
Chudobka 
z Orlických hor

Životní píseň lásky a oběti stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové

Obsáhlá vázaná knižní monografie (416 stran křídového papíru) o Aničce Tomanové
 z Pastvin dosud nejobsáhleji seznamuje s osobností této novodobé české mystičky 

(1907-1957). Kniha uvedená pozdravným dopisem královéhradeckého biskupa  
Mons. Jana Vokála účastníkům Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové

 v červnu 2012 v Klášterci nad Orlicí obsahuje Nihil Obstat č. j.: BiHK-3182/2014.

Anička zůstala prakticky od čtyř let upoutaná na lůžko a prožila život skryté oběti. 
Obětovala se za kněze a český národ, a také za mnoho potřebných, kteří se jí svěřovali se 

svými životními strastmi. Nemocná „Chudobka“ svou průzračnou jednoduchostí připomíná 
pasáčky z Fatimy. Kdo by očekával, že právě je Pán Bůh vybere pro své plány s lidstvem? 

Mezi českými světci nacházíme úžasné postavy: knížete, nositele víry, nekompromisní 
bojovníky s pohanstvím, příslušníky elity národa, statečné kněze nebo odvážné ochránkyně 
trpících. Tento výčet českých svatých by velmi dobře doplnila právě Anička. V televizním 

dokumentu o ní z r. 2003 zdůraznil kardinál Miloslav Vlk, že blahořečení člověka 
invalidního by přiblížilo Církev lidem hendikepovaným, přičemž nejde jen o roli nové 
přímluvkyně, ale také o silný příklad, vzor, inspiraci a povzbuzení pro všechny lidi, 

kteří jsou nemocí odsunuti na okraj společnosti.

Odkaz „Chudobky“ pro dnešní dobu shrnul ve smuteční řeči v den Aniččina 
pohřbu 2. dubna 1957 v Dubenci u Jaroměře její duchovní vůdce

– vyšehradský kanovník Mons. ThDr. Antonín Stříž:

Milá Aničko - Bohuslavo! 
Dozněla tvá píseň bolesti. Ale nedozněla tvá píseň lásky. Ta se teprve nyní jasně rozezní 
v souzvuku s nebeskými duchy u trůnu Krále slávy. Bude to píseň radosti nepomíjející 

a vrcholné. A budeš dále konat dílo zde v bolestech počaté: svolávat milosrdenství a milost  
na duše, které zde ve světě zápasí, vyprošovat dítkám, aby si uchovaly lilii čistoty, mládeži,  
aby se přimkla k Srdci Božského Přítele, kněžím, aby svítili věřícím slovem i příkladem,  

národu, aby se očistil a spěl k svému povznesení. 
Účastníci Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové v Klášterci nad Orlicí v sobotu 21. června 

2014 zakoupí knihu Chudobka z Orlických hor za cenu 200 Kč. 
Při odběru nad 20 ks činí cena 180 Kč. Ti, kdo se nemohou Setkání zúčastnit, 

zaplatí zvýhodněnou cenu 200 Kč při odběru nad 5 ks knihy, 180 Kč při odběru nad 20 ks. 
Farní úřady, kláštery a církevní školy obdrží knihu po 200 Kč. 

Při objednávce nad 10 výtisků cena 180 Kč.

U knih rozesílaných poštou po ČR hradí poštovné nakladatel a platba je dobírkou.

Objednávky přijímá: Nakladatelství Flétna, Říčky 101, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
tel. 736 681 735, 465 531 033, fletna@fletna.cz  .   Knihu též zakoupíte u většiny křesťanských 

knihkupců v ČR či v běžných knihkupectvích na východě Čech, 
zejména v Knihkupectví Flétna v Ústí n. O. tel. 465 526 245.
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