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Alexandra Maria da Costa (na-
rozena 3. března 1904) po-
cházela z portugalského měs-

tečka Balasar, ležícího nedaleko Bragy. 
Od prvních krůčků ji bohabojná matka 
učila, kterými stezkami má chodit, aby 
nezbloudila na cestě do nebe. V sedmi 
letech nastoupila do školy v městě Po-
voa, v Balasaru totiž žádná škola neby-
la. Bydlela tam v rodině jednoho tesaře. 
Tam také poprvé přijala svátostného Kris-
ta (v sedmi letech) a o rok později i svá-
tost biřmování.

V Povoa nepobyla Alexandra dlouho, 
vrátila se domů, aby pomáhala se země-
dělskými pracemi. Otec od rodiny utekl, 
nechal svou ženu s malými dcerkami sa-
motné, proto musela Alexandra zastá-
vat i mužské práce. Nic nenasvědčovalo 
tomu, že by se měla nějak lišit od svých 
vrstev nic, avšak zanedlouho se to změ-
nilo. Onemocněla tyfem, z něhož se jen 
tak tak dostala. Následky v podobě pod-
lomeného zdraví jí ale zůstaly.

Když měla čtrnáct let, potkalo ji ně-
co ještě horšího. Byla zrovna Bílá sobo-
ta a do jejich obydlí v době, kdy v něm 
byla sama, vtrhli znenadání tři opilí muži 
a pokusili se ji znásilnit. Alexandra se jim 
vysmekla a v obavě o svou čistotu raději 
vyskočila z okna, než aby se nechala po-
skvrnit. Skok ze čtyřmetrové výšky dívku 
zachránil, na druhou stranu však i pozna-
menal. Časem začala mít potíže s chůzí 
a postupně se dostavily i další problémy 
s pohybovým ústrojím, jež vyvrcholily v ro-
ce 1925, kdy nadobro ochrnula. Dalších 
třicet let pak strávila na lůžku.

V prvních letech nemoci se ke svému 
problému postavila tato mladá Portugal-
ka tak, jak by postupoval patrně každý 
z nás – prosila Boha na přímluvu Panny 
Marie o uzdravení. Slibovala mu, že po-
kud jí dá dar zdraví, stane se horlivou mi-
sionářkou. Ke své posteli si nechala po-
stavit malý oltářík se soškou Panny Marie 
Fatimské, k níž se modlila. Tři roky trva-
lo, než svůj trpký úděl přijala. Ba co víc – 
přijala ho jako své poslání, jako Boží vůli 

pro sebe. „Nejsvětější Panna Maria mi vy-
prosila mnohem větší milost, než jsem si sa-
ma přála: nejdříve rezignaci, ale potom na-
prosté podřízení se Boží vůli až k touze po 
utrpení,“ uvedla Alexandra později. Teh-
dy řekla rovněž něco jiného, neméně sil-
ného: „Ježíši, ty jsi vězněm ve svatostánku, 
já díky tvé vůli vězenkyní na lůžku. Zůsta-
neme tak stále spojeni.“

Satan to ovšem nenechal jen tak být. 
Našeptával Alexandře, aby ze sebe setřás-
la tento trudný úděl a raději spáchala se-
bevraždu, než aby trpěla. Když mu odolá-
vala, zaútočil na ni fyzicky. A ne jednou. 
„Mou jedinou útěchou bylo, že lidé, kteří mi 
tehdy přišli pomoct, dostali při těchto úto-
cích tak přesvědčivý důkaz o existenci pek-
la, že díky tomu přestanou urážet Pána,“ 
svěřila se později.

Pochopila, že své trápení může obě-
tovat za hříšníky, za jejich obrácení a ná-
pravu. A to také činila. Připoutání na lůž-
ku v bolestech a utrpení časem přineslo 
změnu i v jejím vnitřním světě. Od pát-
ku 3. října 1938 mívala Alexandra pátek 
co pátek mystické prožitky. Dělo se při-
tom něco nevysvětlitelného – paralyzo-
vaná mladá žena při těchto mystických 

Libor Rösner

Blahoslavená Alexandra Maria da Costa
Jak jí Ježíš ukázal, bylo náplní jejího života „milovat, trpět a usmiřovat“. Tento plán před ni Kristus předestřel a ona 

ho beze zbytku přijala. Obětovala své strádání za hříšníky, což jí Beránek Boží jednoho dne potvrdil: „Dcero moje, utrpení 
je klíčem do nebe. Vytrpěl jsem na kříži mnoho, abych otevřel nebe celému lidstvu, jenže pro mnohé to bylo nadarmo…“

stavech vstávala z postele a tři a půl ho-
diny ve vlastním těle prožívala Spasitelo-
vu bolest, kterou trpěl na křížové cestě 
a pak i na kříži. Svědkům jejích prožitků 
běhal mráz po zádech. Tak to trvalo až 
do 24. března 1942.

Během tohoto období jí Spasitel mi-
mo jiné prozradil důvod jejího strádání: 
„Před sto lety jsem se rozhodl, že tato far-
nost dostane privilegium kříže na zname-
ní mého ukřižování. Kříž byl tedy hotový, 
chyběla jen oběť. Nyní jsem našel osobu, 
která naplní mé božské plány – jsi to ty.“

Nešlo o první projevy tohoto druhu. 
Spasitel k Alexandře promlouval již v pře-
dešlých letech a činil tak i během dalších 
čtyř let, kdy ji nenavštěvoval s prožíváním 
kříže. Již v roce 1936 jí například při sou-
kromém zjevení sdělil, že si přeje, aby pa-
pež zasvětil svět Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie. Alexandřin zpovědník a du-
chovní vůdce P. Pinho v této věci ve Vati-
kánu třikrát urgoval. Vstříc Ježíšovu přání 
vyšel po důkladném probádání této kau-
zy papež Pius XII., jenž 31. října 1942 akt 
zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie opravdu vykonal při posel-
ství adresovaném do Fatimy.

Toto zasvěcení se úzce váže k žádosti 
Panny Marie tlumočené sestře Lucii ve 
Fatimě, aby papež jejímu Neposkvrněné-
mu Srdci zasvětil výslovně Rusko a uči-
nil tak v jednotě se všemi biskupy světa. 
Pius XII. tak učinil sám a Rusko nejme-
noval. Přesto se začaly dít věci: Tři dny 
poté (3. listopadu) byli Němci na hlavu 
poraženi u El Alameinu, o dalších pět dní 
později se Angličané a Američané vylo-
dili v severní Africe, v únoru 1943 nastal 
stalingradskou bitvou obrat ve válce…

Ale zpět k Alexandře. Její stav se 
3. dubna 1939 rapidně zhoršil, vypadalo 
to, že udeřila její poslední hodinka. Při-
jala proto svaté svátosti. Přežila, nicmé-
ně zhoršený zdravotní stav ji už neopustil, 
trpěla odteď ještě více, nadto prožívala 
i muka duchovního rázu.

Dne 13. června 1939 jí Vykupitel vyje-
vil, že brzy vypukne další velká válka ja-Blahoslavená Alexandra Maria da Costa
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ko trest za hříchy lidstva. „Každým oka-
mžikem přivolává veliké množství hříšníků 
Boží hněv na svět – ten nejstrašnější hněv. 
Nešťastní, kdo se neobrátí! […] Pokání, po-
kání na celém světě! Ó světe, uznej své zlo-
činy, jinak budeš zničený! Běda světu! Boží 
spravedlnost to už nemůže nadále podporo-
vat!“ Alexandra mu v reakci na tato slova 
nabídla sebe jako oběť za odvrácení vá-
lečných hrůz.

Léta Páně 1941 Ježíš svou „spoluvě-
zenkyni“ požádal, aby své strádání obě-
tovala za jednoho kněze, který má na-
kročeno k věčnému zatracení. Alexandra 
Beránka Božího uposlechla a poctivě tak 
činila navzdory tomu, že prožívala hroz-
ná muka. Dotyčný kněz nedlouho na-
to zemřel, ale ještě předtím se napravil 
a vyzpovídal.

Od 27. března 1942, tedy tři dny poté, 
co se dostavil poslední mystický prožitek, 
přestala Alexandra přijímat potravu. Od 
tohoto dne žila jen a pouze z Eucharis-
tie – 13 let a 7 měsíců! Hlad sice nepoci-
ťovala, zato však další utrpení, jež skrýva-
la za úsměvem, o který prosila Pána. Pro 
lékaře to bylo nepochopitelné. Přesvědči-
li ji, aby strávila nějaký čas v nemocnici 
na pozorování. Souhlasila s podmínkou, 
že za ní bude docházet kněz s Eucharis-
tií. Muži v bílém museli po čtyřiceti dnech 
Alexandřina pobytu v nemocnici pod bed-
livým dohledem konstatovat: „Je nade vši 
pochybnost, že za čtyřicet dní, co byla v ne-
mocnici připoutána na lůžko, tato nemoc-
ná žena nic nejedla ani nepila. Věříme, že 
tento úkaz se mohl dít i v uplynulých měsí-
cích, možná i v posledních třinácti měsících, 
což v nás vyvolává zmatek.“ Museli záro-
veň konstatovat, že Alexandra neshodila 
na váze a že důvod jejího odmítání potra-
vy nemá příčinu v žádném problému. Jak 
by taky mohla mít, když ji Kristus ujistil: 
„Už se nebudeš živit ničím jiným na zemi. 
Tvým pokrmem bude mé tělo: tvá krev, mo-
je krev. Toto ode mne dostaneš, když spojím 
své srdce se srdcem tvým. Neboj se, dcero 
moje. Nebudeš více křižována jako v minu-
losti. […] Nyní tě čeká nová zkouška, která 
bude ze všech nejbolestnější. Nakonec tě ale 
odnesu do nebe a má svatá Matka tě bude 
doprovázet.“ Sdělil jí rovněž důvod, proč ji 
k tomu vyvolil: „Chci světu ukázat sílu Eu-
charistie a mého života v duších.“

Na výzvu svého nového duchovního 
vůdce – salesiánského kněze P. Umberta 

Pasqualeho – vstoupila Alexandra do Unie 
salesiánských spolupracovníků, aby moh-
la své utrpení obětovat za spásu mladých 
lidí. P. Umberto ji též vybídl, aby své zá-
žitky diktovala a vytvořila tak svůj deník.

Dne 7. ledna 1955 Ježíš Alexandře pro-
zradil, že v tomto roce ji vezme z tohoto 
světa k sobě. Dne 6. května jí to potvrdi-
la Nejsvětější Panna. Ve středu 12. října 
přijala svátost posledního pomazání a den 
nato (13. října) skonala. „Jsem šťastná, po-
něvadž jdu do nebe,“ sdělila okolostojícím. 
Políbila ještě kříž a necelou půlhodinu 
poté již v doprovodu Matky Boží mířila 
za Ježíšem. Za blahoslavenou ji 25. dub-
na 2004 prohlásil Jan Pavel II.

Na svém náhrobku má bl. Alexandra 
Maria da Costa nápis přesně v tom znění, 

jak si to přála: „Hříšníci, může-li vás prach 
mého těla zachránit, přistupte blíž a choď-
te po něm. Skončete s hříchem. Neurážej-
te víc Ježíše!“

Lidé k Alexandřinu hrobu přicházeli. 
Přicházeli k té, která v něm ležela, stej-
ně jako ji vyhledávali v době, kdy ještě ži-
la a ležela upoutaná na lůžku. Tehdy při-
cházeli s prosbou o radu, nyní s prosbou 
o přímluvu. „Čiňte pokání, více už nehřeš-
te, modlete se růženec, přijímejte Eucharis-
tii!“ bývaly její nejčastější rady.

MCM s. r. o. vydala o bl. Alexandře živo-
topis Za jedním úsměvem (autor: Gabriele 
Amorth), který je stále k dostání – brož., 
A5, 120 stran, 148 Kč. Kontakty pro ob-
jednávku najdete na straně 16.

Mariánské společenství Večeřadla Křenovice u Kojetína Vás co nejsrdečněji zve na  
NOČNÍ EUCHARISTICKÉ PROCESÍ NA SVATÝ HOSTÝN  

konané v pátek 14. října 2022 od 21.00 hod. za účasti Mons. Antonína Baslera.
Úmysly procesí: za odčinění urážek způsobených Trojjedinému Bohu a Panně Marii; za ochranu ro-
diny a manželství jako svazku muže a ženy; za odčinění hříchu potratu a návrat lidstva k Božím při-
kázáním; za svatost kněží a zachování pravé katolické víry; za pokoj a mír v lidských srdcích a na 
celém světě.
ORGANIZACE POUTĚ: 21.00 hod. – zahájení procesí z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem (u hřbito-
va) • 00.00 hod. – mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně (hlavní celebrant Mons. Antonín Basler) 
• po skončení mše svaté bude následovat odvoz poutníků autobusem na parkoviště v Bystřici pod 
Hostýnem.
Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude připraven paralel-
ní program v bazilice na Svatém Hostýně od 21.30 hod. Na Svatý Hostýn je vyveze autobus před 
zahájením procesí.
Autobus pro poutníky zastavuje na těchto místech: KOJETÍN – od kostela Panny Marie – v 19.45 hod. 
• KROMĚŘÍŽ – od kostela sv. Jana – ve 20.00 hod. • HULÍN – autobusová zastávka na nám. Mí-
ru – ve 20.15 hod. • HOLEŠOV – autobusové nádraží – ve 20.30 hod. Po skončení programu na 
Svatém Hostýně se vrací autobus stejnou trasou nazpět. Zájem o autobus je nutné předem nahlá-
sit na telefon: 606 484 928.
Informace také na www.veceradlo.cz. Těšíme se na Vás!

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

še. Tohle je jisté: Když jsme s ním 
umřeli, budeme s ním také žít. Když 
vytrváme, budeme s ním i kralovat. 
Když ho zapřeme, zapře také on nás.  
Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává 
věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.
 
Evangelium – Lk 17,11–19
Na cestě do Jeruzaléma procházel Je-
žíš mezi Samařskem a Galilejí. Když 
přicházel do jedné vesnice, šlo mu 
naproti deset malomocných. Zůsta-
li stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, 

smiluj se nad námi!“ Když je uviděl, 
řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ 
A jak odcházeli, byli očištěni. Když 
jeden z nich zpozoroval, že je uzdra-
ven, vrátil se, mocným hlasem velebil 
Boha, padl mu k nohám tváří až k ze-
mi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Je-
žíš na to řekl: „Nebylo jich snad očiš-
těno deset? Kde je těch devět? Nikdo 
z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal 
Bohu chválu, než tento cizinec?“ A je-
mu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě za-
chránila.“
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PROČ JE I DNES DOBRÉ MÍT PAPEŽE? 
• 25 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ
Les Miller • Z angličtiny přeložil Tomáš Jajt
ner • Odpovědná redaktorka a autorka dodat
ků k českému vydání Kristina Veselá

Papež na nás občas působí jako postava z mi-
nulosti. Zčásti je to pravda: vždyť papežství je 
mostem mezi tradicí a naší současností. Přesto 

ale mají nástupci apoštola Petra a služebníci služebníků Božích 
na prvním místě hlásat Kristovo poselství modernímu světu. Ta-
to knížka nás přehlednou a čtivou formou seznamuje s tím, jak 
papežství vzniklo, v čem spočívá papežova služba současnému 
křesťanství i katolické církvi a čím je papež užitečný světu kolem 
nás. Nechybí základní chronologie, vysvětlení volby papeže a se-
známení s jeho každodenními aktivitami.

Karmelitánské nakladatelství ve společnosti KatMedia, s. r. o. 
Brož., 100x165 mm, 88 stran, 169 Kč

A HVĚZDA ZÁŘILA • PŘÍBĚH PRVNÍCH VÁNOC
Text Sally Ann Wrightová • Ilustrace Frank Endersby • Z an g
ličtiny přeložila Kateřina Lachmanová

Biblický příběh o narození Ježí-
še Krista – od zvěstování Panně Ma-
rii přes události v Betlémě až po pří-
chod tří mudrců z Východu. Vhodné 
pro děti od 3 let.

Pavel Nebojsa – Doron  
Váz., 158x158 mm, křídový papír, 

30 stran, 189 Kč

POŽEHNÁNÍ PRO DUŠI
Bruno Ferrero • Z italštiny přeložila Veroni
ka Matiášková • Odpovědný redaktor Martin 
Bedřich

Soubor krátkých duchovních příběhů a za-
myšlení italského salesiánského kněze posky-
tuje podněty pro osobní rozjímání, společnou 
četbu nebo jen pro chvíle, kdy potřebujeme po-

těšit a povzbudit. Moudrost a laskavost každého z povídání ocení 
všichni, kteří hledají dotek vlídného duchovního poučení a posily.

Portál, s. r. o. • Brož., 115x190 mm,  
křídový papír, 88 stran, 159 Kč

A SLOVO SE STALO TĚLEM • ÓDA NA 
RADOST Z VÍRY V PROLOGU JANOVA 
EVANGELIA (JAN 1,1–18)
Ctirad Václav Pospíšil • Redigovali Pavel Čer
nuška a Pavel Mareš • Odpovědný redaktor 
Pavel Mareš

Prolog Janova evangelia (Jan 1,1–18) je jed-
ním z klíčových textů křesťanské Bible. Vybrou-

šené vyznání víry rané církve nám otevírá dveře k uchopení toho, 
kým skutečně je Ježíš z Nazareta. Kdo je autorem Prologu a jak 
souvisí s celkem Janova evangelia? Jaký význam má pro náš život 
a spiritualitu? Proč v Prologu nenajdeme zmínku o Kristově kříži 
a vzkříšení? Co nám říká o dějinách spásy před Kristem a o ta-
jemství vztahu mezi Bohem Otcem a Slovem Synem? Ctirad V. 
Pospíšil propojuje přínos moderní biblické exegeze s geniální in-
tuicí církevních otců, mistrů středověké teologie i učitelů křesťan-
ské spirituality. Jde mu vposled o uvádění smyslu Prologu do živo-
ta dnešních křesťanů, o službu věřícím, církvi a okolnímu světu.
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