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Bernadeta Soubirousová vstou-
pila do kláštera sester v Nevers 
v roce 1866 a pobývala tam do 

své smrti, tedy do 16. dubna 1879. Dne 
19. dubna Bernadetino tělo uzavřeli do 
pocínované a zapečetěné dubové rakve, 
která byla uložena do hrobu v klášter-
ní zahradě. Od té doby, navzdory všem 
přírodním zákonům, vůbec nepodléhá 
procesu rozkladu – stejně vnějšího, jako 
i vnitřního – a dodnes si zachovává udivu-
jící svěžest a krásu. Poutníci přicházející 
do kaple kláštera Saint-Gildard v Nevers 
(Francie) vidí neporušené tělo sv. Berna-
dety Soubirousové oblečené v řeholním 
oděvu a působící dojmem, že zemřelá 
spí. Mnozí se ptají: „Je to opravdu ona? 
A skutečně její tělo nepodlehlo rozkla-
du?“ Jsou to otázky, na které se pokusí-
me odpovědět.

Informační etapa Bernadetina beatifi-
kačního procesu na diecézní úrovni byla 
zakončena na podzim roku 1909. Podle 
příslušných církevních předpisů bylo tře-
ba provést tzv. kanonické rozpoznání tě-
la zemřelé. To se stalo 22. září 1909. Ofi-

ciální, detailní zpráva o první exhumaci se 
nachází v archivu kláštera Saint-Gildard. 
Čteme v ní, že v 8.30 ráno byl otevřen 
hrob za přítomnosti biskupa Gautheye 
z Nevers a členů diecézního tribunálu. Po 
sejmutí víka rakve se ukázal překvapující 
vzhled ideálně zachovaného Bernadetina 
těla. Z její tváře vyzařovala dívčí krása, 
oči měla zavřené, jako by byla ponořena 
v klidném spánku, ústa trochu pootevře-
ná. Její hlava byla poněkud nachýlena 
vlevo, ruce složené na prsou a ovinuté 
značně zrezivělým růžencem; její kůže, 
pod níž bylo vidět rýsující se žíly, doko-
nale přiléhala ke svalům, rovněž nehty 
na jejích rukou a nohou byly v dokona-
lém stavu. Podrobné ohledání pozůstat-
ků prováděli dva lékaři: David a Jordan. 
Po sejmutí hábitu se ukázalo celé Berna-
detino tělo jako živé, bylo elastické a ne-
narušené v každé své části. Po zkoumá-
ní byl sepsán protokol s podpisy lékařů 
a svědků. Sestry umyly a oblékly Bernade-
tino tělo do nového hábitu a následně je 
vložily do nové, dvojité rakve, která byla 
uzavřena, zapečetěna a opět vložena do 

P. Mieczysław Piotrowski SJ

Předpověď zmrtvýchvstání
Dne 19. dubna 1879 uzavřeli tělo sv. Bernadety do pocínované a zapečetěné 

dubové rakve, která byla uložena do hrobu v klášterní zahradě. Od té doby, v roz-
poru se všemi přírodními zákony, vůbec nepodléhá procesům rozkladu a dodnes 
si zachovává udivující svěžest a krásu.

původního hrobu. Z vědeckého úhlu po-
hledu je fakt dokonalého uchování Ber-
nadetiných pozůstatků po 30 letech je-
jich setrvávání v hrobě plném vlhkosti 
– což musí podporovat jejich rychlý roz-
klad, tím více, že její tělo bylo zaživa po-
stiženo různými chorobami – jevem mi-
mořádným a nevysvětlitelným.

Další zkoumání Bernadetina těla se 
uskutečnilo 3. dubna 1919 – za přítom-
nosti biskupa z Nevers, policejního komi-
saře, reprezentantů městské rady a členů 
diecézního tribunálu. Toto zkoumání pro-
běhlo velice podobně jako o 10 let dříve 
– pouze s tím rozdílem, že každý ze dvou 
lékařů, Talon i Comte, zpracoval své hlá-
šení odděleně a bez vzájemné konzulta-
ce. Obě zprávy se zcela shodují, a shodu-
jí se také s lékařským posudkem z doby 
před 10 lety, vypracovaným lékaři Davi-
dem a Jordanem.

V roce 1923 vyhlásil papež Pius XI. hr-
dinské ctnosti Bernadety Soubirousové, 
a tím se otevřela cesta k její beatifikaci. 
Bylo nutné třetí a poslední zkoumání těla, 
které se uskutečnilo 18. dubna 1925, čili 
po 46 letech od Bernadetiny smrti. Tehdy 
byli přítomni: biskup z Nevers, policejní 
komisař, starosta města a lékařská komise. 
Po složení vyžadované přísahy byla přine-
sena rakev a otevřena v kapli sv. Heleny. 
K překvapení všech přítomných bylo Ber-
nadetino tělo zachovalé v ideálním stavu! 
Na tomto místě můžeme citovat úryvek ze 
závěrečného posudku předsedy lékařské 

Sv. Bernadeta Soubirousová

Sv. Bernadeta Soubirousová



5/2023 7

komise, dr. Comteho: „Tělo ctihodné by-
lo netknuté (neporušené), (…) vůbec ne-
podlehlo procesům hnití a rozkladu, kte-
ré jsou něčím normálním po tak dlouhém 
pobytu v hrobě vykopaném v zemi (…).“ 
Doktor Comte následně publikoval člá-
nek ve vědeckém časopise, kde předložil 
více lékařských detailů: „To, co mě v prů-
běhu zkoumání těla udivilo, byla dokona-
le zachovaná kostra, všechny spoje, kůže 
a také elastičnost a pevnost svalů (…). To, 
co mě především přivedlo ke skutečnému 
údivu, byl stav jater po 46 letech od smr-
ti. Tento orgán, přece tak jemný a křehký, 
by musel velmi rychle podlehnout rozpa-
du, nebo zvápnění a ztvrdnout. Jenomže 
při jeho přetínání s cílem odebrat relikvii 
jsem objevil, že má konzistenci elastickou, 
normální. Okamžitě jsem to ukázal svým 
asistentům a řekl jim, že tento fakt neod-
povídá přirozeným zákonům.“

Pro relikvii byly odňaty kousky jater, 
sval a dvě žebra. Bernadetino tělo zůsta-
lo v kapli sv. Heleny, která byla zapeče-
těna do doby beatifikace, uskutečněné 

14. června 1925 papežem Piem XI. Dne 
18. července 1925 bylo tělo vloženo do 
průhledného sarkofágu, který byl umís-
těn do klášterní kaple, po pravé straně 
hlavního oltáře. Bernadetina kanonizace 
se uskutečnila v roce 1933 ve Vatikánu.

Budeš-li někdy na pouti v Nevers, 
pamatuj, že ve skleněném sarkofágu se 
nachází zázračně uchované, procesem 

Jeskyně Massabielle v Lurdách kolem roku 1860

rozkladu netknuté tělo sv. Bernadety Sou-
birousové. Je to stejná tvář a stejné oči, 
které 18krát viděly zjevující se Matku Boží 
v Lurdech; stejné ruce, které v čase zjeve-
ní posouvaly zrnka růžence a které vyhra-
bávaly v bahnité zemi zázračný pramen; 
stejné rty, které předaly nevěřícímu pro-
boštovi jméno Panny Marie – Neposkvr-
něné Početí; to stejné čisté srdce, které 
bylo zamilované do Lásky. Jak říká Pís-
mo svaté: „Blahoslavení čistého srdce, ne-
boť oni uvidí Boha.“ (Mt 5,8)

Stále trvající zázrak uchování těla 
sv. Bernadety v neporušeném stavu nás 
vyzývá k navrácení, k přijetí radostné prav-
dy o tom, že pro Boha není nemožných 
věcí a že pro každého člověka je ke štěs-
tí nutné přijetí daru jeho milosrdné lás-
ky. Zázračně zachované tělo sv. Bernade-
ty je rovněž znamením toho, že smrt je 
počátkem života ve věčnosti a že naše tě-
la vstanou z mrtvých v poslední den. Pa-
matujme, že Ježíš Kristus v Eucharistii 
zadarmo dává každému z nás život věč-

ný: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má 
život věčný, a já ho vzkřísím v poslední 
den.“ (Jan 6,54) A to abychom se nikdy 
neuzavírali daru věčného života skrze ta-
kový život, jako by Boha nebylo, znevažo-
váním svátostí pokání a Eucharistie a za-
tvrzelostí v hříchu. Pamatujme na to, co 
říká Bible: „Bohu se nikdo nebude posmí-
vat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo 
zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo 
však zasévá pro Ducha, sklidí život věč-
ný.“ (Gal 6,7–8)

Jestliže žiješ v temnotě nevěry a hří-
chu, pamatuj, že máš vždycky šanci k ná-
vratu. Jestliže se odevzdáš nekonečnému 
milosrdenství Boha ve svátosti smíření, ve 
tvém životě se uskuteční zázrak odpuš-
tění hříchů. „K získání tohoto zázraku,“ 
říká Pán Ježíš sv. Faustyně, „není třeba 
podnikat dalekou pouť ani konat nějaké 
vnější obřady, nýbrž stačí s vírou přistou-
pit k nohám mého zástupce a vypovědět 
mu svou bídu, a zázrak Božího milosr-
denství se plně projeví. I kdyby duše by-
la jako mrtvola v rozkladu a lidsky vza-
to by vzkříšení bylo nemožné a všechno 
by bylo ztraceno, u Boha tomu tak není, 
zázrak Božího milosrdenství vzkřísí tuto 
duši zcela úplně. Nebozí, kdo z tohoto 
zázraku Božího milosrdenství nečerpají; 
budete marně volat, ale bude už pozdě.“ 
(Deníček, 1448)

Z Miłujcie się! 3/2022 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Sarkofág s tělem sv. Bernadety v Nevers

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Evangelium – Mt 5,13–16
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl 
země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím 
bude osolena? K ni čemu se už neho-
dí, než aby se vyhodila ven a lidé po 
ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemů-

že se skrýt město položené na hoře. 
A když se svítilna rozsvítí, nestaví se 
pod nádobu, ale na podstavec, takže 
svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo 
svítí lidem, aby viděli vaše dobré skut-
ky a velebili vašeho Otce v ne be sích.“
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KÁZÁNÍ BĚHEM ROKU
Bernard z Clairvaux • Z latiny přeložila 
Markéta Koronthályová • Odpovědná 
redaktorka Dagmar Kopecká • Úvod Dom 
Samuel M. Lauras OCSO • Překlad úvodu 
Tereza Hodinová

Sbírka kázání sv. Bernarda z Clairvaux pro 
liturgické mezidobí. Soubor obsahuje 38 kázání pro různé pří-
ležitosti: Zvěstování Páně, Narození sv. Jana Křtitele, svatých 
apoštolů Petra a Pavla, Nanebevzetí a Narození Panny Marie, 
sv. Michaela archanděla, Všech svatých či Výročí posvěcení kos-
tela. Svatý Bernard chce ve svých posluchačích prohlubovat tou-
hu po Bohu, seznamuje je s prostředky, jak se s Bohem v pravdě 
a lásce sjednocovat, jak vést život prosté, vroucí modlitby a ode-
vzdanosti do Božích rukou. Své promluvy adresuje svým spo-
lubratřím mnichům, s užitkem si je ovšem může přečíst každý, 
kdo touží odpovídat na Boží volání.

KRYSTAL OP, s.r.o.  
Váz., přebal, 155x219 mm, 360 stran, 430 Kč

BIBLE • ČESKÝ EKUMENICKÝ 
PŘEKLAD • PÍSMO SVATÉ STARÉHO 
A NOVÉHO ZÁKONA VČETNĚ 
DEUTEROKANONICKÝCH KNIH
Přeložily ekumenické komise pro Starý 
a Nový zákon

Unikátní velkoformátové vydání Bible v čes-
kém ekumenickém překladu. Orientační výřezy umožňují rychlé 
vyhledávání jednotlivých knih.

Česká biblická společnost • 24. (15. opravené) vydání  
Váz., 210x277 mm, 1 502 stran, 1 190 Kč

ODPUSTILA JSEM • OBNOVA SRDCÍ  
PO GENOCIDĚ VE RWANDĚ
Immaculée Ilibagiza • Steve Erwin (ed.) 
Z angličtiny přeložila Marie Sommerová  
Redakce Kateřina Lachmanová

Kniha je nesmírně silným svědectvím o lásce, která je silnější 
než smrt: o tom, jak se Immaculée podařilo vzdát se touhy po po-
mstě a z hloubi srdce odpustit vrahům své rodiny. V síle této živo-
todárné zkušenosti zatoužila vnášet lásku a naději i do svého oko-
lí, a vůbec do mnoha dalších lidských srdcí rozervaných nenávistí. 
V závěru radostně dosvědčuje, jak po dvaceti letech celá její zpus-
tošená země doslova „povstává z popela“, a to fyzicky i duchovně.

Pavel Nebojsa – Doron • Vydání druhé, v Doronu první  
Brož., 130x190 mm, 244 stran, 369 Kč

ODTAJNĚNÉ ARCHIVY VATIKÁNU
Johan Ickx • Z angličtiny přeložil Lubomír 
Košnar • Redigovala Dana Bryndová  
Odpovědný redaktor Jan Šindelka

Dne 2. března 1939 byl papežem zvolen kardi-
nál Eugenio Pacelli, který si dal jméno Pius XII. 

Měl nadlidský úkol: provést církev strašlivými roky druhé světo-
vé války. Po jejím skončení jej oslavovali jako zachránce Říma, 
politici i přední židovské osobnosti chválili jeho činy. Zanedlou-
ho se tento náhled radikálně proměnil. Padala obvinění, že ml-
čel. V určitých kruzích se z něj stal bezmála spojenec Němců. 
Jaká je pravda? Tu se vám snaží ukázat autor knihy Johan Ickx, 
přes deset let působící v archivech Svatého stolce. Rozkrývá pro-
myšlenou dobovou špionážní síť Vatikánu, jejíž hlavou byl prá-
vě papež Pius XII. a která ze spárů nacistů vyprostila tisíce lidí.
Euromedia Group, a. s. • Váz., přebal, 150x232 mm, 368 stran, 499 Kč
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