Sv. Zdislava z Lemberka

Byla dcerou pana Přibyslava z Křižanova, královského purkrabího v Brně a na hradě Veveří,
a paní Sibyly (ze Sicílie - dvorní dámy královny Kunhuty). Měla dvě mladší sestry - Eufémii
a Elišku. Provdala se za předního českého velmože pana Havla Markvartice (svatbu měli
zřejmě v Brně) a přestěhovala se na jeho hrad Lemberk u Jablonného v Podještědí (dříve
Německého J.). Porodila mu čtyři děti: Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislavu. Pravděpodobně
se setkala s blahoslaveným Česlavem, polským dominikánem, žákem sv. Dominika a stala se
dominikánskou terciářkou; s manželem povolali dominikány do Jablonného a do Turnova,
založili zde pro ně kláštery a chrámy.
Světicí se Zdislava stala jako manželka a matka rodiny, ale její život a činnost se
neomezovaly jen na soukromí: Zdislava vzdělávala a vychovávala také hradní čeleď,
ošetřovala i jinak pomáhala (ve špitále, který rovněž založila) nemocným, chudým,
bezdomovcům a válečným uprchlíkům (byla to doba tatarských vpádů do střední Evropy). V
době časté manželovy nepřítomnosti (byl pravou rukou krále Václava I. a jeho oporou, když
se proti němu vzbouřil jeho syn Přemysl Otakar II.) musela za něho vést celé panství.
Zdislava zemřela pravděpodobně na tuberkulózu, je pohřbena v kryptě klášterního kostela v
Jablonném; její lebka je v relikviáři na mariánském oltáři vlevo v chrámové lodi. Její hrob se
těší úctě věřících nepřetržitě od její smrti dodnes, přijíždějí sem na pouť nejen Češi a
Moravané, ale též Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové, Němci a Rakušané. Dodnes u jejího hrobu
dochází k podivuhodným vyslyšením, uzdravením a jiným divům na přímluvu této světice.
Proto byl už v 18. století na místě dřívějšího gotického kostela postaven k jejímu budoucímu
blahořečení, o něž se začalo usilovat, velkolepý barokní chrám sv. Vavřince slavným
vídeňským architektem Janem Lukášem Hildebrandtem; stavbu financoval hrabě Berka z
Dubé a po jeho smrti(už méně nákladně) paní hraběnka Kinská. K blahořečení však došla až
roku 1907 (papež Pius X.). V roce 1947 zahájil kardinál Štěpán Trochta, biskup litoměřický,
diecézní proces svatořečení.
Zdislavu pak svatořečil papež Jan Pavel II. v Olomouci 21.5.1995. 24.10.2000 - v roce
Velkého jubilea - ji prohlásil za hlavní patronku Litoměřické diecéze.
O svatořečení Paní Zdislavy se velice zasloužil tehdejší provinciál dominikánů Otec Ambrož
Maria Svatoš, a to shromažďováním zdislavských studií a historických dokumentů. Nyní má
v rukopise takto zdokumentovánu téměř stovku případů podivuhodných vyslyšení na

přímluvu Paní Zdislavy z minulosti. Za zázrak nutný k svatořečení bylo uznáno lékařsky a
vědecky nevysvětlitelné uzdravení MUDR. Straky, otce rodiny, u něhož 19.9.1989 došlo v
Brně v nemocnici k zástavě srdce, k nulovému krevnímu tlaku, ke klinické smrti mozku; tento
stav trval přes 3 hodiny. Během té doby manželka, děti, vrchní sestra, pan farář a další se
intenzivně modlili k blahoslavené Zdislavě o zázrak., a byli vyslyšeni: obnovila se motorická
a smyslová činnost, všechny orgány začaly normálně fungovat.
Úctě poutníků se velmi těší též i Zdislavina studánka pod hradem Lemberkem, kde mnozí
nacházejí zdraví po modlitbě k Paní Zdislavě a pití nebo umývání v této vodě. Voda sama
léčivá ani radioaktivní není, jde o normální dobrou pitnou vodu.
Pokud se o sv. Zdislavě chcete dozvědět ještě více, přejděte na následující odkaz:
http://www.zdislava.cz/
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