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ÚVOD

většina lidí – a to i křesťanů kolem nás – má nejasný 
názor na pojem svatý nebo svatost. Představují si, 
že to je něco naprosto výjimečného, téměř nedosa-
žitelného a vyhrazeného pouze několika vybraným 
jedincům. a přece církev i dnes zdůrazňuje funkci 
svatých, když se modlíme v apoštolském vyznání 
víry: věřím ve společenství svatých. do této skupiny 
patří nejen ti, kteří byli oficiálně prohlášeni za bla-
hoslavené nebo svaté, ale je to nespočetný zástup 
těch, kterým je vyhrazen 1. listopad, svátek všech 
svatých. v ten den můžeme vzpomínat na naše rodi-
če, příbuzné, přátele, všechny ty dobré osoby, s kte-
rými jsme se v životě setkávali, z kterých vyzařovala 
Boží dobrota a láska a styk s nimi nás obohacoval. 
náš básník Petr Křička všechny tyto lidi, kteří cho-
dili po vysočině, nazývá „anděly Páně“.
Byl to svatý otec Jan Pavel ii., kdo dosáhl – mů-
žeme-li to tak říci – „rekordu“ v počtu prohlášení 
za blahořečené a svaté. on chtěl právě dnešním 
lidem postavit světce jako vzory naší společnosti, 
ze všech sociálních vrstev a každého věku. Jsou 
mezi nimi i malé děti, pasáčci z Fatimy, Franti-
šek a Hyacinta, mladí, jako alpinista Pier Giorgio 
Frassati, manželé, kněží, řeholní osoby, laici i stov-

s církevním schválením Biskupství brněnského  
č.j. ep/142/10 ze dne 26. 2. 2010. 

mons. vojtěch Cikrle, biskup brněnský

isBn 978-80-7195-305-0
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ní cesty jiné osoby, které nám pomáhají odhalovat 
Boží vůli, nebo kterým my můžeme něco z duchov-
ního pokladu darovat. matka vojtěcha vedla nejen 
celou řadu lidí ke svatosti, ale setkala se s několika 
dnes už Božími služebníky a jednou blahoslave-
nou. Po několik let byl jejím duchovním otcem také 
bývalý vězeň pro Krista, P. Jan evangelista Urban 
oFm. v Brně na biskupství se setkala po mši svaté 
v katedrále s dnes už blahoslavenou matkou tere-
zou z Kalkaty. tyto dvě sestry si hned porozuměly, 
protože je spojoval slib milosrdenství potřebnému 
člověku. v římě na Kongregaci pro instituty zasvě-
ceného života a společnosti apoštolského života ji 
nejen se zájmem vyslechl tehdejší kardinál prefekt 
Pironio, ale zprostředkoval jí i mši svatou se sva-
tým otcem Janem Pavlem ii. v jeho soukromé kapli 
a následné setkání s ním. mohla si s ním promluvit 
dokonce mezi čtyřma očima, jistě se zmínila o taj-
ných svatostáncích a tajných sestrách, kterým svojí 
nebojácností vůči režimu umožnila existenci a do-
stala pro ně požehnání.
Ponechejme zkoumání a ověření ctností matky voj-
těchy skupině odborníků – teologů (tzv. teologické 
komisi) a nakonec poslední slovo svatému otci. 
Církev však vyžaduje jak k blahořečení, tak ke sva-
tořečení kandidátů svatosti jeden zázrak (většinou 
uzdravení). to má být vyvrcholením jejich pověsti 

ky mučedníků pro Krista a církev. Chtěl nám je uká-
zat jako vzory, abychom viděli, že svatost není něco 
výjimečného, ale že svatost, jak ji zdůrazňuje 2. va-
tikánský koncil, je povoláním každého křesťana, že 
tedy každý se může a má stát svatým. svatost není 
výsada nějakého výjimečného jedince ani monopol 
několika privilegovaných, je to povolání otevřené 
nám všem.
svatost je dokonalé spojení s Kristem, je to ovoce 
Boží milosti a svobodné odpovědi člověka na ni. Je 
to stálé a vytrvalé hledání Boží vůle a její uskuteč-
ňování, tedy ne něčeho mimořádného, ale konání 
docela obyčejných věcí denního života, a to dobře 
a vytrvale. ať je to při studiu, práci, v rodině, v ja-
kémkoli laickém povolání, či v kněžském nebo za-
svěceném životě.
Každý křesťan se má stát nejen „alter Christus”, dru-
hým Kristem, ale „ipse Christus“, Kristem samým. 
touto cestou šla matka vojtěcha od raného dětství 
až do posledních chvil svého života. Podává nám to 
nádherné svědectví očitých svědků, jak členů její 
rodiny, tak bývalých žákyň, spolusester, sester z ji-
ných společenství, biskupů, kněží, řeholníků, kteří ji 
navštěvovali, i spoluvězeňkyň, které ji přežily.
Známý konvertita z marxismu, pozdější trapista to-
máš merton, ve své knize „Žádný člověk není ost-
rov“ píše, že Boží prozřetelnost posílá do naší život-
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NÁSTIN ŽIVOTA MATKY VOJTĚCHY

Boží služebnice matka vojtěcha Hasmandová se 
narodila v Huštěnovicích u Uherského Hradiště – 
několik kilometrů od velehradu – 25. března 1914, 
čtyři měsíce před vypuknutím první světové války. 
Při křtu dostala jméno antonie a byla pátým ze šesti 
žijících dětí. vyrůstala v zemědělské rodině. netě-
šila se dlouho z lásky své maminky, která zemřela 
po narození posledního bratra vojtíška na následky 
poporodní sepse. tonečce bylo tehdy šest roků a zů-
stala doma s tatínkem, na kterého byla velmi citově 
vázaná. v rodině Hasmandových se žilo hluboce 
křesťanským životem. denní modlitby, mše svatá, 
růženec a láska k bližnímu byly samozřejmostí. 
v tonečce uzrávalo povolání k zasvěcenému životu 
velmi brzy, příkladem jí byla starší sestra a kama-
rádka.
tatínek zprvu nesouhlasil s jejím tak brzkým odcho-
dem z domova, ale nakonec svolil. ve svých třinácti 
letech byla přijata jako čekatelka k sestrám boro-
mejkám do Frýdlantu nad ostravicí. musela dokon-
čit tehdejší měšťanskou školu a odešla do Prahy 
na Učitelský ústav sv. anny, kde po čtyřech letech 
maturovala. v Praze také složila první řeholní sliby 
a 19. března 1940 doživotní sliby. První učitelské 
místo nastoupila v třeboni v jižních Čechách, ale 

svatosti. Je to jakoby úřední ověření, řekli bychom 
razítko, že jejich duše jsou už opravdu u Pána a mo-
hou tam za nás prosit. Když se postulátor římské 
fáze procesu představoval na Kongregaci pro sva-
tořečení kardinálu prefektovi, ten ho povzbudil slo-
vy: „nebojte se dělat propagaci zázraku. Jak si to 
vyprosily jiné národy, podaří se to i vašemu, bude-
-li to Boží vůle!“ Když prosíme o přímluvu matku 
vojtěchu, musíme se obracet jenom na ni a nepřidá-
vat k naší modlitbě už žádného jiného svatého nebo 
blahoslaveného.
naše novéna má titul: „s matkou vojtěchou“ (tedy 
ne „k matce vojtěše“) a vložili jsme do ní na každý 
den nějakou ctnost nebo to, čím žila (eucharistie, 
duch svatý, maria, život s církví, věrnost povolá-
ní), co nás může povzbudit i na naší vlastní cestě. 
Přidáváme tři druhy modliteb: za jakoukoli potřebu, 
za uzdravení a za její blahořečení. můžeme se však 
na ni obracet i vlastními slovy, jak nám to duch 
svatý vnukne. ať tato novéna poslouží všem, kdo ji 
budou konat, k větší cti a slávě Boží, k oslavě naší 
Boží služebnice i k našemu duchovnímu růstu.
v římě dne 21. ledna 2010  
(22. výročí úmrtí matky vojtěchy)

Mons. ThDr. Josef Laštovica  
Postulátor
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plicní tuberkulózou. amnestie v roce 1960 zkrátila 
dobu jejího věznění jen o čtyři měsíce a matka Bo-
humila – s ní současně propuštěná a rehabilitovaná 
– ji poslala do domu řeholních sester ve vidnavě, 
na severní moravu, blízko polských hranic, aby ji 
ukryla před slídivými zraky tajné policie (stb). ale 
i tam měla být touto tajnou službou fyzicky zlikvi-
dována, a to ve dvou pokusech.
Poslední, desátý, rok se stala místní představenou 
ve vidnavě a za několik měsíců odešla jako dele-
gátka komunity na generální kapitulu Kongrega-
ce do Znojma-Hradiště, kde byla dne 7. července 
1970 zvolena generální představenou Kongregace 
milosrdných sester svatého Karla Boromejského. 
toto zvolení do úřadu se opakovalo po šesti letech 
a ke třetímu šestiletí v roce 1982 matka vojtěcha 
dostala potřebné svolení z vatikánu. téměř osm-
náct let její odpovědnosti je poznamenáno úsilím 
o pokoncilní obnovu své řeholní Kongregace po dle 
směrnic a přání 2. vatikánského koncilu. v jeho du-
chu dosáhla schválení Konstitucí a podílela se na 
vytvoření mezinárodní Federace sedmi větví sester 
boromejek. Usilovala osobním příkladem o ces-
tu ke svatosti a povzbuzovala k ní svěřené sestry 
a mnoho přátel. Byla to léta plodné práce v těžkém 
období tzv. normalizace, která postihla církev v naší 
zemi. Pro tuto církev matka vojtěcha žila v lásce 

už v roce 1942 se nabídla jako ošetřovatelka do ne-
mocnice ve slaném u Prahy, kde s velkou láskou 
a obětavostí pečovala o zraněné vojáky, jak němec-
ké, tak později i ruské. Po skončení druhé světové 
války opět vyučovala na měšťanské škole v líšni 
u Brna, stala se zde ředitelkou až do zrušení školy 
po únoru 1948.
Za dva roky nato byla jmenována představenou ře-
holního domu v Prachaticích, rodišti sv. Jana ne-
pomuka neumanna, v jeho rodném domě. Kromě 
komunity měla na starosti i provoz domu pro sta-
ré lidi. na přání své generální představené matky 
Bohumily langrové zde ukrývala kněze-řeholní-
ka, který unikl přepadení všech mužských klášterů 
v Československu v dubnu 1950. v září 1952 však 
bylo vše prozrazeno, a jak sestra vojtěcha, tak i Pa-
ter remigius byli oba zatčeni. Po roce vyšetřovací 
vazby, v září 1953, byla sestra vojtěcha při soudním 
procesu s uměle vytvořenou skupinou odsouzena 
na osm let těžkého vězení jako špionka ve službách 
vatikánu. Šest roků strávila ve věznici v Pardubi-
cích a dva roky v Praze na Pankráci. tato vězeňská 
léta byla naplněna statečností, vírou, nadějí a láskou 
ve službě spoluvězeňkyním. všude, kde mohla, se-
stra vojtěcha pomáhala, povzbuzovala, posilovala, 
vyučovala pravdám víry, učila modlitbě a odpouště-
la těm, kdo jí ubližovali. v Pardubicích onemocněla 
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seb. na žádost její nástupkyně matky remigie Če-
šíkové zahajuje s povolením příslušné vatikánské 
Kongregace pro svatořečení v roce 1996 brněnský 
biskup mons. vojtěch Cikrle diecézní proces bla-
hořečení. matka vojtěcha dostává titul „služebnice 
Boží“. Po osmi letech byl tento proces uzavřen, vše-
chen materiál převezen do říma, kde pak pokračuje 
římská fáze procesu pod vedením postulátora mons. 
Josefa laštovici a jeho spolupracovnice sestry re-
migie. dne 4. listopadu 2009 je odevzdána vytištěná 
„Pozice o životě, ctnostech a pověsti svatosti Boží 
služebnice“ na Kongregaci pro svatořečení, která 
bude podkladem pro studium odborníků k prohlá-
šení o hrdinském stupni ctností. Poslední slovo k to-
muto vyjádření přísluší svatému otci. K blahořeče-
ní služebnice Boží, kromě tohoto dekretu, je nutné 
uznání zázraku na její přímluvu.

S. M. Remigie Češíková SCB

a věrnosti svatému otci. i přes těžkost doby se se-
tkala v římě dvakrát s Kristovým náměstkem: po-
prvé v roce 1970 s Božím služebníkem Pavlem vi. 
a podruhé v soukromé audienci s Janem Pavlem ii., 
ctihodným Božím služebníkem, v roce 1979. (Pozn: 
tento titul „ctihodný“ mu náleží po uznání heroicity 
ctností od ledna 2010 nynějším svatým otcem Be-
nediktem Xvi.)
v létě a na podzim roku 1987 se dostavily první 
příznaky vážného onemocnění plic. na stejném lo-
žisku – postiženém před dvaceti lety v pardubickém 
vězení tuberkulózou – vznikl zhoubný rakovinný 
nádor. Začátkem listopadu matka vojtěcha přijala 
odevzdaně z rukou Božích tuto krutou diagnózu 
a hned na druhý den, na svátek sv. Karla Boromej-
ského, napsala svůj duchovní testament. Poslední 
týdny pro ni znamenaly vyvrcholení životní kalvá-
rie. metastázy, které postihly páteř a centrální nerv-
stvo, jí působily těžké bolesti. v hrdinství této oběti, 
posílena svátostmi, odevzdala ve Znojmě-Hradišti 
svou duši Pánu dne 21. ledna 1988. Její pohřeb byl 
velkou manifestací víry v totalitním režimu. na sto 
dvacet kněží (i mnoho tajně vysvěcených), množ-
ství řeholnic a na pět set věřících doprovodilo mat-
ku vojtěchu na místní hřbitov.
Pověst svatosti této pokorné sestry se šíří, věřící se 
k ní obracejí o přímluvu, dochází k vyslyšení pro-
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natolik jí dosáhnete. všude. vším, každým okamži-
kem. ať nepatříte sobě, ani nikomu a ničemu, jen 
Pánu.“ (Z dopisu spolusestře 1950)
„nejvíce prosím, a to denně, abychom splnily jeho 
svatou vůli tak, jak to od nás očekává. abychom 
Ho nikdy nezklamaly ani v tom nejmenším. vždyť 
malými věcmi rosteme, poněvadž z malých věcí je 
sestaven náš život a malé věci jsou základem vel-
kých.“ (Z dopisu rodné sestře boromejce 1968)

Modlitba novény

všemohoucí, dobrotivý Bože, shlédni na hlubokou 
víru matky vojtěchy a daruj mně na její přímluvu 
k tvé větší cti a slávě milost, o kterou tě prosím…
otče náš… Zdrávas, maria… sláva otci…

 
1. Den

VÍRA

PísMo svaté

„amen, amen, pravím vám: ‘Kdo věří ve mne, i on 
bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť 
já jdu k otci.’“ (Jan 14,12)
„vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! věříte v Boha, 
věřte i ve mne.“ (Jan 14,1)
„apoštolové řekli Pánu: ‘dej nám více víry!’“ 
(lk 17,5)
„vím, komu jsem uvěřil.“ (2 tim 1,12)

Modlitba

Bože, náš nebeský otče, ty nám při slavení svátosti 
křtu dáváš účast na tom, co pro nás tvůj syn zaslou-
žil svou smrtí a svým vzkříšením; posiluj nás svým 
svatým duchem, abychom jako ti, které jsi přijal 
za vlastní, celým svým životem směřovali k tobě. 
skrze Krista, našeho Pána. amen.

Myšlenky Matky vojtěchy

„Chtějte být svatou! a budete! ale svatost musí 
něco stát. nakolik vás ‘ta svatost‘ bude něco stát, 
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Myšlenky Matky vojtěchy

„Prosím vás o to, netrapte se ničím a nikým. Jsme 
v rukou Božích a tak, kde jsme trpěly nejvíce, 
 trpíme zase, ale docela jinak. naše bolest je v tomto 
směru radostná a radost bolestná.“
 (Z dopisu sestře o umírajícím bratrovi 1961)
„na smrt se stále připravuji. tím však neříkám, že 
jsem na ni dokonale připravena. ale počítám s tím. 
Prosím jen Pána, abych mohla být při vědomí za-
opatřena a aby poslední úder mého srdce byl úko-
nem dokonalé lásky k Pánu Bohu. těším se velice 
na Pána Boha.“ (Z dopisu 1968)
„Jsem plně odevzdána do vůle Boží, cítím, jak 
jsem v ochraně mariině. ona si mě převede jednou 
na druhý břeh – a já se nebojím. s ní musí vše dobře 
dopadnout. děj se ve všem vůle Boží.“
 (Z posledního vánočního přání 1987)

Modlitba novény

všemohoucí, dobrotivý Bože, shlédni na neochvěj-
nou důvěru matky vojtěchy a daruj mně na její pří-
mluvu k tvé větší cti a slávě milost…
otče náš… Zdrávas, maria… sláva otci…

 
2. Den

NADĚJE

PísMo svaté

„věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co dou-
fáme, a být si jist tím, co nevidíme.“ (Žid 11,1)
„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku 
na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ 
(1 Kor 2,9)
„a naděje neklame, neboť Boží láska je vylita 
do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl 
dán.“ (řím 5,5)
„všechnu ‘svou starost vložte na něj’‚ neboť mu 
na vás záleží.“ (1 Petr 5,7)

Modlitba

Bože, tys nám dal Pannu marii jako matku svaté 
naděje; na její přímluvu nás milostivě veď, ať s její 
pomocí směřujeme svou nadějí k nebi, a horlivě 
 plníme svůj úkol zde na zemi, abychom dosáhli 
toho, nač čekáme a co je dosud předmětem naší víry 
a naděje. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
amen.
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Myšlenky Matky vojtěchy

„daly jsme se na cestu Boží lásky, a proto jen v lás-
ce najdeme pravou náplň života. velké úsilí, prová-
zené milostí Boží, pomůže uskutečnit to, co člověk 
sám ze sebe nemůže.“ (Z dopisu rodné sestře 1971)
„ať jsme veliké v lásce.“ (Z dopisu rodné sestře 1976)
„a život kontemplace ať se stane bohatstvím vaše-
ho života, vaším štěstím a darem Pánu pro záchranu 
světa i růst Kongregace.“ (Z dopisu rodné sestře 1977)
„važme si každé chvíle, kterou nám Pán ještě dává 
jako příležitost k posvěcení a k záchraně duší. a Pán 
a jeho láska stojí za to, abychom dávaly vše!“
 (Z dopisu rodné sestře 1984)

Modlitba novény

Pane Ježíši Kriste, shlédni na oddanou lásku tvé slu-
žebnice matky vojtěchy a daruj mně na její přímlu-
vu k tvé větší cti a slávě milost…
otče náš… Zdrávas, maria… sláva otci…

 
3. Den

LÁSKA K BOHU

PísMo svaté

„slyš, izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný Pán; 
miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, 
z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!“ 
(mk 12, 29-30)
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj 
otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si 
u něho příbytek.“ (Jan 14,23)
„vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob 
žárlivost lásky. Žár její – žár ohně, plamen Hospo-
dinův. lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji neza-
plaví.“ (Pís 8,6-7)
„Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu 
hledají, naleznou mne.“ (Př 8,17)

Modlitba

Bože, k tobě se utíkáme v nesnázích, ty nám dáváš 
sílu a útěchu; víme, že nejsme hodni tvého slitová-
ní, ale ujmi se nás, abychom pocítili tvou otcovskou 
dobrotu a lásku. Prosíme o to skrze Krista, našeho 
Pána. amen.
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Myšlenky Matky vojtěchy

„oddělit lásku k Bohu od lásky k bližnímu by zna-
menalo zradit myšlenku evangelia.“
 (Z oběžníku 15/1987)
„Blahopřeji vám, že se také vám dostalo milosti vy-
volení ke službě trpícímu Kristu v chudých, nemoc-
ných, umírajících a potřebných. Kéž vám Pán vždy 
dává svého svatého ducha, abyste stále hlouběji 
chápala poslání milosrdné sestry, aby vaše svěřené 
viděly ve vás příklad pokorné a obětavé služby po-
dle našeho charismatu.“ (Z dopisu sestře k svátku 1987)
„Jednotou v lásce svědčíme o přítomnosti oslave-
ného Pána mezi námi a činíme ho světu viditelným. 
láska má být naší společnou pečetí. růst lásky je 
růstem duchovního života.“ (Z oběžníku 16/1987)

Modlitba novény

Bože, posiluj mě, abych podobně jako tvoje služeb-
nice matka vojtěcha následoval(a) příklad její ne-
smírné lásky k tobě a k lidem a daruj mně na její 
přímluvu k tvé větší cti a slávě milost…
otče náš… Zdrávas, maria… sláva otci…

 
4. Den

LÁSKA K BLIŽNÍMU

PísMo svaté

„amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu 
z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ 
(mt 25,40)
„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte 
zákon Kristův.“ (Gal 6,2)
„milosrdný skutek člověka je u něho jako pečeti-
dlo; lidského dobrodiní si hledí jak zřítelnice svého 
oka.“ (sir 17,22)
„to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, 
jako jsem já miloval vás. nikdo nemá větší lásku než 
ten, kdo položí život za své přátele.“ (Jan 15,12-13)

Modlitba

Bože, ty chceš, abychom milovali všechny lidi 
a projevovali upřímnou lásku i těm, kdo nám ubli-
žují, veď nás, ať se v duchu nového přikázání lásky 
snažíme odplácet zlo dobrem a snášet, co je nám 
na druhých obtížné. Prosíme o to skrze Krista, naše-
ho Pána. amen.
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Myšlenky Matky vojtěchy

„lidé se budou cítit dobře v naší blízkosti, když 
z nás bude vyzařovat náš Pán, který se nám dává 
jako pokrm.“ (Z oběžníku 1/1974)
naše svatostánky jsou znamením živého Boha, pří-
tomného mezi námi. slavnost těla a Krve Páně nám 
oznamuje jeho bezmeznou lásku. Co znamená eu-
charistie v našem životě? (srov. z oběžníku 5/1975)
„Kdo opravdu miluje eucharistii, ten je vděčný 
za každou chvilku, kterou může prožít v její blíz-
kosti.“ (Z oběžníku 6/1987)
važte si blízkosti svatostánku! všechno ostatní je 
méně! vždyť jen v eucharistii máme jistotu blízkos-
ti – tak závratně krásné a skutečné –, jistotu blízkos-
ti samého Boha. Zůstávejte stále v jeho světle, neste 
jeho světlo, buďte jeho paprskem…
 (srov. z dopisu sestře 1978)

Modlitba novény

Pane Ježíši Kriste, shlédni na vroucí a vytrvalou lás-
ku, s jakou tě přijímala a v adoraci uctívala matka 
vojtěcha, a daruj mně na její přímluvu k tvé větší cti 
a slávě milost…
otče náš… Zdrávas, maria… sláva otci…

 
5. Den

EUCHARISTIE

PísMo svaté

„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já 
v něm.“ (Jan 6,56)
„Ježíš jim řekl: ‘Já jsem chléb života; kdo přichází 
ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, 
nebude nikdy žíznit.’“ (Jan 6,35)
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo 
jí z tohoto chleba, živ bude navěky. a chléb, který 
já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ (Jan 6,51)
„Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento ka-
lich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.“ 
(1 Kor 11,26)

Modlitba

Bože, tys ustanovil svého syna nejvyšším a věčným 
knězem, aby tě oslavil a sám sebe obětoval za naši 
spásu; on z nás svou krví učinil tvůj lid a přikázal 
nám, abychom slavili památku jeho oběti; vyslyš 
naše prosby a dej, ať se na nás projeví moc a síla 
jeho kříže a vzkříšení. neboť on s tebou žije a kralu-
je na věky. amen.
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Modlitba

Bože, ty nám sesíláš svého svatého ducha, aby nás 
osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho 
pomoc nikdy nechybí, abychom se správně rozho-
dovali a správně jednali. Prosíme o to skrze Krista, 
našeho Pána. amen.

Myšlenky Matky vojtěchy

„otevřme svá srdce duchu lásky a jednoty, duchu 
síly a statečnosti, duchu přemnohých darů, a tak 
prožijme Boží blízkost.“ (Z oběžníku 8/1980)
„duch svatý byl seslán otcem a synem, aby obno-
vil tvářnost země, a spojen s naším duchem rozvíjí 
jeho schopnosti do plnosti.“ (Z oběžníku 8/1982)
„spoléhejme na něj, žijme z jeho darů! on nás 
uschopní jednat správně a dokonale, udělí sílu 
a horlivost k pohotovosti naplňovat Boží záměry.“
 (Z oběžníku 8/1982)
„Boží duch je stále při díle a znovu a znovu chce 
působit v nás a s námi.“ (Z oběžníku 9/1983)

Modlitba novény

duchu svatý, nauč mě spolupracovat s tvými dary 
podle vzoru tvé oddané služebnice matky vojtěchy 
a daruj mně na její přímluvu k tvé větší cti a slávě 
milost…
otče náš… Zdrávas, maria… sláva otci…

 
6. Den

VEDENÍ DUCHEM SVATÝM

PísMo svaté

„Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás 
do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze 
sebe, ale bude mluvit, co uslyší. a oznámí vám, co 
má přijít.“ (Jan 16,13)
„Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše 
vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých 
Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, 
který ve vás přebývá.“ (řím 8,11)
„a tak církev v celém Judsku, Galileji a samaří 
měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně 
a vzrůstala počtem, protože ji duch svatý posilo-
val.“ (sk 9,31)
„v poslední velký den svátků Ježíš vystoupil a zvo-
lal: ‘Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo 
věří ve mě, proudy živé vody poplynou z jeho nit-
ra, jak praví Písmo.’ to řekl o duchu, jejž měli při-
jmout ti, kteří v něj uvěřili.“ (Jan 7,37-39)
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Myšlenky Matky vojtěchy

„nikdy nejste sama! svěřuji vás nejlaskavější mat-
ce Boží, kterou denně vzýváme za naše nemocné, 
a vyprošuji vám sílu a statečnost a útěchu těch, kdo 
i těžké věci berou ochotně z rukou Páně.“
 (Pozdrav a povzbuzení spolusestře 1977)
„Přeji vám, abyste se celým srdcem přimkla k ma-
riinu neposkvrněnému srdci a s ní se stále větší věr-
ností stoupala do důvěrné Boží blízkosti.“
 (Z přání spolusestře k jubileu 1982)
„radujme se z vítězné oslavy naší Královny a mat-
ky! Koncil nás vybízí s nadšením k synovské lásce 
k naší matce a k napodobení jejích ctností! Upřeme 
svůj pohled na marii! Kam vejde maria, tam vchází 
svatost!“ (Z oběžníku 8/1975 k 15. srpnu)

Modlitba novény

Pane Ježíši Kriste, shlédni na oddanou lásku, s kte-
rou tvá služebnice matka vojtěcha uctívala tvou 
přesvatou matku a daruj mně na její přímluvu k tvé 
větší cti a slávě milost…
otče náš… Zdrávas, maria… sláva otci…

 
7. Den

S MARIÍ

PísMo svaté

„maria řekla: ‘Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi 
podle tvého slova.’“ (lk 1,38)
„maria řekla: ‘duše má velebí Pána a můj duch jásá 
v Bohu, mém spasiteli.’“ (lk 1,46-47)
„ale maria to všechno v mysli zachovávala a rozva-
žovala o tom.“ (lk 2,19)
„matka řekla služebníkům: ‘Udělejte, cokoli vám 
na řídí.’“ (Jan 2,5)
„Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, které-
ho miloval, řekl matce: ‘Ženo, hle, tvůj syn!’ Potom 
řekl tomu učedníkovi: ‘Hle, tvá matka!’ v tu hodinu 
ji onen učedník přijal k sobě.“ (Jan 19,26-27)

Modlitba

všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby a dej, aby-
chom na přímluvu Panny marie a pod její ochranou 
bezpečně prošli všemi nebezpečími zde na zemi 
a šťastně došli do věčné radosti v nebi. skrze Krista, 
našeho Pána. amen.
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Myšlenky Matky vojtěchy

„Církev od nás požaduje, abychom vnesly do svého 
života nového ducha, ducha koncilního. Je to pře-
devším duch opravdové lásky a vzájemné důvěry, 
duch upřímnosti a pravdivosti, duch chudoby, pro-
stoty, jednoduchosti a pokory. máme se především 
vymanit z formálnosti a povrchnosti. Je nutné jít 
do hloubky a k podstatě.“ (Z programu 1. září 1970)
„nezapomínejme, že jsme vyvolený lid Boží a že 
Církev – světlo národů – je světlem i naším životem, 
našimi sliby, životem modlitby a oběti. Usilovnou 
snahou o dobro přispíváme k záři jejího světla.“
 (Z oběžníku 1/1971)
„Církev není spolek jednotlivců, ani vynikajících 
jednotlivců, církev je organismus. v organismu je 
jedna buňka spojena s druhou, mezi buňkami je vni-
terná komunikace, každá buňka přijímá a dává. Jen 
tak může organismus i jako celek plnit své funkce.“
 (Z oběžníku 2/1978)

Modlitba novény

Pane Ježíši Kriste, shlédni na oddanost církvi své 
služebnice matky vojtěchy, kterou žila podle příkla-
du svatého Karla jako jeho duchovní dcera a daruj 
mně na její přímluvu k tvé větší cti a slávě milost, 
o kterou tě prosím…
otče náš… Zdrávas, maria… sláva otci…

 
8. Den

ŽÍT S CÍRKVÍ

PísMo svaté

„a já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbu-
duji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ 
(mt 16,18)
„Šimon Petr mu odpověděl: ‘Pane, ke komu bychom 
šli? ty máš slova věčného života. a my jsme uvěřili 
a poznali, že ty jsi ten svatý Boží.’“ (Jan 6,68-69)
„Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá 
do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpe-
ním za jeho tělo, to jest církev.“ (Kol 1,24)
„radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, 
abyste se ještě víc radovali, až se zjeví jeho sláva.“ 
(1 Petr 4,13)

Modlitba

Bože, tys naplňoval svatého biskupa Karla Boro-
mejského bohatstvím své milosti; na jeho přímluvu 
shlédni na svou církev a neustále ji vnitřně obnovuj, 
aby byla živým obrazem Krista a ukazovala světu 
cestu ke spáse. skrze Krista, našeho Pána. amen.
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spolupracovali na budování tvého království. skrze 
Krista, našeho Pána. amen.

Myšlenky Matky vojtěchy

„služme Pánu s veselím! Jsme přece milované děti 
Boží! Žijeme ještě v čase, kdy můžeme dělat radost 
Pánu a našemu Bohu a všem bližním. Pozdravuji 
vás a přeji, aby vaše srdce bylo plné lásky a světla 
ducha svatého, a tím i plné radosti!“
 (Pozdrav sestrám z dovolené 1972)
„svědectvím vlastního života a naší věrnosti při-
neseme světu novou naději a nový život. to je náš 
úkol, v tom je pravdivý čin našeho milosrdenství.“
 (Pochodeň II.)
„nejde o velké činy. Bůh často koná velké věci 
malými činy malých lidí. Jestliže tvou pokornou 
sloužící láskou zakusí druhý člověk Boží blízkost, 
potom učinil Bůh skrze tebe něco velikého. Jde 
o lásku – jde o věrnost.“ (Pochodeň II.)

Modlitba novény

Pane Ježíši Kriste, shlédni na věrnost své služebnice 
matky vojtěchy, se kterou žila své povolání k milo-
srdenství a kontemplaci, a daruj mně na její přímlu-
vu k tvé větší cti a slávě milost…
otče náš… Zdrávas, maria… sláva otci…

 
9. Den

VĚRNOST VLASTNÍMU POVOLÁNÍ

PísMo svaté

„Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve vel-
ké.“ (lk 16,10)
„Ježíš mu řekl: ‘Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se 
zpět, není způsobilý pro království Boží.’“ (lk 9,62)
„Prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám do-
stalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší 
a trpěliví. snášejte se navzájem v lásce a usilovně 
hleďte zachovat jednotu ducha, spojeni svazkem 
pokoje.“ (ef 4,1-3)
„nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věr-
ný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kte-
rou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám 
připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli 
obstát.“ (1 Kor 10,13)

Modlitba

Bože, ty chceš, aby síla evangelia působila ve světě 
jako kvas; prosíme tě za věřící, které voláš, aby plni-
li své životní poslání uprostřed světa: naplň je svým 
duchem, aby kolem sebe šířili Kristovo světlo, a tak 
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Modlitba za blahořečení

nejsvětější Boží trojice, otče, synu a duchu svatý, 
tobě se klaníme, tebe chválíme, tobě vzdáváme díky 
za všechny dary a milosti, kterými jsi obdařil svou 
věrnou služebnici matku vojtěchu.
Prosíme tě, ukaž na ní moc své lásky a velikost své-
ho milosrdenství tím, že nám dopřeješ její blaho-
řečení. Za to tě s důvěrou pokorně prosíme skrze 
Krista, našeho Pána. amen.

MODLITBY  
NA PŘÍMLUVU MATKY VOJTĚCHY

Modlitba v jakékoli Potřebě

všemohoucí věčný Bože, tvá služebnice matka 
vojtěcha přijala s láskou a opravdovostí tvé volání 
ke službě a zůstala mu statečně věrná i v těžkostech. 
s vnitřní svobodou a radostí přinášela oběti pro růst 
tvého království.
s důvěrou v moudrost církve vedla společenství, 
které jí bylo svěřené, a laskavě a velkodušně pomá-
hala všem, kdo se na ni obraceli.
Pane, předkládáme ti své naléhavé prosby (…) a do-
voláváme se přímluvy matky vojtěchy s důvěrou 
ve vyslyšení. Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježí-
še Krista, který v jednotě s duchem svatým s tebou 
žije a kraluje na věky věků. amen.

Modlitba za uzdravení

všemohoucí věčný Bože, bezpečné útočiště trpí-
cích, dovoláváme se tvé milosrdné lásky a prosíme, 
na přímluvu matky vojtěchy navrať zdraví nemoc-
né(mu), aby tě opět mohl(a) chválit a tobě sloužit, 
neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. amen.
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FOTOGRAFIE

Den před vstupem do Kongregace –  
na fotografii drží neteř Marušku v náručí 
– datum je 5. 7. 1927

Jako učitelka  
v Třeboni 1938

Poslední fotografie 2 měsíce před smrtí
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Zprávy o vyslyšení proseb 
na přímluvu matky vojtěchy zasílejte na adresu:

Postulace matky vojtěchy
Šporkova 12

118 00 Praha 1
postulace@boromejky.cz

nebo

via Concordia, 1
00 183 roma 

italia

Peněžité příspěvky na probíhající proces  
matky vojtěchy Hasmandové  

je prosím možné zasílat na účet: 27-2072820437/0100  
Komerční banka, Kaiserštejnský palác,  

malostranské nám. 37/23, Praha 1,  
variabilní symbol: 1988.

Za každý dar srdečné Pán Bůh zaplať.
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MATKOU VOJTĚCHOU HASMANDOVOU SCB

z Kongregace Milosrdných sester  
sv. Karla Boromejského (SCB)

vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním vydří  
v roce 2010 jako svou 1416. publikaci
odpovědná redaktorka marie Konečná

Grafická úprava, sazba a obálka Jakub Kubů
Foto z archivu Kongregace milosrdných sester  

sv. Karla Boromejského
výroba ermat Praha, s. r. o.

tisk Grafotechna Print, s. r. o., Praha
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