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Ž I V O T O P I S

Matka Rosa Vůjtěchová se narodila v roce 1876 v 
jihočeské vesnici Obora u Radobytec. Od dětst-
ví měla velkou zálibu v modlitbě a dar soucítění s 
trpícím Kristem. Svou touhu po zasvěceném životě us-
kutečnila jako 15-letá vstupem do Kongregace sv. Karla 
Boromejského v Praze.  Tam pocítila, že ještě není v cíli 
svého povolání. Toužila po přísném životě v odříkání, v 
ustavičné modlitbě, chtěla sloužit těm nejubožejším, aby 
mohla účinněji zachraňovat duše, a tak potěšovat Srdce 
trpícího Spasitele. S pomocí brněnského biskupa Pavla 
Huyna založila v roce 1915 Kongregaci sester Těšitelek 
Božského Srdce Ježíšova, která se věnovala bezplat-
né péči o nemocné v jejich příbytcích. Kongregace se 
rychle šířila a vzniklo 13 filiálních domů v Čechách 
a na Moravě. Matka Rosa se snažila vštípit sestrám 
velkodušnou lásku k Bohu a k bližním. Lásku, která se pro 
záchranu duší neváhá obětovat a zapomínat na sebe. 
Sama jim byla příkladem neúnavné služby a trpělivého 
snášení utrpení. Když v roce 1945 přecházela fronta přes 
Rajhrad a klášter byl pod dělostřeleckou palbou, Mat-
ka Rosa nabídla Pánu Bohu svůj život za záchranu ses-
ter v hrůzách války. Její prosba byla vyslyšena. Zemřela 
5. září 1945 po těžké nemoci. Na její přímluvu již něko-
likkrát došlo k podivuhodnému vyslyšení modliteb. 

Tato novéna chce prostřednictvím myšlenek a 
modliteb Matky Rosy probudit touhu následo-
vat trpícího Spasitele v lásce, která za spásu bratří 
neváhá přinést každou oběť. Texty jsou čerpány z for-
mačních spisů Matky Rosy a  z jejích  dopisů sestrám. 
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1. DEN:
Pozvání Božského Srdce Ježíšova 

„Vezměte na sebe moje jho a učte se ode mne, ne-
boť jsem tichý a pokorný srdcem!“ (Mt 11,29)

Není většího štěstí než zcela se odevzdat a ponořit do pra-
mene veškeré ctnosti a dobroty Božského Srdce Ježíšova!

Když je mé srdce vlažné, lenivé, necnostné – co 
mám dělat? - Přibliž se k Božskému Srdci Ježíšovou! 
Přibliž se však s těmi, které Kristus volá: “Pojďte ke mně 
všichni, kteří pracujete, a já vás občerstvím.” - Začni 
tedy také na sobě pracovat – snaž se osvojit si ctnosti! 

Nikdy a ničeho se nebojte! Božské Srdce je hlavou naší 
rodiny, ono je Pánem každého našeho domu, bez něho se 
nemůže nic stát. Děkujme mu a důvěrně se k němu přiviňme. 

Pane Ježíši, děkuji ti za pozvání do blízkosti tvého 
Srdce. Ať se moje vděčnost projevuje věrností! Ať 
jsem po celý život věrnou smírnou obětí a tvou ra-
dostí tady i na věčnosti. Ať je mé srdce pro tvé, 
světem opovrhované Srdce, odpočinkem. Hrozím 
se sice pro svou hříšnost tak velkých tužeb, ale 
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2. DEN:  
Být útěchou

„Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ (Mt 26,38)

Pán Ježíš žádá, aby se mu někdo připodobnil i v zár-
mutku. On sám, už v oslaveném těle, které není 
schopné trpět, ukázal sv. Markétě Alacoque své 
Božské Srdce se slovy: “Podívej se na to srdce, které 
lidi tolik milovalo a za to se mu dostává jen potupy a 
pohrdání!“  Ježíšovo Srdce potěšíme každým dobrým 
skutkem, zvlášť když je obětovaný za spásu duší. Láska je 
podstatou útěchy. Láska se živí obětmi a neleká se 
žádných těžkostí. Když chceme potěšit Srdce Ježíšovo v 
jeho utrpení na hoře Olivové, musíme se snažit, abychom 
se mu v jeho utrpení stali podobnými – spojujeme se s ním.  

láska mě nutí, abych se ti daroval(a) bez výhrady. 
Ježíši, pro svou slabost se všeho obávám, ale 
od tvého Božského Srdce všechno očekávám.

Modlitba na přímluvu Matky Rosy str. 18.
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Bděte nad sebou, aby vám neunikla žádná příležitost 
potěšit trpícího Spasitele! 

Kaple je jako skutečná Olivová hora, kde přebývá Ježíš. 
Teď už v oslaveném těle trpět nemůže, přece přijímá od 
nás útěchu tak, jako kdybychom ho byli těšili v jeho agonii. 

Můj nejmilejší Ježíši, z jedenácti apoštolů vybral sis 
tři, abys je udělal svědky svého smrtelného zápa-
su. Prosím, připoj k nim i mne. Dej mně pocítit, co 
tě stála záchrana mé duše, co jsi musel zaplatit za 
mé hříchy! – Nejdražší Ježíši, chci s tebou bdít a 
trpět. Dovol mi slyšet tvou modlitbu, která se z hory 
Olivové nese až k nebi. Dovol mi, můj nejdražší Ježíši, 
setřít tvůj krvavý pot a těšit tvé zarmoucené Srdce. 
Chci s tebou trpět a v utrpení tě těšit. Nedopusť, 
abych tě nechal(a) samotného, aby mě spánek vlažno-
sti a roztržitosti učinil vůči tobě necitlivou (-ým).

Modlitba na přímluvu Matky Rosy str. 18.
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3. DEN:
Duch smíru

„Teď se raduji v utrpeních pro vás a na vlast-
ním těle doplňuji to, co chybí Kristovu utrpení 
pro jeho tělo, kterým je Církev.“ (Kol 1,24) 

Ježíš nevýslovně touží mít tady na zemi duše, ve 
kterých by mohl dál trpět, dál se obětovat za duše, 
ve kterých by nadále žil. Půjčme radostně Spasiteli 
své tělo i duši, aby v nás mohl trpět jako smírná oběť.
 
Kdybychom poznali cenu utrpení, toužili by-
chom po něm... Chtěla bych, abyste tady na zemi 
hodně trpěli, tady má utrpení velkou cenu. 
Hleďte, kde můžete, uchopit každou oběť. 

I kdyby se vám snad někdy stala křivda a zle se s vámi 
zacházelo, buďte rádi, mlčte a strpte to. Řekněte si: 
Pán Bůh mi to posílá, potřebuji to k zaplacení hříchů 
a pro cvičbu ctností. Bolest přebolí, rána se zacelí, ale 
ctnost a Ježíš mi zůstanou. Kdo snáší těžkosti z lásky k 
Bohu a v tichosti, tomu se promění v tajemnou radost. 

Dovol, Spasiteli, abych s tebou trpěl(a). Dovol mi 
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pocítit aspoň tíhu a ošklivost mých vlastních hříchů. 
Chci být spolu s tebou smírnou obětí za hříchy své 
a celého světa. Můj Ježíši, jak jsi krásný ve svém 
utrpení! Vtiskni do mé duše svůj trpící obraz. 
Obnov, co hříchem bylo v ní zakaleno. Dej, abych 
tě vždy nosil(a) v srdci a byl(a) s tebou obětí smíru. 

Modlitba na přímluvu Matky Rosy str. 18.

4. DEN:  
Síla z Eucharistie

„Mistr je tady a volá tě!“ (Jn 11,28) 

V Nejsvětější Svátosti je přítomný sám Pán 
Ježíš, tam proudí jeho živá Krev a bije pro nás 
Nejsvětější Srdce plné lásky a dobroty, které mezi 
námi žije se svými milostmi, se vší svou krásou, s celým 
vnitřním bohatstvím svých tajemství, se vší vznešeností 
své slávy. Naše srdce má být jako věčná lampa neustále 
hořící před svatostánkem, do které musíme neustále 
přilévat olej lásky, obětavosti a přemáhaní sebe. 
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Při adoraci a rozjímaní proste Pána Ježíše, aby vám 
ukázal své Nejsvětější Srdce. Podoba s Kristem, 
to má být užitek denního svátého přijímání. 
Neustále můžete být spojeni v lásce se svátostným 
Spasitelem, když skutečně chcete. Nic vám nemůže 
v tom zabránit, jen vaše vlažnost a rozptýlenost. 

Pane Ježíši, ustanovením Svátosti Oltářní jsi dovršil 
tajemství své lásky. Ve své vševědoucnosti jsi před-
vídal, kolik pohrdání, neuctivosti a urážek budeš 
muset zakusit ve svaté Hostii. Ale to tě neodradilo, 
touha po mé duši, aby ses mi mohl darovat ve svatém 
přijímání, tě pohnula k tomuto činu. Ustanovil jsi oběť 
mše svaté a slíbil jsi, že s námi budeš přebývat až do 
konce světa. Jak ti poděkovat za tak velké dobrodiní?

Modlitba na přímluvu Matky Rosy str. 18.

9



5. DEN:
Rozjímavá modlitba 

„Zajeďte na hlubinu!“ (Lk 5,4)

Hovořte s Pánem, vejděte s ním do tichého spo-
jení! Dobře rozjímat znamená najít nejkratší a 
nejistější cestu ke spojení s Bohem a k poznání 
sebe sama. Rozjímání dělá z nás pravé oběti smí-
ru. Smírná oběť bez modlitby je jako tělo bez duše.

Modlete se bez přestání, modlete se krátce, ze 
srdce, hovořte se svým Bohem. Podle vzoru Kris-
ta žijte v přítomnosti Boží, rozjímavou modlitbou 
jednoduše s ním ve svém vnitru rozmlouvejte, po-
zorně naslouchejte, co Bůh hovoří ve vaší duši. 

Duch svatý nás nevede ke spojení s Bohem jen 
osvíceními a útěchou, ale i vnitřní temnotou a 
vyprahlostí. Tato cesta je dobrá a nejjistěji vede k cíli. 

Očisti mé srdce, posvěť mou duši a sešli mi svého 
Svatého Ducha, aby mě osvítil a svým světlem 
pronikl, abych poznal(a) sebe a tebe, můj Bože; 
ať pohne tento Svatý Duch mým srdcem a roztaví 
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ledy mého ducha. Z hloubi své duše volám: Při-
jď, Duchu svatý, naplň moje srdce, abych byl(a) 
schopný(á) mluvit se svým Pánem a Bohem.

Modlitba na přímluvu Matky Rosy str. 18.

6. DEN:  
Síla z Eucharistie

„Neste břemena jeden druhého, a tak naplníte Kristův 
zákon!“ (Gal 6,2)

Nehleďte na to, kde, kdo na vás něco řekl, co vám 
udělal – zapomeňte na to všechno a milujte se pravou 
láskou. Všechny malichernosti odhoďte! Nedívejte 
se na chyby druhých, neposuzujte, nemluvte o chy-
bách druhých, mějte úctu jeden k druhému. Kde 
je vzájemná láska, tam je pokoj Ducha Svatého. 

Když nám někdo něco nemilého řekne, mrzí nás to, 
ale když ta věc nikomu neškodí, máme to trpělivě 
snášet, bez toho, aby se někdo jiný o tom dověděl. 
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Takové věci mají cenu. Velkým uměním je neříci slo-
vo, které by mohlo druhého zarmoutit anebo ponížit. 
Velkým uměním je snášet nedokonalosti svých bližních.

Nechtějme hned každého napravovat. Nechme tu práci 
Pánu Bohu a té duši. Kdo nemá dostatek pokory a lásky, ten 
vidí všude cizí chyby, i tam kde nejsou. Na sobě vidí málo co. 

Smiluj se, Pane, nade všemi hříšníky a rozpomeň se, 
co jsi trpěl pro jejich spásu. Dej jim milost obrácení! 
Nechť činí pokání, aby mohli oslavovat tvé milosrden-
ství navěky. Prosím tě, Pane Ježíši, za své příbuzné 
a přátele. Nedopusť, aby se od tebe odvrátili, dej 
jim svou milost, ať všichni jednou spočinou na tvém 
Božském Srdci. Dej, ať tě stále víc a více milují. 
Všechny lidi, živé i mrtvé, poroučím tvému milosrden-
ství, dej každému, co potřebuje, aby dosáhl spásy.

Modlitba na přímluvu Matky Rosy str. 18.
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7. DEN:
Sebezápor 

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi každý den 
svůj kříž a následuj mě.“ (Mk 8,34)

Když vás někdo zarmoutí, nedejte na sobě znát, že 
vás to mrzí a bolí, ale nepozorovaně mu prokažte 
službu lásky. Dávejte druhým přednost, a když je to 
možné, podřizujte svůj úsudek jiným. Buďte přívě-
tiví i tehdy, když vás mrzutá nálada vede k nevrlosti. 

Rozhodně se varujte všeho zbytečného, jak v myšlen-
kách, tak ve svém jednání a chování. Pevně držte 
na uzdě svých pět smyslů. Čím víc si dokážeme 
odepřít, tím víc dokážeme milovat Srdce Ježíšovo.

Nehledejte svatost v žádných zvláštnostech, ale 
ve věrném plnění povinností, v konání nepatrných 
věcí co nejdokonaleji, v neustálém vnitřním se-
bezapírání, v chudobě ducha a v čistotě srdce.

Můj Spasiteli, nebudu se již v ničem šetřit. Na-
poj mou duši hořkostí. Zříkám se všeho, co se s 
tebou neshoduje, abych ve spojení s tebou po-
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8. DEN:  
Služba

„Vy jim dejte jíst!“ (Lk 9,13)

Zachraňujte duše prokazujíce jim skutky 
milosrdné lásky! Všecko, co děláte, ať směruje k jed-
nomu: k záchraně nesmrtelných duší. Bůh vám bude 
žehnat, jen buďte pokorní a nepřipisujte si nic dobrého. 

Nezapomínejte na chudé, neboť tito bývají zapomenuti 
a ponecháni své malomyslnosti a často i zoufalství. Se 
stejnou láskou máte pečovat o hříšníky jako 
o spravedlivé, ba víc starostlivosti věno-
vat hříšníkům, aby poznali, jak dobrý je Pán.
Kázat evangelium chudým budete tehdy, když budete 
všechnu svou činnost konat v duchu Kristově. Jen do 
té míry budete působit na okolí, nakolik budete spo-

dal(a) náhradu za hříchy proti svaté čistotě. 
Zachovej mi čisté srdce, aby tě vždy milovalo.

Modlitba na přímluvu Matky Rosy str. 18.
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jeni s Bohem ve vnitřní modlitbě. Kdo je ve spojení 
s Bohem, pomáhá církvi a lidstvu v jedné hodině víc, 
než jiný za mnoho let. Práce není na překážku modlit-
bě, naopak. Svatí usilovně pracovali, ale nevycházeli 
ze spojení s Bohem. Měli ruce u práce a srdce u Boha. 

Pane Ježíši, žízníš po spáse našich duší a největší 
bolest, která způsobila tvůj krvavý pot byla, když 
jsi viděl, že mnoho duší bude zatracených, protože 
nechtějí věřit a milovat Boha a setrvávají v hříchu. Pane 
Ježíši, je to i moje bolest, když vidím hynout nesmrtel-
né duše, které tě tolik stály.  Pomoz jim, smiluj se nad 
nimi!  – Nebeský Otče, jako náhradu za hříchy svoje a 
celého světa, ti obětuji nejdražší Krev Ježíše Krista, 
jeho přehořkou smrt, jeho úzkost na Olivové hoře. 

Modlitba na přímluvu Matky Rosy str. 18.
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Dítě je podobné své matce. Jsme dětmi Panny 
Marie, proto jí musíme být podobni v trpělivosti, 
poslušnosti, čistotě, pokoře, v mlčení a snášenlivosti.

Nejlepší úcta k naší Matce je, když se snažíme ji 
následovat v jejích ctnostech. K tomu potřebujeme 
proniknout do jejího vnitřního života a do jejího smýšlení 
jako spoluúčastníci a spolutrpitelé při vykupitelském 
díle Pánově. Panna Mária nejlépe zná cenu ctnosti a 
nejlépe rozumí vnitřní modlitbě, neboť je její učitel-
kou. Žila v neustálém spojení s Bohem. Je nám vzorem v 
odevzdávání se do vůle Boží – ona řekla: „Hle, služebnice 
Páně, ať se mi stane podle Tvého slova.“ Se smýšlením 
Mariiným konejme všechno s Ježíšem a pro Ježíše, k jeho 
útěše. Čím je matka v rodině, tím je pro nás Boží Matka. 

Učiň, svatá Matko Pána, ať se do mého srdce vryje 
rána Ukřižovaného. Ó, Matko bolestná, která jsi viděla
smrtelnou bledost svého Syna na krvavém 
kříži bez útěchy opuštěného, ať mohu s te-

9. DEN:
Mariánská úcta

„Hle, tvá matka!“ (Jn 19,27)
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bou trpět, abych tak potěšil(a) tvého umíra-
jícího Syna, našeho Božského Vykupitele. 

Ó, Maria, první a největší Těšitelko svého Božského 
Syna, oroduj za nás! Vypros nám vroucí lásku k 
trpícímu Spasiteli, pravého smírného, těšitelského 
ducha, abychom dle tvého přikladu byli Kristu tím, 
čím mu máme být a věrně plnili to, co jsme mu slíbili. 

Modlitba na přímluvu Matky Rosy str. 18.
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Pane Ježíši, ty jsi vložil do srdce Matky Rosy touhu zasvě-
tit se ti jako oběť smíru a být útěchou tvému Božskému 
Srdci. Matka Rosa se snažila sjednocovat své práce a 
utrpení s tvou vykupitelskou obětí za spásu světa. Ten-
to úmysl ji vedl, když sloužila chudým nemocným, když 
zakládala a vedla Kongregaci sester Těšitelek, když trpělivě 
nesla kříž těžké nemoci. Oslav, prosíme, svou služebnici 
Matku Rosu a dej nám na její přímluvu milost..., aby se 
její láska k Bohu a k nesmrtelným duším stala příkladem 
pro mnohé věřící. Nauč i nás pracovat a trpět pro spásu 
bratří a sester, a tak proměňovat naše kříže v životodárnou 
oběť. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v Tebe důvěřujeme! 

Amen. 

Modlitba na přímluvu Matky Rosy 
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O milostech, který jste získali na přímluvu Matky 
Rosy nás můžete informovat na adrese: Sestry 
Těšitelky BSJ, Odbojářů 324, Rajhrad 66461, t.č.: 
607044730, nebo na e-mail: tesitelky@gmail.com
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2017Kongregace sester těšitelek
Božského Srdce Ježíšova, Rajhrad
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