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slOvO úvOdem

Sv. Zdislava z Lemberka je v českých zemích uctívána 
jako patronka rodinného života. Mimo to však proslula 
rovněž péčí o potřebné a nemocné. Stala se tak jakýmsi 
duchovním zrcadlem sv. Anežky České, když zaslechla 
nářek svého lidu, sklonila se k slzám trpících a ve svor-
nosti zachovávala milované členy své rodiny. Avšak na 
rozdíl od sv. Anežky nesdílela s chudými také jejich chu-
dobu v klášterní odloučenosti, ale zvolila si život v man-
želství a svůj majetek využila pro svou rodinu a pro dílo 
křesťanské lásky. 

S hlubokou láskou a něhou tak pečovala o svého man-
žela, rytíře Havla z Lemberka, a své čtyři děti a s neuvěři-
telným osobním nasazením se starala o všechny, kteří se 
utíkali na její hrad s prosbou o pomoc, záštitu či uzdra-
vení. Právě mezi nemocnými a nejpotřebnějšími kona-
la podivuhodné skutky víry, skrze něž zázračně působil 
Bůh a uzdravoval nemoci těla i duše.

Křesťanský východ nazývá takové divotvorné lékaře 
jako nezištníky, neboť se zpravidla věnují nemocným bez 
nároku na časnou odměnu. Jejich život vlastně odpoví-
dá učení Pána Ježíše Krista, který své učedníky vyzývá: 
„Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, ma-
lomocné očišťujte, démony vymítejte; zadamo jste dosta-
li, zadarmo dejte.“ (Mt 10,8) A tak je tomu s každým, kdo 
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pozná lásku, jakou má Bůh k nám (1Jan 4,16), že totiž 
rozdává svou lásku mezi ostatní z lásky k Bohu a k lidem.

Příznačně to vyjadřuje papež Benedikt XVI. v ency-
klice Deus caritas est: „Na počátku křesťanského života 
není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, ný-
brž setkání s událostí, s Osobou, která otevírá před živo-
tem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření.“

Sv. Zdislava se způsobem svého života řadí k nezištní-
kům, jako byli sv. Kosma a Damián, sv. Kýros a Jan nebo 
sv. Pantelejmon, kteří jsou na křesťanském východě uctí-
váni jako divotvorní lékaři.

Jsem proto rád, že vznikl tento studijní text akathistu 
neboli chvalozpěvu křesťanského východu k sv. Zdislavě, 
a ze srdce jej spolu s autorem věnuji nejen křesťanům vý-
chodním. Pomáhá totiž zprostředkovat život této podivu-
hodné patronky země české ve stylu východní zbožnosti 
a zároveň otevírá bohatství a krásu východní liturgické 
poetiky. Může se tedy stát vhodným svorníkem společné 
modlitby křesťanů východních a západních.

Kéž tedy milostivý Bůh vyslyší na přímluvu sv. Zdislavy 
všechny dobré úmysly a prosby s nadějí a vírou vložené 
do modlitby tohoto akathistu a žehná každému dobrému 
dílu, které bude inspirováno životem ochránkyně rodin  
a patronky nemocných.

Mons. Milan Hanuš
děkan Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském
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Život svaté paní Zdislavy

Svatá paní Zdislava je světicí hluboké zbožnosti, ne-
smírné skromnosti, velkodušné obětavosti a plná podivu-
hodné a životodárné Boží síly. Není proto divu, že bývá 
srovnávána se svou současnicí sv. Anežkou Přemyslovnou, 
v níž nalezla svůj velký vzor. A přece se po jejím příkladu 
neuchýlila do kláštera, ale zvolila život v manželství. Anež-
ka jí však byla inspirací především svou soucitnou péčí  
o potřebné a nemocné. 

Zdislava se narodila v Křižanově okolo r. 1220. Jejím 
otcem byl Přibyslav z Křižanova, jeden z nejvýznamněj-
ších představitelů moravské šlechty. Její matkou byla Si-
byla ze Sicílie, která do Čech přišla v doprovodu královny 
Kunhuty. Oba rodiče žili naplno stylem rytířského života 
té doby, ale zároveň svůj každodenní život obohacovali 
hlubokou vírou a živou zbožností, ve které vychovávali  
i své děti, Zdislavu, Eufemii, Elišku, Libuši a Petra.

Když bylo Zdislavě asi patnáct let, provdala se za rytíře 
Havla z Lemberka, který patřil k nejbližším a nejvěrněj-
ším pobočníkům krále Václava I. Z jejich manželství se 
narodily čtyři děti, Havel, Markéta, Jaroslav a Zdislav.

Rytíř Havel jako králův leník pobýval často mimo své 
hradní sídlo, a tak jej paní Zdislava musela zastupovat  
v péči o celé panství. Nestarala se však jen o věci hospo-
dářské, ale zároveň pečovala i o dobro svého lidu. Nej-
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přednější zájem projevovala zvláště o ty, kteří byli stiženi 
vážným životním neštěstím. Se zvláštním úsilím se sta-
rala zejména o nemocné, kteří záhy začali vyhledávat její 
pomoc a ochranu. O jejích zvláštních léčitelských schop-
nostech svědčí i Dalimilova kronika, ve které čteme, že 
uzdravovala chromé, vracela zrak slepým a dokonce prý 
křísila mrtvé.

Protože zástup potřebných přibýval, založila se svým 
manželem v nedalekém městě Jablonném v Podještědí 
špitál a svěřila jej do péče dominikánského řádu, jehož 
terciářkou se pak také stala.

Její hrad Lemberk se stal útočištěm potřebných přede-
vším v době vzpoury kralevice Přemysla Otakara II. pro-
ti svému otci králi Václavovi I. v letech 1248–49. Země 
trpěla občanskou válkou a pan Havel se postavil po bok 
Václavův. Zdislava se tak musela postarat nejen o zabez-
pečení hradu, ale i o všechny místní obyvatele. Pod svou 
ochranu však přijala i velké množství uprchlíků z vypá-
lených vesnic, kteří hledali nový domov.

Datum jej smrti není znám. Zdislava zemřela pravdě-
podobně ve 28 či 32 letech na následky tuberkulózy. Po-
hřbena byla v dominikánském kostele v Jablonném, kde 
jsou její ostatky uloženy dodnes. 

Blahořečena byla v Římě papežem Piem X. v r. 1907  
a svatořečena byla v Olomouci papežem Janem Pavlem II. 
v r. 1995. Stala se patronkou rodin a nemocných.
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kondak i

Utíkáme se k tobě, svatá paní Zdislavo, spolu se zástupy 
nemocných a potřebných, neboť jsi zaslechla nářek svého 
lidu a sklonila se k jeho slzám, abys z duchovního bohat-
ství své duše vynášela poklady účinného soucitu. Proto 
ti nyní přinášíme tento chvalozpěv díkůvzdání a voláme: 
Raduj se, svatá paní Zdislavo, matko lásky nezištné.

ikos i

Pán tě zjevil světu jako obraz svého laskavého srdce, když 
jsi vkládáním svých svatých rukou a modlitbou léčila ne-
mocné, skutky pravého milosrdenství mírnila utrpení 
zkroušených, vlídnými slovy těšila mysl ztrápených a v srd-
cích všech rozsvěcela světlo Kristova evangelia. Tak ses 
stala věrnou účastnicí zaslíbení chudých duchem, a proto 
voláme:
Raduj se, paní vznešené ušlechtilosti.
Raduj se, matko bezmezné slitovnosti.
Raduj se, prostřednice nebeské radosti.
Raduj se, svědku Boží dobrotivosti.
Raduj se, těšitelko srdcí zarmoucených.
Raduj se, jitřenko dní radostných.
Raduj se, zvěstovatelko Kristova vítězství.
Raduj se, pokladnice skutků milosrdenství.
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Raduj se, kněžno nezměrného soucitu.
Raduj se, polnice vděčného jásotu.
Raduj se, svíce Božského plamene.
Raduj se, anděli naší naděje.
Raduj se, svatá paní Zdislavo, matko lásky nezištné.

kondak ii

V tišině lesní samoty k tobě promluvil šepot Pánova hla-
su, který otevřel tvé vnímavé srdce. Tehdy tě zasáhla láska, 
jež vyšla ze srdce Nejsvětější Trojice, a tys zaslechla sténá-
ní celého stvoření. Zželelo se ti zástupu trpících, a proto jsi 
vyšla na pomoc každé lidské slabosti. Aleluja.

ikos ii

Pečlivě jsi ve svém srdci chránila sémě Boží milosti, které 
rychle rostlo poupaty ctností. A přece ses neuchýlila do 
samoty zdí klášterních, ale v duchu obětavé lásky Kristo-
vy ses plně oddala do vůle Boží. Tehdy Pán na tvou hlavu 
vložil závoj svatební, a tak jsi přijala poslání ženy a matky. 
Manželství se ti však stalo znamením i příkladem lásky 
nepřetržité, a proto voláme:
Raduj se, prostřednice lásky vtělené.
Raduj se, světice lásky nezměrné.
Raduj se, služebnice lásky útěšné.
Raduj se, apoštolko lásky činorodé.
Raduj se, paprsku lásky přívětivé.
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Raduj se, světlo lásky neuvážlivé.
Raduj se, plameni lásky nespalitelné.
Raduj se, záře lásky oslňující.
Raduj se, květe lásky obětavé.
Raduj se, schráno lásky soucitné.
Raduj se, prameni lásky divotvorné.
Raduj se, stánku lásky milosrdné.
Raduj se, svatá paní Zdislavo, matko lásky nezištné.

kondak iii

Bůh shlédl na úrodnou půdu tvé laskavosti a dětmi po-
žehnal tvůj svazek manželský. Tvá obětavá dobrotivost se 
však neumenšila, ale dostala laskavou tvář pravé matky. 
Tehdy jsi pláštěm svého mateřství přikryla i zástupy ne-
mocných a potřebných, a tak ses stala matkou pomoci 
nezištné. Aleluja.

ikos iii

Přijala jsi pouto stavu manželského, abys tím spíše na-
plnila přikázání lásky blíženecké. Tak jsi v jedno spojila 
svou vůli s vůlí svého manžela a rukou nerozdílnou ko-
nala velké dílo Boží zamýšlené pro země koruny české,  
a proto voláme:
Raduj se, perlo života rodinného.
Raduj se, záštito pouta nezrušitelného.
Raduj se, průvodkyně zaslíbených.
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kondak xiii

Naše svatá paní Zdislavo, světlo tvé nezištné lásky zazářilo 
v temnotách bídy a bolestí, a tak se stalo znamením Páno-
vy milosti a záchrany. Proto nyní shlédni na lid očekávají-
cí hojné slitování a polož nás na křídla Božího uzdravení, 
abychom mohli po zbývající čas našeho života s vděčnos-
tí opěvovat nekonečnou dobrotivost Dárce života a bez 
ustání zpívali: Aleluja.

prosebná modlitba

Naše svatá paní Zdislavo, utíkáme se k tobě jako matce 
nezištné pomoci, neboť z tvých rukou vzešlo zemi české 
nesmírné požehnání. Vždyť jsi zahořela láskou k nemoc-
ným a potřebným a jako lvice vedla vytrvalý boj za jejich 
záchranu. 

Proto prosíme, slyš modlitby svých dětí a přimlouvej 
se za nás u Pána našeho Ježíše Krista, aby seslal ducha 
svého milosrdenství a obnovil, co se rozpadá, co je roz-
vrácené, zanedbané, nemocné, opuštěné a pošpiněné 
bezuzdnou žádostivostí odvěkého nepřítele. 

Pros jej, aby nám pomohl účinně chránit posvátný  
a vznešený dar lidského života a zachoval pouta našich 
rodin spojená vzájemnou láskou. Aby provázel svým po-
žehnáním naše děti a upevnil v jejich srdcích světlo své 
spasitelné víry. Aby chránil naši zemi od hladu, nemocí  
a válek, dopřál jí hojnost plodů země, pokojné časy a je-
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jím světským představitelům ukázal cestu tvého nezišt-
ného milosrdenství.

Pros jej také, aby do srdcí tvých ctitelů, kteří věrně ná-
sledují tvůj odkaz, vložil ducha horlivé lásky k  potřeb-
ným, žehnal jejich dílu a provázel je dary svého životo-
dárného Ducha na každém kroku jejich soucitné služby. 

Kéž shlédne na smutek a úzkost svého lidu a utiší 
naše bolesti, uzdraví nemoci a neduhy našeho těla i duše  
a odpustí nám všechna naše dobrovolná i nedobrovolná 
provinění. Neboť on je dobrý Bůh, který miluje lidi, a my 
mu vzdáváme chválu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní 
i vždycky a na věky věků. Amen.
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Akathist je příkladem východního rozjímavého křes-
ťanského chvalozpěvu, který patří mezi velmi oblíbené 
žánry liturgické poezie.

Svou kompozicí představuje rytmizovanou prózu, která 
připomíná západní litanie. Zde jsou však doplněny o 25 
písňových slok. Ty jsou složeny z 13 kondaků vystihují-
cích téma každé části a 12 ikosů neboli písní oslavných. 
Každá část pak obsahuje variaci invokací a refrén vyjá-
dřený zvoláním „Raduj se“ (řeckou obdobou pozdravu).

Akathisty byly původně součástí večerních chval, ale po-
stupem času se proměnily v samostatnou pobožnost v 
chrámě či soukromé modlitbě.

Jejich pojmenování vychází z řeckého slova akathistos, 
což doslova znamená ne vsedě, neboli přednášený ve sto-
je.

Předlohou všem akathistům je mariánský akathist po-
cházející z 5. století, kdy byl zpíván jako díkůvzdání za 
zázračnou ochranu Konstantinopole.
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