6.00 ranní chvály • 7.00, 8.30, 10.00 a 11.15 mše svatá • 14.30 litanie a svátostné 
požehnání.

13. září – Mariánská pouť • 18.30 růženec • 19.00 mše svatá (Mons. Josef Nuzík, pomocný bis-
kup a administrátor olomoucké arcidiecéze) a světelný průvod.

Během poutních slavností bude také příležitost ke svátosti smíření. Na Zlatou sobotu zveme 
krojovaná procesí s mariánskými sochami.
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KOSTELNÍK • PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
Editor Jan Graubner

Služba kostelníka je posvátná, neboť on je 
strážcem a správcem svatého místa, Božího 
domu. Aby mohli kostelníci konat svou služ-
bu dobře, vznikla na přání mnohých tato pří-
ručka pojednávající o celé škále kostelnických 
činností, které však v mnoha případech nedělá 

kostelník sám. Kniha je rozdělena do sedmi základních oddílů: 
I. Kostel – Bohoslužebná roucha – Bohoslužebné nádoby a kni-
hy, II. Asistence – Běžná služba kostelníka, III. Význačné slav-
nosti a svátky během církevního roku, IV. Aranžování v kostelích 
– Květinová výzdoba, V. Úklid kostela a praní kostelního prádla, 
VI. Pravidelná údržba sakrálních předmětů a historicko-kulturně 
cenného mobiliáře kostelů, VII. Modlitby.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Třetí, upravené vydání, dotisk 
Brož., 120x190 mm, 166 stran, 168 Kč

TAJEMSTVÍ PRAŽSKÝCH KLÁŠTERŮ 
• HRAD A HRADČANY
Josef Pepson Snětivý

Spisovatel, cestovatel a hudebník Josef 
Pepson Snětivý zve na cestu do míst, kde se 
po staletí odehrávají nevšední, ba zázračné 
příběhy. Stává se průvodcem, který odkrý-
vá zjevnou i skrytou krásu, úchvatná zákoutí 
a tajemství pražských klášterů benediktinek 

u baziliky sv. Jiří, bosých karmelitek u kostela sv. Benedikta, ka-
pucínů u kostela Panny Marie Andělské se sousední Loretou a na-
konec voršilek u kostela sv. Jana Nepomuckého. Autorovo vyprá-
vění propojuje historické události, církevní dějiny, řádový život, 

popis architektonických a uměleckých památek – a Pepsonův po-
hled okouzleného poutníka.

ČAS • Druhé, rozšířené vydání • Váz., 130x205 mm,  
304 stran + 40 stran barevných obrazových příloh, 399 Kč

HISTORICKÝ ATLAS BIBLE
Enrico Galbiati a Filippo Serafini  
Z italštiny přeložili Ladislav Heryán a Jana 
Gruberová • Předmluva Gianfranco Ravasi 
Odpovědná redaktorka Radka Fialová

Cesta za historií nejznámější knihy všech dob 
– Bible. Působivá výprava o šedesáti zastaveních 

začíná v oblasti Úrodného půlměsíce, kde žil Ježíš se svými učední-
ky, a pokračuje až na posvátnou půdu Jeruzaléma. Důkladně zpra-
covaný výklad je doplněn o mapy a snímky archeologických nálezů, 
krajiny i staveb. Vydejte se po stopách biblických příběhů zasaze-
ných do kontextu doby a kultury národů, jež obklopovaly Izrael.

Vyšehrad ve společnosti Albatros Media a. s. • Váz., přebal, 
245x315 mm, křídový papír, 280 stran, 1290 Kč

O PETŘÍKOVI
Text Šimon Hudec • Ilustrace Katarína 
Latócky • Redakční spolupráce Lucie 
Škařupová, Marcela Macháčková

Petřík je rozverný klučina. Bydlí se dvě-
ma sestrami a maminkou ve starším domku 
na vesnici. Navzdory tomu, že žijí bez tatín-
ka, jim nechybí dobrá nálada. V blízkosti do-
mácích zvířat a uprostřed přírody prožívají 

šťastný život. Děti se učí, že bez práce nejsou koláče a že i kdy-
by na chleba nebylo, musí být veselo... Laskavý románek všed-
ních dnů nejen pro děti.

Martin Leschinger – FLÉTNA • Váz., A5, 272 stran, 255 Kč
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