
Ježíš řekl: 

„JÁ JSEM CHLÉB ŽIVOTA;  
KDO PŘICHÁZÍ KE MNĚ, NIKDY NEBUDE HLADOVĚT, A KDO VĚŘÍ VE MNE, NEBUDE NIKDY ŽÍZNIT.“ 

(Jan 6,35) 

Dne 17. dubna 2021 byli Církví blahoslaveni Simeon Cardon a pět druhů mučedníků. Jsou nazývání „mučedníci 
Eucharistie“, neboť položili život při ochraně Nejsvětější svátosti oltářní před plenícími francouzskými vojáky, kteří 
v květnu 1799 vtrhli do cisterciáckého kláštera v italském Casamari. 

 
Jeden z těchto mnichů - P. Dominik Zavřel - byl Čech; narodil se v květnu 1725 v Chodově u Prahy (dnes už část Prahy). 
Svou pozemskou pouť zakončil jako mnich cisterciáckého opatství v Casamari, kde dvakrát posbíral rozházené svaté 
hostie, nejprve v kostele a poté v kapli u klášterní ošetřovny, kde se dvěma spolubratry setrval v adoraci. To rozzuřilo 
opilé vojáky. A když se otec Dominik snažil potřetí uchránit Nejsvětější svátost před zneuctěním, byl ubit mečem.  

Kromě něho byli zabiti i další řeholníci z kláštera. Jeden 
z přeživších vydal svědectví o jejich mučednictví. Úcta k nim 
byla od jejich smrti téměř nepřetržitá. 

Casamarští mučedníci Eucharistie jsou povýšeni k úctě oltáře 
v době, kdy z důvodu opatření kvůli pandemii je pro mnoho 
lidí ve světě obtížné osobně se účastnit mše svaté a přistoupit 
ke svatému přijímání. Zdá se, že někteří touhu po 
eucharistickém Kristu ani nepociťují a jsou vůči Němu 
lhostejní. Je však pro nás důležité vědět, že Pán Ježíš je 
v Eucharistii skutečně přítomný - On, náš Pán a Bůh, 
Ukřižovaný a Vzkříšený, Ten, který řekl: „Já jsem Chléb 
života.“ (Jan 6,35) „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a 
jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28) 

Bl. Dominik Zavřel zemřel v 74 letech, jakožto ochránce 
Nejsvětější svátosti.  

V říjnu 2020 byl blahořečen jiný muž, tentokrát mladý italský chlapec Carlo 
Acutis, který zemřel v 15 letech na akutní leukemii. Církev nám také jej 
předložila jako vzor křesťana, který už v mladém věku dokázal svůj život 
postavit na Kristu. Z jeho života je zřejmé, že směřoval ke svatosti díky 
přátelství s Ježíšem v Nejsvětější svátosti. V sedmi letech požádal o první 
svaté přijímání, což mu v tak mladém věku bylo umožněno díky zvláštnímu 
povolení. Před mší nebo po ní vždy zůstával v adoraci před svatostánkem. 
Říkával: „Eucharistie je mou dálnicí do nebe.“  

Můžeme se ptát, co nám těmito blahořečeními v době, kdy je eucharistický 
život komplikovaný, chce Bůh říci. Kéž nově objevíme Poklad, který nám 
Pán Ježíš zanechal... 

+++ 

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, 
daruj nám milost větší lásky a úcty k Tvému Synu Ježíši Kristu, 

skutečně přítomnému v Nejsvětější svátosti. 

Blahoslavený Dominiku a další mučedníci z Casamari, orodujte za nás! 
Blahoslavený Carlo Acutisi, oroduj za nás! 


