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Táto relácia 

pojednáva o možnostiach 

breathariánstva, 

teda života bez jedenia jedla, 

no nie je to kompletný návod. 

V záujme vašej bezpečnosti, 

nepokúšajte sa prosím 

prestať jesť bez náležitého 

odborného vedenia. 

Pozývame vás teraz 

sledovať s nami 3. časť 

z nášho 3-dielneho programu 

„Požehnaná  

Anne Catherine Emmerich: 

breathariánska mníška 

z 19. storočia“  

v relácii 

Medzi Majstrom a žiakmi. 

Dnes se vrátíme 

do Německa, 

kde v letech 1774-1824 

žila inedistka, jeptiška, 

požehnaná Anna Kateřina 

Emmerichová.  

Posledních 12 let života 

žila Anna Kateřina 

nezávisle na jídle,  

udržujíc se 

zcela z Božího Přijímání. 

Jelikož Anna Kateřina 

žila život čistoty 

a jednoduchosti,  

byla schopna vést životní 

styl, který byl bez nutnosti 

fyzického jídla a pití. 

Když Anna Kateřina dosáhla 

16 let, chtěla vstoupit 

do kláštera 

a zasvětit svůj život 

službě Bohu. 

Nicméně rodina 

Anny Kateřiny 

nemohla naplnit 

finanční požadavek  

kláštera vzhledem 

na své chudé poměry. 

Annu Kateřinu to neodradilo 

a rozhodla se získat peníze 

díky vlastnímu talentu 

jako krejčová. 

Po dvou letech šetření 

svého výdělku 

zažádala tři  

různé kláštery. 

Podala žádost mnoha  

klášterům z okolí, 

ale všemi byla odmítnuta, 

na jedné straně – 

kvůli svému původu – 

že pocházela z tak chudého 

prostředí, 

chudák se nemohl 

dostat do kláštera. 

A samozřejmě, její 

věno nebylo dostatečné. 

Ještě rozhodnější, 

Anna Kateřina  

kontaktovala přítelkyni,  

která byla dcerou 

náboženského varhaníka 

a nabídla zaplatit za lekce  

prací na farmě. 

Doufala, že jakmile by 

se naučila hrát na varhany, 

klášter by přijal 

její našetřené peníze 

a talent a tím by ji dovolil 

stát se jeptiškou 

v jejich klášteře. 

Slyšela, že kdyby byl někdo 

schopen si platit varhany, 

bylo by přijetí  

do kláštera snazší . 

A tak vstoupila do služby 

k sbormistrovi Soentgenovi 

ze St.Jakobi zde 

v Coesfeldu. 

Chtěla mu sloužit 

jako služebná pro rodinu 

a na oplátku 
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se učit hrát na varhany. 

Tahle domácnost 

byla tak chudá a bylo tam 

tak moc práce,  

že nakonec 

dala všechny své úspory 

do této rodiny. 

Matka Soentgen 

velmi nemocná –  

samozřejmě potřebovala 

mnoho léků, 

návštěv doktorů a to 

muselo být zaplaceno. 

Ano, tak zůstala 

(Anna Kateřina) bez   

finančních prostředků. 

Byly to peníze,  

které si našetřila 

jako švadlena se záměrem 

použít je 

na vstup do kláštera. 

V té době řekla, 

že to byla poslední šance, 

jak vstoupit do kláštera. 

A později dodala: 

„Bůh udělal dobrou práci, 

protože udržel 

tuto rodinu nad vodou, 

zatímco se současně 

postaral o to,  

abych navzdory tomu 

mohla vstoupit do kláštera.” 

Dáváním potřeb jiných 

před své vlastní, 

rozdala Anna Kateřina 

všechno jídlo, které  

jí matka dovezla  

z obavy o svou dceru. 

Aby zmenšila matčiny 

starosti, Anna Kateřina 

vysvětlovala: 

„…to je pravda, že mi 

vůbec nic nezbylo, 

protože Boží 

svatá vůle byla, aby 

ostatním bylo mnou  

pomoženo a protože 

jsem dala všechno Jemu, 

nyní se On postará o mě 

a propůjčí Svou božskou 

pomoc nám všem.“ 

Když bylo Anně Kateřině 

24 let, zatímco 

klečela s přítelkyní  

v meditaci před křížem  

v jezuitském kostele  

v Coesfeldu, 

zakusila Anna Kateřina 

příjemné teplo 

vycházející z její hlavy. 

Najednou viděla vizi 

Ježíše Krista, který se objevil  

před jejíma očima  

zalitý ve světle. 

V levé ruce měl věnec květin 

a v pravé ruce 

trnovou korunu. 

Když jí byla dána 

možnost výběru, 

Anna Kateřina si vybrala 

trnovou korunu. 

Od té doby, až  

do konce svého života, 

zakoušela Anna Kateřina 

bolestivé umučení Krista 

přes bolení hlavy, 

oteklé čelo 

a stigmata, 

kde měla umístěnu 

trnovou korunu 

ve své vizi. 

Anna Kateřina 

nikomu neodhalila své 

zkušenosti a tiše trpěla 

umučení Krista. 

Přání Anny Kateřiny 

stát se jeptiškou se naplnilo 

o čtyři roky později. 

Hledali učitele 

pro klášter v Duelmenu, 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php        Strana 2 / 5 



Titul: TV_1284_Požehnaná Anna Katarína Emmerichová_breathariánska mníška z 19. storočia_III 

protože klášter převzal 

dívčí školu  

a to znamenalo, že za to 

dívky musely platit. 

A tak si sestry mohly 

vydělávat na živobytí 

z příjmu této dívčí školy. 

Proto nezbytně 

potřebovali učitelku a navíc, 

byli šťastní,  

že tato učitelka 

byl také varhaníkem. 

Proto Clara Soentgen 

šla do kláštera 

v Duelmenu, 

zaklepala na dveře 

a jasně nadnesla, 

že vstoupí do kláštera, 

jen pokud 

bude rovněž přijata 

Anna Kateřina. 

Nakonec v roce 1802 

ve věku 28 let 

se Anna Kateřina 

stala jeptiškou. 

Během jejího pobytu tam, 

strávila často mnoho 

hodin v kapli, kde se modlila 

a ronila slzy za hříchy 

lidstva z neznalosti 

a za své vlastní nedostatky. 

O vánocích v roce 1802 

trpěla Anna Kateřina 

intenzivními bolestmi 

ze svého srdce 

a vážně onemocněla. 

V době, kdy její 

nemoc ustoupila, 

ji nicméně srdce 

stále bolelo, 

byla slabá a ve špatném 

zdravotním stavu. 

Anna Kateřina 

si stejně vesele 

plnila své povinnosti – 

pečovala o zahradu, 

uklízela klášter 

a sloužila jiným. 

Když klášter zavřeli, 

Anna Kateřina 

byla příliš nemocná, 

aby se přestěhovala. 

Bývalý zaměstnanec kláštera 

a starý kněz 

se nad ní slitoval 

a staral se o ni, 

dokud chudá vdova 

nedovolila Anně Kateřině 

bydlet u ní doma. 

Navzdory chudobě 

byla Anna Kateřina vděčná 

vdově za dobrosrdečnost. 

Každodenně pokračovala  

v modlení mnoho hodin  

a ve svých vizích viděla 

podrobnosti o životě Ježíše, 

sdělení o apoštolech 

po Nanebevzetí, 

znalosti o Svaté Bibli 

a významy 

všech svátečních dnů světců. 

Na konci roku 1812, 

zatímco meditovala 

o Kristově utrpení  

a prosila, aby mohla 

sdílet jeho bolest, sneslo 

se na ni světlo a uviděla 

ukřižovaného Spasitele. 

Trojí paprsky 

z Kristových rukou, nohou 

a boků se jí dotkly. 

Paprsky vytvořily 

krvavé rány a silnou bolest 

na jejím těle. 

Bylo to během doby, 

kdy se stala nezávislou 

na jídle a zůstala tak 

po celý zbytek života. 

Anna Kateřina 

už více nežila z jídla, 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php        Strana 3 / 5 



Titul: TV_1284_Požehnaná Anna Katarína Emmerichová_breathariánska mníška z 19. storočia_III 

ale spoléhala se na přežití  

z Boží milosti. 

Nápojem, který pila,  

bylo jen malé množství vody. 

Také se k němu modlila, 

aby mohla nést 

některé z jeho utrpení. 

Také cítila bolest na čele 

na rukou a uvnitř hrudníku, 

ačkoli to stále 

nebylo vidět. 

A nyní, najednou 

se to otevřelo. 

Na čele se objevilo 

proražení 

jako od trnové koruny 

a tržné rány, 

zranění na jejích rukou 

a nohou, 

podobné těm,  

které měl Kristus na kříži. 

Dále dva kříže 

nad sebou na hrudi 

a ránu na pravé straně těla, 

jako ta,  

kterou utrpěl Kristus  

od bodnutí kapitánem, 

když byl na kříži. 

Měla zkušenost, že 

milující Bůh je s ní. 

Také v té době věděla, 

že stigmata, která měla, 

byla odpovědí Boha, 

že přijal její lásku, 

že ji Bůh miluje 

a že ví, že chtěla převzít 

část jeho utrpení. 

Bůh odpověděl tím,  

že jí předal stigmata. 

Anna Kateřina 

skrývala svá stigmata 

a stav nezávislosti na jídle, 

protože tento jev 

byl pro ostatní  

těžce pochopitelný. 

Nakonec byl její 

stav objeven 

a doktor trval  

na provedení zkoušky. 

Očekával, že vyvrátí její 

tvrzení, že je nezávislá 

na jídle, ale místo toho, 

když objevil pravdu o jejím  

breathariánském životním 

stylu, stal se 

věrným přítelem. 

Poté ji zkoumalo 

mnoho doktorů 

a duchovních autorit, 

někteří ji v té době 

umístili pod neustálé 

pozorování po dobu 

třech týdnů. 

Anna Kateřina Emmerichová 

byla rovněž po dlouhou 

dobu pozorována. 

Poprvé to bylo dokonce 

církevním úřadem. 

Dva dny poté, co o tom 

slyšel hlavní kaplan, přišel 

s medicínským profesorem 

a teologem, 

oba velmi známí lidé  

zde v Muensterlandu 

a zkoušeli prověřit 

Annu Kateřinu 

Emmerichovou. 

Dále zařídil 

vytvoření komise. 

A pak 32 mužů 

z Duelmenu 

bylo dnem i nocí 

na stráži. 

Byly tam rány 

a nebylo nic, 

čím by si mohla 

tyto rány způsobit sama  

a stav bytí bez jídla 

byl rovněž prokázán. 

Na konci třetího týdne 
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prověřování vypadala 

Anna Kateřina 

stejně, jak vypadala 

před těmito třemi týdny. 

Její schopnost života 

bez závislosti na jídle 

pod Kristovými Pašijemi 

se prokázala důvěryhodnou. 

Mnoho královských rodin 

navštívilo Annu Kateřinu, 

aby nabídlo oddanost 

a požádalo, aby mohli být 

zařazeni do jejich modliteb. 

Byli svědky krve ronící 

se z její hlavy  

a zaznamenali, že si 

nikdy nevzala nic k jídlu ani 

pití. Stav inedie  

Anny Kateřiny a schopnost 

prožívat umučení 

Krista bylo výsledkem 

její empatie 

pro ostatní. 

Anna Kateřina vysvětlovala: 

Modlím se každý večer 

pro všechny ty, kteří trpí, 

chtěla bych jít 

a ulehčit jim 

a mám takový sen, 

že jdu od jednoho příbytku 

utrpení k druhému 

a že jim pomáhám 

ze všech mých sil. 

Úžasný obraz statečnosti 

Anny Kateřiny, 

její velkorysosti 

a soucitu k ostatním 

navzdory jejímu extrémnímu 

fyzickému utrpení a chudobě 

vyobrazil 

její svatou povahu. 

Její život je živým 

příkladem, který svědčí 

o tom, že naše upřímná 

víra a odevzdání se Bohu 

nás může přenést 

přes fyzické utrpení 

a tělesné potřeby. 

Zázraky jsou 

na denním pořádku 

a jídlo je bezvýznamné  

pro ty, kteří žijí pouze 

z víry díky  

božímu požehnání. 

Po její smrti byly vize  

a proroctví Anny Kateřiny 

přeloženy 

a zveřejněny v Německu, 

Itálii a Francii a posílily 

u lidí víru v Boha. 

V roce 2004 papež 

Jan Pavel II blahořečil 

Annu Kateřinu  

Emmerichovou za její osobní 

svaté a hrdinské ctnosti. 
 


