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List provinciála České dominikánské provincie 
ke dvacátému výročí kanonizace paní Zdislavy z Lemberka 

 
Před dvaceti lety, 21. května 1995, prohlásil papež Jan Pavel II. v Olomouci paní Zdislavu z Lemberka 
za svatou. Církev v naší zemi dostala v této světici velký nezasloužený dar. V době kanonizace jsme 
nemohli tušit, jak bude vypadat situace rodin po dvou desetiletích. O to víc vyniká, jak Bůh ve své 
dobrotivé prozřetelnosti stále vstupuje do lidských dějin, aby z nich činil dějiny spásy. Nabízí nám 
pomoc, abychom na cestě k němu v každé době nacházeli oporu. Svatá Zdislava je takovou oporou pro 
naši dobu.  

Situace rodiny se výrazně zhoršuje, což je více než zřejmé. Je zpochybňována podstata manželství, 
lidským bytostem je upíráno právo na život, rozšiřují se různé pomýlené názory v oblasti etiky. Také 
uvnitř rodin vyvstává mnoho těžkostí, které nahlodávají manželskou věrnost, rodinnou soudržnost 
i výchovu dětí. 

Na druhou stranu si mnoho jednotlivců a skupin uvědomuje závažnost situace a nezastupitelnou roli 
rodiny. Vznikají různé aktivity a inciativy, které se o práva rodin zasazují. Ukazuje se tak, že se z myslí 
lidí nevytratil přirozený cit pro skutečné hodnoty. I křesťané se mají do aktivit na občanské rovině 
zapojovat. 

Naším jedinečným a nenahraditelným posláním je ukazovat, jaké místo má rodina v Božím plánu spásy. 
Úsilí o obnovu rodiny ve společnosti bude účinné, když se nám bude dařit ukázat rodinu jako přirozené 
místo lidského rozvoje a naplnění a také jako místo autentického křesťanského života. Rodina je 
znamením křesťanské naděje, neboť je místem, kde Bůh vstupuje do lidských životů. Rodina církve je 
zárukou uchování a předávání neporušeného učení evangelia o vztazích člověka k Bohu, jehož nám 
Ježíš zjevil jako milujícího Otce všech lidí, i o vztazích lidí navzájem, pro které je Ježíš jejich prvním 
bratrem. Zároveň je církev Duchem Svatým vedena a puzena hledat odpovědi na nové otázky a složité 
problémy naší doby. 

Paní Zdislava byla oddanou manželkou Havla z Lemberka a matkou čtyř dětí. S láskou se starala 
o potřeby vlastní rodiny a byla pozorná k potřebám svých bližních, zvláště nemocných a slabých. Svatá 
Zdislava není postavou dávné minulosti. Osobnost svaté Zdislavy nepřestává přitahovat věřící, kteří 
u ní hledají přímluvu, stejně jako nevěřící, kteří v ní vidí výjimečnou ženu. Poutní chrám v Jablonném 
v Podještědí, kde se uchovávají její ostatky a kde také za svého života působila, je místem, kde se s ní 
i dnes můžeme duchovním způsobem skutečně setkat. 

Zvu proto všechny věřící, aby se vydali na pouť ke svaté Zdislavě. Poutní sezóna začíná 1. května poutí 
dětí, hlavní pouť připadá na sobotu 30. května 2015, pouť rodin bude 29. srpna 2015. Podrobný 
program poutní sezóny a další užitečné informace lze nalézt na internetových stránkách poutního místa. 

Vydejte se na pouť za rodiny prosit sv. Zdislavu, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává mnohými milostmi 
a zázraky! 

 
V Praze, 13. dubna 2015  
 
 

Fr. Benedikt Mohelník OP 
provinciál 


