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– Keď listujem liturgický kalendár, zisťujem, 
Dobromilka, že každý rok v ňom pribúdajú 
mená nových svätých a blahoslavených. 
– Veru tak, Svetlúšik, máš pravdu. Napríklad 
pred niekoľkými týždňami, 22. mája 2022, vo 
francúzskom meste Lyon vyhlásili za blaho-
slavenú Paulínu Jaricotovú.
– Jej sviatok by sa mal v Katolíckej cirkvi slá-
viť 9. januára. To je deň, keď sa narodila pre 
nebo. Paulína totiž odovzdala svoju dušu ne-
beskému Otcovi 9. januára 1862. 
– Aby sme ešte umocnili dvojky v jej živote, 
pripomeňme, že sa narodila 22. júla 1799. 
– Tieto čísla však nie sú podstatné. Najdôle-
žitejšie je, že vďaka Paulíne vzniklo obrov-
ské dielo modlitbovej i materiálnej pomoci, 
ktoré dodnes podporuje misie a misionárov 
na celom svete. 
– Pritom nikdy nenavštívila misijné krajiny. 
Napriek tomu hovoríme, že je matkou misií. 
Svoje srdce venovala misiám. Pripojme svoje 
srdiečka k jej srdcovej záležitosti a poďme sa 
o nej dozvedieť čosi viac.

Ahoj, kamaráti!
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Život v skratke

Malý príbeh  
o veľkom diele

 Nekonečná láska  
a úcta k Eucharistii

Paulínina modlitba  

Paulína sa narodila do bohatej rodiny. Jej otec 
obchodoval s látkami. Mala 17 rokov, keď pri- 
šla o mamu. Svoj život zasvätila službe chudob-
ným a podpore núdznych na okraji spoločnosti 
i na periférii sveta. Svoje vnútorné rozhodnutie 
dávala najavo aj navonok: obliekala sa ako ro-
botníčky v otcovej továrni. Keďže jej brat File-

as sa pripravoval na kňazstvo, prostredníctvom 
jeho štúdia Paulína spoznala prácu misionárov. 
Chcela im pomôcť, preto medzi robotníkmi zor-
ganizovala takzvanú zbierku misijných grošov. 
Robotníci vytvárali desaťčlenné skupiny a dá-
vali na misie jeden sou (dnes jeden cent). Toto 
prvotné Dielo šírenia viery je dnes súčasťou Pá-
pežských misijných diel. 

Navyše v roku 1826 Paulína založila živý ru-
ženec. Každý člen sa každý deň modlil jeden de-
siatok. Táto modlitbová reťaz je však rozšírená 
dodnes na celom svete vrátane Slovenska. Tak- 
že Paulínino dobré dielo pretrvalo a ustavič-
ne pomáha.  

Paulína Jaricotová bola za blahoslavenú vyhlásená 
22. mája v rodnom Lyone. 

Keď mala Paulína 23 rokov, napísala kni-
žočku, ktorú nazvala Nekonečná láska nebes-
kej Eucharistie. Pre Paulínu bola Eucharistia 
princípom duchovného života, srdca člove-

ka, jadrom života a lásky. Paulína neprestaj-
ne chválila Pána Ježiša prítomného v Oltárnej 

sviatosti. Často sa celú noc modlila pred svä-
tostánkom v chráme. Jej úcta k eucharistické-
mu Kristovi bola taká veľká, že dostala špeciál- 
ne povolenie, aby mala Najsvätejšiu oltárnu 
sviatosť doma, kde mohla nonstop adorovať Pá-
na Ježiša. Jej spálňa sa nachádzala hneď pri do-
mácej kaplnke, aby bola Spasiteľovi ukrytému 
pod spôsobom chleba stále nablízku.

„Mojou nádejou je Ježiš, mojím jediným 
pokladom je kríž. Budem dobrorečiť 
Pánovi za všetkých okolností a jeho 

chvála bude vždy vychádzať z mojich úst. 
Milujem vôľu svojho Boha.  

Čo na tom záleží, ó, milovaná a milujúca 
Božia vôľa, ak vezmeš odo mňa všetky 
pozemské veci, povesť, česť, zdravie 

a život; čo na tom, že mi dáš zostúpiť  
do hĺbky poníženia? Čo na tom záleží,  

ak potom nájdem skrytý oheň  
tvojej nebeskej lásky? Aká šťastná  

by som bola, keby som mohla zomrieť 
pre teba a pre svojich blížnych. 

Ježiš, kňaz a obeta, zjednocujem obetu 
svojho života a kríža, ktorý nosím, 

s tvojou krvou, ktorú si za mňa prelial. 
Hľadám prístrešie v tvojich ranách 

a očakávam od teba silu.  
Moje srdce je pripravené, Pane, moje 

srdce je pripravené. Len si prajem, aby 
som robila všetko na tvoju väčšiu slávu. 

Spolieham sa na tvoju silu, keď príde 
moja posledná chvíľa, a nie na svoju 

vlastnú. Dúfam v tvoje milosrdenstvo. 
Odporúčam ti všetkých, ktorým 

zostanem po smrti zaviazaná, a prosím 
ťa, aby moji priatelia, za ktorých som 

dala svoj život a svoju krv, splatili tieto 
dlhy po mojej smrti. Mária, ó, moja 

Matka, som tvoja!“

Milí kamaráti, ak 
sa chcete o francúz-
skej matke misií 
dozvedieť viac, vre-
lo vám odporúča-
me, aby ste si sami 
alebo spolu so súro-
dencami či rodičmi 
prečítali novú kni-
hu s názvom Paulí-
na Jaricotová. Malý 
príbeh o veľkom diele 
(Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2022). Autor-
kou publikácie je Kateřina Šťastná, roztomilé 
ilustrácie vytvoril Tomáš Velzel.
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