
 
Svatí, kteří nás provázejí 

 

Blahoslavená Zdenka Schelingová (1916 – 1955), 31. července 
řeholní sestra Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže 
 
 

Sestra Zdenka Schelingová se narodila 
24. prosince 1916 v Krivé na Slovensku. Otec 
Pavel Scheling byl rolník a matka Zuzana, rozená 
Pániková, se starala v domácnosti o jedenáct dětí. 
Zdenka se narodila jako desátá v pořadí. Při křtu 
27. prosince 1916 dostala jméno Cecílie. Rodiče 
jí dali vzornou náboženskou výchovu. Po vstupu 
do Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže na-
vštěvovala zdravotní školu a po předepsané 
řeholní formaci složila 13. ledna 1937 řeholní 

sliby. S příkladnou obětavostí a s hřejivou láskou působila jako ošetřovatelka 
ve Státní nemocnici v Bratislavě, zejména u nemocných s rakovinou.  
 

Po politickém převratu v roce 1948, kdy začalo otevřené pronásle-
dování církve, pomáhala sestra Zdenka dvakrát při přípravě útěku vězněných 
katolických kněží z bratislavské nemocnice. První útěk kněze Štefana 
Koštiala, který se léčil na následky mučení při výslechu, se podařil. Kněz byl 
však později dopaden a odsouzen na 19 let vězení. Sestra Zdenka se za 
kněze modlila: „Pane Ježíši, za jeho život obětuji můj jediný. Pomoz mu 
zůstat naživu!" Díky Bohu tento kněz vězení přežil a zemřel ve vysokém 
věku 90 let, po 63 letech kněžské služby. Druhý pokus o útěk třech 
salesiánských kněží a třech seminaristů byl ale neúspěšný. Celá akce byla 
past připravená Státní bezpečností. Sestra Zdenka byla 29. února 1952 
zatčena. Ve vyšetřovací vazbě byla krutě mučena. Za odvážnou pomoc 
pronásledovaným kněžím byla 17. června 1952 Státním soudem v Bratislavě 
nespravedlivě odsouzena na 12 let vězení a na 10 let ztráty občanských práv 
za údajnou velezradu. Byla vězněna v Rimavské Sobotě, v Brně, v Pardubi-
cích a v Praze na Pankráci. Všechno utrpení snášela s hrdinskou trpělivostí a 
s ochotou i zemřít pro Boha a pro dobro církve. Usilovně se modlila za od-
puštění pro ty, kteří jí ubližovali. Jako těžce nemocná se zhoubným nádorem 
prsu byla z vězení propuštěna na amnestii prezidenta republiky 16. dubna 
1955. Tři měsíce nato, 31. července 1955, zemřela v nemocnici v Trnavě. 
Papež Jan Pavel II. prohlásil Zdenku Schelingovou za blahoslavenou 
14. září 2003 na svátek Povýšení svatého Kříže. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.  
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, 
vodí mě na klidná místa u vod.“ (Žalm 23,1-2) 

 
 

Aktuáln ě 
∗∗∗∗∗∗∗ 

KONCERT V CHRÁMU SVATÉHO MIKULÁŠE 
Ve středu 6. července 2011 od 19:00 vystoupí v rámci XX. ročníku 
Festivalu uprostřed Evropy soubor Dresdner Trompeten Consort. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
POUTNÍ MŠE V KROUČOVÉ KE CTI SVATÉ MARKÉTY 
Duchovní správa a obecní úřad zve všechny obyvatele Kroučové a 
okolí v sobotu 16. července 2011 od 16:00 k poutní mši svaté  
ke cti svaté Markéty.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
POUTNÍ SLAVNOST KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO 
Duchovní správa zve všechny obyvatele Cítolib a okolí k poutní mši 
svaté v neděli 24. července 2011 od 15:00. Koncert souboru 
historických nástrojů Musica da Chiesa následuje od 17:00. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
SVĚCENÍ OPRAVENÉ KAPLE 
Zrekonstruovaná kaple svatého Vavřince v Touchovicích bude 
v sobotu 30. července 2011 v 15:30 slavnostně vysvěcena, hudební 
doprovod zajistí smíšený pěvecký sbor Královská obora. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 
 

 1. 7. 2011 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 

 

 3. 7. 2011  14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
   

 5. 7. 2011 SLAVNOST SV. CYRILA  A METODĚJE  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 

 7. 7. 2011  1. ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a 14. svatých Pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

10. 7. 2011  15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

16. 7. 2011  POUTNÍ MŠE V KROUČOVÉ 
  KE CTI SVATÉ MARKÉTY –  Mše svatá v 16:00. 
 

17. 7. 2011  16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá v 10:30. 
Možno si také prohlédnout překrásné gotické fresky. 

 

  POUTNÍ KOSTEL  
  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
  V DOLNÍM RO ČOVĚ  - Mše svatá ve 14:30. 
 

24. 7. 2011  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST V CÍTOLIBECH 
  KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO  
  Mše svatá v 15:00. Koncert v 17:00. 
 

30. 7. 2011 SOBOTA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

31. 7. 2011  18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Učící se církev 
 
Téma 16. neděle v mezidobí: Církev je svatá 
 

Proč je církev svatá?  
Úryvek z článku „Věřím ve ... svatou církev obecnou“ 
Mons. Aleš Opatrný 
 

O této církvi se říká, že je "svatá a obecná". To slovo "svatá" je pro-
vokující. Když se na nás někdo z vnějšku podívá, sotva by nás 
prohlásil za sbor světců. Přesto se ale právem o církvi říká, že je svatá. 
K tomu je potřeba ale znát správné chápání toho slova, chápání 

biblické. V Bibli je svatý jenom 
Bůh, to je výraz jeho podstaty, to 
vyjadřuje, že Bůh je zcela jiný, než 
všechno ostatní, jiný ve smyslu 
dobrém. Každý k tomuto Bohu patří, 
kdo je z mnohosti oddělen pro Boha, 
je svatý, a protože každý křesťan 
Bohu křtem patří, byl přijat Bohem 
za syna, proto je svatý, a proto je 
svatá i celá církev. Ne tedy proto, že 
by se skládala ze samých vynikají-
cích jedinců - protože to by nebyla 
pravda. Církev se skládá ponejvíce - 
a prakticky zcela - z hříšníků. Ale 
protože tito lidé byli křtem 
přičlenění, včleněni k Bohu, proto je 
církev svatá. Protože církev je 
podstatně Božím dílem, i když je to 

dílo, které je složeno z lidí. Toto slovo, že církev je svatá, není dů-
vodem k pýše, ale je to trvalá platná výzva: svou podstatou jsme svatí 
a tuto svatost máme ve svém životě uskutečňovat. Máme tedy dojít, 
dobelhat se k tomu, abychom ve svém jednání, smýšlení a bytí nave-
nek co možná nejvíc byli tím, čím máme být. 
 
(zdroj http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Verim-ve-svatou-cirkev-obecnou.html) 


