SVĚDECTVÍ VĚRNOSTI BOHU
SESTER KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY - FDC

Na pozvání arcibiskupa Dr. Josip Stadler uvedla zakladatelka Kongregace Dcer Božské Lásky Františka Lechnerová
v roce 1882 své řeholnice, Dcery Božské Lásky, do Sarajeva (Bosna). V roce 1911 založila v Pale, nedaleko Sarajeva klášter
„Mariin domov“, původně plánovaný jako místo zotavení pro nemocné sestry a učitelky výchovného ústavu St.Joseph
v Sarajevu. Mariin domov se stal známým svými dobrými skutky ke všem potřebným, kteří zaklepali na jeho dveře. Proto
byl nazván „Hospic chudých“. Ve válečném roce 1941 se nacházely v klášteře v Pale Sr.M.Jula Ivaniševič narozena 1893Chorvatka-jako představená, Sr.M.Berchmana Leidenix narozena 1865-Rakušanka, Sr.M.Krizina Bojanc narozena
1885-Slovinka, Sr.M.Antonija Fabjan narozena 1907-Slovinka a Sr.M.Bernadeta Banja narozena 1912-Maďarka.
Těchto pět řeholnic sestra Mária Jula (Kata Ivaniševic), s.Mária Bernadetta (Terezia Banja), s.Mária Krizina (Jozefa
Bojanc), s.Mária Antónina (Jozefa Fabjan) a s.Mária Berchmana (Karolina Anna Leidenix), vydávalo v duchu své
Kongregace, činorodé svědectví o křesťanské lásce svým způsobem života a svou prací. Nenáročně a obětavě pečovaly o
nemocné, velkoryse rozdávaly chléb dětem ve státním Domově mládeže, bez rozdílu, jaké víry nebo národnosti děti byly a
pomáhaly chudým žebrákům, kteří k nim přicházeli dolů z pohoří Romania.
Srbští četníci přesto všechno 11.prosince 1941 všech pět řeholnic násilně odvlekli ve směru Goradže, Mariin domov
vyloupili a nakonec zapálili. Jejich Křížova cesta v zimě a ve sněhu bez patřičného oblečení a také trápeny výslechy,
hrozbami a urážkami je nejprve vedla až do Careve Voda a Sjetlina, kde 76-letá sr.M.Berchmana vysílena námahou cesty a
celým tím případem byla oddělena od ostatních sester a zadržena. Ostatní sestry byly dále odvlečeny do Goradže. Čtyři dny
a čtyři noci trvala jejich cesta z Pale přes pohoří Romanija až do Goradže. Když tam 15. prosince odpoledne došly, byly
umístněny v kasárnách v druhém poschodí. Ještě téže noci vnikli rozjaření a opilí četníci k řeholnicím a chtěli je znásilnit.
Po krátce trvajícím boji se sestra M.Jula Ivaniševič dokázala vytrhnout z rukou opilého vojáka a utíkající k oknu zvolala:
„Kriste, zachraň nás!“ a vyskočila z okna. Ostatní jí následovaly a jedna po druhé vyskákaly oknem dolů. Četníci nejprve
na okamžik strnuli, ale pak plni hněvu pospíšili před budovu kasáren a nožem zabili už zraněné řeholnice a jejich mrtvá těla
hodili do řeky Driny, která tudy protéká. Sr.M.Berchmana zůstala asi deset dní v Sjetlině a zřejmě se jí vedlo lépe. Měla
následovat ostatní spolusestry do Goradže, ty však byly už mezitím zavražděny.
Dva četníci ji odvezli na koňských saních. Řidiči saní vyprávěli, že sestra asi došla ke svým spolusestrám, ale jeden z nich
měl její růženec kolem krku a na něm bylo poznamenáno, že byla 23.prosince 1941 v lese zavražděna.
Sestry známé jako „Drinské mučednice“, sloužily jako misionářky velkodušně a obětavě Bohu a pomáhaly chudým a
trpícím v Bosně. Svou věrnost Bohu dosvědčily v prosinci v roce 1941 prolitím krve. Je oprávněné s vírou doufat, že jejich
prolitá krev bude semenem pro nové, uvědomělé a zodpovědné křesťany. A také i pro nová duchovní povolání v dnešní
době. Jsou mocnými přímluvkyněmi ve všech potřebách, zejména v těžkých životních zkouškách a nebezpečích. V roce
2002 byl ukončen diecézní proces blahořečení Božích služebnic. Dne 14.1.2011, Svatý otec Benedikt XVI přijal na osobní
audienci kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregace pro kauzy svatých a oznámil, že dne 24.9.2011 budou sestry v
Sarajevě blahořečené.
Modlitba za blahořečení drinských mučednic
Všemohoucí Bože, ty jsi vyznamenal své služebnice Julu, Berchmanu, Krizinu, Antoniju a Bernadetu milostí
řeholního povolání a silou dosvědčit jejich věrnost a lásku k tobě, prolitím vlastní krve. Prosíme tě, dej i nám statečnost ve
víře, abychom nebyli někdy za cenu našeho utrpení odloučeni od Tebe. Dej, aby svatá církev tyto tvé služebnice povýšila
k úctě oltáře, a aby jejich příklad a jejich přímluva pomáhala nám v našich životních bojích v dosažení věčné blaženosti.
Skrze Krista našeho Pána. Amen.
Vyslyšení modliteb sdělte na adrese: Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 47, Opava 74601, email:
kongregacefdc@centrum.cz

