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LIST1.

PANÍ LAPĚ, SVÉ MATCE.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší matko v Kristu
sladkém Ježíší. Já Kateřina, služebnice a
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám v
drahocenné Krvi jeho, přejíc si vás vidětí
s pravým poznáním sebesamé jakož i do=
broty Boží k vám; neboť bez tohoto pra=
věho poznání nemohla byste mítiúčastí na
životě Milosti. Proto třeba se vám s pra=
vou a svatou pečlivostísnažití abyste po=
znala,že vy nejste, a že za bytí jestvám
děkovatí Bohu,iza tolikerédary a milo=
sti jichžsevám dostalo od něhoa dostává
napořád.[akto budetevděčnoua uzna=
lou; a dojdete pravé a svaté trpělivostí;
a nebudete viděti věcímalých pro veliké;
ale veliké budou sevám jevitisnadno sne=
sitelnými pro Krista ukřižovaného. Není
dobrým rytíř který senezkouší na poli bí=
tevním: tak i vaše duše ať sezkouší v bitvě



mnoha trápení, a když pak sevídí, že se
osvěděujetrpělivou a neobrací hlavy zpět
netrpělivě pohoršujíc se nad tím, co Bůh
na ni sesilá,tehdy ať se raduje a plesá, a
sdokonalou radostiočekává života trva=
lého. Neboť spočínula=lí v kříži a posilu=
je=li se trýzněmí a potupamí Krista ukří=
žovaného,nechť právem očekává věčného
patření na Boha ; neboť Kristus takovým
je slibuje. Ti totiž, kteří jsou pronásledo=
vání a soužení v tomto životě, bývají po=
tom nasycení a utěšení a osvícení u věčném
patření na Boha, zakoušejíce plně a přímo
jeho slasti. Ba již i v tomto životě těšívá
ty, kteřísenamáhají pro něho. Avšak bez
poznání sebe a Boha nelzenám dojítí tak
velikého dobra. Nuže prosím vás, jak jen
dovedu a mohu, přičíňujtese o ně, aby=
chom nepozbyly ovoce svých námah.Ji=
ného nic nepravím. Zůstávejte ve svatém
a sladkém milování Božím. Ježíši sladký,
Ježiší lásko.
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LIST 9:

KNĚZI ONDŘEJI DE'VITRONI.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší bratře a otče,pro
úctu k nejsladší Svátosti v Kristu sladkém
Ježíši.Já Kateřina, služebnice a otrokyně
sluhů JežíšeKrista, píšu vám vdrahocenné
Krvi jeho, přejic sí vás viděti osvíceného
pravým a nejdokonalejším světlém, aby=
ste poznal důstojnost, do níž Bůh vás po=
stavil.INeboť bez světla nebylo by lze vám
jipoznatí; neznajejí,nevzdával bysteslá=
vy a chvály svrchované Dobrotě, kteráž
vám ji dala, a neživil byste z vděčností
pramene zbožnosti, ale vysušil byste jej v
duší své, s velikou nevědomostí a nevdě=.
kem.[Neboťčehonevidíme, toho nelze nám
znáti; čeho neznáme, toho nemilujeme;
čehonemilujeme;za to nemůžeme býti vdě
čnía uznalí k svémuTvůrci.Jest nám tudíž
potřebísvětla.O nejdražší bratře, toto jest.
nám tak nezbýtno,žekdyby dušeuvášila;
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jak velicejestjí hotřeba,raději byzemřela,
nežli by milovala nebo hledala, co ji zba=
vuje tohoto sladkého a pravého světla.
Kdybyste mí řekl chtěje uniknoutí: »A co
zbavuje mne toho světla *« odpověděla
bych vám podle svého nehlubokého po=
rozumění, že jedině chmura vlastní smysl=
né sebelásky nás ho zbavuje. Láska ta jest
stromem smrti, kořenícím v pýše. Z pýchy
tedy se rodí sebeláska a ze sebelásky pý=
cha; neboť jakmile se člověk miluje tako=
vouto láskou, domýšlí se o sobě, a všecky
jeho plody usmreujízbavujíce života /Mi=
losti duši, jež je má. A pojídá je schutí
své vlastní vůle, to jest dobrovolně vězí ve
vině smrtelného hříchujiž plodí sebeláska.
Ó „jak to nebezpečné!Chápete jak? Když
ona připravuje člověka o sebepoznání, z
něhož by získalctnost pokory,z kteréž vy=
růstá milování a zanícení duše, uspořá=
dané v lásce. A připravujeho o poznání
Boha, z kteréhož poznání nabývá se toho.
sladkého ohně božské lásky. Hned s po=
čátku totíž zbavila ho světla, jímž pozná=



val; proto seshledává oloupenou o lásku,
jelikož nepoznala. Bezpoznání sestala po=
dobnou zvířetí, jako zase poznáváním v
světle rozumu se stává člověk pozemským
andělem v tomto životě.
« Zejména sluhové, jež svrchovaná Do=
brota nazývá Kristysvými,timají býti an=
děly a ne lidmi ; a jsou také anděly, ne=
zbaví=lí se toho světla ; a přímomaji úřad
andělský. Anděl slouží každému rozma=
nitě,jak jejBůhustanovil, a jsounám dání
na ochranujehodobrotou; tak kněžíusta=
novení v mystickém těle svaté Církve, aby
nám přísluhovaliTělema Krví ukřížova=
ného Krista, jenž jest celý Bůh a celý člo=
věk spojením božské přirozenosti snaší pří=
rozeností lidskou, spojením duše s tělem a
spojením těla í duše s božstvím,s božskou
přírozenostívěčnéhoOtce. [ato Krev má
býtí a jest rozdilena od těch, kteří mají
pravé světlo, se sladkým ohněm lásky, s
hladem po cti Božía spáse duší, které Bůh
vám dal střežíti,aby jich vlk pekelný ne=
podávíl.[akovichutnají plody ctnostídá=
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vající život Milosti, jichžskýtá strom pra=
vé a dokonalé lásky. Opak toho,jak jsme
byli řeklishora, činítí, již mají strom lásky
v duších svých, lásky totiž k sobě.Celý ží=
vot jejíchjest zkažen, poněvadž zkažen je
základní kořennáklonností duševní.Proto
jsou=lí to laici, jsou zlí ve svém stavu, do=
pouštějícesemnoha nespravedlnosti a ne=
žijicejako lidé, ale jak zvířata, jež seválejí
v blátěa žijíbezevšehorozumu ;takíoní,
nezasluhující jména lidi, protože sezbavili
důstojnosti světla rozumového, ale zvířat,
jež se válejí v blátě nečistoty a chodí za
každou neřestíjakje jejichzvířecížádostí=
vost vodí. Je=li to řeholník nebo kněz, ne=
jen že nevede život jako anděl nebo jako

člověk,ale žijejak hovado, mnohem bíd
něji často než laik. O jaký pád a jaké
tresty si chystají takoví! Jazyk toho ne=
dovede vypovědětí ; zato však toho za=
kusí chuděra duše, až bude podrobena

zkoušce,Takoví vzali na sebeúřad ďáblů.
Dábli jedině o to se snaží a pracují, aby
dušezbaviliBohaa přivedlije k tomuu=

a
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spokojení, jaké má (člověk) sám v sobě;
tak oni se zbavili dobrého a svatého ží=
vota,ježto pozbylísvětla, a žijítak zločin=
ně. [o možno i vám a jiným, kteří mají
poznání, viděti. Oni se stalí ukrutnýmí
sami k sobě,stavšesedruhy dáblů, a bydli
s nimí před časem.[utéž krutost chovají k
tvorům, ježto jsou zbavení milování lásky
k bližnímu.Nejsou strážci duší, nýbrž da=
víteli, neboť vrhají je sami do spárů vlka
pekelného. O člověčeubohý, až bude žá=
dán po tobě svrchovaným soudcem počet,
nebudeš mocivydati ho; a nevydáš=lí ho,
propadneš věčnésmrti. Avšak ty nevidíš
svého trestu, poněvadž sespřipravil o svě=
tlo a neznáš stavu, do něhož tě postavíl
Bůhsvoudobrotou. Ach, nejdražší bratře,
Bůh postavilho jako anděla,a aby byl
andělem přísluhujeTělempokorného a ne=
poskvrněného Beránka, a on je zrovna
vtělenýmdáblem. Nevede životřeholnika,
neboť nemá v sobě nijakého řádu rozu=
mového, aní nežije jako kněz, jemuž je
žíti pokorně s chotí breviářem po boku a
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spláceti dluh modliteb každému tvoru,
jenž má v sobě rozum, a jmění časné dá=
vati chudákům a ve prospěchCírkve. Za=
tím všakchce žítí jak pán, ve vysokém po=
stavení a v rozkošíchsvelikými okázalost=
mí,v hodování,v naduté pýše a v domý=
šlívostí. Nezdá se, že bude mítí kdy do=
syta: maje jedno obročí,hledá dvě,maje
dvě, hledá tři; a tak nemožno, aby byl
syt. Místo breviáře mnozí nešťastníci (kéž
byste nebyl z nich) drží se nečistých žen=
štín a zbraní jako vojácí, a mívají dýku
po boku, jako by se chtěli bránití Bohu„S
nímž sedali do veliké války. Ale krušno
bude bídnému vzpouzžetíse proti Bohu, až
napřáhne metlu božské spravedlnosti. Ze
svého jmění živí dětí a ty, kteří jsou záro=
veň s ním vtělenými dábly. A to všecko
vzešlo mu z vlastní sebelásky, o níž jsme
pravilí, že jest stromem smrtí. Plody jeho
vydávají puch smrtelných hříchů,jenž u=
smrcuje duší a zbavuje nás Milostí, ježto
jsmese přípravili o světlo.Viděli jsmetedy,
že jedině chmura sebeláskynás hozbavuje.

“



Jelikož je tak nebezpečná, třeba se ji va=
rovatí a dobřese mítí na pozoru, abý ne=
vnikla do naší duše; a vnikla=li, užítíléku.
« Lék jest takový: přebývatí v celle se=
bepoznání ; poznávatí, že my sami sebou
nejsme,a dobrotu Božík nám, uznávati,
že bytí a všelíká milost spočívajícína bytí
jest od něho.A viděti chyby svěabychom
nabyli nenávisti a odporu k smyslnosti.A
s nenávistí unikneme oné sebelásce a shle=
dámeseoděnými svatebním rouchembož=
ské lásky, jehož duší třeba, aby mohla jíti
na svatbu života věčného.
« U vchodu celly postaví na stráž psa
svědomí, který štěká, sotva ucítí přichá=
zeti do srdce nepřátele, mnohé rozmanité
myšlenky.A nejen štěká na nepřátele, ale
budou-=lí přícházeti někdy svaté a dobré
myšlenky s úmyslem učiniti nějaký dobrý
skutek, zaštěká na nějako na přátele; tak
probudí milá ta stráž rozum se světlem
soudnosti, aby se podíval, jsou=li od Bo=
ha čili nic. A takto město duše naší jest v
bezpečí, stojíc v tak silné pevností, že aní
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dábel aní tvor ho nedobude. Stále vzrůstá
od ctností k ctnosti, až dosáhne žívota tr=
valého ; zachována a zvětšena jest krása
jeho duše světlem rozumu „ježtoneměla na
sobě chmury sebelásky, kdyby ji byla na
sobě měla, nebyla by zachována. © tom
rozjímajíc v duši své pravila jsem, žesí přeji
viděti vás osvícenéhopravým a dokona=
lým světlem. [Nuže chci, abychom procitlí
ze spánku nedbalosti, prožívajíce svůj ží=
vot v ctnosti se světlem ; abychom šílí v
tomto životě jako pozemští andělé, utá=
pějícesevKrviKristaukřižovaného,skrý=
vajíce se do jeho nejsladších ran. Jiného
níc vám. nepravím ; zůstávejte ve svatém
a sladkém milování Božím.
« Dostala jsem váš list, srozuměla jsem, co
praví. Vězte, že na mně nemožno viděti,
aní o mně vyprávětí nic jíného než krajní
ubohost; nevědomá a chápavosti nepa=
trné. Vše ostatní jest od svrchované a věč=
né Pravdy: jí to přičítejtea nikolí mně.
Vroucně se poroučím do vašich modliteb.
Ježiší sladký, Ježíši lásko.

JO



LIST3.

PROBOŠTUV CASOLE ©
A JAKUBOVIDI MANZI TAMTÉŽ.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší otcové a bratří
v Kristu sladkém Ježíši. Já Kateřina, slu=
žebnice a otrokyně sluhů Ježíše Krista, píší
vám v drahocenné Ktví jeho, přejícsí ví=
dětí vás následovatí Beránka, kterýž vy=
krvácel za nás na dřevě nejsvětějšíhokříže.
On? byl naším smírem a naším prostřed=
níkem, neboť se postavil mezí Boha a člo=
věka a z veliké války učinil největší mír;
a neohlížel sena naše nepravosti, ale ohlí=
žel se na nevystihlou dobrotu svou.Vám
tedy, údům a otrokům vykoupeným tak
drahocennou a slavnou Krví, sluší násle=
dovatišlépějí jeho. Vidíte přece,žesladká
Pravda prvotní seučinila pravidlem a ce=
stou.Tak praví: EGO SUM VIA, VE
RITASET VITA. Ón jest tou cestou, jež
jest tak velikéslasti a tak velikého světla,
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že kdo ji jde, nepadá do tmy. A my nevě=
domi, ubozí bídníci, stále se vzdalujeme
cesty světla a kráčíme cestou tmy, kdež
jest ustavičná smrt.Nuže, nejdražší otcové
a Oratří, nechci, abychom tak ještě činili,
alechci, abyste následovali cestyBeránka,
jenž vykrvácel stak velikým ohněm lásky,
jak jsme pravili, že seučinil prostředníkem
k usmíření Boha a člověka. Touto tedy
cestou chci,abyste šli, totiž abyste i vy byli
uprostřed mezi seboua Bohem, to jest mezi
stránkou smyslnou a rozumem, zapužu=
jíce nenávist nenávistí a lásku láskou. To
jest, abyste měli nenávist a odpor k smr=
telnému hříchu a urážkám, činěným na=
šemu[vůrci,a nenáviděli stránky smyslné,
zákona zvráceného, jenž stále jen se chce
bouřiti proti Bohu ; a nenávist a odpor k
nenávisti, již chováte k bližnímu svému. =
Neboť nenávist bližního není než urážkou
Boží; vícetedy třeba námnenávidětí, nežli
nenávidíme (jelikožse tímuráží sama Pra=
vda);inesmíme nenáviděti nepřátelsvých,
kteřínám křivdí, a musejí míti tuto nená=
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vist ke mně ; protože kdo jest ve smrtelné
nenávistí, nenávidí více sebe nežlí svého
nepřítele. Víte přece, že tím větší jest ne=
náviíst, čím větší jest to, v čem jest ublíže=
no, proto větší nenávist má ten, komu jest
ublíženo v osobě, než ten, komu jest ublí=
ženo ve slovech nebo ve jmění, neboť nic se
nepokládá za tak drahé jako život.Proto
si člověk přičítá za větší bezpráví, ublíže=
no=lí mu v osobě, a pojímá větší nenávist.
A teď uvažte, že není srovnání meziublí=
žením„způsobeným někomu jiným tvorem,
a ublížením, jež sí působí sám. Jaké srov=
nání mezi věcíkonečnou a nekonečnou?
Níjaké. Nuže, ublíženo=límí na těle a ne=
návidím=li pro ublížení mně způsobené, z
toho následuje,že blížímdušísvéa zabíjím
ji, zbavujíc ji života Milosti a způsobujíc
jí smrt věčnou, stihne=li ji smrt včas nená=
vistí; a ten není jistý. [řeba mi tedy mítí
větší nenávist k sobě, že zabíjím duší, jež
jest nekonečná (nekončít nikdy co do bytí;
neboťjakkoliv přestává býti v Milosti ne=
přestává v bytí), než k tomu, kdo zabíjí



tělo, jež jest konečné, jelikož ať tak čí o=
nak čeká ho konec; jestiť věcí porušitel=
nou a svěžest jeho netrvá ?a potud se U=
chovává a má cenu, dokud poklad duše
jest v něm.Čím pak jest na pohled, když
není v něm již toho kamene drahocenné=
ho? Pytlem hnoje, potravou smrti, potra=
vou červů. Proto nechci, abyste pro bez=
práví proti tomuto tělu konečnému spá=
chané a tak nicotné, uráželi Boha a blížili
duši své, která jest nekonečná, jsouce v ne=
návistí a záští. Máte tedy důvod, byste
pojalí větší nenávist k sobě nežli k nim; a
tak zapudíte nenávist nenávisti; protože
nenávisti k sobě zaženete nenávist k blíž=
nímu, vystřelíte jednou a učiníte zadost
Bohu bližnímu ; neboťvyhostíce nenávist
z duše své, učiníte mír s Bohem a učiníte
mír s bližním.

« Vidite tedy, nejdražší bratří, že takto
budete následovatí Beránka, jenž jest ce=
stou a pravidlem; této budete=lí sedržetí,
dovede vás do přístavu spásy. Tento Be=
ránek byl oním prostředníkem, který na
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křížízadost učinil Otci za bezpráví a dal
nám život Mlilosti; a z veliké války na=
stal největší mír, jediné jeho prostředníc=
tvím. Sladký ten Beránek povstává s ne=
návistí k provinění spáchanému člověkem
a k bezpráví způsobenémuOtcí urážkou;
a příjímá tuto urážku a mstí seza ni sám
na sobě on, který se nikdy nedotkl jedu
hříchu.Tovšeučinilanenávista láska.Lá=
ska ke ctnosti a nenávist k smrtelnému hří=
chu.Pravímtedy: toho pravidla jestsevám
držetí. Víte, že pro mnoho smrtelných hří=
chů jsme v nenávisti a v nelibosti u Boha;
povstala válka s ním.Ale pravda jest,že
když Beránek ten dal nám svou krev, je
možno nám učiniti tento mír; a i kdyby=
chomkaždý den padli veválce,každý den
bychom mohli učiniti mír; avšak jistým
způsobem, nebo jinak nikdy bychom ho
neučinili. A způsob, jakým možno míti ú=
čast v KrviKrista ukřižovaného, tento jest:
povstatí s nenávistí a láskou,a určití sící=
lempotupu,trýzně a pohanění, bičea smrt
Krista ukřižovaného,s pomyšlením, že my



jsmeho usmrtili a každý den ho vraždíme
smrtelně hřešíce.Nezemřelť za své víny,ale
za naše. Tehdá pojme duše onu nejdoko=
nalejší nenávist k svému provinění, jak
jsme povědělí ; a nenávist ta zmaří jed
smrtelného hříchu.A nebude sechtití po=
mstít bližnímu, ale právě bude ho mílo=
vatí jako sama sebe a hledati jen, jak by
potrestal své viny. A bezpráví učíněného
mu člověkem nebude příjímatí jako učině=
ného člověkem ; ale pomyslí sí, že Tvůrce.
dopouští bezpráví to buď za hříchy pří=
tomné, nebo za jeho hříchyminulé, pročež
nebude siho brátíza bezpráví,ale bude se
mu zdáti, jak tomui jest,žeBůhje naň do=
pustil z velikého milosrdenství, chtěje spíše
ztrestatijeho chyby vživotě konečném,než
nechávatí mu tresty do času nekonečného,
kdež jest trýzeň beze všeho ostychu.
« Toť tedy ten způsob; i povašžte, že ne=
nínám jiné cesty,ale každá jiná cestavede
nás ksmrti,kromě této. Na této cestěslad=
kého Krista Ježíše nemůže býti smrti pro
nás (ale zbavuje nás smrti)ani hladu (ne=
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boť má pro nás dokonalé nasycení), jes=
tíť on Bůh a člověk. On jest cesta bez=
pečná, jež nedbá nepřátel a nebojí seLá=
blů aní lidí, ale ti, kdož jí kráčejí, jsou
pevní a říkají se sladkým zamilovaným
Pavlovým: Bůh=lipro nás jest, kdož bude
proti nám ? A víte dobře, že nejste=lísa=
mi proti sobě,jsouce v bědách smrtelných
hříchů,Bůh nikdy nebude proti vám; ale
vždy vás příjme k sobě s milosrdenstvím
a dobrotou. Pro lásku Krista ukřížova=
ného tedy nevyhýbejte se jiš cestě a ne=
unikejte pravidlu, jež dáno jest vaší hla=
vou Kristem ukřížovaným, sladkým a
dobrým Ježíšem; ale povstaňte mužně a
nevyčkáveojtečasu,neboť čas také na vás
nečeká. Jsmeť jen smrtelní, jest nám ze=
mřítí, nevíme kdy. Bez vůdce ovšem ne=
bylo:by vám možno jíti; i jest vůdcem,
jak jsme právílí, nenávist a láska: Neboť
nenávistí a láskou Kristus učinil zadost a
ztrestal naše nepravostí na sobě.Vzhůru
tedy zmužile! A nespěte již na loží smrtí;
ale zažeňte nenávist nenávistí a lásku lá=
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skou. Neboť láskou k Bohu, jehož milo=
vati jste povinní a zavázání povinnostía
příkazem, a láskou k spáse duše své (kte=
rá jest ve stavu Zatracení, jsouc v nená=
vistí s bližním svým), láskou tou, pravím,
zaženete lásku smyslnou, která působí
vždy trýzeň a smrt a soužení tomu, kdo
jí následuje, i dostává se mu v tomto ži=
votě závdavku pekla. Není tedy velikou
slepotou a zatemnělostí, když může v
tomto životě zakoušeti života věčného,
začínajíc přebývatí s Bohem obcováním
v zanícení a lásce, a přece chce sí zaslou=
žití pekla, začínajíc nenávistí a záštím 005=
covati s dábly? Není tvora, jenž by zo=
brazil, jaká jest pošetilost takových lidí.
Nebylo by Ize pomstíti.. *) A nezdá se,
že by chtěli čekati, až svrchovaný soudce
odsoudí je do společnosti ďáblů, neboť
oní samí sektomu odsuzují; aještě nežmají
duši oddělenu od těla, berou ji vtomto ží=

*) Snad vynechána asi taková myšlenka: Ne
bylo by možnoztrestati pošetilosti takové více,než
oní samí ji trestají na sobě. (Pozn. Tommaseova.)
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votě, dokud jsou pocestnýmí a poutníky,
pouštějícesejako po větruk cílí smrtí,aniž
toho dbají ; vedou sí tudíž jako blázní a
ztřeštěnci.Ach, ach, otevřete zrak pozná=
ní a nečekejte na sílu a moc soudce svr=
chovaného. Jiný jestiťsoudce lidský, jiný
soudce božský. Před tím nelze se odvolá=
vati, aní vzíti sí obhájce nebo zástupce ;
neboť soudce pravý učinilsvým obhájcein
svědomí, jež v oné krajní chvílí samo se
odsuzuje, že zasluhuje smrti.Nuže sudme
se v tomto životě, pro lásku Krista ukří=
žovaného. Odsuzujícesebejako hříšníkya
vyznávajíce, že jsmeurazili Boha, žádejme
ho za milosrdenství, aon nám je udělí, ne=
budeme=lí chtítí souditi blížního svého a
mstítí se na něm. Neboť milosrdenství, je=
hož žádám pro sebe,sluší mí dáti jinému.
Takto činíce,budete zakoušetí opravdo=
vě Boha, setrváte na cestěbezpečné a bu=
dete pravými prostředníky mezí sebou a
Bohem, a posléze dostane se vám věčné=
ho patření na Boha. Pročež rozjímajíc a

majíc soucit s vašímí dušemí a nechtějíc,
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abyste byli déle v takových temnotách,
rozhodla jsemse pozvatí vás na tu slad=
kou a slavnou svatbu. Neboť nejstestvo=
ření a učinění pro něco jiného. X protože
se mí zdá, že cesta pravdy jest ve vás za=
vřena pro nenávist, již chováte, a cesta
lži a dábla, otce lži, jest velmi široká a
otevřenave vás,chcí,abystenaprosto ode=
šli s té cesty tmavé, smíříce se s Bohem a
svým bližním,a uvedli se na cestu,dáva=
jící vám žívot. A prosím vás za to od
Krista ukřižovaného, neodepřete mi té
milosti. Nechci vás přetěžovati slovy. Zů=
stávejte ve svatém a sladkém milování
Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 4.

JISTÉMUMNICHU KARTUZIÁ
NOVÍ, KDYŽ BYL VE VĚZENÍ.

« Jimánem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Vám,nejmilejší a nejdraž=
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ší bratře v Kristu Ježíši já Kateřina, slu=
žebnice a otrokyně sluhů Božích,píšu, po=
silujícvás drahocennou Ktví jeho Syna, a
přeju si vídětí srdce i duší vaší spojené a
přetvořené v náplní lásky Syna Božího.
Neboť bez té pravé lásky nelze nám mítí
života: Milosti ani snášeti břemen s dob=
rou a dokonalou trpělivostí. A nevidím,
nejdražší bratře, že bychom mohli mití
tuto pravou lásku, nepováží=li duše neo=
cenitelnou lásku, již Bůh k ní měl; a zvlá=
ště vidětí ho vykrváceného na dřevě nej=
světějšího kříže, kdež jediné láska. dr=
žela ho probodeného a přikovaného.Pra=
vím vám, nejdražší bratře, že nebude ní=
jaké hořkosti, jež by nezesládla, ani tak
veliké tíže, aby nezlehčela. Pochopila jsem
veliká souženía trápení, jež máte; totiž
my se domníváme, že to jsou trápení ; ale
otevřeme=lízrak poznání sebe samých a
dobroty Boží,budou se námjeviti velikými
útěchami. Poznání sebe, pravím ; abychom
totiž viděli, že my nejsme, a kterak vždy
jsme byli pachateli všechhříchův a nepra=
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ud 4vostí. Neboť když duše uváží, že urazila
svého Tvůrce, svrchované a věčné dobro,
vzrůstá v ní nenávist k sobě, i chce za
to vykonati pomstu a spravedlnost ;ja
s uspokojením by snášela všecky trýzně
a námahy, aby učinila radost za uráž=
ku, jíž způsobila svému Tvůrci. Za nej=
větší milost, již Bůh uděluje; sluší tedy po=
kládati, že ji trestá v tomto životě, a že
sí neponechal tresty pro příštížívot, kdež
jsou nekonečné. ©, nejdražší bratře v Kri=
stuJežíši, neuvažujeme=lí, jak veliký jest
prospěch z toho, trpíme=lí tresty v tomto
životě, pokud jsme poutníky, běžicímístá=
le k cíli smrti, neunikneme jim. A mnoha
dober nabývá člověk,maje soužení.První
jest, že se spodobuje s Kristem ukřižova=
ným v jeho strastech a potupách. A jaký
větší poklad může míti duše, než býti přio=
děna jeho potupamií a strastmí? Jiné do=
bro jest, že trestá svou duší pykaje za hří=
chy a nedostatky jeji; rozmnožuje mí=
[ost a nese poklad do života trvalého
svými útrapami, jež Bůh mu dává, chtěje
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ji takto odměniti za její strasti a útrapy.
a Nebojte se,nejdražší bratře můj, víděl=
lí jste nebo vidáte=li, že dábel, aby pře=
kazil pokoj a trpělivost srdce a duše vaší,
vkládá vám do duše rozmrzelostí a tem=
noty, vnukaje vám všelijaké myšlenky a
úvahy. Bude seizdáti, že setělo vaše chce
vzpouzetí duchu. Ba někdy duch rou=
hání bude chtíti í potřísniti srdce v jiných
rozmanitých bojích; ne že by myslel, že
duši lapí v oněch pokušeních a bojích,
jelikož ví už, že se rozhodl raději zem=
řítí, nežli uraziti Boha smrtelně svou vů=
lí, ale činí tak, aby ho přivedl do ta=
kového smutku, kdy se člověku zdá, že
hřeší,ačnehřeší,izanechá všeho cviku. Ale
nechci, abyste činil tak ; neboť nesmí duše
nikdy přijítido smutku pro nějaký boj, do
něhož jest postavena, aniž zanechatí kdy
nějakého cvíku nebo úkolu nebo čeho ji=
ného. A kdyby ničeho jiného neučinila,
aspoň ať stoupne před kříž a řekne: »Je=
žiši,Ježíši! Důvěřuju v Pána našeho Ježí=
še Krista.« Vězte dobře: když přicházejí
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myšlenky a vůle nesouhlasí, ba zemřela
by raději, není hříchu ; jedině totiž vůli se
hřeší.Nuže, posilujte se ve svaté a dobré
vůlí a nestarejte seo myšlenky; pomyslete
sí, že dobrota Božídovoluje dáblům, aby
obtěžovali vaší duši, aby vás učínil po=
kornějšíma přivedl k poznání své dobroty
a k tomu Ďbyste se utíkal k němu do nej=
sladšíchjeho ran, jako dítě seutíká kmat=
ce. [Neboťdobrotivě budeme přijati slad=
kou matkou áskou. Pomyslete,že nechce
smrti hříšníka, ale chce, aby se obrátil a
žív byl. To jen nesmírná láska má ho k to=
mu,by dával soužení a dopouštěl poku=
šení jako útěchy ; nechceť jeho vůle než
našemu posvěcení.A aby dal nám naše
posvěcení,vydal sám sebe takové trýzní
a potupné smrtí nejsvětějšího kříže. Zů=
stávejte tedy ve sladkých ranách Ježíše
Krista a ve svatém milování Božím. Je=,
žiší sladký, Ježíši lásko.



LIST 5.

PANU FRANTIŠKUZ MONT
ALCINA, DOKTORU PRÁV.

ď Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. [Nejmilejšíbratře v Kristu
sladkém Ježiší. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám
v drahocené Krví jeho, přejicsi vidětí vás
založeným v pravé a svaté trpělivostí,
ježto pozorují, že bez trpělivostí nemo=
hli bychom se líbiti Bohu, nýbrž okou=
šeli bychom závdavku, pekla v tomto
životě.
« O, jak bláhový byl by člověk, jenž by
chtěl okoušeti pekla, kde mu možno míti
život věčný|Dobře=lí totiž pozorují ,nenív
životě věčnémnícjiného než vůle pokojná,
zladěná a poddanásladké vůliBožítakže
nemohou sí žádati nebo chtíti nežli to,co
chce Bůh ; a všechna záliba pravých po=
živatelů jestzaložena na této vůli pokoj=
né.[akzasety kteříjsouvpekle pálíasžírá
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zlá vůle zkažená, v níž se jim dostává
krutých muk s netrpělivostí, nenávistí a
záštím; jimi se hlodají a kormoutí. A to
vše sí přípravuje nevědomost a zaslepe=
nost člověka, jenž kdyby býval byl mou=
drý vtomto životě,pokud bylv časeMilo=
stí, kdy totiž byl schopen příjímati milost,
kdyby byl chtěl, byl by unikl té zaslepe=
nosti a nevědomosti. © nejdražší bratře,
vejdětevsoulad spravýmí poživateli kte=
ří v tomto životě počínají požívatí Boha,
činícejednu vůli s ním.Neboť jenv tom jest
naše trýzeň, že chceme,čehonemožno mttí.
Miluje=li vůle čest, bohatství, rozkoše a
hodností nebo zdraví tělesné chce=lia žá=
dá=lí sijich s nezřízenounáklonností a ne=
může=lí jich míti, ale často pozbudei toho,
co má; má z toho největší trýzeň, protože
se miluje příliš nezřízeně. Vůle tedy pů=
sobí trýzeň ; ale zbavte se vlastní vůle, a
ta tam bude všecka trýzeň.
a Jak se možno jí zbaviti ? Tím, že se svle=
čeme s člověka starého, sami se sebe, a
oblečeme se v člověka nového věčné vůle
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Slova,Boha a člověka. A hledáte=lí čemu
chceta sladká vůle, zeptejte sePavla, jenž
praví, že nechcenež našemuposvěcení.A
co dává nám nebo dopouští na nás, bu=
diž tostrast čínemoc,aťjakéhokoli druhu,
dává je a dopouští s velikým tajemstvím
pro naše posvěcenía nezbytnost jejíchkna=
ší spáse.
« Nesmíme tedy býti netrpěliví v tom, co
jestnaším dobrem ;nýbržs velikým vděkem
pokládatíse nehodnýmitak velikémilostí,
jakou jesttrpěti bolestpro Krista ukřižova=
ného;tojest pokládati senehodnýmiovo=
ce,jehožsenámdostává po-námaze,činiti
sehodnými námahy, zodporu a nenávisti
k soběsamým ak té stránce smyslné,která
se vzepřela svému Tvůrci a urážela ho.
« A kdybychom řekli: »Nezdá se, že by
tato smyslnostchtěla vejítívsoulad a sná=
šetí je«,—dejme ji úzdu se svatou a slad=
kou pamětí na Krista ukřižovaného, li
chotice jí i hrozíce jí slovy: »[rp dnes, duše
má. Snad že zítra bude tvůj životu konce.
Pomysli, že jest tí zemřítí a nevíš kdy.«

27



A dobře=liuvažujeme,tak veliká jest ná=
maha jako čas; a čas člověkův jest jako
špičkajehly ,nicvíce.Jakže tedy veliká jest,
jářku námaha? Toho nelze řící; neníť ji

vůbec. A kdyby tato náruživost smyslná
přecezdvíhala hlavu, nažeň ji bázně a
lásky, řka: »Považ,že ovocem netrpělivo=
stí jest trýzeň věčná; a v poslední densou=
du stihne tě trest zároveň se mnou. Lepší
jest ti tedy chtíti, čemu chce Bůh,milovati,
co on miluje, nežlichtíti, čemu ty chceš,mí=
lovatísebe láskou smyslnou. Mužně, chci,
abys snášela, pomyslíc, že nejsou úměrná
utrpení tohoto života oné budouci slávě,
kterou Bůh připravil těm, jížto se ho bojí
a odívají se sladkou jeho vůli.«
« Potom pomyslete,sladký bratře a otče,
že když duše tak dobře se přidržela ro=
zumu,otvíráizrak poznání a vidí, že ona
není, jelikož všecko bytí, jež má, pochází
od Boha.Nachází jeho neocenitelnou[4
sku,ježz milosti„anikoli zpovinnosti, stvo=
řílaji k obrazua podobenstvísvému,aby
se radovala a měla účast ve svrchované
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A věčné kráse Boha, jenž jinestvořil pro
nicjiného. lodokazujenám prvotní věčná
Pravda, že k ničemujinémuBůhčlověka
nestvoříl. Když na dřevě nejsvětějšího kří=
že umřel aby nám vrátil onen cíl, jehož
jsme byli pozbyli, vykrvácel a otevřel tělo
své,ježsevšechstran vylévalo proudy krve
s takovým ohněm lásky, že všecka tvrdost
srdce by nezbytně povolila, všecka netr=
pělivost by zmízela a změnila by se v do=
konalou trpělivost. [Není věcí tak hořké,
aby krví Beránkovou nezesládla, ani tíže
tak veliké, aby nezlehčela.
« Nuže nespěme již, ale tímmžikemčasu,
jenžnám zbyl proběhnětezmužile, jsa pří=
mknutk praporu nejsvětějšíhokříže sdob=
rou a svatou trpělivostí, a pomyslete, ze
časjestkratičký a námahy pramalounko,
a odměna a ovoce veliké.Nechci, abyste
se vyhýoal velikému dobru pro trošíčku
námahy; neboť naříkáním a stýskáním
námahy nepoleví, ale ještě přibýváná=
mahy na námahu, protože kladu svou

LY /oT. v . T ,
vůli v chtění toho, čeho mí nelze milí.
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« Oblecte se,oblecte v Krista sladkého Je
žiše;,jenž jest tak pevným oděním, žeaní
dábel ani tvor nemůže vám ho vzíti, ne=
chcete=li vy. On jest svrchovaná věčná
slast, jež maří všecku hořkost. V něm za=
koušíme všelíké slasti, v něm tuční a sytí
se duše tak, že všecko ostatní mimo Boha
pokládá za lejno a bláto. Kocháť se v
potupách, posměchua urážkách ;a nechce
ničeho, než přípodobnití se Kristu ukřížo=
vanému. Na němspočinula svou zálibou
a všecku péčí svou naň uvrhla; a tím více
seraduje,čím u většímutrpeníse vidí; neboť
vidí,že to jestcestapravá. Zádnéjiné není,
jež by ji tak blízcezpodobovala s Kristem
ukřižovaným,jako cesta sladkých utrpení.
é Chci, abyste mí byl rytířem udatným a
pro Krista ukřižovaného senevyhýbal rá=
ně nemocí.Považte,jaká veliká jest milost
Boží, že v čas nemoci klade uzdu mnoha
neřestem a chybám, jež by se spáchaly ve
zdraví ; a odčíňuje a čistíhříchy spácha=
né,ježzasluhujítrestu nekonečného;a Bůh
svým milosrdenstvím trestá je trestemko=
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nečným.Nuže zmužile pro lásku Krista u=
křížovaného. Přibíjte se na kříž s Kristem
ukřižovaným, kochejte se v ranách Krista
ukřižovaného. Zůstávejtež ve svatém a
sladkém milování Božím. Ježíši sladký,
Ježíši lásko.

LIST6.

PANÍ LAPĚ, SVÉ MATCE.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší matko v Kristu
Ježíši. JA Kateřina, služebnice a otrokyně
sluhův Ježíše Krista, píši vám v draho=
cenné Krvi jeho, přejíc sí vás viděti pra=
vou:služebnicíKrista ukřižovaného, zalo=
ženou na pravé trpělivostí, neboť bez tr=
pělivostí se nemůžeme libití Bohu. Trpělí=
vostí dáváme na jevo touhu po cti Božía
spáse duší. A mimo to ukazuje, že duše
jest připodobněna a oděna vsladkou vůlí
Boží, neboť ze všeho se raduje, a jest spo=
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kojena tím, coji potká, i jest člověk jsa o=
děn tak sladkým rouchem, stále v pokoji,
a rádsnáší bolest pro slávu a chválu jmé=
na Božího.A dává sebe i dítky a všecky
věcí svéi život pročest Boží. Taktedy chci,
byste činila,nejdražší matko, abyste totiž
všecku svou vůli i mne, nehodnou bídnou
dceru svou, obětovala službě a cti Božía
spáse duší, s pravou a dobrou trpělivostí,
žívíc se ovocem nejsvětějšího křížese slad=
kým, zamilovaným a pokorným Berán=
kem. A tak nic se vám nebude zdáti ná=
mahou.Svlecte sesebesebelásku smyslnou;
neboť jest čas dávati čestBohu a námahu
bližnímu. Svlečena jsouc ze sebelásky, pů=
jdete srozkošíanikolisnámahou. Vícene=
pravím: Zůstávejte ve svatém a sladkém
milování Božím.Ježíši sladký, Ježíšilásko.



LIST 7.

KARDINÁLU PETROVI Z OSTIE.

d Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší a důstojný otče
v Kristu sladkém Ježíši. Já Kateřina, slu=
žebnícea otrokyně sluhů Ježíše Krista, pí=
šu vám v drahocenné Krvíjeho, přejícsíví=
děti vás spoutaným poutem lásky, jako
jstesestal legátem') vltalii, jak jsemsedo=
věděla.Ž toho mám zcela zvláštní radost,
uvažujíc, že vám tak bude možno konatí
dosti pro čest Boží a dobro svaté Církve.
Avšak jen tímto poutem, bez jiného pou=
ta, nepřineslbyste toho užitku; proto jsem
pravila, žesívás přejívídětíspoutána pou=
tem lásky, neboť víte, že bychom bez lásky
nemohli užítí milosti ani ku prospěchu své=
mu ani ku prospěchu bližního. Láska jest
oním sladkým a svatým poutem, jež pou=
táduši s jejímStvořitelem; vpoutává Bo=
ha do člověka a člověka do Boha. Tato

©W)legato ==spoutaný, Legato ==legát papežský.
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o nápravu tolíkénepravosti.Jsemjista,že
budete=lí v sladkém poutu lásky, užijete
svéhoposlání,jehožsevámdostaloodná=
městka Kristova, tak, jak bylo řečeno;ale
bez toho prvního pouta lásky nemožno
vám ho užívati a konatitak, jak jstepoví=
nen. A proto vás prosím, snažte se míti
v sobětuto lásku. A spoutejte sesKristem
ukřížovaným a s pravými a skutečnými
ctnostmí následujte jeho šlépějí;as bližním
poutejtese skutkem lásky.
« Avšak chci, abychom uvážili, nejdražší
otče, že není=li duch náš zbaven všeliké
sebelásky a zalíbení v sobě a ve světě,ne=
možno mu nikdy dojíti té pravé a doko=
nalé lásky a toho pouta milování. Ne=
boťlásky ty sí navzájem odporují a tak
sí odporují, že sebeláska tě odlučuje od
Boha a od bližního, láska ona tě spojuje;
ta dává tí smrt, ona život; tato tmu,ona
světlo; tato válku, ona mír; ta tí stěsnává
srdce, že setam nevejdešaní ty,ani bližní,
láska božská je rozšiřuje,pojímajíc do sebe
přátelei nepřátele a všelikéstvoření,ma=
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jící v sobě rozum ; neboť se oděla zaníce=
ním pro Krista, i následuje ho. Sebeláska
jest ubohá, vzdaluje seod spravedlností a
dopouští se nespravedlnosti, a má strach
otrocký, který jí nenechává činitisprávně,
co jest povinna, buď pro lichoceníneb pro
strach,aby nepozbylasvého postaveníToť
ona zvrácená otrockost a strach, jenž pří=
mělPiláta kzavraždění Krista.Takovítu=
díž nekonají spravedlnosti, nýbrž nespra=
vedlnost; a nežijíspravedlivě,anictnostně,
ani sezanícením božské lásky, nýbrž ne=
spravedlivě a neřestně s chmurnou sebe=
láskou. Takové tedy lásky, chci,abyste se
úplně sprostil,a byl založen na pravéa
dokonalé lásce,milujeBoha pro Bohajež=
tosizaslouží, aby byl milován, protože jest
svrchovaná a věčná Dobrota, a milujese=
be pro něho a bližního pro něho, a nikoli
z ohledu na vlastní prospěch.Nuže tak
chcí,otšemůj, Legáte našeho pána pape=

že, abyste byl spoután poutem pravé a
nejvroucnější lásky ;to si přeje duše má
viděti na vás. Jiného nic nepravím. Posí=
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lujte se v Kristu sladkém Ježíši, a buďte
bedlivým,a nikoli nadbalý m v tom, co jest
vám konatí: z toho poznám, jste=lílegá=
tem=spoutaným a hladovite=li po tom,
abyste víděl nrapornejsvětějšího kříževy=
zdvížen. Zůstávejte ve svatém a sladkém
milování Božím.Ježíší sladký, Ježíši lásko.

LIST 8.

BRATRUJUSTOVI, PŘEVOROVI
OLIVETÁNSKÉMU.

e«Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší otče v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám
vdrahocené Krvi jeho, přejícsi viděti vás
pojídačem a chutnatelem duší, učícím se
od prvotní sladké pravdy, jež z hladu a
žízně, kterou měla z úzkostlivé touhy po
naší spáse, křičela na dřevě nejsvětějšího.
křížeřkouc:ŽÍZN IM.Jako by řekla: Více:
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žizním a toužím po spáse vaší, než touto
trýzní konečnou mohu vám ukázatií. Jestit
trýzeň žízněsvaté touhy nekonečná,a trý=
zeňjehojest konečná; inám dokazuje svou
žízeň po pokolení lidském, třebas byl také
tělesně ztrápen žízní. O sladký a do=
brý Ježíši, zároveň dáváš na jevo žízeň 1
žádáš, aby se ti dalo píti. A kdy žádáš
od duše píti? Tehdy, když ukaguješ nám
zanicení a lásku svou, Pane můj. Vídite
dobře, nejdražší otče, že Krev nám zje=
vuje nevýslovnou lásku, neboť pro lásku
svou daroval Krev,a láskou tou žádá od
nás píti. Kdo totiž miluje, žádá, aby byl
milován a aby semu sloužilo.Slušíseaby
ten, kdo miluje, byl milován. Tehdy duše
dává píti svému Tvůrci, když mu splácí
[4skuláskou.Nelze muji všaksplácetisluž=
bou,jemusamému prokázanou, nýbrž skr=
ze bližního; proto snaží se duše s tak ve=
likou bedlivostí sloužiti svému bližnímu
službou, která se, jak pozoruje, Bohu více
libí avtésecvičí. A nade všeckyjiné služ=
by, líbící se našemu Špasiteli, jest vychvá=
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cení duší ze spárů ďáblových, vytržení jich
ze stavu pozemského, z chřtánu marnosti
světské,a uvedení jich nazpět do svatého
stavu náboženského. A netoliko nesmíme
jích nechávati a straniti sejich,když s ta=
kovou touhou přicházejí, ale třeba vrh=
noutí se i v smrt tělesnou,abychomjezpět
přitáhli.[oť onen svatý nápoj, jehož žádá
Syn Boží na kříži. INeopomijejme mu ho
tedy podati a čiňmeto bedlivě, neboťví=
dite dobře, že umírá tou žízní. A nejed=
nejme jako Zidékteřímu dali octa a žlučí.
Tehdy dostává Spasiteloctaažlučíod nás,
jsme=lí ve smyslné sebelásce, v nedbalostí,
kořenícív tom, že hovíme světu a máme
v něm zalíbení, málo si hlediíce bdění a
modlitby a málo hladovějíce po ctí Boží
a spáseduší.Toťvpravděocetažlučsmí=
šená svelikou hořkosti. Tato hořkost budí
v němodpor, protožesemu protíví, a nám
zůstává hořkosta ztráta. Čo tedy třeba
činiti,abychom mu nedávali tohoto ná=
poje? (Nic nám není třeba než lásky; a
lásky nelze nabýti než láskou. A sesvět=
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lemvzchází láska, aby k soběpřitáhla lás=
ku: to znamená, žepozvedajíc oko našeho
rozumu zanicenostía láskou, upíná je na
Krista ukřižovanéhojako na předmět kte=
rýžto předmět nám zjevila vůle a láska
Otcevěčného,sníž násstvořiljediněk tomu
cílí, abychom měliživot věčný.Krev Slova
jednorozeného Syna Božího nám zjevuje
tu lásku, účel, pro který jsme byli stvoření.
Tehdy zanícenost naše,majic otevřenooko
rozumu v milování Krista ukřižovaného,
přitahuje k sobě lásku, a shledává se, že
miluje,coBůhmilujeanenávidí,čehoBůh
nenávidí. A jelikož hřích jest vně Boha,
má jejvtakové nenávistí a odporu,že ne=
jen nemá zalíbení ve hříchu, ale dala by
tisícživotů tělesnýchkdyby jichtolik měla,
aby uchránila duše smrtelného hříchu.
«Dejte mu tedypiti nejdražšíotče; vždyť
vidíte, s jakou láskou vás o to žádá. At
vzrosteve vás svatá a dobrá touha po
tomto milostném pokrmu. A nedívejte se
nikdy na žádnou důstojnost, ani na níz=
kost, anina velikost,aní nato, manželský=
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lí kdo čí nemanželský, neboť SynBoží je=
hož šlépějí nám sluší následovati, neštítil
se a neštítí nikdy osoby pro nějaký stav
nebo jiné zrození, aní spravedlivých aní
hříšníků; ale každého tvora, majícího v
sobě rozum, přijímá stejně s láskou, jen
když chce povstatí z hniloby smrtelného
hříchu,zmarnosti světské,a vrátiti sevMí=
lost.Toťjesttoučeníodněhodané. A ačko=
liv jest dáno všem, mnohem více dáno jest
vámajiným správcůmasluhůmřádovým.
Když tedy vámpřicházejí dobréštěpy do
rukou, a přicházejíshladem a touhou po
Rádu, a z lásky k ctnosti prchají ze světa
a běžípode jho poslušnosti, nevyhýbejme
se jim a nestraňme se jich, ať pro cokoliv.
A ať jsou zrození jakkoliv; nebot Bůhne=
opovrhuje duší toho, kdo jest počat ve
hříchu smrtelném více, než duší toho, kdo
jestpočatobcováním ve svátosti Manžel=
ství. On, náš Bůh, jest příjemcesvatých a
dobrých přání. Proto vás prosím a chci,

abyste tento čerstvý štěp, který vám pře=
vor poslal žádaje,aby bylpřijatdo Rádu,
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přijal laskavě; neboťmá svatou a dobrou
vůlí; a stav přirozenýjest také dobrý; a
z lásky se přiklonil k řeholi, aDuch Svatý
ho volá právě do Řádu vašeho. Nesmíte,
a vím,ženechceteodporovati Duchu Sva=
tému: Divím se velmi, že příšla odpověd
zamítavá, a velicemneto překvapilo.Snad
to byla chyba toho, kdo konal poselství,
že to snad nedovedl lépe; ne že by sebyl
zasazoval o jiné než o dobré, ale nedo=
vedlvíce. Nuže prosímvás pro lásku Krista

ukřižovaného, rozhodněte senajísto příj=
moutí ho; což bude ctiBožíiRádu. A ne=
pouštějte mi ho, neboťjestto dobrýjinoch,
kdyby nebyl dobrý, neposílala bych vám
ho. Zádám vás o to z milosti; a z povin=
ností jest vám to učiniti dle řádu lásky.
Nebuďte skoupý k tomu, kdo k vám pří=
chází poprosit vás o něco dobrého: dejte
mu to. Po tom poznám, jste=li pod křížem,
abyste dal totižpíti žíznívému,jenž od vás
žádá pití; nebo nevidím, že bychom jinou
cestou mohli býti Bohu příjemní.Proto jsem
pravila, že sí přeju víděti vás hladovým
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chutnatelem a pojídačem krmě duší pro
čestBoží.Jiného nic něpravím. Zůstávejte
ve svatéma sladkém milování Božím.Je=
žišisladký, Ježiší lásko.

LIST 0.

NEJMENOVANÉ PANI

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší sestro v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhův Ježíše Krista, píšu vám
v drahocenné Krvíjeho,přejíc sívídětí vás
osvícenu pravdou Boží, neboť jinak ne=
mohla byste míti účasti v životě Milostí
na tomtosvětě, byla byste v ustavičnéhoř=
kosti a na konec by se vám dostalo věč=
ného zatracení. Neboť jsouczbavena svě=
tla, pohoršovala byste se všemíjeho ta=
jemstvímí, považujíc to, co vám dává z
lásky, za nenávist, a co by vám dal pro
život,zasmrt. A kteroupravdutřeba nám
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znátí, nejdražší sestro? Třeba nám viděti,
že Bůh nás svrchovaně miluje a láska že
ho přiměla stvořítí nás k svémuobrazu a
podobenství, aby se nám dal radovati z
věčného naň patření. Kdo nám ukazuje
tuto pravdu a tuto lásku? Krev pokor=
ného a neposkvrněného Beránka. Neboť
když jsme byli hříchemAdamovým pří=
pravení o patření na Boha a vyhoštění z
života věčného,bylo posláno to sladké a
milostné Slovo od Otce; aby podstoupilo
smrt a tím nám dalo žívot a smylo naše
vinysvoudrahocennouKrví;a onjakoza=
milovaný běžel na potupnou smrt kříže,
bynaplnilposlušnostOtcovuanašíspásu.
INenínámskryta tato pravda „Krevnámíí
zjevuje.Vždyť kdyby Bůhnásnebyl stvo=
říl za zmíněným účelem a nebyl nás ne=
vystihle miloval, nebyl by nám dal tako=
vého výkupce. Duše tedy jsouc osvícena
touto pravdou, pojednou nabývá v oku
svého rozumu světla nejsvětější víry, po=
kládajíc za jistě,že co Bůh dává neb do=
pouští v tomto žívotě na svého tvora, to
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dává z lásky aabyse naplnilatato prav=
da na nás. Náhle se tudíž stává trpěli=
vou, že pranic jí nezkormouti, ale bývá
spokojena tím, co jest na ni sesláno Boží
dobrotou, snášejícs pravou a svatou tr=
pělivostí nemoci,ztrátu bohatství, posta=
vení, příbuzných a přátel. A nejen že je
trpělivě snáší, ale má je v náležité úctě,
jakoněco,co jestjí posláno od jejiho slad=
kého [vůrce z lásky a kjejímu posvěcení.
A kdo je takový blázen a pošetílec,aby
se rmoutil ze svého dobra? Jen kdo jest
zbaven světla, protože nezná pravdy, aní
svého prospěchu.
« Chci tedy, nejdražší sestro, abyste ote=
vřelaokosvéhorozumu,a vytrhala a vy=
plela z něho každý kořínek sebelásky a

citlivosti ksobě, aby vám bylo možno po=
znati tu pravdu, a abyste víděla, že Bůh
jest svrchovaný lékař,aumí amůžeachce
nám dátí naše potřeby a lék, kterým by
se vyléčila naše nemoc; proto, abyste se
sladkou, svatou a opravdovou trpělivostí
přijímala lék, který nám dal z obzvláštní
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lásky, již k vám chová. K tomu vás vy=
zývám, nejsladší sestro, abyste pro netr=
pělivost nepozbyla ovoce svých námah,
alestálavtomtoživotěvdokonalémpo=
koji a klidu, v souladu se sladkou vůlí
Boží; a o nic se nekormutťte, než jedině o
urážky, které se mu dějí, a o ztrátu duší.
Tak činícukážete, že jste osvícena prav=
dou, a posléze dostane se vám nekoneč=
ného ovoce za vaše námahy. Měla jsem
s vámí soucit v nehodě, jež vás potkala;
ale uvídím=li vás v souladu s vůlí Boží,a
že z toho těšíte, co třeba, budu setím tě=
šití zároveň s vámi. Jiného vám nic ne=
pravím. Zůstávejte ve svatém a sladkém
milování Božím.Ježíši sladký, Ježíšilásko.
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LIST 10.

BENINKASOVÍ JAKUBOVU,
POKREVNÍMU BRATROVI.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší bratře v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnice a
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám
v drahocenné Krví jeho, přejícsí viděti vás
zkoupaným a ztopeným v oné Krví, kte=
rou zesílíte, že snesete s pravou trpělivostí
každou námahu a soužení, ať přichází
odkudkoliv. A učiní vás vytrvalým, že
až do smrtí budete trpětí s pravou poko=
rou, neboť v té Kvví osvíceno bude oko
vašeho rozumu pravdou. Že totiž Bůh
nechce než naše posvěcení, jelikož nás ne=
výslovně miluje; vždyt kdyby nás nebyl
velmi miloval, nebyl by zaplatil za nás
takové ceny. Buďtež tedy, buďtež spo=
kojen v každém čase, na každém místě;
neboť všecko vám propůjčeno jest od vě=
čné lásky. Pro láskuse radujte vsouženích,
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a považujtesezanehodna,žeBůhváspo=
sílá cestou svého Syna; a ve všem vzdá=
vejte slávu a chválu jeho jménu. Posilujte
se Kristem sladkým Ježíšem. Nic jiného
vám nepravím. Zůstávejte ve svatém a
sladkém milování Božím. Ježíši sladký,
Ježíši lásko.

LIST 11.

PETROVI KARDINÁLU Z OSTIE.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší a nejdůstojnější
otče v Kristu sladkém Ježíši. Já Kateřina,
služebnicea otrokyně sluhů Ježíše Krista,
píšu vám v drahocenné Krví jeho,přejíc sí
vidětí vás mužem srdnatým a ne bázli=
vým, byste zmužile sloužil Nevěstě Kris=
tově, pracuje o čestBoží duchovně í časně,
jak toho v dnešní době tato sladká Ne=
věsta potřebuje.Jsem jista, že pozdvíhne=
lí se oko vašeho rozumu a uvidí její ne=
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w/snáz, budete tak činiti bedlivě a beze vší
bázně nebo nedbalosti. Bojí=lí se duše o=
trockou bázní, žádný její čin není doko=
nalý; a ať jest v jakémkoli stavu, ve vě=
cech malých i velikých ochabuje, a níc,co
započala, nepřívedek svémukonci. Ó jak
nebezpečná jest tato bázeň! Ona ustří=
hává perutěsvatétouhy ;oslepuječlověka,
nedávajíc mu poznatí ni viděti pravdy;
pocházitťtato bázeň ze zaslepenosti lásky
k sobě samému. Neboť jakmile tvor, ma=
jící v sobě rozum, miluje sebe láskou smy=
sÍnou, jíž se bojí; a příčinou toho jest, že
položil lásku a naději svou ve věc vrat=
kou,která nemá dosebe pevnosti,anižjaké
stálosti, ale míjí jako vítr. © zvrácenosti
lásky, jak jsi škodlivá pánům časným 1
duchovním, i poddaným! Neboť je=li
představeným církevním, nikdy netresce,
protože se bojí, aby nepozbyl prelátství
a neznelíbilsesvým poddaným. A právě
tak jestškodlivá ipoddanému, neboťnení
pokory v tom, kdo miluje sebe takovou
láskou, nýbrž jest v něm zakořeněna pý=
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cha, a pyšný nikdy není poslušen.Je=lí
světskýmpánem,nezachovává spravedl=
nosti,ale dopouští se mnoha křivýcha fa=
lešnýchnespravedlností ,konaje jepo libo=
stisvéa po libostitvorů. ím pak,že sene=
trestá a nezachovává spravedlnost, pod=
daní jsou horší a horší; neboťjsou hýčkáni
ve svých neřestecha zlobách. Nuže, když
sebeláska snezřízenoubáznítak jestnebez=
pečna, dlužno sejí varovati a otevřítíoko
rozumu na Beránka neposkvrněnéhojako
na předmět, jenž jest pravidlem a pouče=
ním naším, a jehož jsme povinní následo=
vati.[Neboťonjestsama Láska a Pravda;
a nehledal ničeho než ctí Otcovy a na=
šehospasení. Nebál seZidů, aní jejichpro=
následování, aní zlobydábelské, anihan=
by, opovržení a urážek, a na konecnebál
se potupné smrtí na kříži. My jsme žácí,
postavení do té sladké a lahodné školy.
« Chci tedy Šnejdrašší a nejsladší otče,
abyste snejvětšíbedlívostí a sladkou pro=
zíravostí otevřel oko rozumu na tento ží=
vot, na tuto knihu života, jež vám skýtá
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tak sladké a lahodné učení. A: nedbejte
ničeho jiného než cti Boží a spásy duší a
služby sladké nevěstě Kristově. Neboť s
tímto světlem svlečetesezesebelásky a bu=
dete oděn láskou božskou; a hledati bu=
dete Boha pro jeho neskonalou dobrotu
a protože zasluhuje, abychom ho hledali
a milovali„a milovatí budete sebeactno=
stí, a nenávidětí neřestipro Boha ; atou=
též láskou milovati budete svého bližního.
Vidíte dobře, že Dobrota Boží vás umí=
stílado mystickéhotěla svaté Církve, hýč=
kajíc vás na ňadrech této sladké Nevěsty,
jen abyste jedl se stolu nejsvětějšího Kříže
pokrm cti Boží a spásy duší. A nechce,
aby sejedl jinak nežnakříží, snášenímná=
mah tělesných s mnoha úzkostnými tou=
hami, jako činilSyn Boží,jenž zároveň tr=
pěl mukami na těle i trýzní touhy; a větší
byl křížtouhy nežli křížtělesný. A touha
jeho byla tato: hlad po našem vykou=
peníaby naplnil poslušnostvůči Otcí věč=
nému, a byl jím trýzněn, dokavad ji ne=
vidělnaplněnu.A dálejakožto Moudrost
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Otce věčného vidělty, kteřímělí účast na
jeho Krvi, i ty, kteří neměli pro své viny;
a protože Krev byla dána všem,bolela ho
nevšímavost těch, kteří nechtěli mítí v ní
účastí.[o byla ona křišovaná touha,kte=
rou neslod začátku aždo konce; ale když
dal život, který měl,neustala tím touha,
ale jen křížtouhy. A tak jest i vám činiti
a každému tvoru, obdařenému rozumem;
obětovati totiž námahu tělesnou i ná=
mahu touhy, želíceurážek Boha a zatra=
cení tolika duší, jež vidíme hynouti. Zdá
se mí, že jest na čase, nejdražší otče, dáti
čestBohua námahu bližnímu.Nesluší tedy
žití ještě se sebeláskou smyslnou, ani s o=
trockou bázní, ale s pravou láskou a sva=
tou bázní Boží pracovati.
dJste nyní postaven v moc časnou i du=
chovní; i prosím vás pro lásku Krista u=
křižovaného, veďte sizmužile a starejte se
o čestBoží kdy a jak jen vám možno, radě
i pomáhaje, aby neřesti byly vyhubeny
a ctnosti nastoleny. V jednání časném,jež
svatý úmysl činíduchovním, veďte sízmu=
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žile, usiluje, seč jste, o mír a sjednocení ce=
léhoúzemí.A kdyby pro tosvaté dílo bylo
třeba dáti život tělesný, buď dán tisíc=
krát, bylo=li by to možno. Jak chmurné
to pomyšlení i popatření, vidětí seveválce
s Bohem pro množství hříchůpoddaných
i pastýřů a pro vzpouru zdvíženou protí
svaté Církvi! a nad to ještě ve válce tě=
lesné! Zatím co každý věřící křesťan má
býti pohotověk válce protinevěřícím a fa=
lešným křesťanům,vede ji druh proti dru=
hu. A tak služebníkům Božímpuká srdce
bolestí a hořem, když je vidí tolik urážetí
Boha, nad zatracením duší, jež jim hy=
nou; a ďábli se radují vidouce, co chtějí
viděti. Je tedy věru dobré dáti život po
příkladuMistra Pravdy,a nestaratí seaní
o čest aní o potupu, jíž by nám svět chtěl
působiti bolestným trápením a smrtí tě=
lesnou. Jsem jista, že budete=li oblečen v
člověka nového, Krista sladkého Ježíše, a
svlečenze starého,zvlastní totiž smyslno=
sti, učiníte tak číle, neboť budete zbaven
bázně otrocké. Jinak neučinilbyste takni=

34



kdy,ale padl bystevchyby nahoře řečené.
« Pozorujíctedy že jestvám nezbytno býti
mužem srdnatým a bez veškeré bázně a
zbaveným sebelásky,protože jste od Boha
postaven v úřad, jenž nevyžaduje bázně,
lečsvaté, proto jsem vámpravila, že sívás
přeju viděti mužem srdnatým a ne bázli=
vým. Doufám v Božídobrotu, že učiní mí=
[ost vám i mně, že naplní totiž vůli,svou
a vaše i moje přání. Pokoj, pokoj, pokoj,
otče nejdražší. Mějte na zřeteli,vy1jiní,
a příčiňtese,aby v. Otec víceviděl ztrá=
tu duší než ztrátu měst; neboť Bůh sížá=
dá duší více než měst. Nic jiného nepra=
vím. Zůstávejte ve svatém a sladkém mí=
[ování Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 12.

OPATOV V SANT ANTMO.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Vám ctihodný a nejdůs=
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tojnější otče v Kristu Ježíši, vaše nehodná
dcera Kateřina, služebnicea otrokyně slu=
hů Ježíše Krista, se poroučí, přejícsí víděti
vás vykoupaným a ztopeným vKrviŠyna
Božího,jež způsobí,že každá hořkostbude
se nám zdáti sladkou a každé sebe větší
břímě lehkým, a že budete následovatí
šlépějíKristových. Onť pravil, že jest pas=
týřem dobrým, který dává život za své
ovečky. A tak si přejeduše má vidětií
vás, otče, abyste totiž byl pravým pastý=
řem, uníklým všeliké sebelásce, a se zmu=
žilou touhou měl a držel oko upřené,aby
nikdy senezavírajíc stále zíralo po cti Boží
a spáse duší. Dobře, dobře hlídejte ať dá=
bel neuchvátí vašich oveček. Ó jak bude
sladko a lahodno vám i mně, uvídím=lí,
že se nestaráte aní o smrt,aní o život,aní
o ctí, aní o potupu, aní o opovržení, aní
o křívdy,ani o nijaká pronásledováníjež
by vám snad způsobil světnebo vašipod=
daní; a jen že máte na zřetelia staráte se
obezpráví, ježseBohupáchají. Vto vložte,
nejdražší otče,všecku svou péči,abystedo=
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kázal, žejste dobrým pastýřema pravým
zahradníkem, pastýřemtrestaje, zahrad=
níkem převraceje půdu vzhůru dolů, t.j.
převraceje život nezřízený ve zřízený, vy=
trhávaje z něho neřesta sázejectnosti, jak
vám bude možno s pomocí sladké a Bož=
ské Milosti, které se hojně dostává duši
hladovějící a toužící po Bohu. A hladu
toho nabudeme na dřevě nejsvětějšího
kříže, neboť tam najdete Beránka vykr=
váceného a otevřeného pro nás, s tako=
vým hladem a touhou po ctí Otcově a
spáse naší, že se nezdá, by mohl trýzní
na svém těle ukázatí účinně, jak velí=

kou má touhu. Toasí chtělřící, když ZVo=
lal na kříži ZÍZÍNÍM, jako by řekl:
tak velikou mám žízeň po vaší spáse, že
nelze mí jí ukojití: dejte mi pítí. Od těch
žádal sladký Ježíš píti, jež viděl že ne=
mají účastí na vykoupení jeho Krví, a ne=
bylo mu dáno nic pítí než hořkosti. Ach,
nejsladší otče! ustavičně vidíme, že neje=
nom po čassvéhoukřižování,alei potom
a nyní ustavičněna nás žádá pítí, a jeví
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ustavíčnou žízeň. Ach,mne nešťastné!ne=
zdá se mi, že by tvorstvo podávalo mu
kdy co jiného než hořkosti a hnis hříchů.
INuže, chutě povstaňme s hladem a péčí,
majice na myslí jeho hlad, aby duše o=
pojená nemohla po ničemtoužíti anícmí=
[ovati, nežli co Bůh miluje, a nenávidětí,
čeho Bůh nenávidí; a zvláště vy, jenž jste
pastýřem. Běžte,běžte, ctihodný otče, bez
nedbalosti a nevědomosti, neboť čas jest
krátký a jest náš.
« Vzkázal jste mi, že jste našel zahradu
bez rostlin. Posilněte se a čiňte, seč jste;
neboťdoufám v dobrotu Boží,žezahrad=
ník Duch Svatýopatřízahraduapostará
se v této i v každé jiné potřebě. Posílám
k vám toho, jenž nese vám list; dá vám
zprávuo pani/Morandě,chotipana Fran=
tíška z Montalcina, jež má pří sobě ně=
jakou dívku a děvče,mající dobrou touhu
činiti vůli Boží; i ráda by je oddálila ze
světa způsobem,jenžsemipřílíšnelíbí proto
bych ráda, abyste sespolu dohodli; a jak
by to bylo ve vaší možnosti, nalézti řádné
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místo, aby se založil pravý a dobrý kláš=
ter a poslaly setam dvě dobréhlavy ; ne=
boťúdů mělibychom dosti porukou. My=
slím,že kdyby seto vykonalo, bylo by to
k veliké cti Boží. Prosím svrchovanou ĎDo=
brotu, aby v tom rozhodla nejlépea vás
učinila bedlivým v tomto i každém va=
šem dile, tak abyste i život dal pro Krista
ukřižovaného. Prosímvás, vzkažtemí, je=lí
klášter svatého Jana ve Valdarno pod
vaší správou; to pro jistou věc, o níž vám
povíten,jenž nesevám list. Níc jiného ne=
pravím. Zůstávejte ve svatém a sladkém
milování Božím.Já,služebníce neužítečná,
sevám poroučím.Ježišisladký,Ježíši lásko.

LIST 13.

MARKOVÍI BINDIMU, KUPCI.

« Nejdražší bratře v Kristu sladkém Je=

žiší. JA Kateřina, slyšebnice a otrokyně
sluhůJežíšeKrista, píšu vám v drahocenné
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Ktvi jeho, přejíc si vidětí vás založeným
na pravé a svaté trpělivosti, neboťjinak
nemohli bychom se líbití Bohu, ale poz=
byli bychom ovoce svých námah. Proto
jest nám třeba té slavné ctnosti trpělivostí.
AXkdyste mí řekl: »Mám veliké námahy
a necítím se silným, abych měl trpělivost ;
a nevím,jak bych jizískal,« =odpovídám
vám, že není nikoho, kdo by ji nemohl
míti, chce=li se řídití rozumem. Leč ovšem
vám příznávám, že jsme křehcí a slabí
samí sebou, podle smyslnosti; a zvláště
když člověk příliš miluje sebe a tvory a
jmění časné smyslně; neboť když je tolik
miluje něžnou láskou smyslnou a potom
jich pozbude, působí mu to nesnesitelnou
trýzeň. Ale Bůh, jenž jest naší silou, chce=
me=li zdeptati svou křehkost rozumem,
mocí vůle a rukou svobodného rozhodo=
vání; Bůh nepohrdne násilím, jež učiníme
sami sobě, abychom sebe nezřízeně nelí=
tovalí, protože jest příjemcesvatých tu=
žeb: a dá nám tu sladkou a královskou
ctnost, i snesernevšelíkou námahu s pra=
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vou.a svatou trpělivostí.Vidíte tedy, že
každý ji může mítí, bude=li chtiti užívatí
rozumu, jejž mu dal Bůh, a neříditi se je=
nom křehkostí; vždyť bylo by to velmine=
slušno,abychom my, tvorové rozumní,ne=
užívali jiného rozumu než divá zvěř.[a
nemůže užívatí rozumu, protože ho ne=
má; ale my, protože jej máme, jsme po=
vinní ho užívati; a neuživajíce ho, upa=
dáme v netrpělivost a pohoršujeme setím,
co na nás Bůh seslal, a tak ho urážíme.
Jak si tedy počinati, abychom nabyli té
trpělivosti, když mohu a jsem povinen ji
mítiakdyžbych bezníurážel Boha?Ctve=
ro základních věcí nám sluší mítí a ro
jimatí. Předně,pravím,sluší nám míti svě=
tlo Víry, v kterémžto světlesvaté Víry zí=
skámevšelikéctnosti,a beztohosvětlacho=
dili bychom v temnotách jako slepý, je=
muž den je nocí.Tak i dušebeztohosvětla.
Co Bůh učinilz lásky, která jest dnemsvě=
tlým nade vše světlo, to pokládá za noc,
noc totiž nenávistí, domnívajíc se,že Bůh
z nenávisti sesílá na ní souženía námahy,
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jež má. Nuže tedy vidíte, že nám sluší
míti světlo nejsvětější Víry.
« Druhá věc jest to, co se získává tímto
světlem, to jest, že v pravdě slušínám vě=
řítí a nejenom věřití,ale býti jistými, že jen
Bůh jest, a že všecko, co má v sobě bytí,
pochází od Boha, mimo hřích,kterýž není.
Zlé vůle člověkovy, páchající hřích,nečiní
on, ale ostatní vše: ať skrze oheň nebo
skrze vodu nebo skrze jinou smrt čicoko=
lív jiného, všecko pochází od něho. Tak
pravil i Kristus v Evangeliu, že nespadne
ani lísteček se stromu bez jeho prozřetel=
ností; a řekl ještě více, že totiž i vlasy na
naší hlavě jsouvšeckyspočteny,a anijeden
nevypadne, aby on o tom nevěděl.Tak=
lí tedy praví o věcechbezcitných,mnohem
vícepečujeonás,tvory rozumné; a vtom,
co nám dává nebo na nás dopouští, uží=
vá své prozřetelnosti, a vše se děje s tajem=
stvím a z lásky, a nikoli z nenávistí.
«[řetí věcjesttato: slušínámvídětiaznátí
v pravdě se světlem Víry, že Bůh jest svr=
chovaná věčná Dobrota a nemůžechtíti
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než naše dobro, neboťjeho vůlí jest, aby=
chom bylí v němposvěcení;aconámdá=
vá nebo dopouští na nás, dává nám za
tím účelem. A kdybychom snad o tom
pochybovali, myslíce; že chce něco jiného
než naše dobro, pravím, že nemožno nám
o tom pochybovati, máme=li na zřeteli
Krev pokorného a neposkvrněného Be
ránka, neboť Kristus otevřený, ztrýzněný
a žízní na křížíztrápený ukazuje nám, že
svrchovaný a věčný Otec nás nevystihle
miluje, neboťz lásky své k nám když jsme
se stalí nepřátelispáchavšehřích daroval
nám Slovo,jednorozeného Syna svého, a
Syn dal nám život, běžejako zamilovaný
na potupnou smrt křížefKdo toho bylpří=
činou? Láska, kterou pojal k naší spáse.
Ž toho tedy vidíte, že krev nás zbavuje
všeliképochybnosti, již bychom snad měli,
že by Bůhchtělněco jiného než naše dobro.
A zdaž může svrchovaná dobrota číniti
něco jiného než dobro? Nemůže. A svr=
chovaná věčná Prozřetelnost zdaž užije
něčehojiného než prozřetelnosti? Ten kte=
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rý nás miloval ještě,než jsmebyliazlásky
nás stvořilk obrazu a podobenství svému,
nemůženásnemilovatí a nestarati seo nás
prozřetelně v každé naší potřebě duševní
i tělesné. Bůh stále miluje, jakožto Štvo=
řítel, své tvory; ale jen hřích jest to, co v
nás nenávidí, pročež sesilá na nás mnohé
svízelev tomto životěna tělenebo na jmění
tělesném, rozmanitými způsoby, jak vidí
že nám třeba; a jako pravý lékař dává
lék, jehož sí žádá naše nemoc. A to činí,
buď aby ztrestal naše chyby v tomto ko=
nečném čase, bychom méně strastí zaku=
sílí na onomsvětě, nebo tak činí,aby v nás
zkoušel ctnost trpělivostí. Jako učinil Jo=
bovi, odňav mu, aby vyzkoušel jeho tr=
pělivost, dítky a všejeho jmění časné a na
tělo seslav mu nemoc, jež ustavičně plo=
dila červy.Manželka muzůstala pro jeho
kříž a osten, neboť stále Joba soužila ve=
likým posměchem a výčitkami. A když
byl Bůhvyzkoušel jeho trpělivost, nahra=
dil mu vše dvojnásob. Job si v tom nikdy
nezastesk|, ale říkal: »Bůhdal, Bůh vzal;
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budíž jménu jeho stále žehnáno.« Někdy
to Bůhna nás dopouští, abychom poznali
samí sebe a nepatrnou pevnost a stálost
světa aže všecko„comáme,ižiívotí zdraví,
ženu i děti, bohatství a postavení světské
a rozkoše světa, to všemáme jen propůj=

čeno od Boha k užívání a nikoliv jako
své; a tak jest nám toho užívati. Ze to=
mu tak, jest nám zřejmo, protože níc ne=
můžemedržetí,aby to bylo našea nemohlo
nám býti vzato, leč jedině Milost Boží.
Tato Milost nám nemůže býti aní dáb=
lem ani tvorem aní jakýmkoli soužením
vzata, nechceme=lísamí. Cožkdyž člověk
poznává, to jestdokonalost Milostí a ne=
dokonalost světa a našeho žívota těles=
ného, pojme v nenávist svět se všemi jeho
rozkošemi,ivlastnísvou křehkost jež bývá
často příčinou (když miluje smyslně), že
bývá zbaven Mlilosti; a miluje ctnosti, jež
jsou nástrojem uchovávajícím nás v Mí=
losti. Z toho tedy vidíte, že Bůh z lásky
to na nás dopouští, abychom se odtrhli
od světa srdcem zmužilým a se svatou
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bedlivostí, a se srdcem a zaniceností, a
hledalí poněkud statků nesmrtelných, a
=řeklísezemě sevšemi jejimí smrady a hle=
dali nebe. [Nebyliť jsme učíněni, aby=
chom se živili zemí, ale abychom byli v
tomto životě jako poutníci, kteřístále běží
k svému cili věčného života s pravými a
ryzimi ctnostmí; a nesmímesezastavovatí
na cestě pro nějakou výhodu nebo pří=
jemnost, již by nám svět dával, aní pro
protivenství, nýbrž dlužno běžetí zmužile
a neobraceti sek ním s nezřízenou radostí
aní s netrpělivosti, ale s trpělivostí a sva=
tou bázní Boží všecky přecházeti. Vel=
mí potřebno vám bylo to soužení, neboť
Bůh vám dával touhu, byste sevyprostil
z mnoha pout avypletl svésvědomí;itáhl
vás s jedné strany svět, s druhé Bůh. Nyní
Bůh,zveliké lásky k vašíspáse, vás vypros=
tiladalvámcestu,dovedete=liji přijmoutí.
Oněm dal život věčnýa vás volá pokla=,
dem soužení, abyste oň nebyl připraven
ale abyste vtom mžíku času,jenžvám zbý=
vá, poznal jeho dobrotu a svoje chyby.
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« Čtvrtá věc,kterou nám slušímíti aby=
chomdošli pravé trpělivosti, jest: rozjímati
o hříšícha nedostatcích svých, a jak jsme
urazili Boha, jenž jest Dobro nekonečné,
za což by následoval (nejenom za veliké
viny, aleizajednu malou) trest nekonečný;
a zasluhujeme tisícepekel uvážíme=li, čím
jsme my ubožácí, kteří jsme urazili svého
Tvůrce. A kdo jest ten sladký Tvůrcenáš,
jenž jest námí urážen? Vidíme, že to ten,
jenž jest Dobro nekonečné; a my jsme ti,
kteří samí sebou ani nejsme, neboť bytí
své a všelikou milost, která jest nad bytí,
máme od něho; neboť my sami sebou jsme
bídní ubožácí. A ačkoliv zasluhujeme
trestu nekonečného,on z milosrdenstvínás
trestá v tomto čase konečném, kdy sná=
šejíceútrapy s trpělivostí, odpykáváme a
dobýváme zásluh. Ale není tomu tak s
tresty, které trpí duše na onom světě.Ne=
boť je-li v mukách očistcových,odpyká=
vá, ale nenabývá zásluh. Rádi tudíž sná=
šejmetuto nepatrnou útrapu dobrovolně.
INepatrnou možno nazvatií tutoí každou
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jinou pro krátkost času,vždyť trápení jest
tak veliké, jak dlouhý jest časv tomto ží=
votě. A jak dlouhý je náš čas? Jest jako
špičkajehly. Jest tedy zcela správno, že
jest nepatrné, neboť trápení, jež minulo,
již nemám, ježto minul čas; toho, které
snad přijde, také nemám, protože nejsem
jista, budu-lí míti čas, neboť musím ze=
mříti,a nevímkdy. Jedině tedy tento mžik
přítomnostijesta nicvíce.[Nužerádi trpme
svelikou radostí, jelikož každé dobro se
odměňuje a každá vína setrestá. A Pavel
praví: »Nejsou úměrna utrpení tohoto ží=
vota oné budoucí slávě,již sedostane duší,
která je snáší s dobrou trpělivostí.« Tím=
to způsobem zajisté snesete vše a získáte
ctnost pravé trpělivosti; a trpělivost ta,
získaná láskou sesvětlem nejsvětějšíVíry,
vás odměníovocemkaždé námahy,jinak
byste pozbyl dobra pozemského i dobra
nebeského; neboť jiného způsobu není.
« Proto jsem vám pravila, že si vás přeju
vidětí založeným na pravé a svaté trpě=
livostií,i prosím vás, čiňte tak. Mějte na
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pamětíKrevKrista ukřižovanéhoa každá
hořkost se vám promění v slast a každá
sebe větší tíže vám zlehkne. A nechtějte
sivybírati aní času ani místa po svém,ale
buďte spokojen, jak vám je Bůh dal.
« Litovala jsemvás pro nehodu, jež vás
potkala. Na pohled sezdá velmikrutou,
a přece se stala svelikou prozřetelnosti a
pro vaší spásu. Prosím vás, vzmužte se a
neumdlévejte pod touto sladkou kázní
Boší.Nic jinéhovámnepravím,než abyste
poznával čas,dokud ho máte. Zůstávejte
ve svatém asladkém milování Božím.Je=
žiši sladký, Ježiší lásko.

LIST 14.

TŘEM SVÝM BRATŘÍM
VE FLORENCI.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší bratři v Kristu
sladkém Ježíši.Vzpomínám nezměrné lás=
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ky našeho sladkého Spasitele, jenž vydal
sebe na smrt, aby nám dal život Milosti.
Nic jiného nechtěl učinitináš sladký Spa=
sítel než-li, že vida, kterak jsme vyšli z
řádulásky, aby nás opět uvedl vono spo=
jení lásky, chtěl býti spojen s nejpotup=
nějšísmrtí, jakou st mohl vyvoliti. Ach,
Spasitel náš viděl. nás, jak stůněme nezří=
zenou žádostivostí, již v sobě chováme k
těmto věcemprchavým, které větrem mí=
její a odumírají, buď ony nám nebo my
jim. Proto prosímvás, já nehodná a ne=
užitečnáslužebniceKateřinaskládejtena=
dějísvou v Boha a nedůvěřujte tomuto ží=
votu smrtelnému, jenž pomijí. Prosím vás
jako otroky vykoupené, skládejte svou
touhu a náklonnost duše své s všelikou
péčí na Pána svého, jenž vás vykoupil,
jak praví svatý Petr: »[Nevykoupil vás
zlatem aní stříbrem, avšak svou nejsladší
drahocennou Krví.«
« Proto vás prosím, nejdražší bratří, budiž
vám tato sladká cena velmí drahou, to
jest mílujte ji; a abyste ukázali, že ji mí=
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lujete, buďte vždy milovníky a zachova=
vatelí přikázání Božích. A zvláště vás
prosím a zavažují, se strany Krista ukří=
žovaného, k prvnímu a poslednímu pří=
kázání Božímu,klásce totiž a jednotě Boží.
Do této svaté lásky ráda bych víděla vás
všecky zamílovány, a aby ji byly plny
vaše duše. [o jest mé smýšlení. A chtějíc,
abyste dávali najevo tuto lásku, ráda
bych vás viděla vždy spojeny a svázány
tímto sladkým poutem, aby ani ďábel aní
řečnějaké osoby vás nemohla rozdělití.
d Připomínám si slovo„jež řekl Ježíš Kris=
tus: »Kdo se ponižuje, bude povýšen.«
Ty,Beninkaso, jenž jsinejstarší, snaž sebýti
nejmenším všech; a ty, Bartoloměji, snaž
se býti menším než nejmenší; a tebe, Ště=
páne, prostin, budiž podroben Bohu i jim.
A tak sladce se zachováte Vnejdokona=
lejší lásce. Bůh vám dávejž vždycky svou
nejdokonalejší Milost. [Nicjiného vámne=
píšu. Zůstávejte ve svatém a sladkém mí=
[ování Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.
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LIST 15.

ŽIDUKONSIOVI.

« Pochválen buď Ježíš Kristusukřížovaný,
syn slavné Panny Marie. Tobě, nejmilejší
a nejdražší bratře, vykoupený drahocen=
nou Krví Syna Božíhojako já,já nehodná
Kateřina píší, dohnána jsouc Kristem u=
křížovanýma jehosladkou Matkou Ma=
rií, abych vás prosila a příměla, abyste
vyšel a opustil tvrdost a temnou nevěru
a obrátil se a přijal Milost svatého křtu;
nelzetťvámbeze křtu míti Milost Boží. Kdo
jest beze křtu, nemá podilu na ovocí Cír=
kve svaté, ale jako úd uhnilý a odřezaný
od shromáždění věrných křesťanů spěje
od smrti časné k smrti věčné a právem se
mu dostává trýzně a temnot, neboť ne=
chtěl se umýti vodou svatého křtu a za
bezcennou měl Krev Syna Božího, již pro=
lil s tak horoucí láskou.O nejdrašší bratře
v Kristu Ježíši, otevří oko chápání a po=
hleď na nevystihlou jeho lásku, která tebe
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zve svatými vnuknutímí, jež ti příšla do
stdce; a skrze sluhy své tě žádá a zve, že
chce s tebou učiniti mír, neohlížeje se na
dlouhou válku a bezpráví jichžsemudo=
stalo od tebe tvou nevěrou. Neboť jest
tak sladký a dobrotivý Bůh náš, že jak=
mile nastoupil zákon lásky a SynBožípři=
šel v Panně Marii a prolil hojnost krve na
dřevě nejsvětějšíhokříže můžeme obdržeti
hojnost božského milosrdenství. Jako byl
totiž zákon Mojžíšův založen na sprave=
dlností a trestu, tak zákon nový, daný
Kristem ukřižovaným, život evangelický,
jest založen na lásce a milosrdenství. Tak
jest sladký a dobrotivý, jen když se člo=
věk obrací k němu ponížen a věren, s ví=
rou, že skrze Krista máme život věčný.
| zdá se, že nechce sí přípomínati urážek,
jež mu působíme, a nechce nás věčněza=
tracovati, nýbrž stále mítí milosrdenství.
INuže povstaň, bratře můj, chceš=li býti
spjat s Kristem; a nespí již v takové sle=
potě, nebot Bůh nechce,ani já nechcí,aby
tě hodina smrti zastihla slepého, ale duše
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má touží viděti,že přístupuješksvětlusva=
tého křtu,jako jelen, jsa uřícen,prahne po
voděživé.Nevzpírejse tedy jižDuchu Sva=
tému, jenžtěvolá, a nezhrdej láskou, jižmá
k tobě Maria, ani slzamí a modlítbamí,
které se konají za tebe, neboťpříliš by na
tědolehl těžký soud. Zůstávej ve svatém
asladkém milování Božím;já prosímjeho,
kterýž jest svrchovaná Pravda, aby nás
osvitíl a naplnil svou nejsvětějšímilostí a
splnil mé přání na tobě, Konsilie. Toto
dáno tobě, Konsilie, se strany Krista Je=
žíše. Pochválen buď Kristus ukřížovaný a
jeho nejsladšíMátťslavná Panna Mado=
na,svatá Maria. Ježíšisvatý, Ježiší lásko.

LIST 16.

JISTÉMU VZNEŠENÉMU
PRELÁTOVI.

4 Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Důstojný a nejdražší otče
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v Kristu sladkém Ježíši já Kateřina, slu=
žebnice a otrokyně sluhů Ježíše Krista u=
křížovaného, píšu vám v drahocenné Krví
jeho, přejícsíviděti vás hladovým po po=
krmu tvorstva pro čest Boží, učícím se od
prvotní sladké Pravdy, ježzhladu a žízně,
kterou má po naší spáse, umírá. [Nezdá
se, že by bylo možno tohoto neposkvrně=
ného Beránka nasytití ; volá na kříží, jsa
sycen potupamí, a praví, že žízní. [řebas
žiznil tělesně, větší však byla žízeň svaté
touhy, kterou měl po spáse duší. © ne=
vystihlá nejsladší | ásko, ani se nezdá, že
dáváš, vydávajíc se takým mukám, to=
lík, aby nezůstala většítouha, kterou měl
po spáse duší, dáti spíševšecko. Toho pří=
činou jest láska. A nedivím se tomu; ne=
boť láska tvá byla nekonečná, trýzeň ko=
nečná. Proto větším byl mu křížtouhy než
kříž tělesný.
« To, vzpomínám si, zjevil kdysi sladký a
dobrý Ježíš svéjisté služebnici. Vidouc na
něm kříž touhy a kříž tělesný, tázala se
ho: »Pane můj sladký, která trýzeň byla
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tí větší, trýzeň tělesná či trýzeň touhy? «
On odvětil sladce a dobrotivě řka: »Dce=
ro má, nepochybuj, neboť ujišťujítebe, že
není nijakého srovnání něčehokonečného
s nekonečným. Tak si myslí, že trýzeň má
tělesná vzala konec, kdežto svatá touha
senekončí nikdy. Proto jsem nesl křížsvaté
touhy. A nevzpomínáš sí, dcero má, že
jednou, když jsem tí zjevil své narození,
viděla jsi mne malým děťátkem, naroze=
ným s křížemna krku? Věz tedy, že když
já, Slovo vtělené, byl jsem zaset do lůna
Mariina, počal se mi křížtouhy,bych ko=
nal poslušnost vůči svému Otci a splnil
jeho vůli na člověku; to jest, aby člověk
byl znova uveden v Milost a došel cile,
pro nějž byl stvořen. Tento kříž byl mí
větší trýzninež všeliká jiná trýzeň, kte=
rou jsem kdy nesl tělesně. Proto zplesal
duch můj s největším veselim, když jsem

viděl, že spějí ke konci, a zvláště pří ve=
čeřive Svatý Ctvrtek. Proto jsem pravil:
$toužebností jsem toužil slavítí tuto Ve=
likou Noc, to jest přínéstíoběť těla svého
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Otci. Největší veselí a potěšení jsem měl,
vida, že se chystá čas, kdy budu zbaven
toho kříže touhy ; to jest, čím blížejsem se
viděl bičům a mukám tělesným, tím více
mí ubývalo trýzně. Neboť trýzeň tělesná
zapuzovala trýzeň touhy, jelikožjsemvi=
děl splněno, po čemjsem toužil.«.Onaod=
pověděla řkouc: »© sladký Pane můj,
pravíš, že ta trýzeň křížetouhy odešla od
tebe na kříži. Kterak to? Čí jsí pozbyl
touhy po mně?« On pravil: »Dcero má
sladká, nikoliv. [Neboťkdyž jsem umíral
na kříži, skončila se trýzeň svaté touhy
zároveň sživotem, neskončilasevšak tou=
ha a hlad můjpovašíspáse. Vždyť, kdy=
by nevýslovná láska, kterou jsem choval
a chovám k lidskému pokolení, byla u=
stala a se skončila, nebylo by vás. Jako
totiž láskavytáhla vás zlůna mého Otce,
stvořivšívás svou moudrostí, tak láska ta
vás zachovává ; neboť nejste učinění ní=
čím než láskou. Kdyby stáhl zpět k sobě
lásku s onou mocí a moudrostí, s níž vás
stvořil, nebylo by vás. Já, jednorozený
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Syn Boží, stal jsem se svodem , přívádějí=
cím vám vodu Milostí. Já vám zjevují
zanícenost svého Otce ; neboť zanicenost,
již on má, mám ijá;a co mám já, má on;
neboť jsemjedno s Otcem a Otec jest jed=
no se mnou; a skrze mne zjevil sebe. Proto
jsempravil, žeco jsempřijal od Otce, zjevil
jsem vám. Všeho příčinou jest láska.
« Nuže vidíte, důstojný otče, že sladký a
dobrý Ježíš láska umírá žízní a hladem
po naší spáse. Prosím vás pro lásku Krista
ukřižovaného, mějte stále na očích hlad
tohoto Beránka. Po tom touží duše má,
abych vás viděla zmírati svatou a pra=
vou touhou, to jest, přeju si viděti ve vás
tento hlad zanícením a láskou ke cti Boží,
spáse duší a vyvýšení svaté Církve tak
vzrůsti, až byste z toho hladu padl mrtev.
Neboť jako Syn Boží (jak jsme pravilí)
hladem zemřel, tak vy odumřete všeliké
vlastní sebelásce; a vůle a žádostivost
odumříž všelikénáružívosti smyslné,hod=
nostem a rozkošem světským, zalíbení ve
světěa všechjehookázalostech. Nepochy=
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buju,že obrátí=lí seoko poznání, aby Zpy=
tovalo vás sama, poznávaje, že vy nejste,
shledáte, že vaše bytí jestvám dáno s tak
velikým ohněm lásky. Pravím, že srdce a
zaniícení vaše se neúdrží, aby senesvíralo
láskou; nebude tam možno žíti sebelásce;
nebude hledati sebe pro sebe, pro vlastní
prospěch svůj, ale bude hledatí sebe pro
čest Boží;ani olížního pro sebe, pro vlastní
prospěch, ale milovati ho bude a toužití
po jeho spasení pro chválu a slávu jména
Božího. [Neboť vídí, že Bůh svrchovaně
miluje tvorstvo; a to jest příčinou, že slu=
žebníci Boží rázem milují tak tvorstvo,
protože vidí, jak [vůrce je svrchovaněmí=
luje; a podmínkou lásky jest milovatí, co
miluje ten, koho miluji. Pravím, že nemí=
lujíBoha pro sebe,nýbrž milují ho jakožto
svrchovanou a věčnou Dobrotu, zaslu=
hující,aby byla milována. Opravdu,otče,
takoví dali výhost životu, neboť nemyslí
již na sebe. [Nechtějí než strasti, potupy,
muka a opovržení, všemí mukamí světa
pohrdají: o tolik je většíkříža trýzeň, jež
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snášejí, vidouce urážení a tupení Boha a
zatracení tvorů; a tak veliká jest trýzeň
ta, že zapominají na cít vlastního života.
Anejen že neutíkají bolestem, ale libují
sivních a vyhledávají je. Jednají ve sho=
dě s oním lahodným zamilovaným rče=
ním Pavlovým, jenž se honosil soužením
pro lásku ke Kristu ukřižovanému. Nuže
tohoto sladkého hlasatele, chci a prosím
vás, byste následoval.
« Ach! běda, nešťastnáduše má! Otevřte
oko a pohleďte na zvrácenost smrti, jež
zachvátila svět, a zvláště tělo svaté Cír=
kve. Ach, roztrhníž se srdce i duše vaše,
vídouc tolik urážek Božích.Vizte, otče,že
pekelný vlk odnáší tvory, ovečky pasoucí
se vzahradě svaté Církve, a nenachází
se, kdo by se pohnul a vyrval mu je z
tlamy. Pastýřové spí ve vlastní sebelásce,
v samé žádostivosti a nečistotě; jsou tak
zpití pýchou, že spí a nevědí o sobě, tře=
bas vidí, jak ďábel, vlk pekelný, odnáší
život Milosti v nich iv jejich poddaných.
Oni toho nedbají; a všeho toho příčinou
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jest zvrácenost lásky k sobě.O, jak jest
nebezpečnatato láska u představenýchí
poddaných. Je=líkdo prelátem a másebe=
lásku, netrestá chyb svých poddaných;
nebot kdo miluje sebe pro sebe, upadá v
otrockou bázeň a nekárá. Kdyby totiž
miloval sebe pro Boha, nebál by sebázní
otrockou, nýbrž smělesesrdcem zmužilým
by káral chyby a nemlčel by, ani by se
netvářil, jako by neviděl. Této lásky chcí
abyste byl zbaven, nejdražší otče. Prosím
vás, čiňte tak, aby vám nebylo řečenoono
tvrdéslovosdůtkou prvotníPravdy, řkou=
cí: »Zlořečen bud, že jsi mlčel.« Ach, ne=
mlěte již! Kříčtestotisícíjazyky. Vidím,že
mlčením svět jest zkažen, nevěsta Kristo=
va zbledlá, vzata jest jí barva, neboť ji
byla vyssáta krev z hrdla ; to jestoniKrev
Kristovu, jež dána jest z milostiane zpo=
vinnosti, s pýchou kradou, berouce čest
náležející Bohu a dávajíce ji sobě; a lou=
peží se skrze simonii prodáváním darů a
milostí,ježjsounám dányz milostiza cenu
Krve Syna Božího. Ach! umírám a ne=
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mohu umřití.INespětejižv nedbalosti ;ko=
nejte v doběpřítomné, co lze.Myslim, že
vám nastane jiná doba, kdy vám bude
možno také vícekonati; nyní však pro čas
přítomný vás vyzývám, byste svlékl duší
svou z všeliké sebelásky a oděl ji hladem
a ctností opravdovoua ryzí ke ctiBožía
spáse duší.Posilujte sevKristu Ježíší slad=
ké lásce; neboťzáhy senám objeví květy.
Snažte se, aby praporkřížesezáhy vznesl;
a neochabuj vaše srdce a zanícení pro ni=
jakou nesnáz, již byste viděl přicházeti;
ale tehdy ještě víceseposílujte pomýšleje,
že Kristus ukřížovaný bude vykonavate=
lem a splnitelem drásavých tužeb sluhů
Božích.Vícenepravím. Zůstávejte vesva=
těm a sladkém milování Božím.Utoptese
v Krvi Krista ukřižovaného; položte sena
Kříž sKristem ukřížovaným;skryjte se do
ran Krista ukřižovaného, vykoupejte sev
KrviKrista ukřižovaného. Odpusťte,otče,
méopovážlivostí.Ježíšisladký Ježíšilásko.
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LIST 17.

CT.BRATRUŘEHOLNÍMU ANTO
NÍNU Z NIZZY, Z ŘÁDU SV.AU

GUSTINA,VSELVA DILAGO.

dl4« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Vám, nejmilejšía nejdražší
otče a bratře v Kristu Ježíši, já Kateřina,
služebnice a otrokyně sluhů Ježíše Krista,
píšu a poroučím vás do drahocenné Krve
Syna Božího,přejícsí viděti vás utopeným
a zadušeným ve výhní božské Lásky, a
v ní spálenu a utopenu vaší vlastní vůli,
jež vás zbavuje života a přínášívám smrt.
Otevřmeoči nejdražšíbratře smámetdvojí
vůli,jedna jestsmyslná,hledající věcísmy=
slově citelných, druhá jest duchovní, jež
se pod zdáním a barvou ctností drží pev=
ně vůle svě. A prozradí ji tehdy, když
sí chce volití místa a doby a útěchy po
svém, a říká: »Rád bych toto, abych měl
více Boha.« A jestto veliký klam a šalba
dáblova; neboťdábel nemoha sluhů Bo=
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žichoklamati první vůlí (jelikožji sluhové
Boží již umrtvíli věcem smyslným), krad=

mo bere jim druhou vůli věcmí duchov=
nímí. Často totiž dostává se duší útěchy,
a potom cítí sejí od Boha zbavena, a do=
stane se ji jiné, která bude méně útěšná,
ale s větším prospěchem. Tu duše, oblí=
bivšisí v té, která skýtá slast,jsoucjí zba=
vena, má bolest a upadá v mrzutost. A
proč v mrzutost? Proťo, že by té útěchy
byla nerada zbavena, říkajíc: »/Mněse
zdá, že oním způsobem více miluji Boha
než tímto. Z onoho cítím nějaké ovoce,
z tohoto necítímovocežádného,leč bolest
a často mnohé boje, i zdá se mi, že urá=
žimBoha.« --Pravím,synuabratřevKrís=
tu Ježíši, že ta duše seklame vlastní vůlí,
že nerada by byla zbavena oné slasti,
touto návnadou chytá ji dábel. A často
ztrácejí čas, chtějíce čas po svém, protože
nekonají to, co mají, jinak leč v bolesti a

temnotě.
a Rekl kdysi náš sladký Spasitel jedné své
nejmilejší dceří: »Víš, jak si počínají ti,

54



kteří chtějí plníti mou vůli s útěchou a se
slastí a s rozkoší ? Jakmile jsou ji zbavení,
chtějí se zhostiti mé vůle, domnivajíce se,
že jednají správně, a aby Boha neurazili;
lečskrývá se vtom klamná smyslnost, a
aby unikltrýzním,padáv urážku, aniž to=
ho pozoruje. Kdyby však duše byla mou=
drá a měla v sobě světlo mé vůle, zírala
by po ovocí a nikoli po slasti. Jaké jest
ovoce duše? [Nenávist k sobě a láska ke

mně. Nenávist a láska ta vznikly z poz=
nání sebe sama; a tu poznává, Že sám,
plný chyb, nic není; a vidí na sobě mou
dobrotu,která muuchovává dobrouvůli;
a vidí člověk, že jsem jej učinil, aby mí
sloužil světší dokonalostí, a soudí, že jsem
jej učinil k lepšímu a k většímu jeho dobru.
Takový, nejdražší dcero, nechce času po
svém,poněvadž jestponížen;, a poznávaje
svou slabost, nedůvěřuje síve svém chtění;
ale jest mně věren. Odívá sesvrchovanou
a věčnou vůlí mou, neboť vidí, že nedá=
vám ani neberu, leč k vašemu posvěcení,
a vidí, že jen láska mne pudi, bych vám
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dával slast a bral vám ji; i nemožnomu
želeti nějaké útěchyže mu byla vzata, ať
z vnitra čí z vnějšku, at dáblem čítvory;
neboťvidí, že kdyby to nebylo jeho do=
brem, nedopouštěl bych toho. Takový se
tedy raduje neboťmá světlov nitruívně;
a tak jest osvícen, že když přijde dábel
s temnotamí, aby v mysli jeho způsobil
zmatek, řka: »To máš za své hříchy;« —
odpovídá jako člověknevyhýbajícísetrý=
zni: »Dik budiž mému Tvůrci, že sina mne
vzpomněl včastemnot,trestaje mnetrýzní
v čase konečném.Veliká to láska,žemne
nechcetrestati v časenekonečném.«Oja=
ký klid má v mysliduše ta,jsouczbavena
vůle, jež působí bouří!Avšak nepočíná si
tak ten, kdo má v nitru vůli živou, hle=
daje věcí po svém; myslít si asi, že ví lépe,
čeho mu třeba, nežli já. A často si říká:
»Zdásemi,že urážiímBoha.Kéž mnezbaví
toho urážení a učiní,co chce.«Znamením,
že jste zbavení urážení, jest, když vidíte
v sobědobrou vůli neurážeti Bohaa od=
por khříchu;to vám dodávej naděje. Pro=
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čež kdyby všecka přičinění vnější i útěchy
vnitrné byly zmařeny,vždycky stůjž pevně
dobrá vůle líbiti seBohu. Na té skále jest.
založena Milost. Pravíš=li: »Nezdá semi,
že jimám« ;—pravím, že to klam; neboť

kdybys ji neměla, nebála bys se urážetí
Boha. Ale to ďábel tí staví toto na oči,
aby duše upadla do zmatku a nezříze=
ného zármutku, a aby pevně sedržela své
vůle, chtějícútěchy, doby i místa po svém.
Nevěř mu, dcero nejdrašší; ale stále buď
odhodlána přijímatí a trpětí trýzně, ať
jakkolivjeBůhdává. Jinak činilabysjako
ten, kdo stojí ve dveřích se světlem v ruce
a natahuje ruku vena svítí ven, a uvnitř
jest tma. Toť ten, kdo již ve věcech vněj=
ších jest zladěn s vůlí Boží, pohrdaje svě=
tem, ale uvnitř zůstává v něm vůle du=
chovní žívá, zakryta barvou ctností.« —
Tak pravil Bůh oné své služebnicí prve
zmíněné. Proto jsem řekla, že chci a přeju
si, aby vaše vůle byla utopena a promě=
něna v něm, stále jsouc odhodlána sná=
šetí trýzněanámahy,atjakkoliv Bůhnám
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e dává. Tak budeme zbavení tmy a bu=
deme míti světlo. Amen. Chválen budiž
JežíšKristusukřížovanýa sladká Maria.

LIST 18.

SVÉMU BRATRU BENINKASOVI
KDYŽ BYL,VE FLORENCIIL

hdl A« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší bratře v Kristu
Ježíši. Já Kateřina, služebniceneužítečná,
posilují tě a žehnám a vybízím tě k slad=
ké a nejsvětější trpělivosti, neboť bez tr=
pělivostí nemohli bychom se líbiti Bohu.
INuže prosím vás, aby se vám dostalo o=
voce vaších soužení, chopte se té zbraně
trpělivosti. A zdálo =lí by se vám velmi
krušným, snášetí mnoho útrap, uvádím
vám na paměť tré věcí, abyste snášel tr=
pělivějí. Předně chci, abyste pomyslil na

krátkost času svého, že nejste jist dnem zí=
třejštm. Možno zajisté řící, že nemáme
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útrapy minulé,aní té, která nastane, ale
toliko mžik času, vněmž právějsme. Má4=
me tedy věru snášetí trpělivě, když čas
jest tak krátký. Za druhé, rozjímejteo o=
voci, jež vzchází z útrap. Pravíť svatý Pa=
vel, že nelze srovnatí útrap s ovocem a
odměnou nebeské slávy. Za třetí, abyste
uvažoval o škodě, jež vzchází těm, kteří
snášejí s hněvem a netrpělivostí, vzcházíť
jim škoda zde, a věčná trýzeň duše.
« | prosím vás, nejdražší bratře, snášejte
s všelikoutrpělivostí.A nerada bych,aby
vám vypadlo z mysli, napraviítí svůj ne=
vděk a nevědomost, povinnosti totíž, kte=
rou máte k své matce a k níž jste vázán
příkázáním Božím.A viděla jsem, že tak
hromadíte svůj nevděk, že netolíko jste jí
neposkytl povinně pomocí, ač jsem vás v
tom omlouvala, že jste nemohl; a kdyby=
ste byl mohl nevím, zda byste to byl uči=

nil neboťspouhými slovy jste ji dělaldra=
hoty. O jaký nevděk![Neuvášiljsteútrap
porodních aní mléka, které vydala z pr=

sů svých, aní mnoha námah, které měla S
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vámí a sevšemiostatními. A řeknete=limí,
že neměla k nám lásky, pravím, že to ne=
ní pravda; nebot měla ji tolik k vám ike
druhému, jak draho jí přišla.
a Aledejme tomu,žeby to byloi pravda ;
vy jste jí závázání a ne ona vám. Ona
nepřijala těla od vás, ale dala tělo své
vám. Prosímvás,napravtetutochybuí 0s=
tatní; a promiňteménevědomostí.Vždyť
kdybych nemilovala vašt duše, neříkala
bych vám, co vám pravím. Připomínám
vám vaší zpověd, vám i vaší rodině. Nic
jiného vám nepravím. Zůstávejte ve sva=
tém a sladkém milování Božím. Ježíši slad =
ký, Ježíši lásko.

LIST 19.

MIKULÁŠI DI CATERINO
PETRONI ZE SIENY.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší bratře v Kristu
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sladkém Ježíšt. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám
v drahocenné Krvt jeho, přejícsívás viděti
zachovavatelem sladkých přikázání Bo=
žtch, abyste mohl nabýti účasti na životě
Milosti. Ale nemohl byste to s odporem
a nenávisti k bližnímusvému; neboťdruhé
přikázání Boží jest milovati blížního jako
sebesamého. Tato záliba v milování blíž=
ního vyvěrá ze zdroje božské lásky. Kdo
teďy není v lásce Boží, není ani v lásce k
bližnímu svému; nejsa v nf, je jako oud
uťatý od těla, jenž ihned pozbývá života
a usychá; neboť jest odříznut od svého
kmene. Tak i duše nenávistí odloučená
od božské lásky ihned odumírá milosti,
a ať jakékoliv dobro koná, nemá pro
ni cenya tovždy,pokudjde oživot věčný.
« Pravda je, že setudiž dobro nemá osta=
víti tak, aby senekonalo, aťjest kdo v ja=
kémkoli stavu; neboťkaždé dobro bývá
odměněnoa každá vina trestána. Není=lí
odměněno v životě věčném, Bůh splácí je
člověku tím, že buď mu poskytne času,
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aby napravil svůj život, nebo mu pošle
někoho ze svých sluhů na pomoc, aby ho
vytáhl z rukou ďábelských, nebo mu dá
v hojnosti statků časných„aikdyž zemře,
třebas v pekle, má menší trýzeň. Neboť
větší trýzeň by ho stihla, kdyby po ten
čas,co konal tu trochu dobra, byl konal
zlo. Z toho tedy iz jiných důvodů nikte=
rak neslušízanechávati někdy dobra, byť
v jakémkoli stavu se konalo. Ale dobré
jest uvážiti, když Bůh jest tak sladkým
odměníitelem,že každý dobrý skutek přes
to, že byl vykonán ve smrtelném hříchu,
chce nějak odplatiti. Jak mnohem více
učiní těm, kteří jej konají ve stavu milostí
s pravou a svatou touhou po lásce Boží
a v milování bližního svého ! Těm zajejích
konání dal ovoce nekonečné, pokud žijí
v tomto čase skrze milost, v onom se jim
dostaneživota věčného.Nuže chcí,abyste
se s všelikou svatou pílí snažil žítí v mi=
losti konaje sladká přikázání Boží;neboť
jinak by nebylo vám to možno. Proto jsem
vám pravila, že toužím vás viděti čínite=
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(em řečených přikázání. Více již zde ne=
pravím, lečže na tom, oč vás požádám,
uvidím, jste=li v onom milování čili nic.
Ož vás žádám, toť pokoj, jenž .. .")
Zůstávejte ve svatém a sladkém milování
Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 90.

SVÉMU BRATRUBENINKASOVI
VE FLORENCIL.

« Jménem Ješíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší a nejmilejšíbratře
v Kristu Ježíši. JA Kateřina, služebnice a
otrokyně sluhů Ježíše Krista, posilují vás
drahocennou Krví Syna Božího, přejíc sí
vás viděti zcela zladěným a přetvořeným
vůlí Boží, abyste vědělže On jest to svaté
a sladké jho, které všelikou hořkost mění
v slast. Každá veliká tíha sestává lehkou
pod tímto nejsvětějšímjhem sladké vůle

4) Další chybí.

93



Boží, bez niž byste se nemohl líbiti Bohu,
nýbrž okoušel bystezávdavku pekla. Po=
silněte se,posílněte, nejdražší bratře, a ne=
ochabujte pod toutokázní Boží, alemějte
důvěru, neboť když pomoc lidská ocha=
buje, pomoc Boží jest na blízku. Bůh se
o vás postará. Považte, že Job pozbyl
jmění, dítek i zdraví; zůstala mu žena
jeho, aby mu byla ustavičným bičem; a
když Bůh vyzkoušel jeho trpělivost, vrá=
til mu vše dvojnásob a poslézeživot věč=
ný. Trpělivý Job nikdy se nezkormoutil,
lečstále konaje ctnost svaté trpělivostí, ří=
kal: »Bůh mí to dal, Bůh mí to vzal; bu=
diž jméno boží požehnáno.« Tak chci,
abyste činilí vy, nejdražší bratře, abyste
byl milovníkem ctností se svatou trpělí=
vostí, s častou zpovědí, jež vám ulehčí ve
vaších námahách. A pravím vám: Bůh
užije svě dobrotivosti a svého milosrden=
ství a odmění vás za všecku námahu, již
z lásky kněmu snesete.Zůstávejte ve sva=
tém a sladkém mílování Božím. Ježíši
sladký, Ježíši lásko.
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[IST 21.

OSOBĚ,JEJÍŽ JMÉNO ZA
MLCENO.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší bratře v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám
v drahocenné Krvijeho, přejícsi vás viděti
opravdovým dlužníkem, splácejícímsvůj
dluh svému Tvůrci. Víte, že všichni jsme
dlužníky Bohu, neboťco máme, máme jen
z milostí a z nevystihlé lásky. INeprosili
jsme nikdy, aby nás stvořil, puzen tudíž
ohněm lásky stvořil nás k obrazu a po=
dobenství svému; stvořilnás vtakové dů=
stojnosti, že není jazyka, jenž by to vy=
pověděl, ani oka, aby vidělo, aní srdce,
aby pochopilodůstojnostlověka, jakjest
veliká. Toťdluh, jejžmáme u Boha; ichce,
aby dluh ten byl mu splácen; láska to=
tíž láskou. Spravedlivo a slušno jest, aby
ten, kdo vidí, že jest milován, miloval. A
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ještě větší lásku nám projevil než by mohl
projevití tím, že dal život za nás. Neboť
když viděl Bůh, že člověk,spáchav hřích,
ztratil svou důstojnost a zapsal se dáblu ,
přišlasvrchovaná věčnáDobrota. Jsaza=
milován do svého stvoření, chce je obno=
vítíasprostití zápísu,a posílá Slovojedno=
rozeného Syna svého,odsuzuje ho k smrtí,
aby vrátíl život Milosti člověku; posílá
ho jako výkupné za člověka, aby jej vy=
trhl z vězení hříchu a z rukoudábelských.
O sladký a rozmilý Synu Boží,nevystihlé
Slovo, Lásko nejsladší, ty jsi se stal vý=
kupným i platitelem,; ty jsí roztrhl zápis=
nou blánu mezi člověkem a ďáblem; ne=
boť hříchem se mu člověk zapsal; roztrh=
nuvtedy blánu tělasvého,osvobodiljsinás.
« Ach, pane můj! kdo není sžírán tako=
výmto ohněm lásky? [Nebudou sžíráni tí,
kteříkaždý denznovačíní nový úpissdá=
blem, neohlížejíce se na tě, Kriste Ježíši bí=
čovaný, potupamí nasycený, Božea člo=
věče.Ach, běda! takoví činí z těla svého
chlév,chovajíce vněm sprostá zvířata be=

96



ze všeho rozumu. Ach, nejdražší bratře,
nespěte již smrtí smrtelného hříchu. Pra=
vím vám, že sekera již jest přiložena ke
koření stromu. Chopte se lopaty svaté
bázně Boží a veďte jí rukou lásky. Vy=
vrzte hnilobu z duše iz těla svého. Ne=
buďte ukrutným k sobě, ani katem, utí=
naje se od své hlavy, Krista sladkého a
dobrého Ježíše.Zádné hniloby již, žádné
nečistoty! A utíkejte se k svému Tvůrci;
otevřte oko své duše a vízte, jak veliký
jest oheň jeho lásky, že se vás ujal a ne=
poručil zemi,aby se rozevřela, aní dravé
zvěři,aby vás sežrala. Ba ještě vám dal
zemi svýchplodů,slunce, teplo,světlo,nebe
a pohyb, abyste žil, dávaje vám lhůtu,
abyste se mohl napraviti. To učinil jen z
lásky. O daremný, nevědomý dlužníče,
nevyčkávejte již času! dejte v oběťKristu
ukřížovaněmumysl duší itělosvé.[Nepra=
vím, abyste síučinilsmrt, poněvadž byste
to chtěl proodloučení od života tělesného;
ale smrt žádostem smyslným, aby vůle
nám byla mrtva a rozum aby žil,násle=
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duje šlépějí Krista ukřižovaného. Tehdy
budete splácetídluh. Dávejte Bohu, co jest
Božího, a zemí,co jest zemského. Bohujest
dávatií srdce, duší a zanicenost s všelíkou
pílí a nikoli nedbalostí. Dlužno,aby všec=
ky číny vaše byly založeny na Bohu.Čo
dátí zemí,to jestnaší stránce smyslné?Če=
ho zaslouží. Čeho zaslouží, kdo zabíjí?
Aby byl usmrcen. Tak sluší nám ubíjetí
tuto vůli bičováním těla našeho: mořitíje,
klástí na ně jho svatých přikázání Bo=
žích. A nevidíte„že jest smrtelné? Záhy
míjí jeho svěžest,jako květu utrženého od
svého kořene. Nežijte již tak, pro lásku
Krista ukřižovaného! Neboť ručím vám,
že takové zpustlosti a takové nepravostí
Bůh nestrpí, nenapravíte=lí života svého,
nýbrž vykoná za něnejvětší spravedlnost
a sešlena vás soud. Pravím vám, že ne=
jen Bohu„jenž jest svrchovaná čistota, ale
aní dáblům nelze toho strpětí; neboť na
všecky hříchy serádií dívají, kromě tohoto
hříchu proti přirozeností. [Nuže jste vy ho=
vado činěmá tvář? Vidím přece,že máte
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podobu člověka, ale ovšem z tohoto člo=
věka se stal chlév; jsou v něm sprostá zví=
řata smrtelných hříchů.Ach, dosti již, pro
lásku Boží!Pomyslete, pomyslete na spásu
svou; ozvete se Kristu, jenž vás volá. Jste
učiněn,abyste byl chrámem Božím, to jest
abyste přijímalBoha skrze Milost, živ jsa
ctnostně, maje účast v krví Beránkově, v
níž se smývají naše nepravostí.
« Ach, ach, nešťastná duše má! Nevím,
jak přiložiti ruku k svým i vaším nepra=
vostem.Jak jen byla tak krutá a bezcítná
duše vaše a vaše zvířecínáruživost smy=
slná, že vás až ke hříchu protí přírozeno=
sti... Ach! puknětež srdce, rozestup se
země, všecky skály převalte se na nás a
vlcí zadavtež nás; nestrptež takové ne=
čistoty a urážky způsobené Bohu i duší
vaší. Bratře můj, zde ochabuje jazyk a
všechnysmysly.Ach !nechcijiž tak. Učiňte
konec a přítrž té bídě, o níž jsem vám pra=
víla ; a připomínám vám, že Bůh toho ne=
strpí, nenapravíte=lí se.
« Ale jistěvám pravím, že budete-li chtítí
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napravítí život svůj v tomto mžiku času,
který vám zbývá, Bůh jesttak dobrotivý
a milosrdný, že bude míti s vámi milosr=
denství; dobrotivě vás příjme do svého
náručí, učiní vás účastným ovoce Krve
Beránkovy, prolité s tak velikým ohněm
lásky ; neb není hříchu tak velikého, aby
nenalezl milosrdenství. Větší jestiťmilosr=
denství Božínež naše nepravostí, jen když
se chcemenapravití a vyvrhnoutí hnilobu
hříchůsvatou zpovědí,s předsevzetímra=
ději zemřítí, nežli sevrátítí zase k vývrat=
ku. Tím způsobem znovu nabudete své
důstojnosti, hříchempozbyté; a splatíme
dluh, jimž jsme povínní Bohu. Vězte, že
kdybyste ho nesplatil, padl byste do nej=
temnějšího žaláře, jaký si lze představit.
Vězte, že nesplatí=lí setento dluh význá=
ní a ošklívosti k hříchu, netřeba, aby se
kdo jiný namáhal jej uchvátiti, neboťon
sám v průvodudáblů, kteříjsoujehopány,
jimžsloužil spěje.do hlubiny pekelné. Bra=
tře můj sladký v Kristu sladkém Ježíši,
nechci,aby tento žalář a zatracenípříšly
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na vás; nýbrž chci a prosím vás (a ráda.
vám pomohu) jménem Krista ukřížova=
ného,abyste vyšelzrukou ďáblových. Za=
plaťte dluh svaté zpovědi s ošklívostínad
urážkou Božía s předsevzetím,že nepad=
nete již do takové bídy. Mějte v paměti
Krista ukřižovaného; zničtejed těla svého,
přípomínaje sízbíčované tělo Krista ukří=
žovaného, Boha a člověka. Neboť spo=
jením přirozenosti Božskés přirozeností lid=
skou nabylo tělo naše takové důstojnosti,
že jest vyvýšeno nade všeckykůry anděl=
ské. Věru se musí stydětí pošetilí synové
Adamovi, žesevydávají v takovou bídu
apozbývají svédůstojností. Učíňte sícílem
Krista ukřižovaného, skryjtese do ran Kri=
sta ukřižovaného, utopte se v Krvi Kri=
sta ukřižovaného. A neotálejte aniž vyč=
kávejte času, neboť čas na vás nečeká. A
kdyby snad křehkostvaše vám chtěla pů=
sobití potíž, konejte nad sebou spraved|=
nost jako dobrý soudce.Zasedněte na sto=
lec svého svědomí; nenechte mínouti žád=
nýchhnutí„abyste svatou asladkou VZpo=
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mínkou naBoha jich nenapravil. Pobízejte
sám sebekodporu a nesvoltevůli k hříchu,
ani se ho nedopouštějte v tě chvíli; ale
rcete: »Snášej dnes, duše má, tuto trochu
trýzně;, odporuj a nesvoluj. Snad se zítra
skončítvůj život. Aleizůstaneš=lí na žívu,
budeš činiti, co Bůh dá. Dnes čiň toto. «
Pravím vám, že takto=li sí budete počí=
natí, dušeí tělo vaše,jež nyní jest chlévem,
stane se chrámem, v němž se zalíbí Bohu,
i usídlí se ve vás svou Mlilostí. Později, až
se dovrší váš život, dostane se vám věč=
ného patření na Boha, kdež jest život be=
ze smrtí a sytost bez přesycení. [Nechtějte
pozbýti tak velikéhodobra pro tak smut=
nourozkoš. Jiného nicvám nepravím. Zů=
stávejte ve svatém a sladkém milování
Božím. Promiňte mé nevědomosti. Snad
jsem vás urazila slovy a řekla, co bychom
snad neradi slyšeli.Mějte mne omluvenu;
neboťzanicenost a láska, kterou mám pro
spásu vaší duše, mne k tomu přiměla.
Vždyť kdybych vás nemílovala, nemísila
bych se do toho a nestarala bych se, ví=
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douc vás v rukou ďáblových ; ale jelikož
vás miluju, nemohu toho snéstí. Chcí a=
byste byl účasten Krve Syna Božího. Je=
žíší sladký, Ježíši lásko, Maria sladká.

LIST 29.

MARTINOVÍ Z PASÍGNANA,
OPATU VE VALLOMBROSE.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší otče v Kristu
sladkém Ježíší.Já Kateřina, služebnice a
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám v
drahocenné Kvví jeho, přejícsí vás viděti
pravým zahradníkem a správcemzahra=
dy duše vaší, i vaších poddaných. Jsme
sadem, čí v pravdě zahradou, a v tom
saděučinila prvotní Pravda zahradníkem
rozum se svobodnou vůlí; tento rozum a
svobodná vůle, s přispěnímBoží Milosti,
má za úkol vytrhávatí trní neřestía sá=
zeti vonné byliny ctností.
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« INemohl by však ctností sázeti, kdyby
napřed nezpodmítal zemězároveň strním,
to jest zeměvlastní vůle smyslné, jež nemá
zalíbení v ničem než v rozkoších pozem=
ských a prchavých, plných hloží, trní, a
neřestía hříchů. Budiž tedy přeryta tato
země, nejdražší otče, sílou lásky, v tom
mžiku času, jenž nám zbývá; a ať jsou
v ní nasázeny sladké a opravdové ctností:
láska nevýslovná, čerpaná z neposkvrně=
ného Beránka, okořeněná nenávistí a od=
porem k sobě,pravou trpělivostí, vírou ži=
vou a ne mrtvou, pravými skutky, od=
porem k světu, pravou spravedlností, Oo=

kořeněnou milosrdenstvím k vašim pod=
daným; ochotná poslušnostKristai Rádu,
vytrvávající až do smrtí. Rádu, pravím:
abyste byl zachovavatelem Rádu sesva=
tou a pravou touhou, s bděním a usta=
vičnou modlitbou, aby totiž rozum vždy
zpytoval a poznával sebe,ženení,a pod=
statnou dobrotu Boha, jenž jest ten, kte=
rýž jest. $ tím ruku v ruce jde ustavičná
modlitba , neníť ustavičná modlitba níc
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jiného než svatá touha a sladké zanícení
duše; a zanícení jde za poznáním. Tyto
zajisté jsou z bylin, které vydávají nej=
většívůní v této zahradě. Proto chci,aby=
ste byl bedlivější, neboť tam naleznete
hlad po cti Boží a spáse svých podda=
ných; a tak splníte vůli svou i přání mé,
jež jsem pravila, že sivás přejíviděti pra=
vým zahradníkem duše vašíí vaších pod=
daných. Neboť hladově po spáse pro čest
Boží,budetedbátiabyste je vytáhl z bídy
a trestal chyby a vyvyšoval ty, kteří jsou
ctnostní a kteří chtějí žití podle Rádu.
« Když zahrada jest tak dobře vystro=
jena, chcí, abyste postavil na stráž psa
svědomí; a budíž přivázán k bráně, aby
zaštěkal, když by přicházeli nepřátelé, a
oko rozumu by spalo. Jakmile totiž osten
svědomízaštěká,oko se probudia vzchopí
proti nepřátelům s nenávistí a odporem;
a honem se příchystá a ozbrojí zbraní [á=
sky. [řeba dávati potravu tomuto psovi,
aby byl hodně ostražítým; a potravou
jeho není nic jiného než nenávist a láska,
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nesená v nádobce pravé pokory a držená
rukou pravě trpělivostí. Neboť mezí ne=
návistí a láskou se rodí pokora a sladká
a lahodná trpělivost.A čímvícepotravy,
tím více ostražitosti. A tak velice pozor=
ným se stává ten pes, že í když jdou přá=
telé, štěká, aby rozum vstal a podíval se,
kdo jsou, a rozeznal, od Boha-=líjsou čili
nic.A tak nebude mocibýti oklamán za=
hradník aní vyloupena zahrada, a ne=

příjde nepřítel by mu nasel koukole sebe=
lásky, kterážto sebeláska plodí trní a dusí
símě ctností. Dávejte píti, dávejte pítí to=
mu psovi; to jest naplňte nádobu svépa=
měti Krví Krista ukřižovaného; a před=
kládejte mu jí ustavičně, aby nezemřela
nehynul žízní.
«Nuže, nejdražší Otče kopněme do světa
se všemi jeho nádhernostmi, rozkošemi a
bohatstvími, a chudičký následujte Be=
ránka, stráveného a opuštěného pro nás
na dřevě nejsvětějšíhokříže. [Nevyčká=
vejme již času, pro lásku Boží! Vždyť čas
nám bývá vzat z rukou, že toho člověk
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aní nepozoruje; pročež není to chytré od
člověka,čeká=línato,čeho nemá,a ztrácí,

J / / o 7 .co má. Více nepravím. Zůstávejte ve sva=
tém asladkém milování Božím.Ježíšíslad=
ký, Ježíši lásko.

LIST 23.

NANNĚ BENINKASOVÉ, SVÉ
NETEŘI VE FLORENCII

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší dcero v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnice a
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu tobě v
drahocenné Krvi jeho, přejíc si tě vídětí
pravou nevěstou Krista ukřižovaného a
na útěku před vším, co by tí bránilo miti
tohoto sladkého a slavného ženicha. [o
bys však nedovedla, nebyla=lí bys z o=
něch panen moudrých, zasvěcených Kri=
stu, jež měly svítilny s olejem a v ních svě=
tlo. I vidíš, že chceš=li býti nevěstou Kris=
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tovou, dlužno tí míti svítilnu, olej a světlo.
Víš, jak tomu rozuměti, dcero má? Sví=
tilnou serozumí srdce naše; má totiž srdce
býti jako svítilna. Vídíš dobře, že svítilna
bývá shora široká,ze spodu úzká; takové
jest i srdce, na znamení, že je máme udr=
žovatí vždy shora široké, svatými totiž
myšlenkamí, svatými představamí a u=
stavíčnou modlitbou, stále majíce na pa=
měti dobrodiní Boží,a zvláště dobrodiní
Krve, již jsmebyli vykoupení. Vždyť po=
žehnaný Kristus, dcero má, nevykoupil
nás zlatem ani stříbrem, ani perlamí či
jiným drahým kamením, nýbrž vykoupil
nás drahocennou Krví svou.Nuže tak ve=
likého dobrodiní nikdy nezapomínejme,
nýbrž stále je nosme na očích sesvatou a
sladkou vděčnosti, vidouce, jak Bůh nás
nevystihlemiluje, onse nerozpakoval vy=
dati svého jednorozeného Syna potupné
smrtí kříže, aby nám dal život Milosti.
Pravila jsem,že svítilna zespodu jestúzká,;
tak i naše srdce, na znamení, že srdce má
býti zůženo protí těmto věcem pozem=

108



ským, to jest, netoužiti po ních, aní jich
nemilovatí nezřízeně,ani sinežádatí více,
než seBohu líbí nám dátí, avšak stále mu
děkovati, vidouc, jak sladce o nás pečuje,
že nám ani zbla nikdy nechybí.Nuže tak=
to bude srdce naše doopravdy svítilnou.
Pomyslí však, dcero má, že by to nesta=
čilo,kdyby nebylo uvnitř oleje. Olejem se
rozumí ona sladká nepatrná ctnost hlu=
boké pokory; neboť třeba, aby nevěsta
Kristova byla pokorná a přívětivá a tr=
pělivá; a bude tolik pokorná, kolik trpě=
lívá, a tolik trpělivá, kolik pokorná. Ale
k této ctností pokory nelze nám dospětí,
leč pravým poznáním sebe samých, to
jest poznáním naší bídy a křehkostí, a že
samí sebounesvedeme níjaký skutek ctno=
stný, aní sinepomůžeme od nějakého boje
nebo strasti; neboť máme=lí nemoc těles=
nou. nebo nějakou strast nebo duševní boj,
nejsme s to, bychom sí od ních pomohli
nebo jich zbyli, vždyt kdyby to šlo, ih=
ned bychom síod nich pomohli. Jistě tedy
jest pravda, že sami sebou nejsme nic, leč
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potupa, ubohost, hnus, křehkosta hříchy;
pročež buďme vždycky ponížení a pokor=
ní. Zůstatí však jenom na tomto poznání
sebe nebylo by dobře, neboť duše by pro=
padla omrzelostia zmatku„a ze zmatku
by dospěla k zoufalství, proto ďábel by
si níc nepřál než uvésti nás ve zmatek, aby
nás potom uvedl v zoufalství. Třeba tedy
mítí poznání podstatné dobroty Boží a
viděti, že nás stvořilk obrazu a podoben=
stvísvémua obrodilkmilostivKrvijedno=
rozeného Syna svého, sladkého Slova vtě=
leného; a jak neustále dobrota Božív nás
působí. Ale víz, že míti jenom toto poz=
nání Boha nebylo by dobře, neboťtím by
duše dospěla k domýšlivosti a pýše.Třeba
tedy, aby obojí bylo spolu smíšeno,to jest
míti svaté poznání dobroty Boží i poz=
nání sebe samých; tak budeme pokorní,
trpěliví a přívětiví;a takto budeme mítí
olej ve svítilně.
« INýní nám třeba ještě světla, siceby ne=

bylodosti. Světlem tím jest světlo nejsvě=
tější víry. Rikají však Svatí, že víra beze
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skutku jest mrtva; nebyla by tudíž víra
živá aní svatá, nýbrž mrtva. Proto nám
potřebí neustále se přičiňovatí o ctností a
zanechati dětinstev a svých marností a
nežítí jížjako světská děvčata, nýbrž jako
věrné nevěsty, zasvěcené Kristu ukřižova=
nému; takto budeme mití svítilnu i olej i
světlo.

« Leč praví Evangelium, že oněch panen
moudrých bylo patero. Nuže pravím ti,
že v každém z nás má býti patero, síce
nevejdeme na svatbu života věčného.
« Tímto PATEREM míní, že třeba nám
ujařmovatí a umrtvovatí patero naších
smyslů tělesnýchtak, abychom jimi nikdy
nehřešili ukrádajíce sijimi nebo některými
z nich nezřízenourozkoš nebo zálibu. Tak
bude nás patero, to jest budeme míti u=
jařmeno patero svých smyslů tělesných.
4Ale považ, že tento sladký ženích, Kris=
tus, jest tak žárliv na své nevěsty, že ti to
ani nedovedu povědětí. Proto kdyby u=
viděl, že bys milovala někoho jiného více
než jeho, hned by se s tebou rozhněval.

111



A kdyby ses nenapravila , nebyly by ti
otevřeny dveře, kde Beránek neposkvr=
něný Kristus slaví svatbu se všemi svými
věrnými nevěstamí; ale jako cízoložníce
byly bychom pryč zahnány, jako oněch
pět panen pošetílých,jež honosíce sejedině
a marně neporušeností a panenstvím tě=
lesným,pozbyly panenství duše poruchou
patera smyslů,jelikož nenesly ssebou oleje
pokory; proto jimsvítilnyzhastnaly.[ bylo
jím řečeno:» Jdětesikoupit oleje.« Olejem
tím rozumětí jest na tomto místě lichocení
a chvály lidské, neboť všichní pochleb =
nící a světštívelebitelé prodávají tento o=
lej. Jako by jim bylo řečeno: »Za své pa=
nenství a za své dobré skutky jste sí ne=
chtěly koupiti života věčného, nýbrž ku=
povaly jste si lidské chvály; a pro lidské
chvály jstejekonaly. [jdětesíkoupitchvá=
ly; neboť sem nevejdete.« Pročež, dcero
má, střez se chval lidských a nepřej sí
chvály za žádný skutek, který bys vyko=
nala, neboť nebyla by tí potom otevřena
brána života věčného.
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d Pozorujíc tudíž, že toto jest nejlepšícesta,
pravila jsem, že sí tě přeju viděti pravou
nevěstou Krista ukřižovaného; a tak tě
prosím a přikazuji tí, abys se ji snažila
býti. Jiného nic tí nepravím. Zůstávej ve
svatém a sladkém milování Božím.Ježíši
sladký, Ježíží lásko.

LIST 24.

BERENGARU
ARZOCCHI FARÁŘIV ASCIANO.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Vám, nejdůstojnějšía nej=
dražší otče můj v Kristu Ježíši. Já Kate=
řina, služebnice a otrokyně sluhů Ježíše
Krista, píšu vám a poroučím se vám v
drahocenné Krví toho Syna Božího, pře=
jic sí vás viděti pravým jeho služebníkem,
a abyste následoval vždycky jeho šlépějí.

Buďtež, buďtež oním vonným květem, ja=
kým máte býti, a vydávejte wůní před
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sladkým obličejem Božím. Vězte dobře,
že když květ byl dlouho ve vodě, nevy=
dává vůně, nýbrž smrad.
« Takto, zdá se mí opravdu, otče, že vy
i ostatní sluhové máte býti. Ale když ten
květ jest pohozen do vod nepravostí a ne=
čistot hříchův a běd světa, nedává vůně,
nýbrž smrad. Ó jak jest bíidný a ubohý
ten, kdo jest postaven jako květv Církvi
svaté, aby vydával počet ze svých pod=
daných! vždyť víte, že Bůhžádá na nich
ryzosti a čístoty.Ach běda, ctihodný otče,
shledává se pravý opak; tak a tím způ=
sobem nejen Žesami jsou smradlavci, ale
ještě jsou i kaziteli všech, kdo se s nímí stý=
kajt. [Nuže vstaňte a nespěte již. Dosti
dlouho jsme spalí a byli mrtví stavu /Mi=

losti. Nemáme již času, neboť odzvonilo
k zatracení; a jsme odsouzení k smrti. O
nejsladší otče, pohleďte trochu na nebez=
pečný stav náš, v jak velikém nebezpečí se

topív tom hořkémmořísmrtelných hříchů.
Ci snad nevěříme,že musíme dospětí k to=
muto okamžiku smrti? [Nepochybujme,
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neboť není tvora, jenž by bohatstvím ne=
bo urozeností mohl se jí vyhnouti. O jak
bídná a ubohá bude tehdy duše, jež sí
postavila jakozrcadlo rozkošetělesné,vá=
lejic se v ních jako vepř v bahně. Tím se
stává z rozumného tvora němá tvář, za=
bředlá ještěi do té své hnilobné lakoty, že
často z lakoty a chtívostí prodává du=
chovní milostía dary. [Nadutí pýchou; a
po celý život svůj utrácejí na pocty a ho=
stíny amnohéslužebníctvo a bujnékoněto,
čím se má sloužiti chudým. Toť jsou ty
skutky, které ve chvíli smrti předstoupí na
soud a na spravedlnost před chuděrku
duši.Myslila ubohá duše,žejednala protí
Bohu, a zatím jednala sama proti sobě; a
stala sesoudkyní, jež odsoudila sama sebe
a zasloužilasí věčnousmrt.Nuže nebudme
už bláhoví, neboť velikou pošetilostí jest,
aby sí člověk zasloužil smrt tím, z čeho
mohl miti život.
« Jelikož tedy máme na vybranou bud
život nebo smrt, svobodnou vůlí, již Bůh
nám dal, prosím vás nejrozmilejí a nej=

115



sladčeji,jak jen umím a mohu, buďte oním
sladkým květem a vydávejte vůní před
Bohem a ve svých poddaných. A jako
pravý pastýř dávejte, třeba=lí, život za
své ovečky, káraje neřesta utvrzuje ctno=
stí v ctnostných. [Nekárání působí hnilobu,
jako oud zkažený na zkaženém těle člo
věka. Mějte tedy očinad sebou i nadsvý=
mi poddanými. Ať sevám nezdá tvrdým
vytrhávatií to pýří, neboť mnohem slad=
ším vám bude ovoce nežlínámaha hořká.
Nejdražší otče, popatřte na nevýslovnou
lásku Božík naší spáse, otevřte oko avizte
nezměrnédobrodiní a dary jeho. Zdaž
jestvětšíláska, než dáti život za svého pří=
tele? Mnohem tedy větší chvály zaslu=
huje, kdo dal život za svénepřátele. [Nuže
nebraňte se již naše srdce, ale popusťte ve
své tvrdosti a nebuďte stále touž měrou
kamenem. At se přetrhne to pouto a ře=
těz, jimž ďábel často nás drží spoutány;
avšak sila svaté touhy a opovržení ne=
řestmía láska k ctnostem strhá všecka ta
pouta. Zamilujte sí tedy pravé ctností,
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které tvoříprotivu neřestí; neboťjako hřích
působí hořkost, tak ctnost zase působí
slast, a v tomto životě okouší se života
věčného. A když příjde sladký čas smrtí,
ctnost bude jednati: odpovídá zaň a hájí
ho před soudem Božíma dává mu jistotu
a zbavuje ho zmatku a uvádí ho do ží=
vota trvalého, kdež má život beze smrtí,
zdraví beznemocí,bohatství bezchudoby,
cti bez potupy, panství bez služebností.
Tamtťjsou všichní pány; a čím menší byl
člověk v tomto žívotě, tím větší jest tam;
a čím větším chce býti v tomto životě, tím
menší bude v onom.

„«Buďtež tedy maličký pravou a hlubo=
kou pokorou; a mějtenazřeteli Boha,jenž
jest poniženým k vám člověku; a nečiňte
se nehodným toho, čeho Bůh vás učinil
hodným,to jest drahocenné Krve jeho Sy=
na, jíž s takovou nejvřelejšíláskou jste vy=
koupen. Jsme otrocí vykoupení; a nemů=
žeme se již prodatí. Když však jsme ve
smrtelných hříších, my slepí prodáváme
sedáblovi. Prosímvás tedy pro lásku Kri=
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sta ukřižovaného, vyjděme z tohoto o=
troctví.Vícenepravím; aletolik vám pra=
vím, že mých chyb jest nekonečně;i slibují
vám, že vezmu svéí vaše a udělám zních
kytku myrrhy a dám sí ji na prsa k usta=
víčnému pláčí a hoří; to hoře,založené na
pravé lásce, přivede nás k pravé slasti a
útěšeživota trvalého. Promiňtemédomý=
šlívosti a pýše. Poroučejte mí a požehnej=
te mí celou rodinu v Kristu Ježíši. Prosím
ho, aby vám dal to své sladké a věčné
požehnání; a ať jest takové síly,aby str=
halo a rozbilo všecka pouta, jež by vám
ho odňala. Zůstávejteve svatéma slad=
kém milování Božím. Ježíši sladký, Ježíší
lásko.
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LIST 95.

BRATRUTOMÁŠOVI DELLA
FONTE,Z ŘÁDU BRATŘÍKAZATE

LŮ, V SAN GUNRICO.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší otče v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám v
drahocenné Kvvi jeho, přejíc sí vás víděti
okoupaným v Krví Krista ukřižovaného,
kterážto Krev opájí, sílí, zahřívá a osvě=
cuje duší pravdou; proto neupadá v lež.
Ó Krví, jež stlíšduší a odnímáš slabost!
Kterážto slabost pochází z otrocké bázně,
a otrocká bázeň vzniká z nedostatku svě=
tla. Proto jest duše silná, že v Krví osví=
cena byla pravdou; poznala a uzřela o=
kem rozumu, že Pravda prvotní ji stvo=
řila, aby ji dala trvalý život k slávě a
chvále svého jména. Kdo nám zjevuje, že
tomu tak? KrevneposkvrněnéhoBerárka.
Krev nám zjevuje, že všecky věcí,jež nám
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Bůh propůjčuje, příznivéi protivné útěchy
i soužení, hanba i potupa, urážky i po=
směch,utrhání 1reptání, všecky jsou nám
propůjčeny s ohněm lásky, aby se v nás
naplnila ta sladká pravda prvotní, s níž
byli jsmestvoření.Kdo nám to dokazuje?
Krev.Vždyt kdyby byl Bůh od nás chtěl
něcojiného,nebyl by nám dal Syna svého,
a Syn život. Jakmile duše okem rozumu
poznala tuto pravdu, ihned přijímásílu,
takže jest silna, aby snesla a zdržela kaž=
dou sebe větší věc pro Krista ukřižované=
ho. Nezvlažňuje, nýbrž rozehřívá se oh=
něm božské lásky, s nenávistí a odporem
k sobě. Ponenáhlu shledává seopilou; o=
pílý totiž ztrácí cit sebea nemá než cit ví=
na: v něm jsou všechny cíty potopeny.
Tak duše má zpitá Krví Kristovou ztrácí
vlastní cít sebe,zbavena jsouc lásky smy=
slné, zbavena bázně otrocké (neboť kde
není lásky smyslné, není bázně před tres=
tem), ano kochá se trýzněmí; nechce ni
čím se chlubiti než křížem Krista ukřížo=

vaného. Toť její chlouba. Všecky mohut=
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ností duše jsou tím cele zabrány. Paměť se
naplnila Krví, příjímáji jako dobrodiní,
v Krví tě nachází lásku božskou, která
zapuzuje sebelásku; lásku k potupám a
trýzeň ze cti, lásku k smrti a trýzeň z ží=
vota. Čípomocí se naplnila paměť? Po=
mocí ruk zanicení a svaté a pravé touhy.
Toto zanicení a tuto lásku načerpala ze
světlarozumu,jenž poznalpravdu aslad=
kou vůlí Boží.Nuže tak chcí,nejdražší ot=
če, bychom se sladce opíjeli a koupalí v
Krvi Krista ukřižovaného „aby věcihořké
se nám zdály sladkými a veliká břeme=
na lehkými, z trní a hloží abychom sbí=
rali růži, pokoj a mír. Jiného nic nepra=
vím. Zůstávejte ve svatém a sladkém mi=
lování Božím. Ježíšisladký, Ježíši [ásko.



LIST 96.

SESTŘEEUGENII, SVÉ NETEŘI,
VKLÁŠTEŘE SV. ANEŽKY

V MONTEPULCIANO.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší dcero v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíže Krista, píšu tobě v
drahocenné Krví jeho, přejícsí tě vídětí jak
okoušíš pokrmu andělského: neboťpro nic
jiného nejsí učíněna; a abys ho mohla o0=
koušetí, Bůh tě vykoupil krví jednoroze=
ného Syna svého. Ale považ, dcero nej=
dražší, že pokrm ten se nejí na zemi, ný=
brž ve výší; a proto Syn Božíchtěl býti vy=
zdvížen do výše na dřevěnejsvětějšíhokří=

že, abychom ve výší s tohoto stolu brali
ten pokrm. Reknešmívšak: »Který jest ten
pokrm andělskýl? « i odpovídám ti: Zá=
dost Boha,jenž táhne k soběžádostkterá
jest v zanicení duše,a splývají spolu v jed=
no. Toťpokrm,jenž, pokud jsmepocestný=
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mivtomto životě,vábíksoběvůnípravých
a opravdových ctností, kteréžto ctností
jsou vařeny na ohni božské Lásky a jedí
se na stole kříže.To jest, utrpením a ná=
mahou nabýváme ctností, zdeptávajíce
vlastní smyslnost,a mocia násilím uchva=
cujemekrálovství duše,která bývá zvána
nebem,protože trpělivostí tají!) vsobě Bo=
ha. [oť onen pokrm, jenž duši činí an=
dělskou; a proto se zove pokrmem an=
dělským, a též proto, že duše odloučená
od těla okouší Boha v jeho bytnosti. On
sytí duší tolik a takovým způsobem, že po
níčem jiném nebaží, ani nemůžetoušití, leč
po tom, co by ji dokonaleji uchovalo a
rozhojnílo tento pokrm: má tedy v ne=
návistí,co jestjeho opakem. Proto, jakožto
ovatrná, zpytuje světlem nejsvětějšívíry,
kteréžto světlo jest v oku rozumu, a Zpy=
tuje, co jest ji na škodu a co na prospěch.
A dle toho, jak uviděla, milujea opovr=
huje. Í pravím, vlastní smyslnosti, držíc ji
spoutánu pod nohama zanícení,a všecky

1) Cielo = nebe, celare = tajiti, skrývatií.
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neřestí vznikající z těto smyslnosti. Prchá
před všemi příležitostmí, které by ji mohly
naklonití k neřestí nebo brániti jejímu
zdokonalení. Zapírá tudiž vlastní vůli,
jež jest jí příčinouvšelikého zla, a podro=
buje ji jhu svaté poslušnosti, netoliko Rá=
du a svému představenému, ale každé
sebe menší bytosti pro Boha. Prchá před
všelikou slávou a světskou oblibou, ho=.
nosí sejen potupamí a trýzněmí Krista u=
křížovaného: křivdy, muka, příkořía po=
směch jsou ji mlékem; kochá se jimí, aby
se připodobnila svému Zenichoví, Kristu
ukřižovanému. Zříká seobcování s tvory,
vídouc, Že se začasté stavějí mezí nás a
Tvůrce našeho; a prchá do celly skutečné
i duchové. K tomu tě vybízím, tebe i 05=
tatní, a poroučím tí, nejmilejšídcero má,
bývej stále v domě sebepoznávání, vněmž
nalézáme andělský pokrm žhoucí touhy
Boží po nás; i v celle skutečné, v bdění a
v pokorně, věrné a ustavičné modlitbě,
zbavujic srdce a náklonnost svou sebe a
všelikého tvorstva, a odívajíc je Kristem
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ukřížovaným. Jinak bys jedla na zemi;
a pravila jsem ti již, že na zemí se nesmí
jistí. Považ, že tvůj Zeních, Kristus sladký
Ježíš, nechce nikoho mezí tebou a sebou,
a jest velmižárliv. Jakmile by tedy viděl,
že miluješ ještě něco mímo něho, odloučil
by se od tebe, a stala by seshodnou po=
krmu zvířat. A nebyla bys věru zvířetem
a pokrmemzvířat,kdybys opustila [vůr=
ce pro tvory, dobro nekonečné pro věcí
konečnéa prchavé, jež minou jako vítr?
světlopro tmu? život prosmrt? Toho, jenž
tě odívá sluncem spravedlnosti, sponou
poslušnosti a perlami žívé víry, pevné na=
děje a dokonalé lásky, pro to, co tě o ně
olupuje? A nebyla bysvěru pošetilá, od=
lučujícseod Toho,jenž dává tidokonalou
čistotu, (tou měrou, že čím více se mu blí=
žiš, tím více zčišťujekvěttvého panenství),
pro ty,kteří častovydávají puchnečistoty,
prznitele myslii těla svého? Bůhtoodvrať
odtebesvým nekonečným milosrdenstvím.
« A aby se to nikdy nemohlo státi, hled,
ať neupadneš v takové neštěstí, bys udr=
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žovala soukromé styky s někým,at řehol=
níkem čísvětským. Kdybych to snad zvě=
děla nebo vycítila, byť bych byla i ještě
dále než jsem, dala bych tí takové po=
naučení, že by ti utkvělo v mysli po celý
častvého života; a buďto kdokoliv.Hleď,
abys nedávala ní nepřijímala leda v nou=
zí, pomáhajíc bez rozdílu každé osobě
domácí 1 cízí. Buď všecka nepohnutá a
zralá sama v sobě. Šluž sestrám [laskavě
a s veškerou pílí, a zejména těm, které ví=
díš v potřebnosti. Když přijdou hosté a
žádají tě k mřížoví, zůstaň ve svém po=
koji a nevycházej; ale co by tí rádi řekli,
ať povědí převorce; leda že by ti to pře=
vorka z poslušností přikázala. Tu pak
skloň hlavu a stůj mí plaše, zdivočelá ja=
ko ježek. Měj na myslí mravy, k nimž
ona slavná panna svatá Anežka přidr=
žovala své dcery. Jdeš=li ke zpovědí, po=
věz, co třeba, a když dostaneš pokání,
prchni. Hled také, aby zpovědnícinebyli
z těch, s kterými jsi byla vychována. A
nediv se, že tak pravím, neboť častěji jsí
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mne mohla slyšeti, a jest tomu tak doo=
pravdy, že styky, jimž převráceně říkají
nábožné, mužův a žen, kazí duše i mra=
vy i řádovou poslušnost. Hleď, ať nevá=
žeš svého srdce, leč s Kristem křížovaným,;
neboťmnohdy bys pak ráda přetrhla, ale
nemohla bys, jelikož by ti to bylo velmi
těžko. Pravím, že duše, která ochutnala
pokrmu andělského, uviděla světlem, že
to i jině věcí, o níchž jsme prve mluvili,
jsou ji překážkou k jejimu pokrmu; proto
se jim vyhýbá s největší pílí. A pravím,
že miluje a hledá, co by jí ho rozhojňo=
valo a uchovávalo. A poněvadž viděla,
že nejlépe okouší pokrmu toho modlitbou
konanou v sebepoznání, cvíčí se v ní ne=
ustále všemi způsoby, aby se mohla více
blížítí k Bohu.
«Jest trojí modlitba. Modlitba ustavičná,
to jest ustavičná svatá touha, jež se mo=
dlí před tváří Boží tím, co konáš; neboť
touha ta řídí k jeho cti všecky tvé práce
duchovní i tělesné ; proto slove ustavič=
nou. © té, zdá se,mluvil slavný svatý Pa=
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vel když pravil: „Modlete sebez přestá=
ní.« Jiná jest modlitba ústní, když setotiž
ústně říkají hodinky neb jiné modlitby.
Tato jest zřízena,aby seji dospěloktřetí,
totiž k modlitbě myslí; a k té dospívá du=
še, když opatrně a pokorně koná modlit=
bu ústní, kdy totiž, zatím co jazykem
mluví, srdce její není od Boha daleko.
Dlužno však se příčiňovati, abychom u=
pevnili a ustálili srdce své v zaníceností
božské lásky. A když by cítila mysl, že
jest Bohem navštívena, to jest, když by
oyla puzena nějakým způsobem mysliti
na svého Tvůrce, má nechati modlitby
ústní a upoutati svou mysl se zanícením
lásky k tomu, čímsevidí od Boha navští=
venou; a potom, až to míne, má=li kdy,
ať seopět vrátí k modlitbě ústní,aby my=
sl stále byla plna a ne prázdna. A pro=
tože za modlitby vzrostou rozličnýmizpů=
soby mnohé boje a temnoty ducha s veli=
kým zmatkem, jimiž dábel nás mámí, že
modlitba naše nebyla milá Bohu, pro ty
mnohé boje a temnoty, které má, nesmí
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včak ustávatí, nýbrž musí zůstati pevná $
úsílíma dlouhou vytrvalostí, pamatujíc,
že zlý duch to činí, aby nás odtrhl od
matky modlitby, a Bůh že to dopouští,
aby zkusil tu duši v její síle a stálosti. A
aby v bojícha temnotách poznala, že sa=
ma od sebe není, a v dobré vůli, již cítí
soběuchovanou, poznávala dobrotu Bo=
ha,jenž jestdárcem a zachovatelem dobré
a svaté vůlelidí, kteréžto vůle nebývá ho=
den kdokoliv.
« Takto přichází k třetí a poslední mo=
dlitbě vnitřní,kde sejí dostává ovoce ná=
mah, které snáší v nedokonalé modlitbě
ústní. Tu okouší mléka věrné modlitby.
Povznáší se nad sebe,to jest nad hrubé cí=
tění smyslné, a s myslí andělskou se sjed=
nocuje v Bohu zanicením lásky, a světlem
rozumu vidí a poznává, a odívá se prav=
dou. Stává se sestrou andělů; se svým
Zenichem jest na stole křížované touhy,
s rozkoší vyhledávajíc čest Boží a spásu

duší, neboť vidí dobře, že pro to Věčný
Zeních běžel k potupné smrti křížea tak
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Baplnil poslušnost k Otcí a naše spasení.
Právem jest modlitba tato matkou, jež v
lásce k Bohu počíná ctností a v lásce k
bližnímu jerodi.Kde projevuješlásku, víru,
naději, pokoru? v modlitbě. Neboť čeho
bys nemilovala, nestála bys oto, abys to=
ho vyhledávala; ale kdo miluje, stále sí
přejebýti sjednocen s tím, co miluje, to jest
s Bohem.Modlitbou žádáš ho za svépo=
třeby; neboť poznávajíc sebe,na kterémž=
to poznání se zakládá pravá modlitba,
vídíš se ve veliké nouzi, cítíš se obklíčena
svými nepřáteli, světem s příkořímí a se
vzpomínkou na marné záliby, dáblem s
mnoha pokušeními, a tělem s velikým
vzdorem a odbojem proti duchu. A vidíš
se, že sama sebou nejsi; nejsouc, nemůžeš
sí pomocí; proto s vírou běžíšk Tomu, jenž
jest, který může a chce ti příspětív každé
tvé potřebě,a snadějí žádáš a čekáš jeho
pomocí.Tak třeba konati modlitbu,chceš=
lí míti to, co očekáváš. Nikdy ti nebude
odepřena spravedlivá věc, které žádáš
tímto způsobem od BožíDobroty; ale čí=
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níc to jiným způsobem, málo ovoce bys
sklidila. Kde pocítíš bol svědomí? v mo=
dlitbě. Kde se sprostíš sebelásky, jež tě činí
netrpělivou v čas bezpráví čijiných trýzní,
a kde se oblečeš v božskou lásku, jež tě
učiní trpělívou, a kde se chlubiti budeš
křížemKrista ukřižovaného? v modlitbě.
Kde pocitíšvůní panenství a hlad po mu=
čednictví, připravujíc sedátí žívot pro čest

Boží a spásu duší? v té sladké matce mo=
dlítbě.Ta tě učinízachovavatelkou Rádu;
vpečetí tobě v srdce í v mysl tré slavných
slibů, jež jsi učinila při prolessi, a zanechá
tí tam otisk touhy, zachovávati je až do
smrti. Ona tě povznáší od obcování s
tvory a dává ti obcování sTvůrcem; plní
nádobku srdce Krví pokorného Beránka
a přikrývá ji ohněm, neboť ohněm lásky
bylaprolita.
« Více čí méně dokonale nabývá a za=
koušíduše této matky modlitby dle toho,
jak se živí pokrmem andělským, to jest
svatou a pravou žádostí Boha; vzpínajíc
se do výše, jak bylo řečeno, aby jej při=
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jala na stole nejsvětějšíhokříže.Proto jsem
tí pravila, že sí přeji viděti, jak se živíš
pokrmem andělským, neboť nevidím, že
bys jinak mohla býti pravou nevěstou
Krista ukřižovaného, zasvěcenou jemu ve
svatém řádě. Dělej, ať tě vidím kamenem
drahocenným před obličejem Božím. A

neotálej mi, abys neztrácela čas. Koupej
se a utop v sladké Krví svého Zenicha.
Nic jiného nepravím. Zůstávej ve svatém
a sladkém milování Božím.Ježíši sladký,
Ježíši lásko.

LIST 97

MARTINOVIÍZ PASÍGNANA,
OPATU VE VALLOMBROSE.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Důstojný a nejdražší otče
v Kristu sladkém Ježíši.Já Kateřina, slu=
žebniíce a otrokyně sluhů Ježíše Krista,
píšu vám v drahocenné Kvví jeho, přejíc
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sí viděti srdce a zanicení vaše vštěpeno
na sladkýa ctěný kříž,neboťpozorují na
sobě, že duše nemůže mítí ovoce Milostí
aní z částí aní trvale, není=li srdce a za=
nícení její zaštěpeno na křižovanou lásku
Syna Božího.Neboť bez tohoto štěpování
by nám nestačilo, že přírozenost božská
byla vštěpena a spojena v přírozeností
lidské, a přirozenost lidská s přirozeností
božskou.A proto též vidíme,že Bůh=Clo=
věk, když běželk potupné smrti kříže,na=
rouboval toto Slovo na svatý kříž,a vy=
koupav nás vdrahocenné Krvísvé,zplodil
květy a plody pravých a opravdových
ctnosti; a to vše způsobil svazek lásky.
Touto láskou teplou,světlou a přitažlívou
uzrály plody a byly zbaveny všelikétrp=
kosti.Tose stalo,když seštěp Slova Božího
nasadil na přirozenost lidskou, a Slovo
na dřevo nejsvětějšího kříže. Víte, že na=
před byly tak trpké, že žádná ctnost nás
nevedla do přístavu života, neboť hnis
neposlušnostiAdamovy nebyl odstraněn
poslušnostiSlova, jednorozeného Syna Bo=
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žtho. Dále vám pravím, že přes všecek
tento sladký a lahodný svazek člověkne=
má a nemůže míti účastenství na Mlilosti,
neodívá=lí se, skrze zanícení lásky, křížo=
vanou láskou Syna Božího, následuje šlé=
pějí Krista ukřižovaného. Proto dlužno,
abychom my, stromové planí, beze všeho
ovoce, byli spojení se stromem plodným,
to jestsKristem sladkým Ježíšem,jak bylo
pověděno.Nejdražší a důstojný otče kte=
ré srdce bude tak tvrdé, aby se udrželo,
patříc na nevýslovnou lásku, již chová k
němu jeho Tvůrce, a nesvázalo a neza=
štěpilo se s ním svazkem lásky? Nevím
věru, jak by toho bylo schopno.
a Myslím však, že takoví, kteří jsou vště=
pení a přívázání na mrtvý strom dáblův
a na vlastní sebelásku, na rozkoše, dů=
stojenství a bohatství světa, založení na
zvrácené pýše a marnosti své, ach, to že
jsou ti, kteří jsou zbavení životaa stali se
netolíko stromy planými, ale jsou stromy
mrtvými; a jí=lí se jejich ovoce, vede k
smrtí věčné; neboť ovocem jejich jsou ne=
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řestia hříchy. Takoví se vyhýbají cestě a
nauce toho sladkého vtěleného a rozmi=
lého Slova; kráčejí temnotou, padajíce
v smrt a mnohou bídu.
« Ale kdož s něžnou láskou jdou po cestě
pravdy, nečinítak, nýbrž mají oko roz=
umu otevřeno a požnávají, že nejsou, a
poznávají Dobrotu Boží k sobě, a za své
bytí a za všecku milost, která je posta=
vena na bytí, děkují Bohu, vyznávajíce,
že od něho nabyli všeho z milosti a nikoli
z povinností. Tehdy se vzmáhá oheň a
zanícení lásky a nenávist a odpor ke hří=
chu a k vlastní smyslnosti, touto pak
láskoua nenávistía pravou pokorou vště=
puje se člověk na křižovanou a dovrše=
nou lásku Syna Božího, a tu plodí ovoce
opravdovýchctností, kteréžto ctnosti krmí
duši jeho i jeho blížního. Stáváť se pojí=
dačem a chutnatelem cti Boží a spásy
duší.Velmi tedy jest nám nezbytno a po=
třebno toto dokonalé spojení; neboť bez
něho bychom nedošli toho cile, pro který
jsme stvoření.Proto jsem pravila, že sívás

135



přejividěti vštípena na strom nejsvětějšího
kříže. Prosim vás tedy pro lásku Krista
ukřižovaného, budte bedliv a nikoli ne=
dbalý. Nespěte již spánkem nedbalosti,
neboť čas jest krátký a cesta dlouhá.
«Poslal jste mně, ctihodný otče, kříž,který
se mí stal tak drahým, jak nikdy nic jí=
ného mí nebylo, a uvítala jsem zanicení
a touhu, s kterou jste mi ho poslal. Šta=
víte mi na očí tělesné, co mí třeba mítí na
očíchduše. A já bídná jsemtoho neměla!
Prosím vás s velkým zanícením lásky,
proste našeho sladkého Spasitele, aby mí
to dal. Oplácím sevám křížem,zvoucvás
ke kříží svaté touhy i kříži tělesnému;
abystes pravou a dobrou trpělivostísná=
šelkaždou námahu, které by se vám do=
stalo pro čest Boží a spásu duší. Psal jste
mi, ať plním, co jsem započala, 1slibuji
vám, že sečbudu a jak Bůh mí dá k tomu
milosti, budu to plnití, vždy totiž budu
se modlití k BožíDobrotě za vás. Odpo=
víte=lí pravou a dokonalou bedlivostí
tomu, jenž vás volá s největšíláskou, bude
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splněna jeho vůle k vám (nebo nehledá,
aniž chce co jiného než naše posvěcení),
ipřání vaše i moje.Doufám,žesetak stane,
ažese shledámesvázanýmisladkým pou=
tem lásky. Dbejte, dbejte, ať napravujete
neřesta sázite ctnost ve svých poddaných
s pravou a svatou naukou, jsa jim sám
zrcadlem ctností.Nicjíného nepravím. Zů=
stávejte ve svatém a sladkém milování
Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 98

PANU BARNABÁŠ VISKONTIMU,
PÁNU MILÁNSKÉMU.

(PO POSLECH, KTERÉ K NÍ VYSLAL,))

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Důstojný otče v Kristu
sladkém Ježíší. Já Kateřína, služebnice a
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám
v drahocenné Kvví jeho, přejíc sí vás vi=
dětí účastným Krve Syna Božího jakožto
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syna, stvořeného svrchovaným Otc
obrazu a podobenství jeho, a otroka vy=
koupeného; abyste kráčel s láskou a sva=
tou bázníBoží.Víte že kdonemilujesvého
Stvořitele láskou synovskou, nemůže míti
podílu na krví, jest vám tudiž potřebí
mílovati.
« Nejdražší otče, které srdce by bylo tak
zatvrzelé a zarputilé, aby nepovolilo, u=
važujíc zanícení a lásku, kterou mu vě=
nuje božská Dobrota? Milujte, milujte.
Pohleďte, že jste byl milován dříve, nežli
jste miloval vy; nebot Bůh sám v sobě
rozjímaje, zamiloval síkrásu svého stvo=
ření, roznícen jsa ohněm nevystíhlé lásky
své, jedině proto, aby mělo život věčný

a radovalo setomu dobru nekonečnému,
jimž Bůh se v sobě radoval. O lásko ne=
vystihlá, dobře jsi ukázala tuto lásku.
Vždyť člověk pozbyv Milosti smrtelným
hříchem, neposlušnosti, již sedopustil proti
tobě, Pane můj, byl ho zbaven. [Nuž po=
patřte, otče, jakého způsobu užila milos=
tívost Ducha Svatého, aby znovu v člo=
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věku obnovila Milost. Vizte, že svrcho=
vaná výsost Boží vzala na se služebnost
našeho člověčenství,s tak hlubokou po=
nížeností a pokorou,že by měla býti všecka
naše pýcha zahanbena. Styďte se, poše=
tilí synové Adamovi. Čo lze většího ví=
děti, nežlí Boha víděti poníženého člo=
věku? nivíce ni méně, než jako by člověk
měl v mocí Boha a nikoli Bůh člověka?

a přece člověksám sebou ani není; co má,
má od Boha z milosti a ne z povinností.
Proto nebude nikoho, kdo by znaje sebe
sama, urážel kdy Boha smrtelně, nebo
upadl do pýchy pro své postavení nebo
svou hodnost nebo své panství. Kdyby
celémusvětu panoval, pokládá se za níc,
neboť jest podroben smrti tak jako nej=
nicotnější tvor; a bláhové rozkoše světa
tak pomíjejí a ztrácejí se v něm jako v
každém jiném,a nemůže jich udržetí,aby
život a zdraví a všecko stvořené větrem
neminulo. Nuže nelze se nám pokládati
za pány nižádného panství, jež bychom
měli na tomto světě. Nevím, jaké by to
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bylo panství, může=lí mí býti odňato a
není=li ponecháno v mé svobodě. Zdá
se mí,že se nemá nazývatí ani pokládati
jeho pánem, ale spíše správcem; a to jen
na čas a nikoli na vždy, pokud se totiž
zlíbí sladkému Pánu našemu.
« A kdybyste mí řekl: »[Nemá zde člověk
v tomto životěžádného panství?« odpo=
vídám vám: má,a to nejsladšía nejlíbez=
nější a nejmocnější nad všecko ostatní;
jest to Město duše naší. Ó, jest něco vět=
šíhoa vznešenějšího, nežmítí město,v němž
odpočívá Bůh, jenž jest všeliké dobro, v
němž sídlí mír, klid a všeliké potěšení? A
tak pevnéjest městoto a panství nad ním
dokonalé, že aní ďábel aní tvor nám ho
nemůže vzítí, nechceteli vy. INepozbude
sehonikdy, lečsmrtelným hříchem.Tehdy
se stává nevolníkem a otrokem hříchu,
stává se nícotou a ztrácí svou důstojnost.
Nikdo nás nemůže přinutiti, bychom se
dopustili sebe menšího hříchu, nebot Bůh

vložil ano a ne do toho, co jest nejsilnější,
totiždo vůle.Rekne=lívůle ano,svým sou=
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hlasem, tu chvíli zhřešila, majic rozkoš a
zalíbení vehříchu: praví=lí však ne, raději
volí smrt, nežli by urazila Boha a duší
svou.[aknehřeší nikdy nýbrž střežíměsto,
panuje sobě i celému světu; tropiť sišašky
ze světa a ze všech rozkoší jeho, poklá=
dajíc je za věc porušitelnou, horší lejna.
Proto říkají Svatí, že služebníky Božími
jsou tí kdož jsousvobodnými pány a do=
byli vítězství.Mnozí dobyliměst ahradů;
nezvítězívše však sami nad sebou a nad
svými nepřáteli, jimíž jsou svět, tělo a dá=
bel, nemají, možnoříci pranic. Nuže tedy,
otče,držte pevněpanství nad městemduše
své; bojujte statně s těmi třemí nepřáteli;
chopte se dýky nenávisti a lásky, miluje
ctnost a nenáviíděneřest; rukou svobodné
vůle je srazte;, a neváhejte. Vždyť ruka
jest silná, i dýkajest sílná, neb jak bylo
řečeno,není, kdo by vám ji mohl vzítí.To
asi mínil Pavel, když pravil: »Ani hlad,
ani žízeň,ani pronásledování, aní andělé,
ani dáblové neodloučí mne od lásky Boží,
nebuduslí chtíti.« Jako by pravil sladký
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Pavel: Jako jestnemožno,aby mne bytost
andělská odloučila od Boha, tak jest ne=
možno, aby mne cokoliv přimělo k smr=
telnému hříchu, nechcí=lí já. Bezmocnými
se stalí tito nepřátelé naší, neboť Beránek
bezposkvrny,aby vrátil člověkusvobodu
a učinilho svobodným, vydal sebe sama
potupné smrti nejsvětějšího kříže. Vizte
nevýslovnou lásku, jež smrtí nám dala
život, podstoupivší potupy a hany, vrá=
tila nám čest; rukama probodenýma a
přikovanýma vyprostila nás z pouta hří=
chu; srdcem otevřeným nás zbavuje vše=
likézatvrzelostisvýmsvlečenímnás odívá,
svou krví nás opájí, svou moudrostí pře=
mohla zlobu dáblovu, bičováním přemo=
hla naše tělo, potupou a pokorou přemo=
hla rozkoše a pýchu světa; umyla nás
přehojností Krve své. Nebojme se tudíž
praničeho, neboť bezbrannou rukou pře=
mohl naše nepřátele, vrátil nám svobod=
nou vůlí.

4 Ó sladké Slovo, Synu Boží ty jsi uložil
tuto Krev v tělo svaté Církve; chceš,aby
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rukama tvého náměstka bylo nám ji při=
sluhováno. Dobrota Boží pečuje o potřeb=
nost člověka, jenž každý den ztrácí toto
panství nad sebou, urážeje svého [vůrce.
Proto ustanovila lék svaté zpovědi, jež
má mocjediněKrví Beránkovou.Nedává
vám jíjednou, aní dvakrát, ale ustavičně.
Proto pošetílec jest, kdo sevzdaluje, nebo
kdo jedná proti tomuto náměstku, jenž
má klíče Krve Krista ukřižovaného. A
kdyby byl i vtěleným dáblem, nesmím
zdvíhati hlavy protiněmu,nýbržvždycky
se pokořovati, žádati Krve skrze mílosr=
denství, neboť jinak ji nemůžete mítí aní
býti účasten ovoce Krve. Prosím vás pro
lásku Krista ukřižovaného, nejednejte již
protí své Hlavě. A nedbejte, když ďábel
vám postaví nebostavěl vám na očizdání
ctnosti,že totiž chcetekonati spravedlnost
nad špatnými pastýři pro jejich darém=
nost. Nevěřte dábloví; nechtějte konatií
spravedlnosti v tom,co sevás netýče. Náš
Spasitel toho nechce, pravě, že jsou jeho
pomazanými;nechce,abyste vy nebokdo=
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koliv jiný konal tuto spravedlnost, né=
boť chce ji učiniti sám. O jak nepřístojno
by bylo, aby sluha bral soudcí panství z
ruky, chtějekonati spravedlnost nad zlo=
čincem! bylo by to velmí nechutné; neboť
se ho to netýká, a soudce jest ten, jenž ji
má konati. A kdybychom řekli: "Soudce
ji nekoná, není správno, abych ji konal
já?< Nikoliv. Neboť vždycky budu za to
ztrestána, právě tak, jako když zabíješ,
stihne ortel smrti tebe. Neomluví tě před
zákonem tvůj dobrý úmysl, že jsi tak u=
činil, abys vyhladil zločince ze země.Ani
zákon, ani náboženství nežádá, když
soudce jest zlý a nekoná spravedlnosti,
abys ji konal ty. Proto jen ostav trestání
svrchovanému Soudci, jenž nenechá mi=
noutí nespravedlnosti a jiných poklesků,
aby nebyly ztrestány na svém místě a ve
svůjčas,zvláště v okamžiksmrti, kdy míne
tento temnýživot;jakmileuplyneta chvil=
ka, všeliké dobro jest odměněno a všeliká
vína ztrestána. [ak vám pravím, nej=
dražší otče a bratře v Kristu sladkém Je=
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žiši, že Bůh nechce, abyste se vy čí kdokoli
jiný činili vrchními soudcí nad jeho slu=
žebníky. On svěřilten úkol sobě samému
(v svém Synu), a ten jej svěřilsvému ná=
městku: a kdyby náměstek toho neučinil
(jestíť povinen tak činiti, a zlé jest, neči=
ní=lí), musíme pokorně čekati potrestání
a nápravy od Svrchovaného soudce, věč=
ného Boha.Aikdyby nám byly jimiod=
ňaty naše věcí, spíše volme ztratití věcí
časné a život tělesný, nežli věciduchovní
a život Milosti; neboť ony jsou konečny,
Milost Boží však jest nekonečna, dávajíc
nám dooro nekonečné,a tak ztratíme=lí
ji, máme zlo nekonečné. A považte, že
dobrý úmysl, který máte, neomluví vás
ani před Bohem aní před zákonem bož=
ským, nýbrž propadl byste prokletí věčné
smrtí. Nechci, abyste upadl někdy do to=
hoto neštěstí.Pravím vám to a prosím vás
jménem Krista ukřižovaného, nepleťte se
již do toho. Držte sí v pokoji svá města,
konajespravedlnostnasvých poddaných,
když sekdo proviní; ale nikdy ne na těch,
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kteří jsou přísluhovateli té slavné a dra=
hocenné Krve. Jinýma rukama než jejích
nelze vám ji míti, a nemáte-li ji,nedostá=
vá se vám ovoce té Krve, ale byl byste
údem uhnilým, odřiznutým od těla svaté
Církve.Nuže dosti již, otče!Chci pokorně,
bychom složili hlavu do klína Krista na
nebí zanícením a láskou, a Krista na zemí
(jehož jest zástupcem) z úcty ke Krví Kris=
tově, od kteréžto Krve klíče nosí. Komu
otevře,jest otevřena, a komu zamkne jest
zamčena. On má moc a autoritu, a není,
kdo by mu ji mohl vzít z rukou, neboť
jest mu dána sladkou Pravdou prvotní.
AXpovažte, že mezi jinými věcmí, které
bývají trestány,co sezvláště protiví Bohu,
jest to, když vidí, že se kdo dotýká jeho
pomazaných, byťsibyli jak chtěli špatní.
A nemyslete, poněvadž vidíte, že seKrís=
tus tváří, jako by neviděl v tomto životě,
že potrestání v onom bude menší.Až bude
duše obnažena s těla, tehdy jí ukáže, že
opravdu víděl.Nuže chci,abyste byl věr=
ným synem svaté Církve, koupaje se v
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Krví Krista ukřižovaného. Tehdy budete
údem spjatým se svatou Čírkví, a nikoli
uhnilým. Nabudete takové síly a svo=
body, že aní ďábel ani tvor vám jí ne=
vezme, nebot budete mímo otroctví smr=
telnéhohříchu,vzpoury protisvaté Církvi,
stanete sesilnýmsilou Milosti, která bude
tehdy sídliti ve vás; a budete sjednocen
sOtcem svým.Tak vás prosím,učiňte toto
jednocení dokonale a neotálejte již.
« Avšak jak se pomstíme na čase, co jste
byl mimo?[u,otče,se mí zdá, že sechystá
doba, kdy nám bude možno sladce a
roztomile se na něm pomstíti; neboťjako
jste vydával své tělo i jmění časné všemu
nebezpečenství a smrtí ve válce s Otcem
svým,takvásnyní pozývámjménemKrista
ukřižovaného k pravému a dokonalému
míru s dobrotivým Otcem, Kristem na
zemí, a k válce proti INevěřícím, byste se
rozhodl dáti tělo i jmění své pro Krista
ukřižovaného. Rozhodněte se,neboť patří
vám vykonati tuto sladkou pomstu; a
jako jste šelproti, tak jděte na pomoc,až
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Otec pozdvihne do výše přapor nejsvě=
tějšího kříže; neboť to jest největším přá=
ním a vůlísvatého Otce. Chci, abyste byl
náčelníkem, a vyzval a pobídl svatého
Otce, aby se brzo vypravil. Vždyť jest
velikou hanbou a potupou pro křesťany
nechávatií v rukou nejhorších Nevěřících,
co vším právem jest naše. My však si po=
čínáme jako hloupí a podlého srdce, ne=
vedoucesporu a války lečsamimezisebou.
Jeden se dělí od druhého z nenávisti a
záští tam, kde bychom měli býti spolu
spjati poutem božské a nejvřelejšílásky,
kteréžto pouto jest taksilné, žedrželo Bo=
hočlověka probodeného a přikovaného
na dřevě nejsvětějšíhokříže.Nuže vzhůru,
otče, pro lásku Boží rozněťte se mí ohněm
nejsvětějšítouhy,chtějedáti život za Krista

ukřižovaného, dáti krev z lásky ke Kvví.
O, jak blaženou bude duše vaše i moje,
ze zanícení, jež chovám pro vaši spásu,
uvídím=lívás dávati život za jménoslad=
kého a dobrého Ježíše! Prosím svrchova=
nou a věčnou Dobrotu, aby nás učinila
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hodnými tak velikéhodobrodiní jako jest
dátí život za něho. Nuže běžte zmužile a
a konejte nejhrdinnější činy pro Boha, a
pro vyvýšenísvaté Církve, jako jstekonal
pro svět a protí ní. Takto jednaje budete
míti účast na Krví Syna Božího. Odpo=
věztehlasu a mílostivostiDucha Svatého,
jenž vás tak sladce volá, že dává služeb=
níkům Božím úpěnlivě za vás prosití před
tváří svou, aby vám dal život Milosti.
Považte, otče, že slzami a potem, jež do=
brota Božídala prolévatí za vás služeb=
nikům svým, od hlavy až k nohám byste
se omyl. Nezhrdejte jimi a nebuďte ne=
vděčen za tak veliké milostí. Vizte, jak
vás Bůh miluje, že jazyk váš by toho ne=
dovedl vypověděti, ani srdce pochopiti,
aníž oko na topatřiti, jak veliké jsou jeho
milosti, jimiž vás chce zahrnouti, jen od=
hodláte=li se vyrvatí město duše své z po=
roby smrtelného hříchu. Buďte vděčen a
uznalý,aby nevyschlveváspramenzbož=
nosti. Více nepravím. Buďte, buďte věren;
pokořte se pod mocnou ruku Boží.Milujte
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a bojte se Krista ukřižovaného; skryjtese
do ran Krista ukřižovaného; rozhodněte
se zemřítí za Krista ukřižovaného. Pro=
míňte mé nevědomosti a osobívosti, že se
opovažuji mnoho mluvití; ale láska a za=
nícení mé pro spásu vaší duše mne omlu=
víž. Zůstávejte ve svatém a sladkém mí=
lování Božím.
d O tom, zač mne žádal váš služebný,
jenž příšelod vás kemně... Ježíši sladký,
Ježíši lásko.

LIST 20.

PANÍ CHOTI BARNABÁŠE
VISKONTIHO.

hd4« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Důstojná matko v Kristu

ežiší.Já Kateřina, služebnice a otrokyně
sluhů Ježíše Krista, píšu vám v draho=
cenné Krvi jeho, přejícsí vás vídětí oděnu
rouchem nejvroucnějšílásky tak a tako=
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vým způsobem, abyste byla oním pro=
středkem a nástrojem na usmíření svého
chotě s Kristem sladkým Ježíšem a s ná=
městkemjeho, Kristem na zemi. Jsem jista,
že bude=li ve vás ctnost lásky, nedá se
mysliti, aby choť váš necítil z ní tepla. A
tak chce prvotní Pravda, abyste byli dva
v jednom duchu a v jednom zanícení a
svaté touze. Nesvedli byste však toho
nebylo=lí by ve vás této lásky.
«Aleřeknetemí: »Poněvadž nemámlásky,
a bez lásky toho nedovedu, kterak jí na=
býti?« Pravím vám, že láska senezískává
lečláskou. Neboť kdo chce býti milován,
nejprve musí milovati, to jest musí míti
vůli mílovati.Když má již tuto vůlitřeba,
aby otevřel oko poznání a uviděl, kde
a jak lze nalézti tuto lásku. Sám v sobě
člověkji nalézá. Kterak? Poznává-lí, že
není; vídí=lí, že sám sebou není, tu v zá=
měnu poznává, že od Boha má své bytí,
i všelikou milostzaloženou na tomto bytí,
to jest milosti a dary duchovní i časné,
jež Bůh nám dává. Neboť kdybychom
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nebyli, nemohli bychom dostati žádné
milosti. Všecko tudíž má a uvědomujesí,
že má z nevystihlé dobroty a lásky Boží.
Jakmile sidušeuvědomilaa uzřelav sobě
tak velikou dobrotu svého Tvůrce, po=
vznáší se a dospívá v takovou lásku a
touhu, že sebou i světem se všemi jeho roz=
košemí pohrdáa si je oškliví. A nedivím
se tomu, neboť jest to povahou lásky, že
tvor, jakmile zpozoruje, že jest milován,
ihned miluje. A když miluje, raději volí
smrt, než=lí by urazil, koho miluje. Duše
sílí v ohni lásky, ježto se viděla tolik mí=
lována,; vídí=li, že ona jest tím polem a
tou skalou, kde byl zatknut praporec nej=
světějšího kříže.Vždyť asi víte, že aní ze=
mě ani skála nebyly by udržely Slova
jednorozeného Syna Božího,kdyby láska
honebyla držela. Láska tedy, kterou Bůh
choval k naší duší, byla onou skalou a
oněmi hřeby, jež ho držely.
« Nuže toť způsob,jak naléztí lásku.Když
jsme nalezli místo, kde láska sídlí, kterak
třeba nám ji milovati? O důstojná a nej=
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sladší matko, On jest pravidlem a cestou,
a není jinécesty nežtato jediná. Jeho cesta,
které nás učí a kterou se nám dlužno u=
biratichceme=li kráčeti světlema obdržetí
život Milostí, toť kráčetí strastmi, potu=
pamí, příkořímí,opovržením, posměchem
a pronásledováním „těmito strastmí sepří=
podobňovati Kristu ukřížovanému. Onť
byl tím Beránkem neposkvrněným, jenž
pohrdí bohatstvími, panstvími světa. Jak=
koliv byl Bůh a člověk, přece jako pra=
vidlo a cesta naše, učí nás ji, byv zacho=
vatelem zákona a nikoli přestupovačem.
Jest pokorný a tichý; nebyloť slyšetí je=
ho křiku v žádném reptání. Otevřel sám
sebeze štědrosti lásky. Stává se chutnate=
lem a pojídačem naší spásy, ani sebe ne=
hledaje aní sebe nevida, nýbrž jenom čest
Otgovu adobro tvorů.[Nevyhýbá sestra=
stem, nýbrž jde za nimí. Jest něco velko=
lepého, viděti sladkého a dobrého Ježíše,
jenž řídí a pase celý svět, a sám jest vta=
kové bídě a nouzi, že mu není podob=
na. Jest žebrákem do té míry, že Maria
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neměla ani slušnéhoplátna, do něhož by
zavinula svého Syna. Poslézeumírá nahý
na kříži, aby přioděl člověka a zakryl
jehonahotu. Nahýmsestalčlověkspáchav
hřích, ztratil roucho Milosti; i svléká se
sebeživot a násjím odívá. Pravím,že duše,
která nalezne lásku v zanicení ke Kristu
ukřiížovanému, bude se styděti následo=
vatí jí jinou cestou než skrze Krista ukři=
žovaného;, nebude chtíti rozkoší aní dů=
stojenstvíaní okázalost, nýbržbude chtití
na tomto světě živa býti jako poutnice
nebo pocestná, která myslí jen na to, aby
došla svého cíle. Ani prospěch, který by
ho potkal na cestě, aní protivenství, je=lí.
dobrým poutníkem, nezadrží jej v chůzí,
nýbrž kráčí zmužile, z lásky a zanícení,
jimíž přilnul k cili, kterého doufá dojítí.
« [ak chci, abyste činila, nejsladší matko
a sestro v Kristu sladkém Ježíši. Nechci,
abyste se ohlížela na veliká panství, jež
máte, ani na veliká bohatství a rozkoše,
ani na protívenství a soužení, jež byste
viděla přicházeti.Nestrhuj vásrozkoš, ani
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vás nestrhuj strast, avšak sesrdcem zmu=
žilýmběžtetoutocestou,libujícsívctností
a utrpení pro Krista ukřižovaného, jenž
nás tomu tak sladce naučil. Užívejte věcí
světa z potřeby přirozenostia nikoli z ne=
zřízené náklonnosti, neboť by bylo Bohu
velminemilékdybyste kladla láskuv něco,
co jest méně než vy; nebylo by to níc ji=
ného, než ztratití svou důstojnost. Tako=
vým se totíž stává tvor, jakým jest to,co
miluje.Miluji=lí hřích,hříchjenic;hle tedy
se stávám ničím.Níže nemohu padnoutí.
Hřích pochází jen z toho, že milujeme, co
Bůh nenávidí,a nenávidíme,co Bůh mílu=
je: míluje=litedy člověkpomíjívé věcísvěta
a sám sebe láskou smyslnou, hřeší, neboť
jest to věc, kterou Bůh nenávidí a tak sí
ji oškliví, še za ni chtěl vykonati sprave=
dlnost a pomstu na svém těle. Učinil sebe
kovadlinou, na níž zpracoval naše ne=
pravosti. Nuže, jaká to bída a zaslepe=
nost u tvora, nevidi=li, že ho Bůh stvořil
k obrazu a podobenství svému a nad to
obnovil v Milosti (když jí pozbyl smrtel=
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ným hříchem),hojnosti své krve že obnovil
tento obraz, a on jest tak slepý, že ne=
chává zanícení a lásky, jež ho učinila ve=
líkým svou dobrotou, a oddává se lásce
k věcem, které jsou mímo Boha, to jest
přenáší náklonnost a lásku mímo něj, a
miluje věcí stvořené a sama sebebez něho!
Neboť není tourčitý stav a rozkoše svět=
ské, ani tvorové, kteří jsou zavržitelní,
nýbrž náklonnost, již člověkknim chová,
ježto přestupujetouto náklonností sladké
přikázání Boží.
« Naopakzase kdyžodpoutá láskuaná=
klonnost od sebe a složí ji všecku v Krista
ukřižovaného, nabývá největšídosažítel=
né důstojnosti, neboť splývá v jedno se
svým Tvůrcem. A co může míti lepšího,
než=líbýti sjednocen v tom, jenž jestvšecko
dobro? A nemůže přičítatí té důstojnosti
a toho spojení sobě, nýbrž lásce. Neboť
otrokyně, kterou by panovník pojal za
choť,byla by vznešenou proto, že jakmile
s ním byla spojena, stala se panovnící,
nikoli však sama ze sebe,nebot byla otro=
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kyninýbržpro důstojenstvípánovníkovo.
Tak suďte, nejdražší matko v Kristuslad=
kém Ježíši, že duše v Boha zamilovaná,
jež jest služkou a otrokyní vykoupenou'
Krví Syna Božího, nabývá takové hod=
nosti, že jí nemůžeme nazývati služkou,
nýbrž panovnicí, chotí Panovníka věč=
ného. Souhlasí to úplně se slovem prvotní
Pravdy: »SloužitíBohu neníbýti otrokem,
nýbrž kralovati.« Také ji to zbavuje o=
tročení hříchu a činí ji svobodnou. Jistě
tedy jest silné toto dokonalé spojení, že
nehledíc ani na důstojnost jejího stvoření,
zdokonaluje tuto prvotní důstojnostbytí,
spojením lásky a ctností, totiž spojením
sjejim[vůrcem.Taková duše svlekla člo=
věka starého se sebe a oděla se v no=
vého, Krista sladkého Ježíše. Tehdy jest
způsobilá příjmoutía podržetiMilost kte=
rá jí v tomto životě dává okoušetí Boha,
naposled pak patří naň ve věčnémvidění,
kde se upokojuje a nabývá dokonalého
odpočinku a klidu; neboť jsou splněnyvv
jeji tužby. [o jest příčina, že v tomto ži=
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votě nemůže míti pokoje, jelikož není u=
kojena její touha, dokud nedojde věč=
ného spojení s božskou bytností; má jen

hlad a touhu, pokud jest pocestnou a
poutnicív tomto životě, touhu jíti přímou
cestou a hlad dospětí konce a cíle svého.
Touha ta působí, že běží po cestě, kterou
kráčel Kristus ukřižovaný, jak bylo prve
řečeno.Kdyby totiž neměla lásky k svému
cíli, to jest k Bohu, nic by nechtěla věděti
o této cestě. Chci tedy, abyste rostla ve
svaté a pravé touze a šla touto cestou,
která vás dovede k cíli. Vězte, že není
chmurná ní temná ní trnitá, nýbrž světlá
pravým světlem.A kráčítouto drahou...
s Krví svou Ježíš Kristus, jenž jest tím svět=
lem.INenítamtrní; jestíťvonná,plná květů
alahodných plodů,pročež, jakmile sečlo=
věk přidrží té dráhy a cesty sladké, za=
kouší takové sladkosti, že by raději volil
smrt, nežli by s ní sešel. A byt i bylo ví=
děti na této cestě trní, jímž by se nám je=
vilo trní mnoha útrap a klamů dábel=
ských,a svět by se stavěl protí náms na=
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dutou pýchou,pravím, že duše ježmáza=
libení v té cestě, toho nedbá, ale počíná
sí jako ten, kdo jde k růžovému keři,aby
st utrhl růži a trní nechá stát; tak i ona
s útrapami a úzkostmí světa: nevšímá sí
jicha trhá vonnou růží pravé a svaté tr=
pělívosti,stavějíc sí před očí poznání Krev
Beránkovu život dávající, která jest na
koncí této dráhy. [Nuže běžte, matko, a
běžme všichní věrní křesťané za cílem této
krve, po vůni její. Tehdy se V pravdě o=
pijeme touto krví, rozpálení a strávení v
sladké božské[4scesplynemes nímvjedno.
Budeme sí počínatí jako opilec, jenž ne=
myslínasebe, nýbrž jenna víno, které pil a
které muještězbývá vypiti.OpíjejteseKrví
proKristaukřižovaného;kdyžji mátepřed
sebou,nedopouštějte,abyste umíraližízní,
neberte jímálo, ale tolik, až byste seopila
a zničila sama sebe. Nemilujte sebe pro
sebe, nýbrž pro Boha; ani člověka pro
člověka, nýbrž jenom pro chválu a slávu
jména Božího; aniž milujte Boha prosebe,
pro svůj prospěch, ale milujte Boha pro
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Boha, protože jest svrchovaná Dobrota,
hoden,aby byl milován.Tehdy láska bu=
de dokonalá a nikoli námezdná. Nebu=
dete mocí mysliti na níc než na Krista u=
křížovaného, na víno, jež jste pila, to jest
na dokonalou lásku, kterou, jak vidíte,
Bůh vám dal a ukázal před stvořením
světa, zamilovavsivás, prve nežjste byla.
Neboť kdyby sí vás nebylzamiloval, ne=
byl by vás stvořilAle láskakterou k vám
pojal, vida vás v sobě, přiměla ho, aby
vám dal bytí. [u se tedy probudí vaše
myšlenky v této lásce. [ pravím, že budete
mysliti na to, co jest k pití, to jest čekajíc
a toužíc mítí a okoušeti věčnou krásu Bo=
ži. Nuže nalezli jsmemísto, kde odpočívá
láska,a kde ji dušezískává, a nalezlijsme,
jakým způsobem se jí třeba chopití.
« Prosím vás tedy pro lásku Krista ukří=
žovaného, nebuďte nedbalá, nýbrž bedli=
vě spějte na to místo a držte se té cesty
prve ukázané. Tak činíc splníte v sobě
přání a vůli Boží, jež nehledá aníž chce
co jiného než vaše posvěcení, přání mne
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ubohé bídníce,plné hříchův a nébrávostí,
která mám hlad po vaší spáse a chcí ji,
jak k vůli vám, tak proto, že chci, abyste
byla u svého chotě prostřednicí, navádě=
jic ho k ctnosti a k tomu, aby šel cestou
pravdy. Vyzývejte ho a proste, seč jste,
aby se snažil býtí pravým synema slu=
žebníkem Krista ukřižovaného a posluš=
ným svatého Otce, jenž ho zastupuje, a
nebyljíž buřičem.Otče a rnatko nejdražší,
buďtež mí spojení v jedné vůli a v jed=
nom duchu. Nevyčkávejte času, neboť
čas na vás nečeká. Pomněte, pomněte, že
oko Boží jest nad vámi, a není, kdo by
se tomu oku mohl skrýti. On jest sladký
Bůh váš, jenž vás nemá potřebí. Miloval
nás dříve,než námi byl milován, sám sebe
nám daroval z milosti a ne z povinností.
Nechci, abyste byla nevděčna za tak ve=
liké dobrodiní, ale vděčna a uznalá, o=
pětujíc milost a dobrotivost Ducha Šva=
tého. Prosím vás, vychovávejte a vzdělá=
vejtei dítky své v bázní Boží. [Nedbejte
jen o jejich těla, ale o spásu duší. Vězte,
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že jich Bůhod vás požádá vden poslední,
Více nepravím. Zůstávejte ve svatém a
sladkém milování Božím.Promiňte mé ne=
vědomostí, obtížila=li jsem vás příliš slo=
vy; avšak z hladu a lásky, kterou mám
pro vaši spásu, raději bych jednala skut=
kem než slovy.
« Přišel ke mně od vás váš věrný služeb=
nik, pověděl mí ústně váš vzkaz, jejž jsem
přijala velmi povděčně... Ježíši sladký,
Ježíši lásko.

LIST 30.

ABATYŠI KLÁŠTERA SVATÉ
MARTY V SIENĚ A SESTŘEMIKU

LLÁŠCEZ TÉHOŽ KLÁŠTERA.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie.Vám, nejmilejšía nejdrašší
matko a sestro, paní má, a tobě, dcero
a sestro Mikuláško, já Kateřina, neuží=
tečná služebnice Ježíše Krista a vaše, píšu,
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/a chcí vám konatí službu, kterou koná
sluha pánoví; stále totiž přinášía odnáší.
Taki já chcí stále přinášetí váspřed oblí=
čejnejsladšího Spasitele, a tím přinášením,
z nevýslovné lásky jeho, dosáhneme mí=
losti, i druhý úkon sluhy plniti, to jest
odnášetí, nosítí totiž dolů; a tak nabu=
deme milostí poznání sebe i Boha. Neboť
nezdá se mí, že můžeme mítí ctnost v ná=
plní Milostí bez přebývání v cele srdce a
duše, kdež získáme poklad, jenž jest nám
životem,totiž svatou propast poznání Bo=
ha i sebe. Z toho svatého poznání, nej=
dražší sestry, pochází ta nejsvětějšínená=
víst, která nás sjednocuje v oné svrchova=
né a věčné a prvotní Pravdě, poznává=
me=li, že jsme svrchovaná lež a činitelé
toho, co není. A tak nenávidiíce, volati
budeme hlasem srdce, zjevujíce jeho do=
brotu: »ly jediný jsi Ten, jenž jest dobrý.
Tý jsi to moře tiché, z něhož vyvěrají vše=
cky věcí,mající bytí.« Avšak co není,není
v něm;a toť hřích.Tak pravila svrcho=
vaná Čtnost svéjisté služebnicineužitečné:
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»Chcí, abys byla milovnící kde jakých
věcí, neboť všechny jsou dobré a doko=
nalé a zasluhují,aby byly milovány,a
všechny jsou učiněny ode mne, jenž jsem
svrchovaná Dobrota, vyjma hřích. Ten
není ve mně,neboť kdyby byl ve mně,nej=
milejšídcero má, zasluhoval by, aby byl
milován.«Ó láskonevystihlá!proto chceš,
abychom sebe nenáviděli, pro zvrácenost
naší vůle, z níž on pochází,totiž hříchkte=
rý není v tobě.
ď Nuže, matko a sestry nejmilejšív Kristu
Ježíši, běžme, běžme, běžme mrtvy cestou
ctností. A řeknete=lí mí, jaké hlasy vy=
dáme, — úpějme s Apoštolem pro svou
zvrácenou vůli. A co dí zamilované slovo
Pavlovo?»Umrtvujte, praví údy těla své=
ho.« Nepraví však takto o vůli, ale chce,
aby byla mrtva a nikoli umrtvena. O
nejsladší a nejmilejší| ásko, nevím a ne=
vidím nám jiné pomoci nežli tu dýku,kte=
rou jsí ty měl, nejsladší Lásko, v srdcí a
v duši své, byla to nenávist, kterou jsiměl
k hříchu, a láska, kterou jsí měl kc ctí
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ko nejsladší,Otcově a naší spáse. © Lás
to byla ta dýka, ježproklala srdcea duší
Matčínu. Synbyl bodnut do těla a Mat=
ka taktéž, neboť tělo to bylo z ní. Byla ho
oprávněna želetí jako svého, neboť z ní
vzal to neposkvrněné tělo.Pozoruji, 6 ohni
lásky, že má sníí jiné spojení; má tvar
těla, a ona jako teplý vosk přijala otisk
touhy a lásky po naší spáse pečetíDucha
Svatého, pomocí kteréžto pečeti se vtělilo
ono věčnéslovoBoží.Ona tedy jako strom
milosrdenství, přijímádo sebe dokonalou
duši Synovu, kterážto duše jest raněna a
zasažena vůlíOtcovou; a ona jakostrom,
mající na sobě štěp, jest raněna dýkou
nenávisti a lásky. A tak vzrostla nenávist
a láska v Matce i Šynovií,že Syn běží na
smrt z veliké lásky, s níž nám chce dáti
život; a takový jest hlad a veliká touha
posvaté poslušnostikOtciže ztratil lásku
k sobě a běží na kříž. Totéž činí ta nej=
sladší a nejdražší Matka, neboť dobro=
volně ztrácí lásku k Synovií: nejen že ne=
činíjako Matka, aby ho odvracela od
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smrti, ale chce se učiniti žebřem, a chce,
aby umřel. [Není to však níc podivného,
neboť byla zraněna šípem lásky k naší
spáse.
« Nejdražší sestry a dcery všecky v Kristu
Ježíši, ještě=líjsme posavad nevzplanuly
ohněm svaté touhy po Matce i Synu, ať
již nevzdorují naše zatvrzelá srdce. O to
vás prosím jménem Krista ukřižovaného,
ať se rozpustí ten kámen hojností nejvře=
lejšíKrve Syna Božího,která jesttak vřelá,
že musí každou tvrdost a studenost srdce
rozpustití. A čím nás rozpustí? Jen tím,
co jsme řekli, to jest, že nás rozpustí ne=
návistí a láskou. A to činíDuch Svatý,
když přichází do duše. Pročež poroučím
vám a vyzývám vás, dokašte, že chcete
tu dýku v sobě. A kdybyste se mne tá=
zaly: „Čím to můžeme dokázati?« od=
povídám vám: dvěma věcmíchcí abyste
to dokazovaly před obličejemBožím.Chcí
totiž, abyste si nežádaly času po svém
způsobu, nýbrž po způsobu Toho, jenž
jest, a tak se zbavíte své vůle a odějete
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vůlí jeho. A jelikož jste mí psaly o své
touze, bych příšla k vám, chci, aby byla
umírněna hodným jhem Syna Božího. A
tak přijmetes uctivostí čas tento í každý
jiný, byť byl sebe nepohodlnější, pomys=
líce sí, že nemůže býti jinak než k našemu
dobru. $ uctivostí tedy přijímejme kaž=
dý čas.
d Druhá věc, již dokážete, že chcete onu
dýku v sobě, toť kráčetí se jhem svaté po=
slušnosti.A zvláště vy, paní, buďte ráda
poslušna Boha, snášejíc námahu, kterou
na vás vložil, to jest správu svých oveček.
A nepřípadej vám trudným, vídíte=lí se
mnohdykrát stísněnou překážkami, které
vám brání věnovati se bližnímu pro čest
Boží; neboť tak, vidím, činili svatí učed=

nící, kteří pohrdali všelíkou útěchou du=
chovní i časnou.©, jakou útěchou bývalo
by jim bylo, scházetí se s matkou pokoje
Syna Božího a druh s druhem! A přece,
oděnísvatebnímrouchemMstrovým,vy=
dávali sevšelikénámazea potupěa smrti
pro čest Boží a spásu bližního. A tak od=
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loučenídruh od druha a tak pohrdajíce
útěchamí a vítajíce strasti, dobyli života
věčného.Nuže tak chci, abyste i vy činila.
A kdybyste mí řekla: »Ráda bych nebyla
zaměstnána věcmíčasnými«,odpovídám
vám, že tak jsou časnými, jak je konáme.
A již jsem vám řekla, že všechno pochází
od svrchované Dobroty; všeckotedy jest
dobré a dokonalé. Nechci tedy, abyste se
podzámínkou věcíčasnýchvyhýbala ná=
maze,ale přejísí, abyste bedlivě a s okem
upřeným k Bohu byla bedliva, a zvláště
byla bedliva jejich duší. (Neboť, jak dí
svatý Bernard, láska, lichotí=lí, nešidí tě,
kárá=li tě, nečiní tak z nenávisti. Nuže
zmušíle sí počínejte, s ostrostmí i lahod=
nostmí, jak právě třeba v našem stavu. A
nebudte nedbalou ku kárání chyb, ale ať
jsou malé čí velké, dbejte, ať jsou ztrestá=
ny, dle toho, jak kdo unese.Kdo tedy u=
nese jen deset liber, neklaďte naň dvacet,
ale vezměte,cosama můžete.jich pro=
símjménem toho, jenž stalse nositelem naší
bídy, ať se ohýbají těsnou branou svaté
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poslušnosti, aby pýcha jejich vůle nesra=
zila jim hlavy.

« A nebuď vám ; nejdražší sestry, obtíž=
nýmsvatěkárání. Okdybyste věděly,jak
krušné jest kárání Boží, stíhající duší, jež
vyhýbásekáránívtomtoživotě!|épete=
dy, aby nedbalostí a nevědomostinaše a
nepatrná láská naše k-svaté poslušnosti
byly trestány káráním v čase konečném,
nežli aby se nám dostalo toho krušného
kárání v čase nekonečném. Buďtež tedy
poslušny pro lásku toho nejsladšího a nej=
rozmilejšího mládence, Syna Božího, jenž
byl poslušenaž k smrti.A takbudememtti
onu dýku, odříznouce pro ctnost Boží ne=
řestpýchy; a zakořeníme se ve svaté ctno=
sti lásky, již budeme dávati na jevo ctno=
stí svaté poslušnosti, kterouž ukazovatí
budeme ctností svaté pokory.
« Nic jiného vám nepravím, než abychom
konaly svatou žádost, abychom zacho=
vávaly, o čem jsme mluvily. Kdo jest na
cestě, tomu třeba světla, aby nezbloudil
cestou. A nalezla jsem znovu světlo pře=
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krásné,je to ona sladká panna |,ucie řím=
ská, jež dává nám světlo. Avšak oné pře=
sladké zamilované Magdaleny žádejme
otenodpor,jejž mělaksobě.A nežka,oveč=
ka tichostía pokory, dá nám pokoru. Hle
tedyLuciedá námsvětlo,Magdalena ne=
návíst a lásku, Anežka dá nám olejepo=
kory.A takto majicevystrojenuloďku du=
še své,vypravíme se na návštěvu svatého

místa blažené svaté Marty, oné zamilo=
vané opatrovníice, jež příjala Krista Clo=
věkaa Boha.Jest nyniubytována v domě
Otce Věčného, to jest v bytnosti Boží, a
doufám,že pro přehojnost krve JežíšeKri=
sta a prozásluhy těchtoa nejsladšíMatky
Marie okoušetiía vidětibudemevonébyt=
nosti a v onom vidění Krista tváří v tvář.

Prosím vás, bedlivě se přičiníme,abychom
dovršily život pro něho.
« Chválen budiž nášsladký Spasitel.Vám,
paní, í tobě, dcero a sestro, se poroučím a
prosím,poručteměsestřeAugustiněavšem
ostatním, ať prosí za mne Boha, aby mne
vyvedl z cesty nedbalostí, abych běžela
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mrtva cestoupravdy. Jiného vámo této
věcí níc nepravím. Chválen budíž Ježíš
Kristus ukřížovaný. Amen.

LIST 31.

PANÍ MITARELLE,CHOTI VIKA Z
MOGLIANA, SENÁTORA R. 1373

V SIENĚ.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejmilejšía nejdražší mat=
ko v Kristu sladkém Ježíši. Já Kateřína,
neužitečná služebniceJežíšeKrista, porou=
čímsevám, posilujícvás v drahocenné Krví
jeho, a přeju sí viděti vás před obličejem
Božímslužebnicívěrnou, abyste totiž byla
v té vířeježdává radost a veselíduší naší.
Totonasladkávíra kterou námtřebamití,
jak pravil náš Spasitel: »Budete=lí mítiví=
ru jen jako zrnéčko hořčičnéa rozkážete=
lí této hoře,ať se zdvíhne, zdvíhne se.«V té
víře, nejmilejší sestro, prosím vás, setrvejte.
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aVzkázala jste mí,že v nehoděkterá po=
tkala Senátora (jež vás, zdá se mí, pře=
velice zděsila), nemáte jiné víry a naděje
než v modlitby sluhů Božích. Prosím vás
tedy jménemBožíma nejsladší| sky Je=
žíše, trvejte stále v té sladké a svaté víře.
O sladká víro,jež dáváš nám život! Bu=
dete=lí žití v této svaté víře,nikdy do va=
šehosrdce nepadne smutek. Pocházíť smu=
tek jen z vírv, jíž skládáme v tvory; neboť
tvorové jsou věc mrtvá a prchavá a při=
cházejí na zmar; a srdce naše nemůže ní=
kdy spočinoutí lečv něčem stálém a pev=
ném. Vložíme=li tedy srdce své v tvory,
není ve věcí pevné. [Neboť dnes člověk živ
jestazítra mrtev.Chceme=litedy mítiod=
počínek, je třeba, abychom vložili srdce
i duší věrou a láskou v Krista ukřižova=

něho; tehdy uzříme duši svou plnou ra=
dosti. ©, nejsladší Lásko, Ježíši!
« Šestro má, nebojte se tvorů. Jak pravil
požehnaný Kristus: »[Nebojteselidí, kte=
rým možnozabití jentělo,ale bojte semne,
který mohu zabíti duší i tělo«.Jeho se boj=
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vv 7me, jenž praví, že nechce smrtí hříšníka,
ale chce, aby se obrátil a živ byl. © ne=
vystihlá lásko Boží,jež napřed nám hro=
zíš, že můžeš zabítí tělo i duší, a to činíš,
abychom se pokořili a žili ve svaté bázni!
O té dobroty Boží!aby dala duširadost,
praví, že nechce smrti naší, ale abychom
žívi byli v něm. Tehdy ukážete, nejmilejší
sestro,že jste živa, když vůle bude sjedno=
cena a zladěna svůlí Boží.Ta sladká vůle
dá vámvíry živéa naděje položenévBoha.
«Abyste dala život té svaté víře,dvé věcí,
prosím vás, mějte na paměti. Předně, že
Bůh nemůže chtíti nežnašemu dobru. Aby
dal nám to pravé dobro, vydal sám sebe
až v potupnou smrt kříže; neboť hříchem
byli jsme o dobro připravení. On sladce
pokořil sám sebe, aby vrátil nám Milost
a sňals náspýchu.Věru, tedy jestpravda,
že Bůh nechce než našemu dobru. Druhá
věcjest,abyste opravdově věřila, žeconás
potkává, ať smrtí či životem, nemocí neb
zdravím, bohatstvím či chudobou, nebo
ať to jsou bezpráví, jež by na nás páchali
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přátelé nebo příbuzní neb kterýkoli tvor,
přeju sí a žádám, abyste věřila, že jest to
dopuštěním a vůli Boží, a bez jeho vůle
aní lístek sestromu nespadne. Proto nejen
se toho nebojte, jelikož Bůh dává nám s
mírou tolik, co uneseme, a nic více, avšak
s uctivostí příjímejme, nejmilejší sestro, po=
važujíce se za nehodny tak velikého do=
bra,jakým jestsnášenínámahy pro Boha.
A poněvadž dábel by nám rád nahnal
hodně strachu z nehody, které se hrozíte,
chopte se rychle zbraně víry, věříc,že Krí=
stem ukřížovaným budeme osvobození.A
tak setrváte v nejdokonalejší radosti, vě=
říc, jak jsme pravilí, že Bůh nechce nic jí=
ného než naše dobro. Posilujte se Kristem
ukřížovanýma nebojte se,Jiného nicvám
nepravím, než aby všechny vaše čínybyly
konány s láskou a bázní Boží. Pomněte,
že jest vám zemříti/a nevíte kdy; a oko
Boží jest nad vámí a pozoruje všeckyva=
še činy. Sladký Bože,dej nám raději smrt,
než abychom tebe urazili. Chválen buď
Ježíš Kristus.
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LIST 39.

BRATRUJAKUBOVI Z PADUY,
PŘEVOROVI KLÁŠTERAOLIVE

TÁNSKÉHO VE FLORENCI.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie.Vám ctihodný otče v Kri=
stu Ježíši, z úcty k nejsvětějšíSvátostí, já
Kateřina, služebnicea otrokyně sluhů Je=
žíšeKrista,se poroučím v drahocennéKorví
Syna Božího, přejícsi vás viděti v pravdě
sluhou věrným našemu sladkému Špasite=
lí;jak on pravil: »Budete=limíti takovou
víru jako zrnečko hořčičnéa příkážete=lí
této hoře Zdvihni se, zdvíhne se«. A tak
se mí to opravdu jeví, nejdražší otče; ne=
bot duše věrná, jež složila všecku svou víru
a naději na dřevo nejsvětějšíhokříže kdež
nalézáme i Beránka upraženého ohněm
božskélásky, nabývá odtud takové víry,
že nebude nižádné hory, hory totiž nija=
jakého hříchu, ať pýchy či nevědomosti
nebo nedbalosti naší, aby, příikážeme-lijí
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sŽívouvírou mocí onohonejsvětějšího kří
že,aby vůle naše nepohnula horou touod
neřestík ctnosti, od nedbalosti k pilnosti,
od pýchy k dokonalé pravé pokoře,pa=
tříc na Boha poníženého k nám lidem. |
zdvihne se hora nevědomosti, a staneme
seponíženýmiv pravém a dokonalém po=
znání sebesamých, a shledáme, my že ne=
jsme, a tak uvidíme, že jsme činiteli toho,
co není. [ehdy duše v sobězaložená na=
lézá dobrotu Boží s nejvřelejšíláskou,ne=
boť vídí, že ji Bůh miloval v sobě samém
ještě, než ji stvořil; a potom když byla u=
zřela svou bídu a dobrotu Božíksobě, po=
jme nenávist k sobě a lásku k sladkému
Ježíši.
a A ježto vidí, že byl a jest v odbojí proti
Bohu,i když bude činitítodobro, jakémů=
žeme činiti, bude chtíti vykonati na sobě
spravedlnost; a nejenžeseneuspokojí tím=
to konáním spravedlností na sobě,ale za=
touží, aby tvorové se na něm mstilí, přeje
sí od ních snášeti bezpráví, trýzně, opo=
vržení a posměch,a nemůže míti zalíbení
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v ničemjiném než vutrpení a vsnášení ná=
mah s dobrou a pravou trpělivostí.
é Tehdy zjevuje svou víru živou a nikoliv
mrtvou, jakou má; a ukazuje, žesrovnal
vůlisvousvůliBoží.A poručilhorám,aby
sezdvihly, izdvihly se.A setrvalvctností;
i stává se rozsuzovatelem svaté vůle Boží;
z kteréžto vůle se rodí světlo,že cokoli vidí
a cokoli by se mu přihodilo ať od lidí čí
od ďáblů nebo jakkoliv, nemůževidětiže
by to pocházelo odjinud než z této svaté
vůle Boží. A nic oné mysli a oné duši ne=
může býti trýzní; žádného času aní stavu
nechce sí volití po svém, nýbrž jenom, jak
se libí Dobrotě Boží.Vidí totíž, že Bůh jest
svrchovaně dobrý a že nemůže chtíti leč
naše dobro a naše posvěcení; jak praví
sladké zamilované rčeníPavlovo, že vůle
Boží jest, abychom byli v něm posvěcení.
Když tedy duše uzřela tak nevýslovnou
lásku, že, co Bůh činía dopouští, dánojest
nám z obzvláštní lásky, vstává s doko=
nalou horlivostí,aby se oděla a upiala v
to lahodné a sladké roucho, jímž se na=
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plňuje to sladké slovožaltáře: »Okustea
vizte, atd.« A opravdu, nejdražší otče,
tak tomu jest, že neokouší=li ho člověk v
tomto životě láskou a touhou, nebude mu
dáno viděti ho v životě trvalém. O „jak
blažena bude duše naše, budeme=li ho o=
koušeti, odění jsouce v tu svatou a slad=
kou vůli! Roucho to jest znamením, jímž
dáváme Špasiteli svému na jevo lásku, již
mu přinášíme.A z lásky roste živá víra,
neboťtakovou mám vírua nadějí jak mi=
luji; a milování, láska totiž božská, rodí
dítky ctností živých a nikoliv mrtvých.
Vzhůru tedy, otče, přetvořmesrdce í duší
svou v této dokonalé a rozpálené a nej=
žhavější lásce; skryjme se do ran stráve=
néhosrdceSyna Božího.Zůstávejte vesva=
tém a sladkém milování Božím. Běžme,
běžme,neboťčasjest krátký. Ježíší sladký,
Ježíši (lásko.
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[IST 33.

VELKÉMU OPATOVI ŘÁDU OLI
VETÁNSKÉHOU SIENY.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdražší otče v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám v
drahocenné Krví jeho, přejícsí vás víděti
v nejdokonalejší lásce. [Láska ta nehledá
věcí svých. Jest svobodná a není otrokyní
vlastní smyslnosti; jest obsáhlá a štědrá,
rozšiřujíc srdce své láskou k Bohu a mílo=
váním svého blížního, proto umí něstí a
snášetí chyby tvorů z lásky k Tvůrci, jest
soucitná a nikolikrutá, neboť odvrhla od
sebe to,co činí člověka krutým, totiž lás=
ku k sobě; proto přijímá vlídně s velikou
útrpností bližníhosvého pro Boha; jestbla=
hovolná, mírná a bez hněvivosti; hledá
věcí spravedlivých a svatých, a nikoliv
nespravedlivých; a jak jichhledá, tak jev
sobězachovává; proto skvíseperla spra=
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vedlností v jejich prsou. [áska, lichotí=lí,
nešálí, a kárá=lí, nemá nenávistí aní hně=
vuz ale láskyplně miluje všecky jako syny,
at lichotí čí kárá, ať jakkoliv. Jest mat=
kou, jež počíná v duši dítky ctností a rodí
je pro čest Boží v bližním svém. Její koj=
nou jest hluboká pokora. A jaký pokrm
dává jí tato jejíživitelka? Pokrm světla a
sebepoznání,světlem tím poznala svou bí=
du a křehkou smyslnost, příčinu všeliké bí=
dy.Poznáním tím se pokořujea pojímáne=
návist k sobě, a tou živí v sobě oheň bož=
ské lásky, poznávajíc nevýslovnou do=
brotu Boží,která jest začátek a konecvšeho
jejího poznání.[Nabyvši toho světla a po=
znání, oblibujesitento pokrmjejž Bůhnej=
více miluje, to jest tvorstvo jeho, jež stvořil
k obrazu a podobenství svému; a tak je
milovalže svéhojednorozenéhoSyna vy=
dal na smrt, aby usmiříljeho hněv a vy=
trhl je z dlouhé války, do níž dostalo se
proviněnímAdamovým,a aby vesvénej=
sladší Krví umyl tvář duše, jež svým pro=
víněním byla všecka zhyzděna. On byl
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naším smíremanaším prostředníkem mezí
Bohem a námí, vzav na sebe rány spra=
vedlnosti. Byl naším lékařem, jenž příšel
uzdravit lidské pokolení, jež leželonemoc=
no,jak práví slavný apoštol Pavel. Jest
našíposilou,davsenámza pokrm.Toslad=
ké Slovo, aby naplnilo poslušnost a vůli
Otce svého v tvorstvu, běželojako zamí=
lované kstolu nejsvětějšíhokříže,tam jedlo
pokrm duší podstupujíc trýzně, potupy a
opovržení a poslézepotupnou smrt; otví=
rajíc tělo své, jež se všech stran vylévalo
Krev.To vše ukazuje lásku, kterou má Bůh
k člověku; proto duše, jež jest v lásce, ob=
libuje sí pokrm duší a nechce ho již bráti
jinak, než ho bral Kristus sladký a dobrý
Ježíš, to jest žádá si s ním spolu trpěti, a
proto s radostí snášíhlad a žízeň,pohany
a opovržení, útrapy od lidí i od dáblů.
Tento Beránek sneslnáš nevděk, neustou=
pív zpět, jen aby dovršil naše spasení.Pra=
vím, že duše, která jest v lásce, v tomi ve
všem ostatním chce se, pokud je ji to mož=
no, připodobniti jemu a následovati jeho
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šlepějí.Slaskavostí příjímá pod křídla své=
ho milosrdenství toho, kdo jí ublížil, ví=
douc, že Dobrota Božíjí učinila totéž. Jak
jest sladká tedy tato matka láska! Jest
jaká ctnost, která by nebyla v ní? Niko=
liv. Ona není temnotná, jelikož vůdcem
jejím jest světlo nejsvětějšívíry, kteráž jest
zornící oka rozumu, jenž řídí cít k tomu,
co má milovati,stavě mu za cíl lásku, kte=
rou Bůh má k němu, a nauku Krista ukři=
žovaného. Proto cit, jenž světlem uviděl,
že jest mílován, jest nucen milovati svého
Tvůrce, v pravdě, a projevuje to tím, že
následuje nauky pravdy. Slušítedy za=
jisté povstati ze spánku nedbalostí a ne=
vědomostí a s horlivostí hledati jí v Krví
Krista ukřižovaného; neboťv Krví senám
představuje ten sladký a milostný oheň.
Tímto způsobem získáme život milosti, ji=
ným však nikoliv.

« Proto jsem vám pravila, že sí vás přejí
vídětí v nejdokonalejší lásce, kterou má
míti každý rozumný tvor v sobě, chce=lí
okoušeti Boha v životě trvalém. Mnohem
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více však jsou povinní jí míti, a jest jí za=
potřebí těm, kdo řídía spravují duše; ne=
boť jest to tak veliké břímě,že kdyby byli
zbavení lásky, nenesli by toho jha bez u=
rážky Boha.Nesmí býti vlažná aní nedo=
konalá láska představeného, ale doko=
nalá snejvětšímžárem lásky a touhou po
spáse poddaných. A musí v světle roze=
znávání uměti dávat každému, kolik u=
nese; laskavě káratí, číně se nemocným s
nímí a zároveň lichotěi káraje podle to=
ho,jak žádá spravedlnosta milosrdenství;
musí hledatí zbloudilé ovečky, a když ji
nalezne, vložiti si ji na bedra, nesa bře=
mena jejina sobě, a radovatí sea vystro=
jití slavnost nad ovečkounavrácenou do
ovčince.

« K téradosti vás vybízím, nejdražší otče,
vůči ovečcevaší, jež tak dlouho byla ve
stádě s ostatními;jest to Bratr P.jenž nyní
jest mnichem u Svatého Vavřince; a zdá
se, že pokořívší se k přijetí metly sprave=
dlnosti, chce se vrátití do svého ovčínce
pod poslušnost řádovou a vaší. Více ne=
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pravím. Zůstávejte ve svatém a sladkém
milování Božím.Ježíšisladký, Ježíši lásko!

LIST 34.

PŘEVOROVI BRATŘÍOLIVETÁNŮ
| U SENY.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejmilejší a nejdražší otče
pro úctu k nejsvětějšíSvátosti, a bratře v
Kristu sladkém Ježíší. Já Kateřina, slu=
žebniceaotrokyněsluhů Ježíše Krista, píšu
vám v drahocenné Ktvi jeho, přejícsívás
viděti tím pastýřem dobrým a zmužilým,
byste pásl a spravoval s dokonalou bed=
livostí ovečky sobě svěřené,uče se od slad=
kého Mistra pravdy, jenž položilživot za
nás ovečky, jež jsme byly mimo cestu Mi=
losti. Toho ovšem, nejsladší bratře v Kristu
sladkém Ježíši, nemůžete činiti bez Boha,
a Boha nemůžeme míti na zemí;avšak vi=
dím tu jeden sladký prostředek: když to=
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tíž jste srdce nízkého a malého, chci, aby=
ste učinil jako Zacheus, jenž jsa maličký
vylezl na strom, aby uviděl Boha. Za tu
horlivost sízasloužil toho sladkého slova,
řkoucího: »Zachee, jdi do domu svého,
neboťdnes musím steboupojisti.«[aktře=
ba inám činiti, jsouce tedy malí, úzkého
srdcea nepatrně lásky,vystupmenastrom
nejsvětějšíhokříže.[am uzříme a dotkne=
meseBoha ; tam nalezneme oheň jeho ne=
vystihlé milostí a lásky, jenž-ho poháněl
až k potupám kříže, vyzdvihl do výše,
vyhladověl a naplnil žíznípo cti Otcově
a naší spáse.
« Vizme tedy našeho sladkého a dobrého
Pastýře, jenž dal život svůj s tak lačnou
touhou a žhavou láskoů, nedbaje svých
trýzní aní našt netečnostia nevděku k tak
velikému dobrodiní, aní výčitek Zidů, ale
jako zamilovaný, poslušný svého Otce s
největší uctivostí. Snadno tudíž, budeme=
lí chtiti může sena nás vyplniti ono slovo
(nestrhuje=lí nás naše nedbalost), tím že
vystoupíme na strom, jak pověděla slad=
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ká ústa Pravdy: »Až budu vyzdvížendo
výše, všecko potáhnu k sobě«. A tak 0=
pravdu se stává, že duše, jež vystoupla,
vídí se řinoutiídobrotu a moc Otcovu,
kteroužto mocí dal krví Syna Božího silu,
smývatí naše nepravosti. [am vidíme po=
slušnost Krista ukřižovaného, jenž z po=
slušností umírá, a koná tuto poslušnost S
takovou touhou, že větší jest mu trýzeň
touhy než trýzeň tělesná. Vidětí milosti=
vost a oplývající hojnost Ducha Svatého,
totíž tu lásku nevýslovnou, jež ho držela
příbita na dřevě nejsvětějšího kříže,že aní
hřeby aní provaz by ho nebyly mohly u=
držetí připoutána, kdyby nebylo bývalo
pouta Lásky. Bylo by věru z diamantu
srdce, jehož tvrdost by nezjihla tak ne=
smírnou láskou. A opravdu srdce zraně=
né tímto šípem vzepne se veškerým svým
úsilím, a nejen že člověk v sobě jest číst,
ale čista jest i duše, pro kterou Bůh vše=
cko učinil. A řekl=libyste mí: »Já nemo=
hu vystoupiti, neboťjest to velmi vysoko«,
pravím vám,že udělal stupně na svémtě=
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le.Pozdvíhnětenáklonnost k nohámSyna
Božího a vystupte k srdcí, otevřenému a
strávenému pro nás; a dospějete k míru
jeho úst a stanete se chutnatelem a pojí=
dačem duší; a tak budete pravým pastý=
řem,že dáte život za ovečky své. Hledte,
abyste vždy měl oči nad nímí, by neřest
byla vykořeněna, a sázejte v ních ctnost.
a A posílám vám dvé nových oveček:po=
přejtejim útulku cely i studia, jsouťto dvě
ovečky, jež uživíte bez námahy, a budou
vám velikou radostí a útěchou. Nic jiné=
ho vámnepravím. Posilujte sevěspolek,ví=
žice se poutem lásky, stoupajíce na onen
stromnejsvětějšíkde spočívajíplody ctno=
stí, uzrálé na těle Syna Božího. Běžte s be=
dlívostí. Zůstávejte ve svatém a sladkém
milování Božím.Ježíši sladký,Ježíši lásko.
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LIST 35

BRATŘÍM MIKULÁŠOVI Z GHIDY,
JANOVI ZERRIMUA MIKULÁŠÍ
JAKUBOVUZVANNUZZIA,OL

VETÁNŮM.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. [Nejdražší synové v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píší vám v
drahocenné Krvi jeho, přejícsi vás viděti
následovníky pokorného a neposkvrně=
ného Beránka, kterého nám nyní předsta=
vuje svatá Církev v takové pokořea něž=
ností, že každé lidské srdce mělo by ztoho
omdlévati a pokořovatí a tlumitísvou pý=
chu. Toto pacholátko přišlo,aby nám u=
kázalo cestua nauku pravdy; neboťhří=

chem Adamovým byla cestapřervánatou
měrou, že nikdo nemohl dojíti cíleživota
věčného. Proto Bůh Otec, pužzenjsa ohněm
svélásky, poslal námŠlovo jediného Syna
svého, jež přišlo jako vůz ohnivý, zjevujíc
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nám oheň nevýslovné lásky a mílosrden=
ství Otce věčného; učí nás nauce pravdy
a ukazuje nám cestu lásky, jížto semáme
držeti. Proto pravilo: »Já jsemcesta, prav=
da a život; kdo kráčí skrze mne, nekráčí
temnotou, ale dojde světla.«A tak tomu
jest; neboť kdo následuje v pravdě cesty
této, nabývá odtud života Milostia kráčí
sesvětlemnejsvětějšívírya světlemtímdo=
spívá kvěčnému patření na Boha.Kde nás
naučilo této naucetosladké a rozmiléSlo=
vo? Na stolci nejsvětějšího kříže. A tam
umylonám tvářduše naší svou drahocen=
nou Krví. Pravím, že nás naučilo cestě [ás=
ky a nauce ctnosti.Ukázalo nám,jak má=
me milovati,abychom nabyli života: Jsme
tedy povinnía zavázáni následovati ho;
a kdo ho nenásleduje cestou ctnosti,užtím
jej pronásleduje neřestí.Mnozí tedy chtějí
pronásledovati a nikolinásledovatí a ne=
chtějí kráčetí za ním, nýbrž před ním, dě=
lajíce si zhola jinou cestu, to jest, chtějíce
sloužitiBohua mítictnost bez námahy. |,eč
klamou se,neboť on jest cesta. [Lídětakoví

189



ňejsousílníani vytrvali,ale ochabují av
čas boje odhazují zbraň, zbraň totiž po=
korné a ustavíčné modlitby s rozohněnou
láskou, a dýku vůle, která slouží obraně.
Dýka ta má dvojí ostří, a to nenávist k
neřestia lásku kctnosti. A tasífirukousvo=
bodné vůle a vráží do nepřítele.A tak,
přípraviv se o zbraň, jež odolávala ra=
nám mnoha pokušení, obtíží tělesných a
pronásledování lidských,a vydav dýku,
jíž se bránil ostává přemožena ubit, z če=
hož neklidí slávu, nýbrž ostudu a zahan=
bení.A to všeho potkává, protože nená=
sleduje učení Slova, ale pronásleduje je,
chtěje kráčetí jinou cestou nežli šlo Ono.
dNužedlužno seho nám držetí a milovatií
jej upřímně v pravdě, ne z bázně před tre=
stem, jenž stíhá toho, kdo nemiluje, aní z
ohledu na prospěcha zalíbení ježnachází
duše v lásce, ale jen proto, že svrchované
Dobro zasluhuje, aby bylo námi milová=
no.Máme ho tudíž milovati, kdybychom
ani neměliz toho užitku; a kdybychomí
neměli škody nemilujíce, přece máme mí=
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[ovati.Tak činilon,neboť miloval nás,aníž
byl námi milován, a ne z prospěchu, jehož
bysemu snad dostalo, aní pro škodu,kte=
rou by snad utrpěl, nemiluje nás; jestiťon
Bůh náš, jenž nemá nás potřebí; i není mu
naše dobro na prospěcha naše zlo nenímu
na škodu. Jelikož tedy nás miloval pro
svou dobrotu, taki nám jest ho milovatí
jen pro jeho dobrotu. A prospěch, který
nemůžeme přinášetí Bohu, třeba přinášetí
bližnímu našemu a milovatiho s láskou;
a nezmenšovatií lásky k němu pro nějaké
bezpráví, které by nám způsobil, aní pro
jeho nevděk. Ale buďme stáli a vytrvali
v lásce k Bohu ik bližnímu; neboť tak či=
nilo to sladké a rozmilé Slovo, jež nemys=
lilonanicjiného než na čestOtcovua naše
spasení; a nepovolilo v chůzí ani v běhu
na potupnousmrtkříže pro nášnevděk (vi=
dělotť,kterak zhrdáme jeho Krví), ani pro
trýzeň nebo potupy, vnichžse viděloProč?
Protože jeho základem bylo milovati nás
jen pro čest Otcovu a naše spasení.
«Toťtedy cesta, jíž nás naučilo, davší nám
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nauku pokory a poslušnosti, trpělivosti ,
síly a vytrvalostí. INenechaloť jha posluš=
nosti, jež přijalo od Otce, ani spásy naší,
pro nějakou trýzeň; ale s takovou trpěli=
vosti, že nikdo nezaslechl jeho hlasu v ni=
jakém reptání. Silnýa vytrvalý až do po=
sledku kdy vrátilnevěstu pokolenílidské=
ho do rukou Otce Věčného.Vidíte tedy,
synové moji, že vám ukázal cestu a vyučil
vás nauce. Jest vám tudíž následovatí ji
zmužile a beze vší bázně otrocké, avšak
sbáznísvatou,sživounadějía vírou;vždyť
Bůh nevloží na vás většího břemene, než
můžete unésti. A s tou vírou třeba odpo=
vědětidáblovi když by vámnahánělstra=
chu v mysl, říkaje: »[ěch bojův a námah
řádových a jha poslušnosti, toho ty ne
sneseš«, nebo: »Lépe, abys odešel a žil v
lásce obecné. Nebo vstup do jiné řehole,
jež by tí byla snadnější než tato, a budeš
mocilépespasití svou duší.« [Nevěřtetomu,
alese světlem víry vytrvejte ve stavu svém
až do smrti. Již jste pozdvížení, nejdražší
synové, dobrotou Boží z hnísu světa, a
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vstoupili jstedo (odičky svaté řel ole, byste
se plavilí tímto bouřlivým mořem pohá=
nění pažerní Řádu a ne svými, s kormíd=
lem svaté poslušnosti; a vztyčen mějte sto=

vVev/žárnejsvětějšíhokříže[Napněte naň plach=
tu jeho nejvroucnější lásky, s níž doplu=
jete přístavu spásy, budete=li do ní du=
noutí větremsvaté touhy, nenávistí a od=
porem k sobě, pokornou, poslušnou a u=
stavíčnou modlitbou. Paks tím příznivým
větrem a s vytrvalostí se dospěje do pří=
stavu života věčného.
« Avšak chraňte se,ať vám kormidlo po=
slušnostinevypadne Zrukou, neboť rázem
byste byli v nebezpečí smrti. Jsem jista, že
svlečete=lí své srdce ze sebelásky smyslné

a budete=lí v pravdě odění Kristem ukři=
žovaným,milujíce ho totiž upřímně bez 0=

hleduna trýzeň neb potěchu, jak bylo ře=
čeno, budete pevně státi v loďce Řádu a
držeti se stožáru nejsvětějšího kříže,násle=
dujíce nauk a šlépějípokorného a nepo=
skvrněného Beránka, zapírajíce a ubíjejíce
svou vlastní vůlí ochotnou poslušnosti,by
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níkdy neustala pro nějakounámahu, nebo
pro nesnesitelné nařízení, avšak stále po=
slušní jsouce až do smrti. © slavná ctno=
sti, jež nesešs sebou pokoru! Neboť tak jest
člověkpokorný, jak je poslušný,atak po=
slušný, jako pokorný. ZŽnámkou,že pod=
daný má v sobě tuto poslušnost, jest trpě=
livost; má=li tuto trpělivost, nenapadne
ho zpěčovati sevůli Božíaní vůli předsta=
veného,leda by se mupřikazovalo,co by
bylo urážkou Boží, toho totiž nesmí po=
slechnoutí, jiného však všeho.Ctnost tato
nebývá samotna, když jest dokonalá v
duši, nýbrž provází ji světlo víry, založe=
né na pokoře; neboť jinak by nebyla po=
slušna se statečností a dlouhou vytrvalo=
stí a s drahocennou perlou trpělivostí.
4Nuže takto běžtecestouláskyv pravdě,
držíce se cesty Slova jednorozeného Syna
Božího;a budete následovatí nauky jeho,
byste byli poslušní, běžíce pro čest Boží a
pro spásu svou a bližního k potupné smrtí
kříže, to jest s úzkostlivou touhou přejíce
sí trpětí trýzně, at jakkoliv je Bůh na vás
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sešle,at pokušenímidáblovými číútrapa=
mí tělesnými či křívdamí, jež by vám pů=
sobili tvorové; a všecko budete snášetí z
lásky ke Kristu ukřižovanému až do smrti.
A nebývejte omrzelí pro nějaký ten boj,
jenž by vám nastal ale povězteto svému
představenému.Trpte zmužileazachovej=
te vůli, která by nesvolila. Takto neura=
zíte Boha, ale dočkáte seovoce svých ná=
mah;a tak budete následovati nauky po=
korného a neposkvrněného Beránka, ne=
boťjinak byste umdleli a nevytrvali byste
ve své chůzí, ale každé hnutí by vás srá=
želo k zemi. Proto jsem vám pravila, že sí
vás přejivídětí následovníky pokorného a
neposkvrněného Beránka; neboť jinécesty
jsemneznala a neviděla. A tak jest do=
opravdy; a kdo jinécestyhledá, bývá o=
klamán. Pročežzmužile,nejdražší synové,
plňte vůli Božína sobě,a slib, který jste u=

činili, když jste vyšli z temnot světa a do
světla svaté Rehole vstoupili.
« Budiž vám odporučen Jan, byste zaň
prosili Boha, aby sevrátil dosvého ovčin=
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ce. A vezměte sí z něho příklad, abyste sé
pokořili; a netrpte slabostí srdce. —Ježíši
sladký, Ježíší lásko.

LIST 36.

JISTÝ M NOVIC UM Z ŘÁDU OLL
VETÁNSKÉHO SVATÉ MARIE.

a Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší synové v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši vám v
drahocenné Krvi jeho, přejíc sívás viděti
syny poslušnými až k smrti, abyste se u=
čili od Beránka neposkvrněného, jenž byl
poslušenOtce ažk potupnésmtrti kříže.Po=
myslete, že on jest cestoua pravidlem,jímž
semáte vy a každý tvorříditi. Chci,abyste
si jej postavili jako cíl před očí své mysli.
Uvašte, jak jest poslušné toto Slovo!Ne=
vyhýbá senámaze, kterou trpí od velíké=
ho břemene,ježvložil naň Otec,nýbrž běží
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s největší toužebností. To ukázal přívečeří
Svatého Čtvrtku, kdy pravil: »$ toužeb=
ností jsemtoužil slavitityto Přesnícesvámí,
prvenežbych zemřel.«Zamýšlel totiž sla=
víti přesnícenaplnění vůle Otcovy a jeho
poslušnosti; proto vida čas takřka dovr=
šený (vidělse u mety, kdy měl přínéstisvé
tělo Otci v oběťza nás); raduje sea plesá,
as veselímpraví: »$ toužebností jsemtou=
žil.« To byly Přesnice,o nichž mluvil, dáti
totíž sebe za pokrm az poslušnostik Otci
přínéstí v oběť své tělo. [Neboť jiné přes=
nice Sučedníky svými často slavíl, tako=
vých však nikdy. Ó nevystihlá nejsladšía
nejvroucnější lásko! ty nemyslíšna trýzně
svéanína potupnou smrtsvou,nebotťkdy=
bys na ně myslil, nešel bys s takovou ra=
dostí a nenazýval bys jich přesnicemí.Po=
myslete, synové moji, že tento sladký Be=
ránek jestpravý orel jenžsenedívá nazpět
kzemísvéhočlověčenstvínýbrž upírá zrak
jen na kolosluneční, na Otce věčného;ví=
díť v sobě, že jeho všlí jest, abychom byli
v něm posvěcení. Tohoto posvěcení nelze
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nabýti pro hříchnašeho praotce Adama.
Jest tedy třeba, aby tu byl pro nás ně=
jaký prostředek,a aby nám poskytl něco,
čím by se tato vůle Boží mohla naplniti.
I vidí Slovo, že Otec jeho určil a dal mu
za choť pokolení lidské a přikázal mu z
poslušnosti, ať nám učiní tím prostředkem
svou Krev, aby vůle jeho sena nás napl=
nila a my Krví byli posvěcení.Nužeto jsou
ty sladké Přesnice,jež tento Beránek ne=
poskvrněný slaví; a s největší zaniceností
a touhou zároveň plnívůli Otcovu v nás,
i zachovává a naplňuje svou poslušnost
Ó sladká lásko nevystihlá, ty jsi spojila.
a spodobila tvorstvos Tvůrcem.Učinil ja=
ko se dělá s kamenem, jenž se přitesává ke
kameni, aby když přijdevítr... nechce,by
se poškodil, vkládá tam živé vápno ha=
šené vodou. Ty, Slovo Vtělené, založil jsí
kámen tvorstva; vštípiljsíjejnajeho [vůr=
ce; pojítkem jsi nám učinilKrev, do které
senamisílo živého vápna božské bytnosti
tvým spojením s přírozeností lidskou; u=
chrániljsí nás mnoha protivných větrů síl=
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ných bojů a pokušení a mnoha trýzní a
muk, ježnám působí dábel, tvorové a tělo
naše,kteřívesměsjsounašimiodpůrcí aza=
bíjejí naší duši. Vidím, sladká Pravdo pr=
votní, že Krví, kterou jsinám dala za po=
jitko, zeď ta sestala tak silnou, že žádný
vítr protivný jí nestrhne. Věru tedy tvor=
stvo má důvod, nejsladší | ásko, aby mí=
Jovalo jen tebe a nebálo se, byťpřišlo na
ně jakékoliv mámení.
«[ak vásprosímsynové mojívKristuslad=
kém Ježíši, nebojte se nikdy, důvěřujíce v
Krev Krista ukřižovaného. Ani pro hnutí
a mámení nepovolujte, aní ze strachu, že
nebudete mocívytrvatí, ani z bázně před
námahou, jížby vám snad způsobilo sná=
šení poslušnosti a Rádu vašeho, a pro nic
z toho, co by se mohlo státi, nikdy se ne=
bojte.Zachovejtejenv sobědobrou asva=
tou vůli, kteráž jest té zdi pánem, a bod=
lem svobodného rozhodnutí může jizbo=
řítíi zachovati podle toho, jakse líbípánu
dobré vůle.

«Nuženechci, abyste seještěkdy báli,od=
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ložte každou bázeň otrockou. Rcetepodle
sladkého a oblíbeného výroku Pavlova,
odpovidajícevlažnostisrdceašalbámdá=
belským: »Snášej dnes, duše má. Pro Krista
ukřížovaného všecko snesu; neboťtouhou
a láskou jest ve mně, kdo mne posiluje.«
Milujte, milujte, milujte. Opijejte se Krví
toho sladkého Beránka, jenž zpevnil vám
tvrz vaší duše, vytrhl jí z otroctví zvrhlé=
hotyrana ďábla; dal vám jisvobodnoua
paní, neboťnení kdo by jí mohl vzítipan=
ství, nechce=li ona. —A to dal každému
tvoru.
«Pozoruji však, žebožská Prozřetelnost vás
usadilado loďky,abysteneumdlelívmoří
bouřlivémtohoto temného života; toťsva=
tý a pravý Rád. Lodka ta je řízena jhem
svaté a pravé poslušnosti.Povašte,jak ve=
liká jest milost, již vám Bůh učinil, znaje
slabost vašich paží. Kdo totiž jest ve světě,

plaví sepo tomto mořísvými pažemí; kdo
však jest ve svatém Rádě, plaví se pažemí
jiných. Je=li opravdově poslušen,netřeba
mu vydávatí počet ze sebe,nýbrž Řád jej
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budevydávatí; neboťzachovával posluš=
nost svému představenému.' Po tom po=
znám,že následujete Beránka zabitého,
budete=lí poslušní. Řekla jsem vám již, že
chcí, abyste se učili od sladkého a dobré=
ho Ježíše,jenžbyl poslušenaž k smrtiana=
plnil vůli Otcovu a jeho poslušnost; tak

chce Bůh, abyste činili i vy, abyste plnili
jeho vůli, zachovávajíce svůj Rád, majíce
jej před sebou jako zrcadlo. Raději voliti
smrtnežlipřestoupitikdy poslušnost před=
stavcného.Mějteseovšemna pozoru,kdy=
by se někdy stalo, (což Bůh svou milostí
zmaříž) a představený příkazoval|, co by
bylo mímo Boha; v tom nesmíte poslech=
noutí, a ani já toho nechcí; neboť se ne=
sluší, aby tvor poslouchal mimo Tvůrce.
Ale ve všemjiném rádi vždy poslouchej=
te.Nemyslete nasvou útěchu aní duchov=
ní aní časnou.
« To vám pravím, protože někdy ďábel
nám ukazuje věcí pod rouškou ctností a
větší zbožnosti. Budeme chtíti místo í čas
po svém, říkajíce: »V tom čase a místě mí=
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vám víceútěchy a pokoje ve své duši«.Po=
slušnost někdy nebude chtíti. Pravím, že
chci,a že povinní jste, abyste následovali
poslušnosti spíšenežli svých útěch. Pomy=
slete si, že jest to skrytý klam, jenž potká=
vá všecky služebníky Boží, že pod zámin=
kou lepšího sloužení Bohu neslouží Bohu.
Vězte, že jen vůle to jest, která neslouží
aslouží.Máš=lity,řeholniče svouvůli dá=
bel ti ji nezjeví věcmí hrubými z vnějšku;
neboť jsí je již zanechal, opustiv svět, ale
vložítiji svěcmiduchovními, říkaje:»Zdá
se mí, že jsem u větším pokoji a u větší [4s=
ce Boží, jsem=li na tom místě a ne na ji=
ném«. A aby toho dosáhl, vzpírá se po=
slechnouti, a i když to musikonati, koná
to s bolestí. A tak chtěje pokoj, zbavuje
seho. Lépe tedy jest odstraniti vlastní vůli

a nicnemyslitina sebe; a jenviděti na so=
bě plněnívůle Božíasvatého Rádu a plně=
ní poslušnosti svého představeného. Jsem
jista, že budete orlíky, učícímise od orla
pravého. Lidé světa, kteří se odlučují od
vůle svého Tvůrce, počínají sí takto: když

208



Bůh na ně sešlenějaké soužení a pronásle=
dování, říkají: »Já sí toho nepřejí; ne tak
pro bolest, jako proto, že se mí to zdá pří=
čínou mého odklonu od Boha.« Jsou však
na omylu,neboťjestto klamný pocit smy=
slový, že se obluzením dábelským vyhý=
bají utrpení, a více se tu bojí utrpení nežli
urážky Boží. každým tedy stavem zkou=
ší dábel tento klam. Dlužno tudíž zapí
ratí tuto našívůli.ídé světštíposlušníza=
chovávají přikázání Boží, řeholníci mají

poslouchati příkázáníirad, jak slíbilisva=
tému Rádu. Nuže vzhůru, synové moji!
poslušní až k smrtí s pravými a opravdo=
vými ctnostmí.Považte,že jak budete po=
korni,tak budete poslušni;neboťz posluš=
nostípramenížíla pokory,az pokory po=
slušnost; a obě vycházejí ze zdroje nej=
vroucnější lásky. [ento zdroj lásky vyve=
dete z boku Krista ukřižovaného. Tamchcí
abyste jinašli, majicetam místoa příbytek.
Víte, že řeholník, jenž jest mimo celu, jest
mrtev, jako ryba, která jest mimo vodu.
Proto vám pravím o cele boku Kristova,
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kde naleznetepoznání sebeijeho dobroty.
«Nuže vstaňte s největšía roznícenou žá=
dosti: jděte, vstupte a přebývejtev tomto
sladkém příbytku; a nebude dábla aní
tvora,jenž by vám mohl vzítíMilost nebo
zabránit, byste nedošli svého cíle, vidění
a požívání Boha. Nic jiného vám nepra=
vím.Poslouchejteažkstnrti,následujíceBe=
ránka, jenž jest cestou a pravidlem. Kou=
pejte sev Krví Krista ukřížovaného, skrý=
vejte se do ran Krista ukřižovaného. Zů=
stávejteve svatém asladkém milováníBo
žim. Milujte se, milujte se vespolek. Ježíší
sladký, Ježiší lásko.

LIST 37.

BRATRUMIKULÁŠOVI Z GHIDY,
Z ŘÁDU OLIVETÁNSKÉHO.
(DIKTOVÁN U VYTRŽENÍ)

« Jménem Ježíše Krista ukřížovaného, a
sladké Marie. —Nejdražší synu v Kristu
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sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnícea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám v
drahocenné Krví jeho, přejícsí vás víděti
obyvatelem cely poznání sebe a dobroty
Boží k vám, kterážto cela jest příbytkem,
jejž nosí člověk s sebou, kamkoliv jde. V
té cele nabývá se pravých a skutečných
ctností, a zvláště ctnosti pokory a nej=
vroucnější [ásky.INeboťpoznáním sebedu=
še se pokořuje, poznávajíc svou nedoko=
nalost, a že není; ale vidí, že bytí svédo=
stala od Boha.Jakmile pak poznává do=
brotu svého Tvůrce na sobě,odvděšuje se
mu zasvébytí avšelikou milost založenou
na bytí; a tak nabývá pravé a dokonalé
lásky, miluje Boha celým srdcem a celou
náklonností a celoudušísvou. A když mí=
luje, pojímá takovou nenávist k vlastní
smyslnosti, až z nenávisti k sobě jest rád,
že Bůh chce a umí ho trestatí za jeho ne=
pravosti, buď sí to způsobem jakýmkoli.
Takový člověk se stává hned trpělívým v
každém soužení„ať naň přichází 2 nitra čí
z vnějšku. Má=lí je totiž z nitra z rozlič=
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ných myšlenek, snáší je dobrovolně, po=
kládaje seza nehodna pokojea klidu my=
sli, jaký mají jiní sluhové Boží,a pokládá
se za hodna utrpení a za nehodna ovoce,
jež následuje po utrpení.
« Odkud semu toho dostává? Ze svaté=
ho sebepoznání. Kdo poznává sebe, po=
znává Bohaa dobrotu Božík sobě,a proto
miluje. Čím setu kochá ona duše? Kochá
sesnášením pro Krista bez víny ukřižova=
ného; a nedbá pronásledování světa aní
utrhánílidských; alejejí rozkoší jest snáše=
tí chybysvého bližního.A snaží sev prav=
dě nésti obtíže Řádu, a radějí by zemřel,
nežli by přestoupil jho poslušnosti, avšak
stále jestpoddánnetoliko představenému,
ale i tomu nejnižšímu,který zde jest. Ne=
domýšlí se totiž nic o soběa nepokládá se
za níc,proto seopravdově poddá každé=
mu člověku pro Krista ukřižovaného, ne
však poddaností z pohodlí nebo z hříchu,
nýbrž z pokory a z lásky k ctnosti. Prchá
styku sesvětem a sesvětskými osobami; a
prchá vzpomínce na příbuzné (neřku-lí,
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aby se snimi stýkal) jako jedovatým ha=
dům. Oblíbil sicelu a kochá se pěnímžal=
mů s pokornou a ustavíčnou modlitbou;
a cela se stala mu nebem. A raději bude
v cele s trýzněmí a mnoha boji s dáblem,
nežlí mímo celu v pokoji a klidu.
« Odkud má toto poznání a tuto touhu?
Dobyl je a získal v celesebepoznání ;kdy=
by totiž nebyl prve měl tohoto příbytku
nitrné cely, nebyl by zatoužil po cele sku=
tečné a nebyl by síji zamiloval. Ale že u=
víděl a poznal v sobě, jak nebezpečno jest
pobíhatí a zdržovatí se mímo celu, proto
jí miluje. A věru mnich mímo celu umírá,
jako ryba mímo vodu.O, jak nebezpeč=
nojestmníchu vycházeti! Jaké sloupyjsme
vidělipadnoutí pobiháním a zdržováním
se mímo celu,kroměčasu povinného a pří=
kázaného. Kdyby to přikazovala posluš=
nost nebo láska závazná a zřejmá,tím by
duše škody neutrpěla, nýbrž lehkomysl=
ností srdce a bláhovou láskou, kterou ně=
kdy nevědomec -- zmámen ďáblem, jenž
táhne ho z cely —věnuje svému bližnímu.
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Nevidí však, že láska musí mysliti nejptvé
na sebe, že totiž sí nesmí sám uškodití ví=
nou, ani činiti něco, co by mu bránilo v
jeho dokonalosti, pro jakýkoli prospěch,
jejžby snad mohl prokázati blížnímu své=
mu. Čím to jest, že pobyt mimo celu sku=
tečnou jest mu tak škodliv? Tím, že duše,
dříve než vyjde z cely skutečné, vychází
znitrné celysebepoznání; neboťkdyby ne=
byla vyšla, byla by poznala svou křeh=
kost, pro kteroužto křehkost se pro ní ne=
hodilo, aby vycházela, nýbrž zůstala by
uvnitř. Víte, jaké ovoce přínáší toto vy=
cházení? Ovoce smrtí, neboť mysl se tím
rozptyluje, chápajíc seobcování s lidmi a
opouštějíc obcování s anděly.
«Vyprazdňuje semysl ze svatých myšlení
na Boha a plní sezálibou v tvorech; mno=
ha rozmanitými i ničemnýmimyšlenkami
zmenšuje se bedlivost, zbožnost příhodín=
kách a chladne touha v duší. Tímotvírá
brány smyslůsvých; oko totiž, aby vidělo,
co neslušívidětí, uší,aby slyšely,co jest mí=
mo vůli Boží a spásu bližního, jazyk, aby
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mluvil slova prázdná a zapominal mlu=
vití o Bohu.Tím škodí soběí bližnímu,pří=
pravuje ho o modlitbu, neboťv doběkdy
se má zaň modliti, potuluje se; a také o
příklad jejolupuje.Jazyk by tudíž nesta=
čil, aby vypověděl, kolik zla z toho vzní=
ká. A nezpozoruje toho ani, nedbá=li o
sebe; i vyklouzl by ponenáhlu tak, žeby
se odloučil od ovčince svatého řádu. [en

však, kdo zná sebe; vidí toto nebezpečí,
proto utíká do celya tam plní myslsvou,
objimaje seskřížem,se společnostísvatých
učitelů, kteřísvětlem nadpřirozeným jako
opilí mluvili o štědrosti dobroty Božía své
nicotě; a zamilovali sí ctnosti, požívajíce
pokrm cti Boží a spásy duší na stole nej=
světějšíhokříže,podstupujíce utrpeníspra=
vou vytrvalostiaž do smrti.Nuže v té spo=
lečnostimá zalíbení; a když poslušnost by
mu kázala ven, zdá semu to krušným;ale
ač jestvenku, trvá doma svatou a pravou
žádostí. A v cele se.živí Krví a spojuje se
se svrchovaným a nejvyšším Dobrem za=
nicenímlásky.INevyhýbá seaní senevzpí=
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rá prácí, ale jako pravý rytiř jest v cele
na polí bitevním, bráně se proti nepřáte=
lům dýkou nenávistí a lásky a štítem nej=
světějšívíry.A nikdy neobracíhlavy vzad,
nýbrž s nadějí a sesvětlemvíry vytrvává,
až vytrvalostí dobude koruny slávy. Ta=
kový člověkzískává poklady ctnosti, leč
nezískává aniž kupuje toto zboží v jiném
krámě než v poznání sebe, dobroty Boží
k sobě; tím poznáním se stal obyvatelem
cely duchovní i skutečné, neboť jinak ne=
byl by jich nikdy nabyl.
«Pozorujíc tedy na sobě,žejinaktomu ne=
ní, pravila jsem, že sí přejividěti vás oby=
vatelem cely poznání sebea dobroty Boží
k vám. Vězte však, že mímo celu ho ne=
nabudete. Protochci, abyste serychle vrá=
tilsám do sebea byl v cele; a pobyt mímo
celu ať se vám protíiví, leda že by vám jej
ukládala poslušnosta krajní potřeba.A

jití mezi lidí budiž vám jako jíti do ohně,
a obcovánís osobamísvětskýmibudižvám
jako jed. Utikejte se však sám do sebe a
nezatvrzujte se k duší své.Nejdražší synu,
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nechci, abychom ještědále spalí, ale pro=
cítněme v poznání sebe, kdež nalezneme
Krev pokorného a neposkvrněného Be=
ránka. Jiného nicvám nepravím. Zůstá=
vejte v svatém asladkém milování Božím.
Snažně nás poručte převoroví a všem 0=
statním. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 38.

PANÍ ANEŽCE, VDOVĚ PO PANU
ORSOVIMALAVOLTIM.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdražší dcero v Kristu
sladkém Ježíši. JA Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píší vám v
drahocenné Krviíjeho a přejí sí vás vídětí
založenu na pravé trpělivostí, pozorujíc,
žebeztrpělivostí nemožno senámlibiti Bo=
hu. Neboť jako netrpělivost velmi se líbí
dáblovií a vlastní smyslnosti, a neutěší se
než v hněvu, nemá-li, co chce smyslnost,
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tak zase velmí se protíví Bohu. A proto=
že hněv a netrpělivost jsou dření pýchy,
velice se líbí dáblovi. [Netrpělivost maří o=
voce námahy, zbavuje duši Boha, že za=
číná okoušetí závdavků pekla, a potom
vydává ji věčnémuzatracení; neboťv pe=
kle hoří zlá zvrácená vůle s hněvem, ne=
návistí a netrpělivostí. Hoří a nestravuje
se, ale stále se osvěžuje;nikdy totiž v ních
neutuchá, a proto pravím, že senestravu=
je. Strávila ovšem a vysušila v jejich duší
milost;ale nestravujese jejichbytí jak jsme
pravili, proto trýzeň jejich trvá věčně.[ ří=
kají svatí, že zatracencí sí žádají smrti a
nemohou zemřiítí,protože duše nikdy ne=
umírá. Umírá siceMilosti smrtelným hří=
chem,ale neumírá co dobytí. Není žádné
neřestíani hříchu,kterými by sev tomto ži=
votězakoušelozávdavku pekla,jako hně=
vem a netrpělivostí. [akový člověkjest v
nenávistí s Bohem, oškliví sí svého bližní=
ho, a nechcea neumí snášeti a trpětí chyb
svého bližního. A ať se mu řekne nebo u=,
činí cokoliv, hned se tím zvětří; a jeho cit
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se zmítá hněvem a netrpělivostí jako listí
větrem. Sám sobě se stává nesnesitelným,
neboť zvrácená vůle stále v něm hlodá,
baží po tom, čeho nemůže míti, ocítá sev
rozporu s vůlí Boží a s rozumem duše své.
A to vše pochází se stromu pýchy, jehož
dření jest hněv a netrpělivost. A člověk se
stává vtěleným ďáblem; a mnohem hůře
jest bojovati s těmito dábly viditelnými
nežli s neviditelnými. At tedy dobře se ji
varuje každý tvor, mající v sobě rozum.
« Ale všimněte si, že jsou dva druhy ne=
trpělivosti. Jest netrpělivost obecná, spo=
lečná totiž lidem světa; příčinou její bý=
vá nezřízenáláska, kterou chovají samí k
sobě a k věcem časným, jež milují mímo
Boha; že, aby jichnabyli, nedbají, zahu=
bí=lísvou duší a vrhnou=lí ji do spárůdá=
blových. Takovému není pomocí, nepo=
zná=li sebe, že urazil Boha, a nevytne=lí
stromu toho tesákem pravé pokory, kte=
rážto pokora živí lásku v duši.Ta pak jest
stromem milování, jehož dření jest trpěli=
vost a laskavost k bližnímu. Neboť jako.
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netrpělivostdokazuje vícenež každá jiná
neřest, že duše jest zbavena Boha —anoť
záhy se soudí, když jest tam dřeň, že jest
tam istrom pýchy --tak trpělivost doka=
zujelépea dokonaleji než kterákolivjiná
ctnost, že Bůh svou milostí jest v duší.[r=
pělivost, pravím, založená na stromě [ás=
ky, aby totiž z lásky k svému Tvůrcí po=
hrdala světema milovala křivdu, ať při=
chází odkudkoliv.
« Pravila jsem, že hněv a netrpělivost jsou
dvojí: obecné a zvláštní. Promluvilí jsmeo
způsobu obecném;nyní povímozvláštním,
u těch totíž, kteří již opovrhli světem, ale
chtějí býti služebníky Krista ukřižované=
ho svým způsobem, to jest, pokud nalé=
zají v němzalíbení a útěchu. To proto,že
vlastní vůle duchovní není v ních mrtva;
proto žádají a doprošují se Boha, by jim
dávalůtěchy a trápení pojejích,anikolipo
svém; a tak sestávají netrpělivými,když
sejimstává opak toho,co chcevlastní vůle
duchovní. Jest to výhonek pýchy, vyrůs=
tající z opravdové pýchy, jako ze stromu
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vyrážívá stranou stromeček, jenž se zdá
odloučen odněho,a přecečerpá mízu,kte=
rou žije,právě z toho stromu.Tak vlastní
vůle duše, která by ráda sloužila Bohu po
svém; a nemůže=lipo svém, upadá v zá=
rmutek, a ze zármutku v netrpělivost; a
jestnesnesitelnýsám sobě,a netěšího slou=
žití Bohu aní bližnímu. A příšel=liby kdo
k němu o radu nebo pomoc, nedal by mu
leda výčitky; a nedovedl by porozumětí
jeho bídě.Všecko to pochází zvlastnísmyý=
slné vůle duchovní, vyrůstající ze stromu
pýchy, jenž byl uťat,alenebyl vykořeněn.
Utat jest,když již člověkodvrátil žádost
svouodsvěta a přeneslji na Boha, ale pře=
nesljinedokonale; zůstalt dole kořen, ivy=
hnal bokem odnož, a tak vidíme i ve vě=
cechduchovních.Nedostane=lisemu tedy
od Boha útěchy a mysli jeho sezmocní ja=
[ovost a suchopár, ihned se znepokojí a
zkormoutí v sobě; a pod rouškou ctnosti
—ježto se mu zdá, že jest zbaven Boha —
stává sebručounem a zákonodárcem Bo=
ha. Ale kdyby byl opravdu pokorný, s
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pravounenávistí a poznáním sebe,poklá=
dal byseza nehodna návštěvy,kterou Bůh
zavítává do duše, a pokládal by se za
hodna bolestí,kterou trpí, vida sezbaven
útěchy ,nikolivšak milosti Boží.Bolest trpí,
protože musí pracovatí vlastními nástrojí,
a odtud vůle důchovní cítí bolest pod zá=
minkou, aby neurazila Boha, leč to jest
vlastní smyslnost.
« Proto duše pokorná, jež s vášnívou lás=
kousvobodněvytrhala kořenypýchy,za=
přela svou vůli, hledajíc stále čest Boží a
spásu duší; nedbá bolestí, ale s větší ucti=
vostí snáší mysl neklidnou než klidnou,
chovajíc svatou úctu, že Bůhje jítotíž dá=
vá a udílí pro její dobro, aby povstala z
nedokonalosti a dospěla kdokonalosti. To
jest cesta, která k ní dovede, neboťjí po=
znává lépe svou nedostatečnost a Milost
Boží, již v sobě nalézá skrze dobrou vůli,
kterou jíBůhdal zošklivívjísmrtelný hřích.
Mimo to pozorováním svých chyb a pro=
vinění mínulých i nynějších pojala nená=
vístk soběa lásku k svrchované věčnévů=
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lí Boží. Proto je snáší s uctivostí a ráda
trpí vnitř i zevně, jakkoliv Bůh jí popřá=
vá. Jenkdyž můževsoběnaplnitislastvůle
Boží a přiodit se ji, ze všeho se raduje; a
čím více se vidí zbavovanou toho, co mí=
luje, buďto útěchy od Boha (jak bylo ře=
čeno) neb od tvorů, tím více se veselí.Ne=
boť často sestává, že duše miluje duchov=
ně, a nenachází=lí té útěchy a uspokojení
u tvorů těch, jak by sipřála, nebo zdá-lí
se jí, že kdo někoho jiného miluje neb u=
spokojuje více nežli ji, upadá tím v bolest
a rozmrzelost, v reptání na bližního a v
křívé souzení, posuzujíc smýšlení a zámě=
ry služebníků Božích, a zejména těch, od
níchž má utrpení. Tím se stává netrpěli=
vou a mysli,nač nemá mysletí, a jazykem
mluví, co nemá mluviti. A chce ještě pěs=
tovatitakovými bolestmipošetíloujakou=
sí pokoru, jež má barvu pokory, ale jest
výhonkem pýchy, vyrážejícím zboku,iří=
ká sí: »[Nechci se již dávatí s ními do řečí
ani se s nímí ostouzeti. Budu zticha a ne=
budu aní jim aní soběpřipravovati bole=
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stí.« A žije na zemí v jakémsi zvráceném
hněvu. Ze jest to hněv, pozorovati jest z
hlodů, jež cítí v srdcí, a z reptání jazyka.
INeslušíjí tedy takto činiti, neboť tak by
neodstranila kořání ani by neodřízla po=
stranního výhonku, jež brání duši,aby ne=
dospěla k svédokonalosti,v níž započala.
Má však sesrdcemsvobodným, sesvatou
nenávistík soběa snyjicítouhoupocti Bo=
ží a spáse duší a se zanícením pro ctnost
v své duši, vrhnoutí se k stolu nejsvětější=
ho křížea jisti tento pokrm, a hleděti, jak
získatictnosts bolestía potem,ane svlast=
nímí potěchami, ni od Boha ní od tvorů;
následovatí šlépějía nauky Krista ukří=
žovaného a říkati sobě s velikou výčít=
kou: »Nesmíš, duše má, jež jsi údem, krá=
četí jinou cestou než hlava tvá. Nemístno
jest„abypod hlavou trnímzbodanou by=
ly údy choulostivé.« A kdyby z vlastní
křehkosti, a šalbou dáblovou přikvačilí
vichrové mnohých hnutí srdce, způsobem
právě řečenýmnebo jinou cestou, má duše
vyskočiti na své svědomí a držetí si rozum
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a nedopustití, aby poklesl, a nebyl ztre=
stán a vyléčen nenávistí a odporem k so=
bě samé. A tak vyrve kořen, a odporem
ksobězapudí odpor kbližnímu, budeseví=
ce rmoutití nad nezřízenou citlivostí srd=
ce a myšlenek nežli nad bolesti, které by
ji byly údělem od tvorů, nebo nad jiným
bezprávím neb nepříjemnosti,kterou by ji
způsobil.
« Toť ten sladký a svatý způsob, jehož se
drží ti, kdož jsou celírozžhavení Kristem;
neboťzpůsobem tím vytrhlíkořen zvráce=
né pýchy a dřeň netrpělivosti, o níž shora
jsme pravili, že se velmi líbí dáblovi, pro=
tožejest začátkem a příčinouvšeho hříchu;
a jak velicese [líbídáblu, tak sezase velmi
protíví Bohu. Protivíťse mu pýchaa líbí
se mu pokora. A tak velicesemu zalíbila
ctnost pokory Mariiny, že byl přinucen
svou dobrotou darovati jí Slovojednoro=
zeného Syna svého,a ona byla tou slad=
kou Matkou, jež ho darovala nám. Vite
así, že dokud Maria neprojevila hlasem
svéhoslovapokorya vůle své,řkouc:»Ej=
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hle, děvka Páně, staníž mí se podle slova
tvého,« Syn Božísev Ni nevtělil, alesotva
to vyřkla, počala v sobě toho sladkého
a neposkvrněného Beránka, čímž ukazuje
nám ta sladká Pravda prvotní,jak zna=
menitá jest tato nepatrná ctnost, a kolik
získává duše, která s pokorou obětuje a
daruje vůli svouTvůrci.Takto tedy v do=
bě útrap a pronásledování, bezpráví, pří=
koří a potup, jichž se jí dostává od bliž=
ního,a bojůvnítrných a zbaveníútěch du=
chovníchičasných pocházejícíchod [vůr=
ce i tvorů —od Tvůrce ze sladkosti, když
uchvátí k sobě cit duše ; že setehdy nezdá,
že Bůh jest v duší, takové jsou jejich boje
a trýzně, od tvorů pakz obcování a žá=
bavy,anoť se jí zdá, že více miluje nežli
jest mílována —ve všem tom, jářku, duše
dokonalá s pokorou dí: »Pane můj, ejhle
děvka tvá. Děj se ve mně podle vůle tvé,
anikoli podle toho,co já chcismyslně.«A
tak vydává vůní trpělivostí[vůrcí itvor=
stvu i sobě.Zakouší pokoje a klidu mysli;
a ve válce nalézá mír, neboť se zprostila
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vlastní vůle založené na pýše a přijala v
dušísvou Milost Boží.A nosív hrudi mysli
své Krista ukřižovaného a libuje si v ra=
nách Krista ukřižovanéhoa nehledá znátí
nežKrista ukřižovaného;a jejím ložemjest
křížKristaukřižovaného.[am utápí svou
vůlí a stává se pokornou a poslušnou.
« Neniť poslušnosti bez pokory a není po=
kory bez lásky. A to nalézá na Slově,ne=
boť s poslušností k Otcí a s pokorou běží
na potupnousmrt kříže,přibíjejea přípou=
távaje se hřebema poutem lásky a snášeje
vše s takovou trpělivostí, že nebyl slyšán
jeho žalobný křik.[Neboťhřeby nestačily
k tomu, aby udržely Bohočlověka příbita
a přikována na kříži,kdyby ho láska ne=
byla držela. [Nužetoho, pravím, okouší
duše, a proto se nechcekochatí jiným než
Kristem ukřížovaným. A kdyby jí bylo
možno ziskatí ctností, uniknouti peklu a
nabýtí života věčnéhobez utrpení, a na
tomto světě mítí potěchy duchovní čas=
né, nechtěla by jich,ale chce raději bolestí,
trpíc až do smrtí, nežli jinými pocity do=
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jíti života věčného, jen aby se spodobila
s Kristemukřižovaným a byla oděnajeho
potupamí a bolestmi.Nalezlať stůl nepo=
skvrněného Beránka.
« O slavná ctnosti! Kdo by se nechtěl ti=
síckrát vydatí na smrt a podstoupiti vše=
chny trýzně, jen aby ji získal? Tys krá=
lovna, jíž patří všecek svět; ty sídlíš v ži=
votě trvalém, nebotkdyž duše tebou odě= '
ná ještějest smrtelná, ty působíš, že zaní=
ceností lásky bydli s těmi, kteří jsou ne=
smrtelní.

« Když tedy tato ctnost jest tak vynika=
jící a Bohu líbezná a nám a spáse bližní=
ho užitečná, povstaňte, nejdražší dcero,ze
spánku nedbalosti a nevědomosti, odvr=
hnouc slabost a křehkost srdce, aby necí=
tilo žalu aní netrpělivostinad ničím,cona
nás Bůhdopustí, a abychom neupadalí v
netrpělivost obecnouani zvláštní, jak bylo
prve řečeno, ale bychom zmužile, se svo=
bodou srdce a sdokonalou a pravou tr=
pělivostí sloužili našemu sladkému Špasi=
teli. Jinak činíce,ztratilí bychom první ne=

224



trpělivostíMilost, druhou bychom zmařílí
své zdokonalení; a nedospěla byste k to=
mu, k čemu vás Bůh povolal.
« Bůh, zdá se, volá vásk veliké dokona=
losti.Pozoruju to z toho,že vászbavil všech
pout, jež by vám v ní mohla překážetí.
Neboť podle toho, jak já tomu rozumím,
zdá se, že povolal k sobě vaší dcerušku,
jež byla posledním poutemzvnějšku.Vel=
mi jsem tomu povděčna, se svatou sou=
strasti, že Bůhvás osvobodila ji vyvedl z
trápení. [Nyní tedy chci,abyste úplně od=
řízla svou vůli, aby nebyla přípjata než
ke Kristu ukřižovanému. A tak naplníte
vůli svoui přánímoje.A proto jsemvám
pravila,neznajíc jinécesty, jižbyste to na=
plnila,žesí vás přejividěti založenu v pra=
vé a svaté trpělivostí; neboť bez nibychom
nemohli dojítí našeho sladkého cíle. Nic
jiného nepravím. Zůstávejte ve svatém a
sladkém milování Božím.Ježíšísladký „Je=
žiší lásko.



LIST 39.

P.JAKUBOVI MNICHU KARTUZI
ANU V KLASTERÉPONTIGNAN

SKÉEMU SENY.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší otče a bratře v
Kristu sladkém Ježíší. Já Kateřina, slu=
žebnice a otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši
vám v drahocenné Krvi jeho, přejícsívás
viděti založeným v pravé a svaté trpěli=
vosti. Trpělivost ta ukazuje, jsou=lí v duši
ctností živé či nikoliv. Trpělivost se neo=
svědčujeleč v čas útrap; bez soužení se ne=
ukáže tato ctnost, neboť kdo není soužen,
tomu netřebatrpělivostí,protože není,kdo

by mu činilbezpráví. Pravím, že trpělivost
ukazuje, jsou=li ctnosti v duší čili nic.Čím
se ukazuje, že tam nejsou? Netrpělivostí.
Chceš viděti, jsou=lí ctnosti ještě nedoko=
nalé a živ=lí ještěv duší kořensebelásky?
Pohled naň, jaké ovoce se mu rodí v čas
trápení. Neboť rodí=lí se mu ovoce trpě=
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livosti, jest to znamením, že kořen vlastní
vůle jest mrtev a ctnosti jsou žívy; a ro=
dí=lí se ovoce netrpělivosti, z toho přejas=
ně patrno, že kořenvlastní vůle jest vněm
ještě živ —a proto jest ho cititi, neboť co
jest živo, cítí se, co však jest mrtvo, niko=
lív,—actnostísejeví oné duše vzdálenými.
«Ale všimnětesí,žejest dvojínetrpělivost:
jedna působísmrt,protoževycházízesmrtí,
druhá překážídokonalosti, protože vy=
chází z nedokonalosti; jako jest dvojí stav
základní, v jednom jest život, ve druhém
smrt, v těch totiž, kteří jsou ve smrtí smr=
telného hříchu.V takových, když je stih=
ne souženía pronásledování od světa,ne=
boť tento život nemine se bez trápení, byť
byl člověk v jakémkoliv stavu, —rodí se
netrpělivost s nenávistí a odporem k blíž=
nímu,sreptáním na Boha, pokládajíť za
své zlo,co Bůh jim učinilk dobrému a aby
jepřivedldostavu Milosti a zbavilje smrtí
smrtelného hříchu; ale takový, jako ne=
vědomeca ubožák, poněvadž kořenjeho
jest mrtev Mlilosti, plodí mrtvé ovoce ne=
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trpělivosti a tímto známením netrpělivostí
dávána jevo smrťjež jestv jeho duši.Dru=
hánetrpělivost jestta,o nížpravím,že pře=
káží dokonalostí —a tak tomu věru jest —
a ukazuje nedokonalost. A nenapraví=lí
sevtom, může dojíti až tam, že ztratío=
voce svénámahy a bude v ustaviíčnétrý=
zní. Takoví jsou ti, kteří povstali z tem =
noty smrtelného hříchu a žijí v Milost;
alečím to jest?tím, že kořen sebelásky není
v ních ještě mrtev, pročež jsou ještě nedo=
konalí a něžní k sobě, a z něžnosti té mají
k sobě útrpnost. Neboť protože se ještěmí=
luje, lituje sebe, a to, co má v sobě (útrp=
nost k sobětotiž)rádby, aby každý k ně=
mu měl. A nenacházeje, že by kdo měl s
ním soucit, cítí hol; a tak jeden bol sdru=
hým bolem, to jest bol ze soužení, z ne=
moci, z nesnáze duševní neb z pronásle=
dování lidského, ať přicházíodkudkoliv,
sdružený s bolem, který trpí, chtěje, aby
jiní měli s ním soucit, přechází v netrpělí=
vost a často i v reptání proti blížnímu a
v posuzování, že soudí vůli bližního, Ne=
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boť ten často snad i bude míti s ním sou=

cit, a neprojeví mu ho. A to všesemustá=
vá, že kořen sebelásky není v něm mrtev.
Čím seto dokazuje? netrpělivostí, jak jsme
pravili. Zplodilať ovoce nedokonalé; ne
siceovoce smrti, neboť povstal z víny smr=
telné,ale jakýsi odpora bol který mu pů=
sobiútrapy,ivůči bližnímu, ježto semune=
zdá, že by měl s ním ten soucit, jak by sí
přál. [oť nedokonalost, překážejícívzne=
šené dokonalosti mnicha a jiných řehol=
níků, kteřízanechali nedokonalého stavu
lásky obecné, v níž žijí lidé světští, aby.žílí
v Milosti a spělik velké dokonalosti, kdež
jest jim býti zrcadlem poslušnosti a trpě=
livosti, s vůlí mrtvou a nikoli živou.
« Který jazyk by vypověděl, kolik vad z
toho vzchází? nemyslím,žeby to který do=
vedl. Ale tříhlavní z nich vznikají u toho,
kdo neumrtvil své vůle. První jest, že jest
nevěřící, a nevěří světlem živé víry, nýbrž
zastřel mrakem oko svého rozumu, kdež
jest zornice světla víry. A jakmile má tu=
to základní vadu, že totiž zastře chmu=
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rou sebelásky svůj zrak a zatemníl světlo
víry, padá ihned do druhé a do třetí,to=
tíž do neposlušnosti, z níž vzejde netrpě=
livost; a v posuzování, z něhož upadne v
repot. A dobře=lí sipovšimnete, žádná z
těchto tří není sama bez druhé. Nelze te=
dy pochybovatí, že dokud kořensebelás=
ky není v nás mrtev, oko jest zatemněno
a všecko ovoce ctností jest nedokonalé,
neboťvšeliká dokonalost pochází odtud,
abychom zabilí smyslnou vůli a vrátilí ží=
vot rozumu v sladké vůli Boží.
« Je=li tedy živá a nedokonalá, snadno
jest neposlušen Bohai představeného. —
Vždyt kdyby byl poslušen,snášelby ká=
zeň Boží i představeného s náležitou ú=
ctou; ale protože jí není poslušen, nýbrž
neposlušen svůli živou, upadá v netrpě=
livost vůčí Bohu a v neposlušnost. Jestiť
vůle Boží, abychom snášeli trpělivě kaž=
dou kázeň, ať nám ji udílí skrze kohoko=
lív, a s pravou trpělivostí přijímali ji od
něho s tou láskou, s jakou nám ji dává;
neboťcokolivdává nebo dopouští na nás,
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jest pro naše posvěcení, pročež s láskou ji
dlužno přijímati. Nečiníce tak, jsme ne=
poslušníjeho a padámev repot a posu=
zování, s něžnosti k sobě, s pýchou a ne=
věrou,jež chtějísloužiti Bohu po svém.Ne=
boť kdybychom v pravdě věřili, že vše=
cko,co jest,pochází od Boha, vyjma hřích,
a že Bůh nemůže chtiti nic jiného než naše
dobro, jež vidíme a jehož okoušíme v Krví
Krista ukřižovaného, —vždyť kdyby byl
chtěl něco jiného než naše posvěcení, ne=
byl by nám dal takého Výkupce,- jářku,
kdybychom tomu věřiliv pravdě, nebylo
by světlo naší víry zatemněno sebeláskou,
byli bychom poslušní a přijímali bychom s
uctivostí,conámdává, a považovali by=
chom to za své dobro, dané nám z lásky,
jakž tomu i jest, a nikoli z nenávisti. Ale
protože jest v nás nevěra, oddáváme se
žalu a jsme netrpěliviívbolestech, které jest
nám snášetí, a neposlušní představeného,
posuzujíce vůli jeho a ne vůli Boží v něm.
« Neboť začasté představený učinís dob=
rým asvatým úmyslem,coučinívůčípod=
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danému; a poddaný nevěřícía neposluš=
ný bude vše míti za opak. Příčinoutoho
jest jeho pýcha, a že kořensebelásky není
v něm umrtven; neboť kdyby byl mrtev,
věděl by, proč vstoupil do Řádu, aby to=
tíž poslouchal upřímněa bez jakéhokoliv
zaujetí, jako činí pokorný poslušník. A i
kdyby představenýbyl ďábel pravý po=
slušník, cokoliv mu učiní nebo ukládá-lí
mu sebe těžší poslušnost, příjímá vše trpě=
lívě, soudě, že to vůle Božívede předsta=
veného, aby sitakto k němu počínal, bud
žetoho vyžadujejeho spása,nebo aby do=
spělveliké dokonalosti. Proto přijímás po=
kojem a klidem myslí poslušnost a okouší
závdavku života věčnéhov tomto životě.
A jelikož má vůlí mrtvou a odumřel sobě
sesvětlem víry a pravé poslušnosti, okou=
ší sladkého a milostného ovoce trpělivostí
v síle a vytrvalosti až do smrti.Ovoce to
ukázalo, že v pravdě povstal z nedoko=
nalostia dospěldokonalosti.Jakozasene=
poslušný dává na jevo své vady netrpě=
livostí.Odtud vidíme, že se napořád po=
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horšuje, leda že by se vše dařilo po jeho,
a představený činil, co on chce. Ale činí=
liopak,bouříse. Proč?protože jestžív.Ne=
boť kdyby byl mrtev, nepřihodilo by se
mu to. Protojsoutakovíislábi;neboťpad=
ne=li jím jen stéěblopřes cestu, umdlévají.
A příkazuje=li představený, co se mu ne=
libí, bouří se.
4 A je=lí nemocen, jest netrpělív pro něž=
nost, kterou chová k svému tělu. A často
pod záminkou dobra řekne: „Kdybych
měl jinou nemoc, lehčejíbych jí snášel. Ale
tato nemoc jest cosi skrytého, co není ví=
dětí, a proto semí nevěří; a vadí mí v of=
ficíu iv jiných povinnostech řádových, že
nemohu činiti jako jiní.« I nezdá se,že by
tu mohl míti pokoj. [Takový člověk přísvé
nedokonalosti a nepatrném světle jest o=

šálen svouvlastní vášnivostía ohtedemna
sebe. Čím se to jeví? Netrpělivostí, která
se ho zmocňuje, ježto se mu zdá, jako by
jiní neměli s ním soucitu. Chtěl by si vo=
lití čas i místo utrpení po svém. Tak ne=
má jednati, nýbrž má sepokořitípodmoc=
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nou ruku Boží a všecko přijímatí s ucti=
vostí a číniti, co činiti může. A když ne=
může spláceti Bohu ofliciem a jinými po=
vinnými úkony, spláceti trpělivostí. Ne=
boťBůhnežádá na násvíce, nežlimůžeme
činití.

«Ale žádá po náslásku sesvatou touhou,
abychoin s trpělivostí snášeli každou bo=
lesta trýzeň, a to aťv jakékolidoběa na
kterémkoli místě,s nenávistí a odporem k
vlastní smyslnosti.Neboť tak činí, kdož
chtějíbýti dokonalí. A takto bude okou=
šetí ve svých bolestech v tomto životě ží=
vota věčného; a maje bolest, nebude míti
bolesti,ale bolestbude mu osvěženímkdyž
pomyslí, že se může přípodobnití k potu=
pám Kristaukřižovaného.A nebudedtíti
on,služebník, držeti se jiné cesty nežli Pán;
proto bude snášeti s uctivostí, koupaje a
utápějese v Krví Krista ukřiížovaného.Kr=
ví tou, okouší=li ji duše se zanícením [4s=
ky,umrtvuje sevůle její.Mrtva=lijest vůle,
odňata jestvšecka bolest, neboťjediněvůle
to jest, která nám bolesti a trýzně činí bo=
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lestmí;ale mrtva-lí jest naše vůle, ajsme=
lí odění vůli Boží,bolest jest nám rozkoší,
a rozkoš smyslná pro svatou nenávist k
sobě byla by nám trýzní, neboťvíděli by
chom, že cesta rozkoše není cestou Krista
ukřižovaného. Vidí, že i Svatí šlí po ní,
a vidí, že království nebeské, život věčný
seneprodává anineziskává za rozkoš,ný=
brž království Boží nabývá a získává se
dobrovolnou chudobou, snášením bolestí
s rozkoší a mnohým utrpením; a rozkoš se
nám zdá trýzní, jak jsme pravili. Tehdy
vůle shodná svůli Božť,dostává tohozá=
vdavek; a proto jsem pravila,že v tomto
životě okoušízávdavku života věčného.
« Takový člověk pak neupadá do třetí
chybyposuzování,že totiž neposuzujevůli
Boží jinak než spravedlivě a s láskou; a
vida,žejest od Boha milován,příjímá vše=
cko z lásky. A také neupadá v posuzo=
vání vůle lidí ve věcí nebo v jakémkoliv
jejich počínání na světě, ani pro trápení
aní prokřivdyani propronásledováníjež
by mu působili slovy neb skutky. Ale sou=
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dí se svatou rozvahou, že Bůhto dopou=
ští pro jeho dobro,a že oní to činí,aby jej
zkoušeliv ctnosti. Aniž bude kdy souditi
sluhů Božích nebo činů některého tvora;
byti určitěviděl zlo, nevidí ho a nemá ho
viděti, aby soudil nebo huboval, ales ú=
trpností je má nositi před Boha, bera chy=
by bližního na sebe.
« Tak tomu chce cit lásky ; a nechce, aby
sečinilo,jakčinínedokonalí zaslepení ještě
láskou k sobě, takže se zdá, jako by žili
z posuzování tvorů, a to nejen lidí svět=
ských, aleislužebníků Božích, chtějíce jim
určovati způsob svůj, a nejdou=li po je=
jich, horší se na ně. A často pod zámin=
kou útrpnosti vězí v pomluvě. Ten člověk
chceDuchu Svatému dávatí zákon, a ani
toho nepozoruje. Proč toho nepozoruje?
protože jej dábel obestřel rouškou útrp=
ností; jest to však spíšezakořeněná závist
a domýšlivost, která se domýšlí, že ví ně=
co více,nežli útrpnost. Vždyť kdyby to byl
soucit a horlivost o spásu duší a čestBoží,
použil by lásky a vyslovil by se přímoo=
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sobám, pro něžtrpí; a tak by i získal blíž
ního svéhoi radoval by se kdyby byl ve=
likomyslným v pravdě a s pravým osví=
cením, že vidí rozmanité způsoby a cesty“
jimižBůhvede svéslužebníky.Tímzjevuje,
že jest nejvyšší Dobrota a že má z čeho
dávatí. Proto pravil Kristuspožehnaný:
»Vdomě Otce mého jsoupříbytkovémno=
zí«. X který jazyk by mohl vypovědětí,
jak rozmanité jsou způsoby a navštívení
a dary a mílosti Boží, nejen v mnohých
tvorech, ale jen v jediné duši? Neboť jako
ctností jsou rozmanité, třebas všechny se
shodujívlásce,tak jsoupřerozmanítézpů=
soby a mravy služebníků Božích.Ne že by
ten, kdo má dokonale ctnost lásky, neměl
všech ostatních ctností; ale někomu jest
vrozena ta ctnost,jinémuona,a na tu Zá=
kladní ctnost přibírá ostatní. Pročež jiné
způsoby vidíme na tom, kdo sevyznačuje
ctností lásky blíženské a všecek se rozplý=
vá láskou k svému bližnímu; jiný způsob
má ten, kdo síosvojil ctnost pokory shla=
dem po samotě.V jinémjestspravedlnost;
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v jiném jakásí svoboda, s živou vírou, že
není takřka ničeho, čeho by se bál, v ji=
ných kajícnost, že sevěnují zcela umrtvo=
vání svéhotěla; jiný sesnaží zabíjetí vlast=
ní vůli pravou a dokonalou poslušností.
Nuže tak rozmanité jsoujejichzpůsoby a
mravy; a přecekaždý běžív ctnosti lás=
ky. Tím jest, že Svatí, kteří jsou v životě
věčném, všichni kráčeli cestou lásky, ale
rozličnými způsoby ; nejsouť sí navzájem
podobní. A ivpřirozenostiandělské jest
odlišnost; nejsouťvšichni stejní; odtud ta=
ké mezi jinými rozkošemí, jež duše má v
životě věčném,jest ta, že vidí velikost Boží
ve Svatýchjeho,jak rozmanitými způsoby
je odměnil. A ve všech:věcech stvořených
nacházíme tuto odlišnost, to jest, vidíme
je v něčem rozdílnými, neboť nejsou vše=
chny na jeden způsob, třebas byly učině=
ny všeckyz téhož citu, to jest stvořenyBo=
hem v téže lásce.[o jest ta veliká důstoj=
nost, kterou lze vidětí v Bohu, tomu, kdo
má světlo a chce jen trochu poznatí jeho
velebnost; nalezneť ji ve věcechviditelných
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i neviditelných, jak bylo řečeno.Jest tedy
věru bláhový a pošetilý, kdo by chtěl po=
řádati tvory po svéma pohoršíl by setím,
jenž by nešel podle jeho zdání. At tedy
neupadá do tohoto třetíhosouzení„aleat
se raduje a v úctě má způsoby a mravy
služebníků Božích, říkaje sám v sobě s po=

korou: Díky tobě, Pane, za tolik způso=
bů a cest, jež popřáváš a vnukáš svým
tvorům!
aA kdyby zřejměviděl na služebnícíchBo=
žích nebo na služebnícíchsvěta chybu, ať
nese ji s velikou útrpností před Bohem. A
možno-=li laskavě to řícíbližnímu, třeba
to řící.[ak činí,kdo jest dokonalý v lásce
a pokorný, kdo sí nedomýšlí o sobě. Ten
jest doopravdy pevný a nepohorší sesám
pro bolest, kterou jest mu trpětí, aní na
představeném pro těžkou poslušnost, ale
poslouchá až do smrtí ve všem, vyjma v
tom, co by viděl mímo vůli Boží. [Neboť
co by viděl, že by bylo urážkou Boží,ne=
smíčiniti, aleostatní vše.A nedává sepo=
horšítí bližním aní pro bezpráví, které by
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mu způsobil „aniproózpůsoby amraVý roóž=
líčné, které by na ních viděl, ale ze všeho
se raduje a získává a čerpá užitek ctností
lásky blíženské, jež sídlí v duši jeho. Čím
seto jeví? ctností pokory, jež odhalila a
zjevila ctnost v dokonalém a nedostatek
ctností v nedokonalém tím, že na tomto
vídětíjestopak, totižnetrpělivost.Jest te=
dy jistě pravda, že ctnost trpělivostí jest
průkaznou známkou, označující člověka
dokonalého a nedokonalého.
« Vy jste postaven do stavu veliké doko=
nalostí, pročežmáte býti trpělivzpůsobem,
jak řečeno,koupaje a utápěje vůli vlastní
v Krví Krista ukřižovaného. Neboť jinak
bysteškodil svédokonalosti jížsloužitíjste
se zavázal, a tak byste upadl do netrpě=
livostí druhé, o níž jsme sezmínili. A pro=
to jsem pravila, že sí vás přejívidětí za=
loženým na pravé a svaté trpělivostí, a=
bystesevútrapách radoval a okoušelzá=
vdavku života věčného a posléze aby se
vám dostalo ovoce vašich útrap. Pročež
spočíňte na křížíse sladkým neposkvrně=

835



ným Beránkem.Níc jinéhovám népravím.
Zůstávejte ve svatém a sladkém milování
Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 40.

JISTÝMDÍVKÁMSIENSKÝM.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie.—Nejdražší dcery v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám v
drahocenné Krví jeho, přejícsí vás vidětí
služebnicemivěrnýmivašemu [vůrcí avy=
trvalými, abyste se nikdy pro nic neohlí=
žely nazpět, aní pro štěstí, oddávajíce se
přílišnéradosti, ani pro neštěstí, oddáva=
jice se netrpělivosti a hořkosti.
« Ale chci, a prosím vás, ať není nic, co
by vám odnímalo svatou touhu a překá=
želo ji. A aby svatá touha ve vás rostla
a neubývalo ji, chci, abyste otevřely oko
rozumu a poznávaly nevýslovnou lásku
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Boží k vám; neboť z lásky dal vám jed=
norozeného Syna svého, a Syn vám dal
život svůj s takovým ohněm lásky, že sebe
tvrdší srdce musí povoliti ve své tvrdosti.
d[Nužetam upřeteoko svého rozumu pře=
mýšlejíce a rozjímajíce o ceně Syna Bo=
žiho; a v Krví umyjte tvář duše své. At
vstane a procitneze spánku nedbalosti; a
postarejte se,když vstane, aby sepřioděla
bělostí čistoty, a srdcem nejvroucnější [ás=
ky,již všecku naleznete v Krví Beránkově.
A chci,abyste uvážily, dcery moje,že této
čistoty mysli a těla nelze nabýti častým
obcováním s tvory ani náklonností a lás=
kou k ním nebo k věcem stvořeným, vně
vůle Boží,aní sebeláskou a šetrností k své=
mu tělu, ale získává semnohou starostlí=
vostí nočních bdění a modliteb, ustavíč=
nýmpamatovánímnasvého| vůrceastá=
lým uznáváním nevýslovné lásky Boží k
nám. —

« Když duše způsobem tím nabude čísto=
ty, vidouc, že nemůže Bohu prokázati ní=
žádný užitek, rozšířílásku na svého bliž=
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ního, prokazujíc jemu ten užitek, jehož
nemůže prokázatí Bohu, navštěvuje ne=
mocné,pomáháchudým,těší zarmoucené;
pláče s plačícími a raduje se s radujícími,
to jest pláče s těmi, kteří jsou v pláči nad
smrtelným hříchem,majíc s nimi soucit,o=
bětujíc za ně ustavičné modlitby před ob=
ličejemBožím; a raduje se s radujícími, ji=
míž jsou praví služebníci Krista ukřižova=
ného, a stále si libuje v obcování s nimí.
Tak vás prosím,dcery moje,čiňte; atakto
budete služebnicemivěrnými a nikoli ne=
věrnými, a to sí přeje duše má na vás ví=
děti. Jiného nic nepravím. Zůstávejte ve
svatém a sladkém milování Božím. Ježíší
sladký, Ježíši lásko.
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LIST 41.

BRATRUTOMÁŠOVIDELLA FON=
TE, Z ŘÁDU KAZATELUV, KDYŽ
BYLA V KLÁŠTEŘÍKU V SANTO

GUIRICO.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Vám, nejmilejšía nejdražší
otče duší naších v Kristu Ježíši, Kateřina
a Aleksie a všecky naše dcery se porou=
čejí, přejícesí vás vidětí zdravým na duší
í na těle, jak se líbí Bohu.
« Já Kateřina, neužitečná služebnice Je=
žíšeKrista, vaše dcera nehodná nade vše=
cky vaše dcery, mám jen nepatrný hlad
po cti Boží a málo jsem měla na myslí u=
čení, které mí často dal, abych totiž žila
odumřelá svézvrácené vůli. Nepodrobo=
vala jsemvůle té snáležitou úctoujhusva=

"té poslušnosti, jak bych byla měla a mo=
hla. Běda nešťastné duši mé, že jsem ne=
běžela se srdcem zmužilým, objímajíc kříž
svého nejsladšího a nejdražšího ženicha,
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Krista ukřížovaného,ale usedla jsemz ne=
dbalosti a nevědomosti!Lituji toho tedy
a obviňují se Bohu i vám, nejdražší otče.
Prosím vás zbožně, abyste mne rozhřešil a
požehnal mně i všem ostatním.
4A prosím vás ještě,nejdražší otče, abyste
ráčil splnití mé přání, abych vás totiž vi=
děla sjednoceným a přetvořeným v Bohu.
Ale toho nemůžemedosíci, nejsme=lisjed=
nocenisjeho vůli.Ó nejsladšíDobroto věč=
ná,jež jsínás naučila způsobu, jak naléztí
tvou svatou vůli! A kdybychom setázalí
toho nejsladšíhoa rozmiléhoMládence a
nejlaskavějšího Otce, odpověděl by nám
a řeklby takto: »Chcete=li pocitítí a na=
lézti oheň mé vůle, hleďte, byste stále pře=
bývali v cele duše své«.Cela ta jest stud=
ní, mající v sobě vodu a zemí. Zemí, nej=
dražší otče, rozumím naší ubohost a po=

znání, že mysarní sebou nejsme,ale že bytí
svémáme od Boha. © neocenitelná a pla=
noucí lásko! Ktomu přistupuježívá voda,
to jest pravé poznání jeho sladké a pravé
vůle, jež nechce nic jiného, než naše posvě=
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cení. Nuže vejděme do hlubiny této stud=
ně, neboť tam přebývajíce nezbytně po=
známe sebe i dobrotu Boží. Poznávajíce ,
že nejsme, pohrdáme sebou, pokořujíce se,
a vcházíme do srdce spáleného, ztráve=
ného a otevřeného jako okno bez rámu,
jež senikdy nezavírá. A zamíříme=lítam
okem svobodné vůle, kterou nám Bůh dá,
poznáváme a vidíme, že jeho vůle nechce
nicjiného,než naše posvěcení.[Lásko,slad=
ká Lásko, otevři, otevří nám paměť,aby
pojala a podržela tolikerou dobrotu Boží
a pochopila; neboťchápajíce milujeme,mí=
lujíce býváme sjednocení a přetvořenímí=
lováním matky Lásky; prošlijsmea pro=
cházíme branou, jíž jest Kristus ukřížova=
ný, jakož pravil učedníkům svým: »Přijdu
a učiním příbytek s vámí«. A to jest mým
přáním, abych vás viděla v tomto příbyt=
ku a přerodu. [oho sí přejeduše má ve vás
zvláště, a ve všech ostatních. Prosím vás
tedy, byste byl přibít a přikován na kříží.
« Vzkázal jste mi, že jste byl u těla svaté
Anežky, ažejste nás doporoučel jí a všem
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jejím dcerám; byla jsem tím velmí potě=
šena. A jelikož pravíte, že nemáte touhy
vrátiti se a nevíte proč, pravím, že dvojí
může býti toho příčina. Jedna , že duše,
jsouc mocně sjednocena a přetvořena v
Bohu, zapomíná sebea tvorstva; druhá,
když někdo by byl držán na mistě,jež by
mohlo býti příčinounávratu do vlastní=
ho nitra. Jsou=li tyto příčínyu vás, jest mi
to největším potěšením, neboťníčeho jiného
si duše má na vás nepřeje: třebas jsem ně=
kdy myslila a myslím, že má bída a ne=
vědomost jest příčinou toho času, jenž míjí.
Myslím, že nevýslovná láska Boží chce
ztrestati a napravitiímou nepravost. A to
činí z obzvláštní milosti, abych sebe po=
znala.
« Máte, tuším, úmysl jíti někam jinam; í
zdálo semi,že byste nemělnyni odcházeti.
Přece však splniž se vůle Boží a vaše. Dejž
vám Bůh, byste dosáhl toho nejlepšího v
tomto i ve všech ostatních dílech, aby to
bylo ctí Boží a dobrem duše vaší. Chvá=
len buď Ježíš Kristus ukřižovaný. Porou=
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čím vám vaší Kateřinu; Aleksie se vám
velmi vřele poroučí, byste se za ní modlil
a požehnal jí jménem Krista ukřižované=
ho. A prosteBoha za Johannu Pazzovua
za Kateřinu, služebniciaotrokyní vykou=
penou KrvíSyna BožíhoPromiňte mí ,mlu=
vila=lí jsemslova domýšlivá. Bůhvássžeh=
niláskou. Ježíší sladký, Ježíši lásko.

LIST 49.

NĚRIMU DI LANDOCCIO.

vliv
« Jménem Ježíše Krista ukřížovaného a
sladké Marie. —Nejdražší synu v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píší tobě v
jeho drahocenné Krvi, přejíc sí tě viděti v
dokonalétn světlea poznání pravdy věč=
né, aby všecky skutky tvoje byly konány
se světlem a rozeznáním: neboť bez světla
všecko by se konalo ve tmě. A světla to=
ho nebudeš dokonale míti, nezbavíš=lí se
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s odporem chmury lásky k sobě samému.
Nuže příčíňujsesvelkým úsilím abysztra=
til sám sebe a tak mohl získati světlo, a
aby všecko tvoje mínění bylo utopeno v
míněnía chtění sladké Dobroty Boží.Více
nepravím. Zůstávej ve svatém a sladkém
milování Božím.Ježíši sladký, Ježíšilásko.

LIST 43.

PANU KRIŠTOFUDI GANO
GUIDINL

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Vám, nejmilejšía nejdražší
bratře a synu v Kristu Ježíši, já Kateřina,
služebnicea otrokyně sluhů Ježíše Krista,
píšivám v drahocenné Krví Syna Božího,
přejícsi vás viděti jedním z těch pravých
synů, dokonávajícím a plnícímstále dilo,
o němž vám mluví ten pravý Otec nebe=
ský, an dí: »Kdo neopustí otce, matky,
sester a bratří a sám sebe, není mne ho=
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den«. Patrně tedy chce,abychom je opus=
tilí. Nezdá sevšak, že tkví v myslí naší vů=
lezachovávati ta slova, pod záminkou a
výmluvou, že bych si z toho dělala svě=
domí, kdybych ji opustila. Svědomí ta=
kové pochází spíšeod dábla než od Boha,
aby vás zdrželo od stavu dokonalého,do
něhož vás patrně Duch Svatý volá. A ře=
knete=li mí: »Bůh mí poroučí, abych jich
poslouchal,« —ovšem, pokud vás neod=
vádějí od cesty Boží,ale překážejí=lí nám
v ní, musíme kráčetí přes jejích těla a ná=
sledovati pravého Otce s praporem nej=
světějšího kříže.
d Ach,sladký bratře v Kristu Ježiší, velmi
mne mrzí, že se vzpíráš a že nechápeš to=
ho ctihodného stavu. Zdá se mi, že byssí
měl spíše svědomí dělatí z toho, že ji ne=
opustíš, než kdybys ji opustil. Ale když
jest tomu tak, prosím svrchovanou avěč=
nou Pravdu, aby ti držela svou nejsvětější
ruku nad hlavou ařídila těv tenstav,kte=
rý by seji nejvíce líbil. Prosím tě, mějvkaž=
dém stavu a ve všechsvých dílech zrak u=
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přený na Boha, hledaje vždycky jeho cti
a spásy tvorstva; a níkdy ať tí nesejde s
myslicena Krve Beránkovy, zaplacená za
nás s tak velikým ohněm lásky.
« Čo setýče nevěsty,odpovídám vám, že
se nehrubě ráda do toho pletu, protože to
náleží více světským lidem než mně. Přece
však nelze mi odepřítí vaší žádosti. Uvá=
živšípovahu všechtří—všeckyjsoudobré.
Neohližíte=lí se na to, že měla již jiného
chotě, učiňte sí tak, když sejiž chcete pléstí
do toho zlého a zkaženého světa. Nlepoj=
mete=lité vezmětesídceru Františka Ven=
tury di Camporegsi. Jiného nícnepravím.
Prosímsvrchovanou a věčnouLásku, aby
vám dala, co by bylo k většíjejictí a spáse
vaší; kéž sešlena vás oba plnost svéMi=
losti a svésvrchované a věčnépožehnání.
Zůstávejte ve svatém milování Božím.Je=
žiší sladký, Ježíši lásko.
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LIST 44.

PANU ANTONOVI DICIOLO.

vv« Jménem: Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdražší synu v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši vám v
jeho drahocenné Krví, přejícsi vás vídětí
sjednocena svatou touhou v našem slad=
kém Spasiteli, neboťjinak bychom nemohli
opovrhovatí světem ani dojíti dokonalé
čistoty tím, že mysl a tělo své zachováme
ve stavu zdrženlivosti. Neboť duše, jež se
nepříbližuje Bohu a nesjednocuje se v něm
zanícením lásky, nezbytně sespojuje stvo=
ry mimo Boha as rozkošemía zálibamí a
stavy světa; protože duši nemožno žítí bez
lásky, bude milovati buď Boha nebo svět.
AXduše vždycky se spojuje s tím, co mílu=
je, a přetvořuje se v to, neboť vždy pře=
jimá něco 3 toho, co je v předmětu, který
miluje. Miluje=li svět, ve světě nemá leč
bolest; neboť pro hřích plodí hloží a trní
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velikých hořkostí. Tělo naše neposkytuje
níc jiného než hnis a jed hříchu a zkázy;
takže zpravuje=lí se duše vůlí těla a ná=
ruživostísmyslné, přijímá tím jed, jenž jio=
tráví takovým způsobem, že ji usmrtí od=
nětímživota milostí,a onaupadne do ví=
ny smrtelného hříchu. Jiného nic nemůže
se ji dostati od takovéto lásky. Stále žije
v zármutku a jest nesnesitelný sám sobě,
něbotBůh dopustil aby nezřízenánáklon=
nost byla sama sobě nesnesitelnou.
4 A naopak náklonnost řízená sladkou
vůli Boha, sjednocená s ním zaniceností
lásky, dává duší z toho,co má v sobě.Bůh
jest svrchovaná a věčná sladkost, a jeho
služebníci pocíťuji proto takovou rozkoš
vevěcechhořkýcha trudných,žekdyž Bůh
v nísídlí svou milostí, jest nasycena a po=
kojna, neboť ničím se nenasytí lečBohem,
protože jest větší než ona, a ona jest větší
všech věcí stvořených. Čo totiž Bůh stvo=
říl stvořil,aby sloužilo člověku, a člověka
pro sebe, aby ho miloval celým srdcem a
celým svýmzanícením sloužil mu vpravdě.
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A proto tyto věcísvěta nemohou nasytití
člověka, že jsou méně než on. Má tedy
pokoj a odpočinek, když jest v něm; jeho
srdce se šířítak, že do něho pojímá cítem
lásky každého tvora, obdařeného rozu=
mem.Mimo to sesnaží jim sloužiti, pomá=
hajesvému bližnímu,ukazuje na něm svou
lásku k Stvořítelí.

«Protože Bůh jest svrchovaná a věčná čís=
tota,dušeítělostávajísejí účastnými,spo=
jí=li sesním, když člověkzachovává mysl
a tělo svév dokonalé čístotě a volí raději
smrt, nežli aby potřísnil a pošpinil mysl a
tělo své nečístotou. Ne že by člověk mohl
zadržetí myšlenky srdce nebo často i hnutí
těla, ale hnutí a myšlenínepošpiňují duše,
nýbrž vůle, když vědomě svolí k své křeh=
kostí a k myšlením srdce. Pakli však ne=
svolí, nedopouští sevíny, ale má zásluhu,
klada svatý odpor, dobývajevždyz to=
hoto trní vonnou růži dokonalé čistoty.
Dospiváť takto k většímu sebepoznání a
sesvatou nenávistí povstává protí vlast=
ní křehkosti, a s láskou se utíká ke Kristu
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ukřížovanému s pokornými ustavičnými
modlitbami, vida,že mu nelzeztolikerých
zeljinak vyváznoutí. A již jsme pravilí„že
čímvíce se k němu blíží, tím více jest účast=
ným jeho čistoty. Není tedy pochyby, že
boji těmi získává nejčistšírůží. [o jest ten
lék proti bídnému hříchu slabého a křeh=
kého těla a všeliké jiné tíže hříchu, aby=
chom se blížili k Bohu a spodobovalí se s
ním horoucností lásky.
« A nečekejme času, nejmilejší synu; po=
něvadž jest krátký a nečeká na nás, ne=
čekejme aní my naň. Jest zcela jisto, že
člověk by chtěl spátí v toliké slepotěa ne=
probudití se z toho spánku. Ale jest vel=
mipravda,žeprocitnouti bychomnemohli,
aní dospětí k tomuto sjednocení, bez svět=
la. Dlužno nám poznávatísvětlem nejsvě=
tějšívíry bídu a vínu naši, a zrak očištěný
upírati na nevýslovnou lásku Božík nám,
kterou nám dal na jevo Slovemjednoro=
rozeného Syna svého, a Syn nám ji pro=
jevil svou Krví, prolitou s tak velikým o=
hněm lásky, běževjako zamilovaný k po=
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tupné smrti nejsvětějšího kříže.A mohla
by se zdržeti duše, vídouc se tak milová=
na, aby nemilovala? [Nemohla.
+Nejdrašší synu,nevzdalujte setoho svět=
la,ale usilovněrozptylujte chmuru vlast=
ní sebelásky; a sživou vírou zírejtenane=
poskvrněného a vykrváceného Beránka,
jenž vás s takovou láskou volá. A odpo=
vídaje mu, dojdete tohoto dokonalého
sjednocení, jsa sjednocen, pocítíte vůní do=
konalé čistoty.Velmi dobré jest proti této
neřestirozjímatí o důstojnosti, jíž nabyla
naše duše ibědné tělo spojením Boha s člo=
věkem, spojením přirozenosti božské s naší
přirozenostílidskou. Dušesezastydí,a bu=
de jí to uzdou, aby se nevydávala v tak
velikou bídu, vidouc se povýšena nade
všeckykůry andělů.Když vašemysli tou=
ha se tak sladce povznese, tím ztratí se
hnis neřestí.

« Také dlužno kázniti naše tělo a umrt=
vovati je bděním a pokornou ustavíčnou
modlitbou; a upinatí seke stromu nejsvě=
tějšího kříže, vystříhatí se co možná nej=
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více obcování s těmi, kteří žijí nevázaně.
AXnepochybujte, že Bůh vám učiní nej=
větší milost, jen když budete úsilně přetí=
natí a neustanete rozvazovati. Spořádej=
te hbitě všecky svoje činy. Běžte se sladkou
a láskyplnou touhou pod jho svaté po=
slušnosti;ji ubijetevůli a umrtvítetělo; jí
okusíte závdavku šivota věčného.A ne=
zdejž se vám to namáhavým, neboť ná=
maha se obrátí v největší rozkoš. Jsem ji=
sta, že učinite=lí sí v zanícení lásky příby=
tek u sladkého a dobrého Ježíše vykonáte
to; jinak nikoliv.
« Proto jsem pravila, že si vás přejividětí
sjednocena zanícením lásky v našem $pa<
siteli, abyste nabyl pravé čistoty a zmařil
náruživost, jež vám působí takovou trý=
zeň. INepochybuji, že učiníte=lí tak, zba=
víte se ji; alespoň že by vůle raději zemře=
[a, nežli by chtěla Boha uraziti. Koupejte
se v Krvi Krista ukřižovaného a započ=
něte život nový, s nadějí, že naše viny se
stráví v krví a ohni lásky. A já chcívzítí
vaše víny, rozpustití je slzamí amodlitba=
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mi v ohni božské lásky; a chcí něstí pokání
za vás. Jen za to vás prosíma k tomu vás
vyzývám, abyste sebrzy oprostilod světa
a dalmu ruče kopanec. Neboť kdybyste
nedal jemu,dal by velmi čileon vám. Ne=
klaďte odporu Duchu Svatému, jenž vás
volá. Jiného nic nepravím. Zůstávejte ve
svatém a sladkém milování Božím.Ježíši
sladký, Ježíši lásko.

LIST 45.

FRANTIŠKOVIZ PÁNŮ VANNI
MALAVOLTI V SIENE.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladkéMarie.Nejdražší a přenejdražšísy=
nu v Kristu sladkém Ježiší. JA Kateřina,
služebnice a otrokyně sluhů Ježíše Krista,
píši tobě v drahocenné Krví jeho, přejícsí
tě dostati zase do ovčinceis tvýmíidruhy;
a zdá se mí, jako by tě ďábel tak od ně=
ho odvedl, že ti jej nelze opět naléztí. Já
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ubohá matka hledám těa posílámproté=
be, neboť ráda bych sí těpoložila na be=
dra hořkosti a soucitu, jejž chovám k duší
tvé. Otevři tedy, nejdražší synu, oko ro=
zumua pozdvíhní jez temnoty; uznej svou
vinu, nikoliv sezmatkem v mysli, ale s po=
znáním sebeas nadějí v dobrotu Boží.Vi=
díš, že jsi bídně promrhal statek Milosti,
který ti dal tvůj Otec nebeský.Učiň tedy
jako onen marnotratný syn, jenž promr=
hal svůj statek jsa živ špatně; ale když se
octl v nouzi, uznal svou chybu a utekl se
k otci o milosrdenství. Tak učiň i ty, ne=
boť jsí zchudl a jsi v bídě, a duše tvá u=
mírá hladem. Utec setedy k Otcí o milo=
srdenství, neboť ujme se tě, a nepohrdne
tvoužádosti vyvěrajícízhořkostinadspá=
chaným hříchem, nýbrž splní ji sladce.
«/Nch, běda, kde jsou sladké žádosti tvé“
Já nešťastná jsem shledala , že ďábel se
zmocnil duše i svaté touhytvé. Svět a jeho
služebníci nastražili tí léčky svými nezří=
zenýmizálibamí a rozkošemi.Vstaň tedy
a vezmí [skl A nespí již! Potěš mou duši;
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nebuďtak krutý kesvéspásea nedělejdra=
hoty sesvým příchodem.Nedejse klamatí
od ďábla, aní strachem ani studem. Pře=
trhní ten uzel, přijď, přijď, nejdražší synu.
Mohu těvěru nazývatí drahým; tolik slzí
a potu a mnoho hořkostímne stojíš.Nuže
přijď a uchyl se do svého ovčince.Omlou=
vám se před Bohem, že více nemohu. A
chtějíc, abys přišel,abys tu byl, nežádám
od tebe nic jiného, než abys činilvůli Bo=
ží. Zůstávej ve svatém a sladkém milová=
ní Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 46.

NERRIMU DI LANDOCCIO.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdražší synu v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů) Ježíše Krista, píši tobě v
drahocenné Krvi jeho, přejícsí, abych tě
viděla užívati světla, které ti Bůhdal tak,
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aby v tobě rostlo dokonalé světlo.Neboť
bez dokonalého světla nemohli bychom
dojíti pravdy, ani jí milovati,anisejí odí=
vatí; a kdybychom se jí nepříoděli, ono
původní světlo obrátilo by senám v tmu.
Proto nám třeba dojíti dokonalého světla,
neboť k tomu nás Bůh vyvolil. Chci tedy,
abys s všelíkou pílí obrátil a upřel své o=
ko na pravdu a na propast lásky Boží,a
tím nabudeš dokonalého světla nadpři=
rozeného a nabudeš nejdokonalejší lásky
ksvémuTvůrcia milování blížního„atakse
na tobě splní vůle Boží i žádost má. Více
nepravím. Zůstávej ve svatém a sladkém
milování Božím.Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 47.

PETRUDI GIOVANNÍ VENTURE
ZE JENY.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie, —Nejdražší synu v Kristu
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sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnícea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši tobě v
drahocenné Krvi jeho,přejícsítěviděti vy=
trvalým v každé ctnosti, neboť bez vytr=
valosti bys nezískal koruny slávy, které se
dostává pravým bojovníkům. Ale řekneš
mí: »Kde nabudu té vytrvalosti?« Od=
povídám ti, že na tolik slouží tvor tvoru,
kolik jej miluje, více nikoliv; a tak ocha=
buje v službě, jak ochabuje láska; a tak
miluje,jak se vidí milován. Vidíš tedy,že
láska pochází odtud, že sečlověkvidí mi=
lován; a láska tě činívytrvalým. Jakou
měrou otevřešoko rozumu, abys pohleděl
na oheň a propast nevystihlé lásky Boží
k tobě, kterou tí ukázal skrze Slovo své=
hoSyna,tou měroubudeš dohnán láskou,
abys jej miloval v pravdě celým srdcem a
celým zanícením a všemí svýmisilamí,zce=
[a svobodně, upřímně a čistě, beze všeho
ohledu na svůj vlastní úspěch. Vidíš, že
Bůh tě miluje pro tvé dobro a nikoli pro
své; neboť on jest náš Bůh, který nás ne=
potřebuje; tak í ty a každý rozumný tvor

$
260



musí milovati Boha pro Boha, protože je
svrchovaná a věčnádobrota, a nikoli pro
vlastní prospěch; a bližního skrze něho a
pro něho. Kdyžtedy jsíučinil počátek, zá=
klad zanícením lásky, ihned začíná slou=
žití nástrojem ctností. Světlemaláskou te=
dy nabudeš ctnosti a vytrváš v ní.
« Ale měj na zřeteli, že máš nejen viděti,
kterak jsi od Boha milován, nýbrž také
viděti svou vínu a nevděčnost a ve svatém
sebepoznání ještě ztížíti vínu, abys neza=
pominal nepatrné ctností pravé pokory,
a aby sesnedomýšlel o sobě a neupadal
do zalíbení v sobě.Viš jak nám nutno po=
znávatí a zveličovatinaše viny, abychom
zachovali a rozhojniliživot Milosti v du=
ši? Jako nám třeba pokrmu tělesného,a=
bychom uchovali život v těle.Zaplaš te=
dy chmuru své sebelásky, aby nebránila
světlu,jimž nabudeš toho dokonalého po=
znání a poznáním lásky a nenávisti; a v
láscenaleznešctnost vytrvalosti, a tak spl=
níš vůlí Boží a touhu mou na sobě. Vůle
a touha ta jest, viděti tě růstí a vytrvá=
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vatí až do smrtí v pravých a skutečných
ctnostech.

« A hled, abys nedůvěřoval sám v sebe;
důvěra taková jest jemný kouř domýšlí=
vosti, vycházející zesebelásky. [Neboťhned
bys pokleslna myslía obracel hlavu vzad
a divalse na to, cozoráno. Jako totiž [ás=
ka k Bohu, získaná sebepoznáním s pra=
vou pokorou,činí tě vytrvalým v ctnosti,
tak sebeláska s domýšlivostí, jež působí,
že spoléháš na sebe,jak bylo řečeno,zba=
vuje tě ctnosti, vrhá tě v neřesta udržuje
v ní. Prchej, synu, prchej před tím jemným
kouřem záliby v sobě; a uchyl se, všecek
skryt sám v sebe, do boku Krista ukřížo=
vaného,a tam spočíňsvýmrozumem,aby
rozjímal tajemství srdce.Tam sezažehuje
zanicenost, neboť se vídí, že učinil z těla
svého sluji, aby sesměl kam utécí z rukou
svých nepřátel a mohl si odpočinouti a
uklidníti mysl svou zanícením své lásky.
Tam nalezneš pokrm, neboť vidíš dobře,
že ti dalsvé Těloza pokrm a Krev za ná=
poj, upražené na křížíohněm lásky a po=
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dávané na stole oltáře, celého Boha a ce=
lého Člověka. Nuže nechťpovolí již tvr=
dost našich srdcí; nechť se obměkčí mysl
a přijmenauku Krista ukřižovaného.
a Chci, abyste se začali hned, ty i ostatní
nedbali synové, připodobňovati tomuto
Děťátku,které nám nyní zastupuje svatá
Církev, vtělenému Šlovu. A co bychom
mohli viděti vícena zahanbení své pýchy,
než vidíme=li Boha poníženého k člově=

ku? Výsost božství, sestoupivšído takové
nízkosti, jako jest naše člověčenství? Co
jest toho příčinou? —Láska. Láska jej u=
sídlujeve stáji mezihovádky; láska jej sy=
tí potupamí, odívá trýzněmia trápí hla=
dema žízní; láska jej žene s ochotnou po=
slušnostíaž k potupné smrti kříželáska
jej vede do pekel,aby toto místovyprázd=
nil tím, že dalplnou odplatu těm, kteří mu
v pravdě sloužilia dlouho očekávali své=
ho vykoupení, láska jej přiměla, by nám
zanechal sebe za pokrm, láska po nane=
bevstoupení seslala oheň Ducha Svatého,
jenž nás osvítiljeho naukou, která jest o=

©
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moucestou založenou na pravdě, jež nám
dává život, vychvacujenás z tmy a dává
nám světlo u věčném vídění Boha. Všecko

tedy způsobila láska.
« Musi sevěru stydětí a hanbiti sám v so=
bě člověk, který nemiluje a neodpovídá
na. takovou propast lásky. Velmi jest ža=
lostný,kdo moha míti oheň, zmírá zimou;
kdo maje pokrm před sebou, zmírá hla=
dem.Chopte se, chopte se svého pokrmu,
Kristasladkého, Ježíšeukřižovaného...")
jiným způsobem; neboť kdybyste chtěl ji=
ným způsobem, nebyl byste stálý aní vy=
trvalý. A právě vytrvalost jen bývá ko=
runována, jak jsmepravílí„abezní by se
dostalo duši zahanbení a nikoliv slávy.
O tomuvažujíc, pravila jsem,že si tě přejí
viděti stálým a vytrvalým v ctnosti. Více
zde nepravím. Zůstávej ve svatém a slad=
kém milování Božím. Ježíši sladký, Ježí=
ši lásko.

1)[Něco chybí.
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LIST 48.

MATOUSŠOVIDI GIOVANNI CO
LOMBINI ZE SIENY.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší bratře v Kristu
sladkém Ježíši, já Kateřina, služebnice a
otrokyněsluhů JežíšeKrista, píšívám, pře=
jic si vás vidětí spravým a nejdokonalej=
ším světlem, v němž byste poznal a uzřel
pravdu. Pravda ta jest tím, co nás osvo=
bozuje, to jest, poznávajíce ji, milujeme ji;
a milujeme=li ji, osvobozuje nás od poro=
by smrtelného hříchu.Která jest to prav=
da,již dlužnonám poznati? Jest to prav=
da, zplozená nevýslovnou láskou Boží;
pravdě té jzme povinní spláceti dluh lá=
sky a nenávisti. Jakým způsobem? Tímto:
abychom poznávali svrchované a věčné
Dobro a nevýslovnou lásku, s níž nás Bůh
stvořil k svému obrazu a podobenství. A
pro tu pravdu nás stvořil, abychom o=
koušelí jeho svrchovaného a věčného do=
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bra, a abychom vzdávali chválu a slávu
jeho jménu. A aby splnil tu pravdu na
nás, daroval nám Slovo svého Syna, a v
Krvi jeho nás stvořil k milosti.
a K tomuto poznání máme dospěti, usí=
lujíce o ně s největší pílí, ale nedospějeme
k němubezsvětla; a světla nemůžememíti,
je=liv nás chmura sebelásky. Sebeláska ta
zatemňuje oko rozumu, že člověk nepo=
znává a nerozlišujepravdy; ale v pravdě
vidí lež a ve lži pravdu; věcí pomíjivé po=
kládá za stálé a za veliká potěšení;a vše=
cky hynou jako květ, který sotva byl u=
tržen, ihned pozbývá své krásy. Cest, bo=
hatství, postavení, rozkoše,to všemíjíjako
vitr; všeckoto jest proměnlivo; i upadáme
ze zdraví v nemoc,z bohatství v chudobu,
z života v smrt. |
a A člověk, pošetilý milovník sebe sama,
jako slepý soudí právě naopak a toho se
drží. A čím se ukazuje, že se toho drží?
Nezřízenou láskou a náklonností, již má
k sobě a k světu. To vše se mu stává, že
pozbyl světla; neboť kdyby měl vskutku
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světlo, držel by se toho, že Bůh jest svr=
chovaně dobrý, dobro neobsáhlé a nevy=
stihlé, že nikdo ho nemůže postihnouti, ale
jedině on sám sebechápe a postihuje. On
je svrchované a věčnébohatství, jest spra=
vedlivý a laskavý lékař, jenž nám dává
léky potřebné našim nemocem.Tak praví
slavný Pavel: „Když lidské pokolení le=
želo nemocno, přišelveliký lékař světa a
uzdravilnašenemocí.«Každémutedy dá=
vá, co potřebujeme na své rány, sohněm
božskélásky.Někdy nám pouští krev, od
nímaje nám totiž věcí, jež jsou škodlivy
naší spáse a jsou překážkou mezí Bohem
a námi. Proto některým bere ditky, jiným
časné jmění, jiným zdraví, některým svět=
ské postavení, zraňuje nás útrapami. A
tonečíníz nenávisti,ale zobzvláštnilásky,
odnímá nám marné rozkoše pozemské,
aby nám dal plně dober nebeských. Jest
dobrotivým a věčným soudcem, a jako
spravedlivý pán každému dává „co mu
náleží; pročež každé dobro bývá odmě=
něno a každá vina ztrestána. A se sva=
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tým násilím, jež budeme činiti své zvrá=
cenévůli, a s usilovností nabudeme pra=
vých a opravdových ctností; a námaha
naše bude odměněna dobry nesmrtelnými.
Světlem tím se poznává pravda o světě,
jenž nemá v sobě pevností aniž jaké stá=
losti. Nadarmo se namáhá, kdo všecek
svůj čas věnoval a věnuje světu,čině sí Bo=
hem dítky a bohatství; a nepozoruje, že
vše to zbavuje ho života /Milostia přínáší
mu smrt; a dělá, jako by nevěděl, že Bůh
dopustil aby nezřízenáláska byla sama
sooěnesnesitelna; odtud zakouší v tomto
životě závdavku pekla, jedině proto, že
nepoznal pravdy, jsa zbaven světla.
« Nuže chci, nejdražší synu, abychom jíž
nespalí, ale s velikou hbitostí procitlí ze
spánku, sejmouce chmuru sebelásky s oka
svého rozumu. Tím budete plníti na sobě

vůli Boží a moje přání. Neboť pozorujíc
na sobě,že beze světla nemůžeme poznatí
pravdy,toužím vidětíve vás pravěsvětlo,
abyste dokonale poznal pravdu; to svět=
lo a pravda vás upevní a utvrdí v tom,
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co jste započal se svatou a přavou tou=
hou. Nenamitejte mi, že jest dosti času,
neboť nejste jist, budete=lí jej míti, ale ve
všem bez bázně otrocké, s pravou a do=
konalou nadějí, spoléhaje na svého[vůr=
ce, spořádejte svůj život. A ve všem za=
chovávejte míru, řídě se svědomím, a u=
číňtekonec a přítrž všemu nezřízenému ži=
Votu, Spravou vytrvalostí, vyhostě smu=
tek ze svého srdce, a s největší radostí u=
znejte nevýslovnou lásku a plnost božské=
ho milosrdenství, jež přeteklo na vás.
« Položtesi již svět pod nohy a odpovězte
Bohu,jenž vás volá, sesrdcem ušlechtilým
a nikoli námezdným, jako pravý a zá=
konný syn: oblibte si často očíšťovati své
svědomí svatou zpovědí; a užívejte přijí=
mání na pravém místěa v pravý čas.Ob=
cování vaše buď s těmi, kteří se bojí Boha
v pravdě, a věnujte svůj čas, pokud jest
vám možno, bdění a modlitbě. Nezapo=
mínejte choditi na služby Boží.Obraznost
a mysl vaše budiž stále plna Krista ukři=
žovaného,nechtějíc stopovatitajných věcí
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Božích ve skrytých tajemstvích jeho, ale
jedině vůlí jeho a slast jeho lásky, jež nás
tak nevystihlemilovala a nehledá, aniž
chce co jiného než naše posvěcení. A po=
znávejme své chyby, pokořujíce se pod
sladkou, mocnou ruku Boží.Stavu man=
želského,v němžjste,snažte se,prosímvás,
užívati jako svátosti, majev náležité ucti=
vosti dny Čírkví svatou ustanovené. U=
silujte od nynějška, vy í vaše choť,zacho=
vávatí stav andělský, cítíce vůni zdrželi=
vosti, abyste okusili jejího ovoce. Nuže
takto sladce upravte a spořádejte svůjží=
vot, nečekajíce již na čas, neboť,jak bylo
řečeno, čas na nás nečeká. Koupejte se v
Krví Krista ukřižovaného; ukryjte se do
jeho nejsladších a přenejsladšíchran; tam
ať se rozšíří a stráví vaše srdce. Střezte se
obracetí hlavu v zad, abyste hledělna to,
co zoráno; neboťstěžovala bych sína vás
pokornému Beránkovi, a vy byste se ne=
mělkekomu odvolati. Zplozujte mi dítky
ctností a nikdy neustávejte počínati lás=
kou v srdcí svém.Nic jiného vám nepra=
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vím. Zůstávejte ve svatém a sladkém mi=
lování Božím.Ježiší sladký, Ježíži lásko.

LIST 40.

PANÍ ALEKSI ...

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší dcero v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnice a
otrokyně sluhů JežíšeKrista, nehodná u=
bohá matka tvá, přejísí,abys dospěla té
dokonalosti, ke které tě Bůh vyvolil. Zdá
se mí, že chceme=lí jí dospětí, dlužno krá=
četi s měrou a nikoli bez míry. A bez mí=
ry as měrou třeba konati každé naše dílo;
bezmíry dlužno mílovati Boha, a neklásti
sív lásce aní míry, ani meze,aní pravidla,
ale milovatí bezměrně.A chceš=lídospě=
tí dokonalosti lásky, jest tí spořádati svůj
život. Prvnímpravidlem buď, vyhýbati se
styku s každým tvorem, pro pouhý styk,
leda žádá=lí toho projev lásky; ale mí=s



lovatí jich mnoho a stýkatí se s málokte=
rými. A i s těmí, které miluješ láskou du=
chovní, uměj obcovati směrou; a kdybys
tak nečinila, považ, že v oné lásce, kterou
jsi povínna věnovati Bohu bez míry, za=
chovávala bysmíru, a aniťoho nepozo=
rujíc, stavěla bys rnezi něho a sebe tvora
konečného; neboť lásku, kterou bys měla
obrátíti na Boha, obracela bys na tvora,
milujícjej bezmíry; a to by bránilotvédo=
konalosti, Pročež směrouspořádanou máš
jej milovati duchovně.
« Buď nádobou, a plň ji z pramene a u
pramene z ní pij.A byt bys i čerpala lá=
sku z Boha, jenž jest pramenem vody živé,
kdybysvšak ji nepila ustavíčně v něm,zů=
stala by prázdna. AXznamením, že jí ne=
píješ plně v Bohu, bude ti toto: trápiš=lí
seprověc, kterou miluješ,neb pro styk, kte=
rý jsisnad měla,nebo žesbyla zbavena ně=
jaké útěchy, kterous obyčejnědostávala,
nebo ať cokoliv by se ti přihodilo, tu trá=
píš=lí se tím, nebo něčím jiným než=lí u=
rážkami Boha, toť zřejmýmznamením, že
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láska ta jest ještě nedokonalá a čeřpbá«
ná mímo zdroj. Jak tedy učiniti dokona=
lým, co je nedokonalé? Takto: napravití
a trestati hnutí srdce pravým sebepozná=
váním, nenávistí a odporem k své nedo=
konalosti, že totiž jsme tak hrubí, že onu
lásku, kterou máme dávatií celou Bohu,
dáváme tvorům, milujíce tvory bez míry
a Boha směrou. Neboť láska k Bohu chce
býti bez míry a láska k tvorům má býti
na míru uvedena láskou k Bohu a nikolí
měrouvlastních útěch,ani duchovníchaní
časných. Nuže čiň, abys všecko milovala
v Bohu a abys napravila všecku nezříze=
nou náklonnost. |

«Učíň si, dcero má, dvojí příbytek: pří=
bytek skutečný v cele, abys netěkala po
mnohých místech,leč z nezbytnosti nebo
poslušnosti k představené nebo z blíženské
lásky. Jiný příbytek sí učíňduchovní,jejž
bys nosila ustavičně s sebou; jest to 'cela
pravého sebepoznání, kde nalezneš po=
znání dobroty Božík sobě.Jsou pak obě
cely v jedné; a bydlíš=li v jedné, třeba ti
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bydlití LVdruhé, neboť jinak by duše u
padla ve zmatek neb v domýšlivost.Kdy=
bystotiž bydlila v poznání sebe,nastal by
zmatek mysli; a dlíc jen v poznání Boha,
upadla bysv domýšlivost.Třebatedy, aby
se pronikalo jedno s druhým, proto učíňz
nichjednoa totéž; a tak činícdospěješdo=
konalosti.
« Neboť poznáním sebe získáš nenávist k
vlastní smyslnosti,a nenávistíbudeš soud=
cem, zasedneš na stolec svého svědomí a
budeš konati soud a neprominešaní chy=
bíčky, abys jí nepotrestala.
« Ž toho poznání vznikla záliba v poko=
ře, jež nepřijímá nikdy nijakého chvalné=
ho domnění a ničímsenepohoršuje,ať jeto
cokoli; ale trpělivě s radostí snáší každé
bezpráví,každou ztrátu útěchya každou
bolest, ať přicházejí odkudkoliv. Zahan=
bení se zdají ji slávou a veliká pronásle=
dování občerstvením;a zevšeho seraduje,
vidouc se trestána za onen zvráčený zá=
kon vlastní vůle smyslné, jež se stále bouří
protí Bohu; a vidí, že se stává podobna
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Kristu Ježíší ukřížovanému, jenž jest céš=
tou a naukou pravdy.
e V poznání Boha nalezneš oheň bošské
lásky, v níž se budeš kochatí na křížis ne=
poskvrněným Beránkem, hledajíc jeho cti
a spásy duší ustavičnou pokornou mod=
ktbou. Nuže v tom jest všecka naše"do=
konalost. Jest ještě mnoho jiných věcí,ale
tato jest základní, a z ní nabudeme'tolik
světla,že nezbloudíme v menšíchúkonech,
jež následují.
« Ráda se přizpůsobuj, dcero má, potu=
pám Kristovým.A dej pozor na hnutí ja=
zyka, aby nebylo nikdy co v srdci, to na
jazyku,(aby jazyk neodpovídalnikdy na
hnutí srdce), ale spolkní to, co jest v srdci,
s nenávistí a odporem k sobě.Dělej, ať jsí
nejmenší z nejmenších,podrobena poko=
rou a trpělivostí každému tvoru pro Bo=
ha; nikolí s výmluvamí, ale říkajíc:»má
vina«. X tak sepřemohouchyby v duší
tvé iv duši toho, komu bys to řekla, ctno=
stí pokory.
« Spořádej svůj čas; noc k bdění, kdyžjsi



poskytla tělu svému spánku, jehož potře=
buje, a ráno kostelu, se sladkou modlit=
bou; a nepromarní ho hovorem až do ho=
diny přikázané. Od toho a ode všeho ji=
ného neodvratiž tě leč nezbytná potřeba
nebo poslušnost nebo láska, jak bylo ře=
čeno.Po hodině jídla se useber poněkud v
soběa potom dělej něcorukama, jak jest
ti třeba.V hodinu nešporityjdi a bavse
něčím;a jak ti Duch Svatý dá, tak čiň.A
potom se vrať a ošetřujsvou starou mat=
ku bez nedbalosti a opatř ji, čeho potřě=
buje; a tvým budiž toto břímě.© ostat=
nim až po svém návratu. Hleď, ať jednáš
tak, abys splnila mé přání. Nic jiného ne=
pravim. Zůstávej vesvatém a sladkém mi=
lování Božím.Ježíši sladký, Ježíši lásko.



LIST 50.

JEPTIŠCEŘÁDU SVATÉHO
DOMINIKA, ZVANÉ KATEŘINA

DI SCETTO.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie.[Nejdražššídcero a sestro má
v Kristu sladkém Ježiší. Já Kateřina, slu=
žebnicea otrokyně sluhů Ježíše Krista, píší
tobě v drahocenné Krvi jeho, přejíc sí tě
viděti pravou služebnicí a nevěstou Kri=
sta ukřižovaného. Služebnicemimáme bý=
tí, protože jsmevykoupeny jeho Krví.Ale
nevidím, že bychom mu svou službou mo=
hly prospěti; třeba tedy, abychom pro=
spívaly svému bližnímu, protože on jest to
prostředí, v němžosvědčujemeazískává =
me ctnost. Věz, že každá ctnost žije z lás=
ky; a láska se získává v lásce, to jest tím,
že pozdvihneme oko svého rozumu a po=
patříme,jak jsmeBohemmilování. Vidou=
ce se milování, neubráníme se tomu, aby=
chom nemilovali, milujíce ho, zanícením
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lásky Ineme k ctnostem a s nenávistí opo=
vrhujeme neřestí.
« Vidíš tedy že v Bohu počínáme ctnosti
aže vbližním se rodí. Vidíš dobře, že v tísní
blížního svého.rodiš dítko lásky; jež jest v
duší; a v bezpráví, jehož se ti dostává od
něho, trpělivost. Ty mu dávej modlitbu,
zvláště těm, kdo ti činí bezpráví. A po=
čínejmesi takto: jsou=li oni nám nevěrní,
musíme jim býti věrní a-věrně hledati je=
jich spásy; milovati je z milostí a nikolí z
povinnosti. [o jest, hledď,ať nemiluješ své=
ho blížního pro vlastní prospěch, neboťto
bynebylaláska věrná a neodpovídala by
lásce,kterou Bůh k tobě chová. Neboť ja=
ko Bůh tebe miloval z milosti; tak chce,a=
bysty,nemohoucmusplatititéláskysplá=
cela ji svému bližnímu, mílujíc jej z milostí
a nikoli z povinnosti, jak bylo řečeno.Ani
pro bezpráví, ani proto, že bysviděla, jak
se menší láska k tobě, nebo obliba, nebo
vlastní prospěch,nesmíšzmenšiti aníosla=
biti lásky své k bližnímu, ale milovatí ho
láskyplně, snášejíc a podpirajíc jeho chy=
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by;s velikým potěšením a s úctou patřna
sluhy Boží.
« Hleď, ať nečiníšjako osoby bláznivé a
pošetílé, které sí uvezmou, že budou sto=
povati a posuzovat skutky a mravy slu=
hů Božích.Velikédůtky zasluhuje,kdo tak
činí.Věz, že by to nebylo nic jiného, nežli
určovati zákon a pravidlo Duchu Švaté=
mu, chceme=li, aby sluhové Boží chodili
po způsobu našem; což by nikdy nebylo
možno dělati. Nechť pováží ta duše, kte=
rá stíhá tento soud, že kořání pýchy není
z ní ještě ven, aní že pravé lásky k bliž=
nímu není ještě v ní, by totiž milovala z
milostí a ne z povinností. Nuže milujme
sluhy Boží a neposuzujme jich. Vždyť jest
nám mílovati obecněkaždého tvora na=
daného rozumem; ty,kteří jsou mimoMi=
[ost,milovati sbolestí a hořkostí nad jejích
vinou,žeurášejí Boha a svou duši. [akvy=
hovíš sladkému oblíbenému výroku Pav=
lovu, jenž pláče s plačícími a raduje se s
radujícími; tak i ty budeš plakatí s těmí, 
kteříjsou ve stavu pláče,z touhy poctí Bo=
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žia spáse jejich, a budeš serádovatíseslu=
žebníky Božími, kteří se radují, okoušejíce
Boha zanicením lásky.
«Vidištedy že vlásce Bošípočínámectno=
stí a v lásce k bližnímu že se rodí. Činíc
tak,abys opravdově bez jakékoliv lásky
neb mysli mátožné, bez všelikého ohledu
na vlastní zisk, ať duchovní nebo časný,
milovalabližního, budeš pravouslužební=
cí, a skrze blišního odvděčíš se za lásku,
kterou k tobě chová Tvůrce tvůj; a budeš

nevěstou věrnou a nikoli nevěrnou. Teh=
dy nevěsta nemá věrnosti k svémuženichu,
když lásku, kterou má dávati jemu, dá=
vá jinému tvoru. Ty jsínevěsta. Vidíš do=
bře,že Syn Boží se s námi všemi zasnoubil
pří obřezání, když sidal odříznouti svého
těla a dal nám proužek tenjako prstenna
znamení, že se chce zasnoubiti s lidským
pokolením. Ty pak, rozjímajíc o té nevý=
slovné lásce, jsi povinna jej milovatí bez
jakéhokoliv prostředku, jenž by byl mimo
Boha. Tak budeš služebnicí svého blížní=
ho, sloužíc.mu ve všem, podle své možno=
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sti.[edy Kristovou jsinevěstou a bližnímu
máš býti slušebnicí, jsi=lí nevěsta věrná;
poněvadž však Bohunemůžemeláskou, jiš
k němu chováme, prospětí ani posloužítí,
máme sloušiti, jak bylo řečeno, bližnímu
svému pravou a srdečnou láskou. Jiným
způsobema v jiné formě jemu nernůžeme
sloužiti. Proto jsem pravila, Žesí tě přeji vi=
dětí pravou služebnicí a nevěstou Krista
ukřižovaného. Nic jiného nepravím. Zů=
stávej ve svatém a sladkém milování Bo=
žtm. Ježíši sladký, Ježíší lásko.

LIST 51.

BRATRUFELIXOVI DA MASSA, Z
ŘÁDU SVATÉHO AUGUSTÍNA,

(DIKTOVÁN U VYTRŽENÍ.)

a Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdražší synu v Kristu
sladkém Ježíši. JA Kateřina, služebnice a
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši vám v
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drahocenné Kvví jeho, přejic si vás viděti
založeným na pravé a dokonalé pokoře.
Protože, kdo jest pokorný, jest i trpělivý,
snášejevšelikou námahu z lásky ku prav=
dě; a protože pokora jest kojnou a i pě=
stounkou lásky. iNemůžebýti pokory bez
lásky. X kdo hoříve výhni láskynení ne=
dbalý, ale má dokonalou bedlivost, ne=
boť láska není nikdy zahálčiva, ale stále
se přičíňuje.
« Alelásku a pokoru, ježstravuje nedba=
lost, vyhlazuje pýchu, nelze míti bez svět=
[a anemá=liosvětlené oko nějakého před=
mětu, na který by hledělo. INebot kdyby
oko vidělo a mělo světlo v sobě, nebylo
však otevřeno, vidění to nic by mu nepro=
spělo. Pravým okem naší duše jest rozum,
jenž má světlo nejsvětějšíVíry, nezastřel=
li ho zákal sebelásky. Je=li odstraněna z
nás sebeláska, oko se zjasní a vidí: třeba
tudiž, aby se probudil cit a chtěl milovatí
svého dobrodince. Proto tedy oko rozu=
mu, pozorujíc, že jím hýbe cit, rázem se o=
tevře a spočíne na svém předmětě, Kristu
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ukřižovaném, v němž poznává —a nejví=
ce v jeho Krví —propast jeho nevystihlé
lásky.
4 Ale kde má viděti a umistití ten před=
mět? v domě sebepoznání,jimžpoznává
svou ubohost, neboť okem rozumu viděl
své chyby a to,že není;a viděl to v prav=
dě. A když člověkzná sebe, zná dobrotu
Boží k sobě. Kdyby totiž znal jenom sebe
a chtěl poznati Boha bez sebe,nebylo by
to poznání založeno na pravdě; a neměl
by z něho ušitku, jaký míváme ze sebepo=
znání, ale spíše by pozbyl než získal ne=
boť by klidil ze sebepoznání jen rozmrZe=
lost a zmatek, čímžby nechal vyschnoutí
svou duši; a setrvaje v tom bez jiné po=
mocí, propad! by v zoufalství. A kdyby
chtěl poznati Boha bez sebe, sklidil by z
toho smrduté ovoce veliké domýšlivosti;
domýšlivost ta žije z pýchy, a jedna živí
druhou. Dlužno tedy,aby světlo vidělo a
poznávalov pravdě aučilo sepoznání se=
be poznáváním Boha a poznání Boha po=
znáváním sebe.



« Tehdy duše neupadá anív dormýšlivost
aní v zoufalství, ale z poznání bere ovoce
života, obojí=li jest pospolu. Neboť po=
znáním sebenabývá ovoce pravé pokory,
odkud raší nenávist a odpor k viněa pře=
vrácenému zákonu, jenž jest stále hotov
bojovati proti duchu. A z nenávisti sero=
dí dítko trpělivostí, jež jest jádrem lásky.
A z poznání veliké dobroty Boží, kterou
shledává na sobě,těží propast žhoucí lás=
ky k Bohu a bližnímu svému.(Neb světlem
vidí a poznává, že láskou, kterou chová
k svémuTvůrci, nemůže mu nijak prospětí;
pročežrychle onen prospěch, jehož nemů=
žeučiniti jemu, činí svému bližnímu z [ás=
ky k Bohu, neboť miluje tvorstvo, vídouc,
že[vůrce je svrchovaně miluje;a podmín=
kou lásky jest milovatí vše, co miluje o=
soba milovaná.
«Nuže tímto světlem, nejdražší bratře, zí=
skámectnost pokory a lásky; a spravou
asvatou trpělivostíbudeme snášetia pod=
pírati chyby svéhobližního;a strávíme ne=
dbalost dokonalou bedlivostí, získanou v
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ohni božské lásky, a pýcha se uhast vo=
dou pravé pokory. A staneme se[ačnými
po cti Božía chutnateli a pojídateli duší
na stole pokorného, neposkvrněného Be=
ránka. Jinécesty pro násnení. Pozorujícte=
dy, že senám třebadržetí této cestya těto
ulicepravé pokory, pravila jsema pravím,
žesívás přejividěti založeným na pravé a
dokonalé pokoře; a chci,abyste tak činil
bez bolesti a beze zmatku mysli.Ale nyní
znovu chci, abyste započal s ŽÍVOuVěrou,
pevnou nadějí a ochotnou poslušnosti.A
tak chci,abyste dobře živil svou duší ane=
sesýchalsezmatkem ani rozmrzelostímyslí,
ales dokonalou bedlivostí procitlzespán=
ku nedbalosti, krada ctnosti, když je ví=
díte na svýchbratřích,auschovávaje jeve
své hrudi. A vždycky ať vás pravda těší
a ať jestv ústechvaších; a hlásejteji, kdy
jest třeba, laskavě, každé osobě,a zvláště
těm, které jsou milovány zvláštní láskou,
ale s přívětivostí, bera chybu jiného sám
na sebe. [Nedálo=lí se tak v čase minulém,
s onou opatrností, jíž jest třeba, naprav=
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me sepro budoucnost. A zatím nechcí, a
byste z toho mělnějakou nesnáz. A o mne
se nestarejte. Ale v pravdě vlny rozbou=
řeného moře všecky ať minou, s pravou
pokorou a láskou bratrskou a se svatou
trpělivostí. Níc jiného nepravím. Zůstá=
vejte ve svatém a sladkém milování Bo=
žím.Ježíši sladký, Ješíší lásko.

LIST 50.

BRATRUJERONYMOVI ZE SENY,
ZŘÁDU POUSTEVNÍKŮSVATÉHO

AUGUSTINA.

vev« JménemJežíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Vám, nejmilejšía nejdražší
otčeasynu v KristuJežíši já Kateřina, slu=
žebnicea otrokyněsluhů Božích,píšiv dra=
hocenné Krvi jeho, připomínájíc si slovo
našehoSpasitele když pravil kučedníkům
svým: »$ toužebností toužil jsem slavití s
vámí přesnice,prve než bych zemřel.« Tak
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pravím já vátu, bratřeJeronyme, olčea
synumůjnejdražší.Akdybystesemnetá=
zal, jaké přesnicetoužím svámislaviti od=
povídám vám: [Není jiných přesníc než=
li přesniceneposkvrněného Beránka, tytéž

totiž, které učinil ze sebe sladkým učed=
níkům. Ó sladký Beránku, upečený na o=

hní božské lásky a na rožni nejsvětějšího
kříže!Ó pokrme přelahodný, plný rado=
sti a veselía potěšení! V tobě věru nechybí
praničeho; neboť duši, která tobě v pra=
vděslouží,stáváš sestolem,pokrmem ipří=
sluhovatelem. Vidíme zajisté, že Otec jest
stolem a ložem, na němž símůže duše od=
počínoutí, a vidíme Slovo jednorozeného
Syna jeho, který se ti dal za pokrm s tak
velikým žárem lásky. Kdo ti ho přinesl?
Přísluhovatel Duch Svatý. A pro nesmír=
nou lásku,kterou k nám má, není spoko=
jen, že nám jest přisluhováno jinými, ale
sám chce býti přisluhovatelem.
« Nuže u tohoto stolu touží duše společně
s vámí slaviti Přesníce,prve než bych ze=
mřela;neboť když mine život, nebudeme
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móci jich slaviti. A vězte, synti můj, že k
stolu tomu patří se nám jíti svlečeným a
oblečeným.Svlečení,pravím,ze všelikése=
belásky a záliby ve světě, z nedbalosti a
smutku a zmatku mysli (neboť nezřízený
smutek vysouší duši), a dlužno se nám o=
díti nejvroucnější jeho láskou. Ale té ne=
můžeme míti neotevře=liduše oka pozná=
ní sebesamé, aby viděla, ženení, a kte
rak činívámeto, co není, a že nepoznává=
me na sobě nekonečné dobroty Boží.Ne=
boť když duše pohlíží na svého Tvůrce a
na tak nekonečnoudobrotu,jakou v něm
nalézá, nemůžeho nemilovatií;a láska rá=
zemhoodivá pravýmia skutečnýmictno=
stmi; a raději by zemřel, nežli by činil ně=
co na odpor tomu, koho miluje; ale stále
s bedlivostí hledí činiti,v čemon má zalí=
bení. Pročežmiluje,co on miluje,a nená=
vidí, čeho on nenávidí, neboť láskou sply=
nuls ním v jedno.
« Fot ona láska, jež nás zbavuje všeliké
nedbalosti, nevědomosti a smutku. Neboť
paměťseprobouzí,abysiodpočinulasOt=
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čem, když člověk podržuje vé své pamětí
dobrodiní Boží; soudnost pak se Synem,
abys moudrostí, světlema poznáním po=
znávala amílovala vůli Boší;a rázempo=
vznáší lásku a touhu svou astává se mi=
[ovníkemsvrchovanéa věčnéPravdy ,tak=
že nemůže a nechce milovati ani soběžá=
dati lečKrista ukřižovaného. A netěšího
nic, lečsnášetí potupy a trýzně jeho; atak
ho to těšía semu to líbí, že má nedůvěru
ke všemu ostatnímu. Za slávu sí považu“<
je trpětí příkořía pronásledování světa a
dábla pro Krista.
« Rozněťtetedy, rozněťte oheň svaté tou=
hy a zírejtena Beránka, vykrvácelého na
dřevě nejsvětějšího kříše; neboť jinak ne=

budeme mocí jisti s tohoto sladkého a cti=
hodného stolu. Č iňte, aby v celeduše vaší
byl stále zasazen a vztyčen strom nejsvě=
tějšího kříže; neboť z toho stromu sklidíte
ovoce pravé poslušnosti, trpělivosti a hlu=
boké pokory; a odumře ve vás všeliká zá=
liba v soběa sebeláska; a uženete síhlad,
avyste byl pojídáčem a chutnatelem duší,
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vida, že z hladu Donaší spáse a ctí Ot
cově se ponížil a vydal sebesama potup=
né smrtí kříže,jako šílený, opilý a zamilo=
vaný do nás. Nuže toť přesnice,které tou=
žím s vámí slavítí. í
«A jelikož jsme pravili, že máme býti po=
jidači a chutnatelí duší, duše má touší to
vídětí na vás, protože jste hlasatelem slo=
va Božího. Chci tedy, abyste byl nádo=
bou vyvolenou, plnou ohně nejhoroucnější
lásky, abyste nosil sladké jméno Ježíšovo
a zaséval toto vtělené slovo Kristovo na
poli duše.Ale vyzývám vás achci,abyste,
sbíraje žeň ze semene, sklízeje totiž užitek z
tvorů, složil jej v čest Otce věčného, dá=
vaje totiž čest a slávu jemua ničevšelikou
vlastní slávu a zálibu k soběsamému. Ne=
boťjinak byli bychom lupiči a kradli by=
chom, co jest Božího, a dávali bychom to
sobě. Ale myslím, že toto, z milosti Boží,
nás se netýká; neboť zdá se mi jistým, že
první popud a začátek jest jediné pro čest
Boží a spásu tvorů.
« Stává se nám však jistě často, že mívá=
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me nějakou zálibu ve tvorech. Ale proto=
že chci, abyste byl dokonalý a vydával
ovoce dokonalosti, nechci,abyste miloval
nějakého tvora, ani jako člena komunity,
aní o sobě lečtoliko v Bohu.Ale rozuměj=
te, jakým způsobem pravím. Neboť vím,
že milujete v Bohu duchovně, ale někdy
člověk,buď že toho málo dbá, nebo že má
povahu k tomu náchylnou, jako vy, mí=
lujeduchovně,a vláscehledá zálibu a po=
těšení, tak že někdy smyslnost má v tom
svůj podíl, třebas pod barvou ducha. A
kdybyste mí řekl: »Po čemto poznám, že
jestve mně tato nedokonalost? « —pravím
vám: Když byste viděl že osoba milova=
ná není vám vněčempo vůli,to jest, žebud
nejedná svámi podle způsobůobvyklých,
nebo sevám zdá, že miluje někoho jiného
více než vás, a pojímá=li vás tehdy nevole
nebo jakási poloviční nelibost, zmírňují=
cí, oslabující lásku, kterou jste prve měl,
budtejist,že láska ta bylaještěnedokona=
[á. Jakým způsobem ji tedy učinitidoko=
nalou? [Nepravím vám, nejdražší synu, jí=
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néhozpůsobu, lečten, který kdysi řeklapr=
votní Pravda své služebnici řkouc: »Ďcero
má.nejdrašší, nechci, abys činilajako ten,
kdozvedá nádobu plnouvodyz pramene,
apije,kdyžjibyl vyňal,a takostává prá=
zdna, aniž toho pozoruje. Ale chci, abys
plníc nádobu duše své a splývajíc láskou
a zanicením v jedno s tím, koho miluješ z
lásky ke mně, nevyjímala jí ze mne, pra=
menevodyživé; ale drž tvora, kteréhomi=
luješ z lásky ke mně, jako nádobu ve vo=
dě; a tak nebudešprázdna aní ty,aniten,
koho miluješ,ale stále budete plní božské
Milosti, a ohně nejvroucnějšíláskyc. A
tehdy nepojme vás nevole aniž jaká ne=
libost. Neboť kdo miluje, ač vidí rozma=
nité způsoby, nebo že semilovaný vzda=
luje styku s ním, nemá z toho nikdy bo=
lesti skličující, jen když vidí a slyší, šíje
v sladkých a opravdových ctnostech,ne=
boť miloval ho pro Boha, a ne pro sebe.
Ještě by cítil jakousi malou svatou něhu,
když by viděl, že se vzdaluje od toho, co
miluje. Nuže toťpravidlo a způsob, jehož
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chcí abyste se držel, byste byl dokonalý.
Více nepravím.—Zůstávejte ve svatém a
sladkém milování Božím.Ježišisladký, Je=
žíší lásko.

LIST 33.

PANÍ ANEŽCE, VDOVĚ PO PANUŮ
ORSOVIMALAVOLTIM.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdrašší dcero v Kristu
sladkém Ježiši. JáKateřina, služebnicea o=
trokyněsluhů JežíšeKrista, píšivámv dra=
hocenné Krví jeho, přejíc si tě viděti sDOUu=

tánu poutem božské lásky. Pouto to dr=
želoBohaČlověka přibítaa příkována na
dřevě nejsvětějšího kříže; neboť hřeb ne=
byl by houdržel kdyby láska ho nebyla
držela. Toťono sladké pouto, jež víže duší
sBohem a jímž splývá v jedno s ním; ne=
bot láska sjednocuje.© sladká a milost=
ná lásko, jež očišťuješduší a trháš mrak
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vlastní náružívosti smyslné a osvěcuješ o=
ko rozumu hloubáním o Pravdě věčné a
plníš paměť milostmi a dary, jež duše pří=
jimá od svého [vůrce, čímžsestává vděč=
nouauznalouza přijatádobrodiní,a du=
še je nasycena sladkou a milostnou tou=
hou! Odtud pravilsvatý Prorok:»Vzde=
chy jsou mým pokrmem a slzy nápojem.«
Co ho mělok tomu, aby vzdychal a pla=
kal? Láska, to sladké a lahodné pouto.
Nuže, nejdražší dcero,když jest tak slad=
ká a skýtá takovou rozkoš,a jestnám ne=
zbytná, nesluší sespátí, nýbrž povstati se
svatoua pravou touhou a bedlivostía hle=
dati ji zmužile.
«A kdybyste semne tázala: »Kdejimohu
nalézti?« odpovídám vám: v domě sebe=
poznání, kdež naleznete nevýslovnou lás=
ku, jíž má Bůhk vám;jenž zlásky vás stvo=
řílk obrazu a podobenství svému,a zlás=
ky vás přetvořil k milosti v Krví jednoro=
zeného Syna svého. Kdybyste nalezla lás=
ku a poznala, žejejbudete mitivsoběsamé,
nemohla byste ho nemilovatí. A zname=
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ním, že jste nalezla lásku, a že jste jí vzňa=
tá, bude, přípoutáte=li se poutem lásky
na blížního svého, milujíc ho a sloužíc mu
laskavě; neboť to dobro a ten prospěch,
jehož nemůžemeprokázati Bohu,jest nám
prokazovati bližnímu,a snášetí s pravou
trpělivostí všecky trampoty, jichž by se
nám dostalo od něho. A to jest znamení,
že v pravdě milujeme svého Ivůrce a že
jsme spoutání tímto sladkým poutem. Jim
nakbychom neměliúčastenství na milosti,
aní bychom nemohli dospěti onoho cíle,
pro který jsmebylístvoření. Proto jsemvám
pravila, že vás toužím víděti spoutanou
poutem božskélásky. Nic jiného nepravím.
Zůstávej ve svatém a sladkém milování
Božím. Ješiši sladký, Ježíši lásko.
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ČDLIST 54.

-JISTĚ JEPTIŠCE ©
Z KLASTEKA SVATE ANEZKY

V MONTEPULCIANO.

e«Jménem Ješíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdrašší a nejmilejšídce=
ro má v Kristu Ježíši. Já Kateřina, služeb=
nicea otrokyně Pána našeho Ježíše Krista
a sluhův jeho, posilují tě a žehnám tobě
a píší ti v drahocenné Krví Syna Božího,
přejícsí, abys byla pravou nevěstou, od=
danou ženichovi,ozdobenou a přioděnou
ctností. Víš, nejmilejší dcero má, Ženevě=
sta, když jde před ženicha, zdobí seastrojí
azvláštěsezdobí a halívbarvunachovou,
aby selibilasvémušenichovi;takchci, abys
činilai ty: aoysiněla na sobě roucho [ás=
ky, bcz něhož bys nemohla jíti na svatbu,

ale bylo by ti řečenoono slovo, jež pravil
Kristus o tom služebníku, jenž příšel bez
rouchasváatebního,i přikázal služebníkům
svým, aby byl vyhnán a vyvržen ven do
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tmy. Nechci aby seto přihodilo itobě,nej=
miílejšídcero má; abys, pozvána jsouc na
svatbu,byla nalezena beztohoto sladké=
ho roucha. Ale chci a poroučím ti, abys
síjevyzdobila krumplováním, to jest sva=

tou a přavou poslušnosti, jsouc vždy zZza=
chovavatelkou svého Řádu „poddána a
poslušna představenéi ité nejnižší, která
tam je.Vezmi na se ctnost pokory, jež vy=
pěstí v tobě ctnost svaté poslušnosti; u=
znávajíc dary a milosti,kterých se tí do=
stalo od něho. Hileď, abys byla nevěstou
věrnou; a víš, kdy budeš věrna svému že=
níchoví?když nebudešmilovati nikohonež
jeho. A proto nechci,aby senašel vetvém
srdcí někdo jiný než Bůh; vyprázdní je z
všelikésebeláskya smyslnélásky k příbuz=
ným neb komukoliv. Beze vší bázně o ži=
vot neboosinrť; alese srdcem svobodným,

oděna jsouc tinto svatým rouchem, Vvy=
dej se do rukou svého Zenícha věčného,
a do jeho vůle se vydej, abys v ní tvořila
a ooříla,coby bylojeho ctía většítvédo=
bro. Jiného nicnepravím. Zůstávej vesva=
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tém asladkém milováníBožím.Ježíšislad=
ký, Ježíši lásko.

List 55.

CTIHODNÉMU ŘEHOLNÍKU
PANU VILÉMOVI, GENERÁLU

ŘÁDU KARTUZIÁNSKÉHO.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší a důstojný otče
v Kristu sladkém Ježíši.Já Kateřina, slu=
žebnice a otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši
vám v drahocenné KrvíJeho a přejisívás
viděti okoupána a utopena v Krví Syna
Božího, pozorujíc, že když se pamět na=
plní Krví Krista ukřižovaného, neprodle=
ně rozum se jme zírati v tuto pamět, kde
nalézá Krev,v níž vidí oheň božského mí=
lovánílásku nevystihlou,smočenoua pro=
sáklou Krví; neboťz lásky byla prolita a
nám darována. Vůle jde hned za rozu=
mem, milujíc a žádajíc sítoho, co oko ro=
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sumu vidělo; pročežrychle odstraňuje cit
svůj a lásku svou v lásce Krista ukřižova=
ného, kteroužto lásku nalézá v Krvi, jak
bylo řečeno.Tehdy se duše utápív této Kr=
vi,to jest utápí a zabíjí všecku svou zka=
ženou vůli smyslnou, jež vzdoruje často
svému Tvůrci, a všelikou sebelásku odvr=
huje od sebe a odívá se věčnou vůli Boží,
již duše okusila a již nalezla v Krví. UUka=
zujeť ji Krev, že Bůh nechce než její posvě=
cení; neboť kdyby byl chtěl co jiného, ne=
byl bynám dalSlovo jednorozenéhoSyna
svého.

« Proto dobře vidí, že, co Bůh dopouštív
tomto životěna člověka,nedopouští zaji=
ným účelem.Vidí, že všecko, co má byti,
jest od Boha, a proto z ničeho, co ji po=
tkává, ani ze soužení ani z pokušení aní
zbezprávíaní příkoříani z opovržení aniž
z čeho jiného, co by ji mohlo potkati, ne=
může a nechce se rmoutiti; ale jest spoko=
jena a máje v náležité úctě, pozorujíc, že
přicházejíod Boha a jsounám dányz mí=
losti k dobru, = lásky a nikoliv z nenávisti.
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Nemůže tedy a nesmísínaříkatí, protože
by-sinaříkala na své vlastní dobro, a ne=
ní obyčejem duše oděné sladkou vůli Boží
naříkati sí na nic, co by jí mohlo potkati,
leda jen na urážky Boha. Těchlituje a má
litovati protože vídi,že seprotiví jeho vů=
li. Proto hříchjest hoden nenávistí, že není
z Boha a tudíž není ničím.Všecky ostatní
věcí,majicí v sobě bytí,jsou z Boha; a pro=
to duše láskou ke Kristu roznícená je mi=
luje a má v úctě. Duše ta nevidí sebe pro
sebe, ale vidí sebe pro Boha, i Boha pro
Boha, poněvadž jest svrchovaná a věčná
dobrota, zasluhující, aby byl milován; i
blížního pro Boha a nikoli pro vlastní pro=
spěch. Ia sí nevolí aní času ani stavu po
svém, aní trápení aní útěch, ale jak se líbí
božské Dobrotě, příjímá se zápalem lás=
ky. Ve všem nalézá rozkoš, neboť kdo mí=
luje, nemůže nalézti bolesti skličující.
«Vbojích seraduje; pronásledován“=líjest
světem, veselí se; poddán=li jest, s velikou
radostí a trpělivostí nese bříměposlušnos=
tí, představenýmm=li,s trpělivostí shovívá
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a snáší chyby svých poddaných, všeliká
totiž pronásledování, která by jej stihala,
nebo nevděk k sobě, jejž by shledal u nich.
Přípravuje se na smrt, aby vytrhal trní
neřestí,jako dobrý zahradník, a nasázel
ctnosti do jejich duší, konaje opravdově
spravedlnost, okořeněnoumilosrdenstvím.
INedbá bolesti, nevyhýbá se námaze, ale
svelikou radostí jinese.Nechceztratiti čas,
který má, pro čas, jehož nemá, neboť ně=
kdy. přicházejí takovéto myšlenky a boje
dosrdce. Kdybys neměltéto úzkosti a ná=
máhy prelátství, mohl bys lépe požívati
Boha v pokoji a klidu svém. To však či=
ní dábel, že mu tyto myšlenky předkládá
V čas pokoje, aby jej vydal na pospas u=
stavičné válce. [Neboť kdo neupokojí své
vůle ve stavu, jaký mu Bůh dal, jest stále
v trýzní a jest nespokojen sám se sebou; A
tak ztrácí čas jeden i druhý; neboť času
prelátství neužívá a času klidu nemá ; a
taknechává přítomnostiibudoucností.Ať
tedy nevěříjeho zlobě, ale chopí se rázně
času, který má; jako činíduše oděná vůlí
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Roší prve řečenou, jež pluje za každého
počasí, jak v čas soužení, tak v čas potě=
chy; neboť jest svlečenz vlastní sebelásky,
z všeliké citlivosti a vášně smyslné, z níž
pramení všeckozlo a všecka trýzeň. Ne=
boť míti, co člověk nechce, toť cesta, z níž
vychází utrpení. A oděn=lí jestvěčnouvůlí
Božía nikoli svou, splývá v jedno s ním; se
zanicením lásky soudí o věčné vůli Boží,
vida, poznávaje ajist jsa, že Bůh nechce
nicjiného než naše posvěcení.A protonás
stvořil k obrazu a podobenství svému, a=
bychom byli v něm posvěcení, radujíce se
a okoušejíce věčného naň patření ; to jsme
viděli a poznali okem rozumu v Krví Kri=
sta ukřižovaného, který byl tím prostřed=
níkem, jenž nám zjevil pravdu Otce věč=
ného. © slavná Krví, jež dáváš život, jež
jsinám neviditelné učinila viditelným „zje=
vila jsi nám božské milosrdenství, smýva=
jic hřích neposlušnosti poslušnosti Slova, z
něhož Krev vyšla.
«INuže,pro lásku Kristovu, koupejte, kou=
pejtesev Krví,a trvejte v ustavíčnémbdě=
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ní a modlitbě, nejdražší otče, bdě okem
rozumu. Tehdy budete bdítí i nad vaširmí
poddanými, z hladu a dychtivosti po ctí
Božía spáse duší, a tak budete vustavičné
modlitbě, to jest v ustaviíčné svaté touze.
To jest vám nezbytno, abyste svou spásu
uchoval ve stavu, v němžjste.Jelikož vám
Bůh určil stav prelátství, nesluší vám býti
nedbalým ani bázlivým,anijako nevědo=
mý kráčetí s očima zavřenýma. Proto vás
prosím, buďte hladov, učese od Beránka
vykrváceného a stráveného pro nás, jenž
s takovou rozkošía hladem po cti Otco=
vě a spáse naší běžel k potupné smrti kří=
že.Máte tudíž vzor: neboťBůh vám uká=
zal a postavil na oči Slovo jednorozené=
ho Syna svého a Krev, aby odstranil vše=
likou bázeň a nedbalost a slepotu nevě=
domosti.A pravíte=li: »Jsem nevědomý a
aniscbedobře neznám,neřku=lito,comám
činiti pro poddané;« —odpovídám vám,
že zlačnite=li po cti Boží,to,čeho byste ne=
dosáhl sám sebou, Bůh ve vás způsobí, co
bude třeba pro spásu vaších poddaných.
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6 Mějte jen hlad:a touhu. Přecevšak ne=
vidím, že by bylo možno míti tento hlad
bez Krve; a proto jsem vám pravila, Žesí
váspřejívídětiokoupána a utopena v Kr=
ví Krista ukřižovaného. Neboť v Kvví se
ztrácí láska k vlastnímu životu, ta láska
zvrácená, kterou člověk chová sám k so=
bě, která nenechává konati spravedlnos=
tí, ze strachu, abychom nepozbyli posta=
vení,nebo abychomshovívali a líbiliseví=
ce lidem než Bohu; nenechává představe=
ných jednati podle vůle Boží.Ani tu není
dobrého svědomí,ale dějesetak podlezá=
lib a zdání lidských ; a to právě ničilo a
ničířád. Jako když se nekárá a ustano=
vují sepředstavenými ne osoby bezúhon=
né, nýbrž pochybné a nespolehlivé.Neboť
špatný prelát kazí poddané, jako dobrý
je napravuje. A to vše pochází ze sebe=
lásky. V Krvi Kristově se ztrácí tato [ás=
ka; a získává se láska nevýslovná, ano se
vidí, že z lásky námdal život, aby vy=
koupil toto přisvojené dítě, lidské poko=
lení. Když člověk vidí takovou lásku, z
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lásky čerpá lásku, a povzňáší cit á touhu
svou, aby miloval co Bůh miluje,a nená=
víděl, čeho Bůh nenávidí. A jelikož duše
vídi, že Bůh svrchovaně miluje své tvor=
stvo, které jest nadáno rozumem, ve spá=
se duší rodí se její láska ; a nezdá se, že
by se ji kdy nasytila. Nenávidí neřestía
hříchů, jelikož nejsou v Bohu; a miluje na
nich ctnosti pro čest Boží.Tím se zhostí ne=
dbalostia stane sebdělým; a zhostí se[ás=
ky ksvému tělu a vydalby se rád tisíce=
ré smrti, bylo=lí by třeba. Ztrácí slepotu
a nabývá opět světla, protože strhl se se=
be chmuru sebelásky a postavil tam slun=
ce božské lásky nejhoroucnějšího milová=
ní,jež v němstrávilo všelikounevědomost.

ANto vše načerpal z Krve.
« © slavná a drahocenná Krví pokorné=
ho a neposkvrněného Beránka! Kdo bu=
de tak nevědomýa zatvrzelý, aby nevzal
nádobu srdce a nešel se zanícením lásky
k boku Krista ukřižovaného, jenž v sobě
chová a vylévá proudy Krve? V němna=
lézáme Boha, to jest přirozenost božskou

305 20



spojenu s přirozeností lidskou, nalézáme
oheň lásky, jež otvorem v boku nám zje=
vuje tajemství srdce, ukazujíc, že oněmi
mukami konečnými nemohl tu míru lásky
ukázati,v níž touha avůle jehobyla větší,
protože se nedala srovnatí jeho konečná
trýzeň s nekonečnou láskou. Nuže nevá=
hejmejiž, nejdražší otče; ale s dokonalou
bedlivostí v tom mžiku času, který vám
Bůhponechal,azvláštěnyní,kdynastává
doba kapitulu, kdež se lépe vidí chyby,
zasaďte seo to, aby byly potrestány, aby
úd porušený a zkažený nenakazil zdra=
vého; konaje spravedlnost vždycky smí=
losrdenstvím. A nepočinejte sí lehkomy=
slně,ale hledejte a pátrejte po pravděskr=
ze osoby spolehlivé a svědomité. A cojest
vám konati, konejte vždycky po úraděs
Bohem, to jest skrze svatou modlitbu; a
potom podle rady lidskékterá všakje ta=
ké Boží,dobrých a milých služebníků Bo=
žích. A vždycky je mívejte sobě po boku,
aby byli zrcadlem řehole.A nade všecko
ostatní vás prosím, dbejte toho, aby byli
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ustanovení dobří převorové, aby to byly
osoby ctnostnéaschopné řídití. Jsouťmno=
zí, kteří jsou dobří o sobě, ale nejsou do=
břík správě; atak sekazí řehole; a nao=
paksezasenapravují. Naleznete=lí někte=
ré dobré, ponechejte je.Jen bez bázně,pro
lásku Krista ukřižovaného! Jsem jista, že
okoupete=lí se v jeho Krví zanicením lás=
ky a utopite=lí v ní všelíkou vlastní vůli
a zničíte ji tak ve věčné vůli Boží, kterou
naleznete v Kwví,učiníte to 1 vše ostatní,
čeho bude třeba pro vás í pro ně.
«Nic jiného nepravím. Promiňte mé nevě=
domostí. Zůstávejte ve svatém a sladkém
milování Božím.Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST s5ó.

BRATRUSIMONOVI Z CORTONY,
Z ŘÁDU BRATŘÍKAZATELU.

vl“« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. - Nejdražší synu v Kristu
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sadkém Ježíši.Ja Kateřina, služebnice4
otrokyně sluhů Ježíše Krista , píší vám v
drahocenné Krvi jeho, přejícsi vás viděti
okoupána a utopena v Krví Beránkově,
abyste jako opilý běžel do pole bítevní=
ho a bojoval jako udatný rytířproti dá=
blu, proti světu a proti vlastní křehkosti,
se světlem nejsvětějšívíry a snevýslovnou
láskou, vždy maje zalíbení v boji.Ale věz=
te, že bojovati a dobýti vítězství nebylo
by nám možno, kdybychom nemělisvětla
nejsvětějšívíry;aní světla bychomnemohlí
míti, kdyby s oka našeho rozumu nebyla
sňata hlína všelikénáklonnosti pozemské
a stržen mrak sebelásky; neboť to jest ten

zvrácený mrak, jenž nám ve všem odní=
má každé světloduchovněi časně.Časně
tím,že nám nedopřává poznatinaší křeh=
kost a nepatrnou pevnostastálost světa;
aní jak tentoživot jest marný a vratký ;
aní klamy ďáblovy, jak skrytě nás klame
těmíto věcmi pomíjejícími, a začasté pod
barvou ctností. —Duchovně tato slepota
nám nedopřává poznati a posoudíti do=
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brotu Boží, ale často to, co Bůh nám dá=
vá k našemu dobru, vykládáme si nao=
pak ; a to vše se nám stává, ježto v jeho
tajemstvích nehledime k jeho zanícenosti,
anisjakou láskou nám je dává, ale jako
slepí nevnímáme nežli skutek.
« Někdy na nás Bůh dopouští, abychom
byli pronásledování světema aby senám
dělo bezpráví od tvorů nebo byla nám u=
ložena nějakáposlušnost naším předsta=
veným; a my nehledíme k vůli Boži, jež to
činípro naše posvěcení, a nesoudíme, jeho
vůlí která to z lásky na nás dopouští, ný=
brž soudime vůli lidí a tak upadáme čas=
to do mrzutostí sesvým bližním a dopou=
štíme se mnoha chyb a nevědomosti pro=
tí Bohu i jim. Čo jest toho příčinou“ má=
[o světla. [Neboťsebeláska pokryla zerni=
cí oka nejsvětějšívíry. Proto jsme=lí v těž=
kostech, které nám ďábel působí, a je=li
tato slepota tehdy v našem oku, příjímá=
me=líten klam,i příjdou=líony těžkostia
myšlenkydosrdcešalbou dáblovou, tehdy
myslíme,že jsme od Boha zavržení. A tím
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upadneme ve zmatek mysli; a odtud za=
necháme konání modlitby, jako bychom
se nezdáli milými Bohu; upadneme v roz=
mrzelost a budeme samí sebou nespoko=
jení. Proto i poslušnost nám bude těžkou;
a opouštěti budeme celu a zamilujeme sí

ko,imnohojinýchve společnosti.A to všec

nepřístojností, se nám stává, že jsme ne=
strhli k zemi mrak své sebelásky, aní du=
chovně aní časně; —proto nepoznáváme
pravdy a nekocháme setaké v křížís Krí=
stem ukřižovaným. Avšak tím způsobem
nebyli bychom tedy rytířízmužilýmia ne=
bojovali bychom protí svým nepřátelům
pro Krista ukřížovaného, ale byli bychom
bojácní a děsilí bychom se svého vlastní=

ního stinu.
eČeho jest nám tedy třeba? jest nám tře=
ba Krve, v této Krví Kristově nalezneme
pevnou naději, jež nás zbaví všelikébáz=
ně otrocké; a nalezneme živou víru, za=
koušejíce, že Bůh nechce než naše dobro.
A proto nám dal Slovojednorozeného Sy=
na svého; a Syn nám dal život, aby nám
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vrátil život, a z Krve nám učinil lázeň,v
níž by obmyl malomocenství našich ne=
pravostí.[im tedy duše poznává a živou
vírou se toho drží, že Bůh nedopustí dá=
blům, aby nás obtěžovali více,než bychom
snesli; aní světu, aby nás soužíl více, než
bychom byli schopní pojmouti; aní před=
stavenému,aby na nás kladl větší posluš=
nost, nežli bychom unesli.
« Stímto sladkým a slavným světlem ne=
upadnetev rozmrzelostani ve zmatek pro
nějaký boj; a nebudete se vzdalovatí ce=
ly, ani vybíhatí do společnosti lidí, ale
budete objímati kříža nezahodite zbra=
ně modlitby anijiných cvíčebduchovních.
Ale pokořuje sesvému Tvůrci, budete mu
přínášeti pokorné a ustavíčné modlitby;
a aniv čas boje aní v čas klídu a vůbec v
žádný časnezmírníte kroku; nýbrž s pílí a

bez nedbalosti nebo zmatku budete slou=
žití Bohu a zachovávatií svůj Rád v prav=
dě. Čo toho bude příčinou? světlo nejsvě=
tějšívíry, jež jste nalezl v Krvi. Čo jest při=
činou světla? láska k žhoucímu milování,

311



jež jste nalezl v Krvi. Neboť z lásky běže=
[o to sladké milostné Slovo na potupnou
smrt kříže;a žár božské lásky zničila strá=
víl tmu sebelásky, jež stínila oko, aby ne=
vidělo. Proto nyní vidí a vidouc miluje a
milujíc bojí se Boha a slouží svému bližní=
mu. A tak se nyní stal zmužilým rytířem
a bojuje se štítem víry a zbraní lásky, jež
jest dýkou dvousečnou, nenávisti totíž a
lásky, lásky k ctnostem a nenávisti k ne=
řestia vlastní smyslné náruživosti. A jako
zamilovaný kochá se v kříží a v tom, že
utrpením získává ctností, hledaje sezaní=
cením lásky cti Boží a spásy duší. Kde na=
lezl tuto svatou touhu? v Krví. —Jiným
způsobem byste ji nemohl nalézti.
« Proto jsem vám pravila, že sí vás přejí
viděti okoupána a utopena v KvrvíKrista
ukřižovaného; a pravím vám, že tehdy
budete míti jméno a já znovu naleznu sy=
na. Nuže koupejte a ztápějte sev Kvví;
bez rozmrzelosti a zmatku. Nic jiného ne=
pravím. Zůstávejte ve svatém a sladkém
milování Božím.Ježíší sladký, Ježíši lásko,
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LIST 57.

— PANU MATOUŠOVI, |
SPRÁVCI DOMU MILOSRDENSTVÍ

V SIENĚ.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdražší synu v Kristu
sladkém Ježíši. J4 Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši vám v
drahocenné Krví jeho, přejícsi vás vídětí
zrcadlem ctností, abyste v pravdě vzdá=
val slávu a chválu jménu Božímua abys=
tc přinášel užitek předně sám sobě, potom
svému bližnímu, a to jak příkladem sva=
tého a počestného života a naukou slo=
va, tak pokornými a ustavičnýmí a věr=
nými modlitbami.Považte, že jest to dluh,
jehož Bůh zde na vás žádá; ničeho nechce
než květ slávy a chvály svého jména ; a
naším,chce,aby bylo ovoce a užitek. Nu=
že, odpovídejme zmužile na tuto velikou
lásku, a jelikož Jemu nemůžeme přinésti
nějakého užitku, obraťme sena toho, ko=
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ho vidíme, že on velmi miluje, totiž nasvé=
ho bližního. Na tom spočíňvšecka naše pé=
če; a ničeho nehledejme, než jisti duše pro
čest Boží.A kam půjdeme jisti ten sladký
pokrm? ke stolu nejsvětějšího kříže,s ro3=
košísnášejícebolestiamuka,bezpráví,po=
tupy a výčitky, abychom mohli jísti ten
slavný pokrm. [,eč nevidím, že bychom jej
mohli požívati,aníž bychom prveneziska=
lí pravých opravdových ctností. A proto
jsem vám pravila, že sívás přejividěti zr=
cadlem ctností; o to se tedy, prosím vás,
příčiňujte.Vice zde nepravím.
« Posílám vám privilegium dané bullou
papežskou, odpustkůkteré jsemvyžebra=
la pro sedm a sedmdesát osob... Zůstá=
vejte ve svatém a sladkém milování Bo=
žim. Ježíši sladký, Ježíši lásko.
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LIST 58.

-© SESTŘE CHRISTOFOŘE,
PŘEDSTAVENÉ KLÁŠTERA SVATÉ
ANEŽKY V MONTEPULCIANO.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdražší dcero v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnice a
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píší tobě v
drahocenné Krví jeho, v touze, abych ví=
děla tebei ostatní následovati šlépějínaší
matky, slavné svaté Anežky. A o to vás
prosím a chci,byste následovaly nauky a
způsobů jejích.Víte, že vždycky vám dá=
vala nauku a příklad pravé pokory. To
právě byla její základní ctnost. A nedí=
vím se tomu; mělať to,co má míti nevě=
sta, která chcenásledovatí pokory svého
ženicha.Měla tu lásku nestvořenou,ježu=
stavičně hořela a sžírala v jejím srdci; by=
[a pojidatelkou a chutnatelkou duší. Stá=
le si hleděla bdění na modlitbách; a ne=
byla by jinak měla ctností pokory, neboť
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není pokory bez lásky; neboť jedna živí
druhou.
« Víte,co bylo pohnutkou, která ji příve=
dla k dokonaléa opravdovéctnosti ?svo=
bodné dobrovolné svlečení,jímž sezřekla
sebe i statků světa, nechtějíc míti ničeho.
Dobřepozorovala slavná tato panna, že
jmění časné přivádí člověka k pýše; jím
ztrácínepatrnou ctnostpravépokory,do=
spívá k sebelásce, ochabuje v zanicenosti
lásky ; ustává v bdění a modlitbě. Neboť
srdce a cit, jenž jest pln země a sebelásky,
nemůže se naplníti Kristem ukřižovaným,
aníž okoušeti pravých a sladkých modli=
teb. To pozorujíc sladká Anežka, svléká
sesesebea odívá seKristem ukřížovaným.
A netolikoona sama, ale totéž zanechá=
vá nám; a k tomu vás zavazuje, a vy po=
vinny jste toho dbáti. Víte dobře, že vám

nevěstám oddaným Kristu neslušímití, co
jest otcovo, ježto jste šly za Zenicha, ale
držeti a mítí,co jest Zenicha věčného.Va=
šeho otce jest vlastní smyslnost, již máme
opustiti, když nastala doba rozdělení, a
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následovatí ženicha a míti jeho poklad.
« Jaký byl poklad Krista ukřižovaného?
Kříž,potupa, bolest, muka, spílání, hany
a výčitky, dobrovolná chudoba, hlad po
cti Otcově a naší spáse. Pravím, že bude=
te=li sedržeti toho pokladu silou rozumu,
puzeného ohněm lásky, dojdete ctností o=
něch, o nichž jsmemluvili; budete pravý=
mi dcerami své matky a nevěstamí bed=
livými a nikoliv nedbalými; a zasloužíte
si býti příjaty Kristem ukřišovaným,; jeho
milostí se vám otevře brána žívota trva=
lého. Více nepravím. —Ztápějte se v Krví
Krista ukřižovaného. Vzchopte se s pra=
vou bedlivostí a sjednoceností. Budete=lí
spjatya nikolivrozděleny,nebudeanidá=
bla aní tvora, jenžby vám mohl uškodití
nebo vás zbavítivaší dokonalosti. Zůstá=
vejteve svatém asladkém milování Božím.
Ježiší sladký, Ježíši lásko.



[IST sa,

PANU PETROVI,KNĚZI
V SEMIGNANO.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší otče pro úctu k
oné Svátosti, jejímž jste přisluhovatelem.
Já Kateřina, služebnicea otrokyně sluhů
Ježíše Krista, píší vám v ďrahocenné Kr=
vi jeho, přejícsi vás viděti nádobou vy=
volenou, nosící jméno Kristovo, a abyste
sezanicením a touhou věnoval svůj život,
usmiřování sebe s naším [vůrcem, a člo=
věka s člověkem. [Neboť máte tak čínitia

jste k tomu vázán. A myslim, že nečinil=
lí byste tak, dostalo by se vám velmí ve=
líikéhoa tuhého pokárání od Boha.Buďte,
buďte zrcadlem ctnosti; a pozorujte svou
hodnost, neboť Bůh svým milosrdenstvím
postavil vás v takové důstojenství,jakým
jest býti služebníkem ohně božské lásky,
to jest Těla a Krve Krista ukřižovaného.
Povašte, považšte,že přírozenostandělská
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netná tak vysokéhodnosti.Vizte, že vná=
dodu duše vaší vložil své slovo.Vizte do=
bře, že mluvě v osobě Kristově máte moc
posvěcovati onu nejsladší Svátost ; proto
dlužno vám ji nositi s největším ohněm lá=
skya s čistotou myslii těla a sesrdcempo=
kojným, vyhošťuje všecek hnět a nenávist
z duše.

c ANch,ach, kdejest čístota sluhů Syna Bo=
žiho? Povašte, že jako vy požadujete čis=
toty kalicha, který má býti nesenk oltá=
ři,a nechtěl byste ho, kdyby byl špinavý;
tak považte, že Bůh,svrchovaná a věčná
Pravda,žádá duševaší čistéa prostévšeli=
ké skvrny smrtelného hříchu, a zvláště hří=
chu nečistoty. —Ach, nešťastná duše má!
Dnešního dne vídětí pravý opak té čísto=
ty, které Bůh žádá; neboť nejen že nejsou
chrámem Božíma nenosí ohně jeho Slova,
ale stávají se chlévem a místem prasat a
jiného dobytka, nosíceoheň hněvu, nená=
víst, záští a zlomyslnost v domě duše své.
Neboťpřechovávajíu sebeprasata, to jest
nečistotu, jež neustále se válí uvnitř jako
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prase v bahně. Ach, jaká to hanba, Vi=
děti,že Pomazaní Kristovivydávajíse ta=
kové bídě a nepravosti! A nemají v úctě
stvoření, —jsouť stvoření k obrazu a po=
dobenství Božímu, —ani Krve, kterou jsou
vykoupení, aní své důstojnosti, již dostali
ve svátosti, dané jim z milosti a nikoli z
povinnosti.
« Ach, nejdražší otče, otevřte oko pozná=
ní a nespěte již v takové bídě. A nepočí=
tejte, že Bůh nyní dělá, jako by neviděl;
neboť až příjde chvíle smrti, již nikdo se
nemůže vyhnoutí, ukáže zajisté, že viděl,
a tehdy to člověkzpozoruje. Každá vina
totiž bude ztrestána a každé dobro od=
měněno. Na to nepomyslí pošetilci, kteří
nevídí, že Bůhjest nad nimi.A já pravím,
že Bůh vidído nitra srdce; můžeme se tu=
díž ovšem skrýti oku tvora, oku Tvůrcovu
však nikoliv.

« Ach, což jsme dobytek nebo hovada *
Věru, pozoruju,že jsme;nikoli codo stvo=
ření a bytí, jež dal nám Bůh, ale podle
špatné nákloností naší, neboťbez jakékoli
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uzdy rozumu dáváme sevéstíonou strán=
kou smyslnou a jdeme za ní, libujíce sí v
hrubých a marných zábavách a honímese
po rozkošíchsvěta nadutí pýchou. A pý=
cha tak povyšuje srdce pošetilcovo, že se
ji dává ovládatí a nechce se pokořítí ani
Bohu aníičlověku. Pročež stane=lí semu ně=
kdy křivda, buď smrtí nebo jinými věcmí
časnými, pro svou pýchu nechce se poko=
řítí a odpustití svému nepříteli, ale chce
ovšem, aby největší víny a křivdy, které
spáchal Bohu, byly mu odpuštěny. Klame
se však, neboť jakou měrou měříjinému,
bude naměřeno 1jemu.
« Nechci tedy, abyste i vy bylz takových;
ale chci, abyste udatně byl nádobou pl=
nou lásky a milování a zanícení. Neboť
velmí se divím, že někdo vám rovný mů=
že chovati nenávist, když vás Bůh vyve=
dl ze světa a učinil pozemským andělem
v tomto životě moci svátosti; a vy sesvou
chybou vplétáte do světa. Nevím, jak se
odvažujete sloužitimší.Proto vám pravím,
že zůstal=li byste zatvrzele v nenávistí a
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ostatních svých chybách —musíte čekati
soud Boží, jenž by přišelna vás. Pravím
vám: dosti již tolikénepravosti! Naprav=
teživot svůj a pomyslete, že musíte zemří=
ti a nevite kdy. Koupejte sev Krvi Krista
ukřižovaného ; a nepochybuji, že popa=
tříte=lina Krev tohoto Beránka, vyhos=
títe ze svého srdce a cítění všelikou bídu
a zvláště nenávist. Ď to vás žádám pro
milost a milosrdenství; a chci, abyste učí=
nil tento mír.Jaká přecehanba, vidětidva
knězeve smrtelné nenávisti! Veliký div, že
Bůh neporučí zemi,aby vás oba pohltila!
«Vzhůru tedy zmužile! Dokud jste v čase,
kdy můžete dostati milosrdenství, utecte
seke Kristu ukřižovanému, jenž vás příjme
dobrotivě, chcete=lí jen. A pomyslete, že
kdybyste toho neučinil, padl by na vás
ten ortel, jenž byl vynesen nad oním slu=
žeoníkemnešlechetným,kterému sedosta=
lo takového milosrdenství,že mu bylod=
puštěn veliký dluh jeho u pána, a potom
služebníku svému nechtěl prominouti ne=
patrné částky, ale svrhl sí ho pod nohy a
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chtěl jej zardousttí, í zvěděv to pán, prá=
vem odvolal svémilosrdenství, jež mu byl
prokázal, a učinil nad ním soud, přiká=
zav služebníkůmsvým, aby ho svázalí na
rukou i na nohou a by byl vržen do tem=
ností zevnitřních.INemyslete,že by sladká
božská dobrota dobréhoJežíšepodávala
toto podobenství pro jiné než pro ty, kteří
žijí v nenávisti s Bohem 1s bližním svým.
Nechci tedy, abyste ještědéle čekal toho=
to potrestání; ale chci,abyste milosrden=
ství, jehož sedostalo a dostává vám, sdí=
[el se svým nepřítelem; neboť jinak byste
nemohl míti účastí na milostí Boží a byl
byste zbaven patření naň.
«Vícenepravím. Odpovězte mí o svém ú=
mysluavůli. Zůstávejte ve svatém aslad=
kém milování Božím. Ježíši sladký, Ježíši
lásko.
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List 60.

NEJMENOVANÉMU LAIKOVI.

« Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. [Nejmilejšía nejdražší bra=
tře v Kristu sladkém Ježíši. Já Kateřina,
služebnicea otrokyně Boží,píši vám a po=
siluji vás v drahocenné Krví Šyna Božího,
přejícsívás viděti pravýmslužebníkem Je=
žišeKrista zachovavatelem jeho příkázá=
ní; nemůžeťnikdo míti života Milostf,ne=
ní=lí jejich plnitelem. Chci tedy, nejdražší
bratře, abyste otevřel oko rozumu k po=
znání sebesama, a poznával, že nejste,le=
da stále činitelemtoho, co není, totiž hří=
chu. A vida člověk,že sám sebou není nic,
všecek se pokořuje, poznávaje dobrodiní
svého dobrodince, a tak vzrůstá v lásce,
poznávaje, kterak v něm působí veliká
dobrota Boží, že by raději zemřel, nežli
by přestoupil přikázání svého nejsladšího
Tvůrce. Tento svatý strach nás přivádí k
největší lásce. —A lásky té načerpáme ze
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zdroje Krve Syna Božího,jež byla prolita
nanaše vykoupeníjen abysmyla spácha=
nou vínu hříchu. O,jak hrozný jest hřích
a odporný Bohu, když ho nenechal bez
trestu a vykonal zaň spravedlnost Apo=
mstu na svém těle! Byl by věru bídný u=
božák, kdo by nechtěl pomstíti hříchu.
«Prosímvástedy, nejdražší a nejsladší bra=
tře, abyste vzalona dvě křídla, která vás
uschopní zachovávatí přikázání Boží, a
až dosáhnete přikázání, povznesou vás k
životu trvalému: jsou to nenávist a od=
por k hříchu a vlastní sebelásce (z níž se
rodí všeliká neřest), a to, abyste byl mi=
lovníkem ctností. A ctnost míluje, proto=
že vídí, jak jest mu nezbytna,; vidí, že Bůh

chce,aby byl milovníkem ctností a opovr=
hovatelem neřesti.O jak vám bude slad=
ko, mítí tuto ctnost, jež vás zbaví otroctví
dáblova a daruje vámsvobodu; zbaví Vás
smrtí a daruje vám žívot, zbaví vás tmy
a daruje vám světlo!A naopak hříchu=
vádí člověka do všech běd.

« Velmi jest se přičiňovatí, a nedopouště=
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tí se jíž nedbalosti po ten mžik času, jenž
vám a celévaší rodině zbyl, sesvatou be=
dlivostí. Prosím vás pro lásku Krista ukři=

žovaného, budiž oko vaší duše v každém
vašem konání namířenok Bohu.O jakou
rozkoš a radost pocítí duše vaše, až při=
jde čas,kdy bude povolána prvotníPrav=
dou, a vy seznáte,že jstev průvodu ctno=
stí podepřen o hůl nejsvětějšíhoKříže,kde
jste si osvojil svatá přikázání Boží! A u=
slyšíte ono sladké slovo přísvém skonání:
»Pojď požehnaný synu můj,a vládni kra=
[ovstvím nebeským, neboť jsi s bedlivostí
odvrátil cit a touhu od přizpůsobováníse
světu a žil jsí a pěstoval svou rodinu ve
svaté bázní přede mnou. Nyní ti dávám
dokonalý odpočinek, neboť jsem odpla=
titelem všech vašich námah, jež jste pro
mne podstoupili.«
« Již nic více nepravíme, nejdražší bratře
můj, lečže prosím prvotní věčnou Pravdu,
aby vás naplnila svou věčnoua nejsladší
milostía vedla od ctnostík ctnosti,byste
byl odhodlán dáti život za ni.Zůstávejte
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ve svatém a sladkém milování Božím.Je=
žíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 61.

PANÍ ANEŽCE, VDOVĚ PO PANU
ORSOVIMALAVOLTIM.

a Chválen budíž náš sladký Spasitel. Vám,
nejdražší a nejmilejšídcero, paní Anežko
a ostatní dcery, já Kateřina, neužitečná
služebniceJežíše Krista, píšisláskou a tou=
hou —rozpomínajíc se na slova, jež pravil
Kristus: »$ toužebností jsem toužila —vi=
dětí vás spojeny a přetvořeny v oné do=
konalé a nejvroucnější lásce. Jako činila
ona zamilovaná apoštolka Magdalena,
v níž bylo tolik oné nejvroucnější lásky, že
nedbala o žádnou věc stvořenou.O nej=
milejší dcery mé, učte se od této naší sva=
té panny Anežky1) svaté pravé pokoře;

1)Z Montepulciana, kde dlela píšic tento líst, sv.
Kateřína.
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neboťvždycky sebou zhrdala, podrobujíc
sekaždému tvoru proBoha, vděčněuzná=
vajíc, že všecka milost a ctnost jest od Bo=
ha; a tím udržovala v soběctnost poko=
ry. Pravím, že planula také ctností lásky,
stále usilujíco čestBožíaspásu tvorů, stále
se obětujíc v modlitbě s láskou šlechetnou
a štědrou ke každému tvoru; a tím uka=
zovala svou lásku k svému Tvůrcí. Jinou
ctností byla ustavičná její bedlivost a vy=
trvalost; neustalať nikdy ani pro dábla
aní pro člověka v ctnostném životě.
« O nejsladší panno, jak ses shodla s o=
nou zamilovanou učednicíMagdalenou!
Neboť, dobře=lí vidíte, nejmilejší dcery,
Magdalena se pokořila a poznala sama
sebe; a proto spočinula s takovou láskou
unohou našehosladkého Spasitele.A pra=
víme=lí, že mu dala na jevo lásku, vídí=

me to dobře u onoho svatého kříže; ne=
boť se nebojí Zidů, ani se nebojí sama o
sebe,alejako pomínutá běžía objímá kříž.
Není pochyby, že, aby viděla svéhoMi
stra, dává sezaplavíti Krví.Opájí sepak
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láskouMagdalena naznameníže jestzpí=
ta svýmMistrem.Ukazujeji na jehotvo=
rech; tak činila po svatém vzkříšení,když
kázala v městěMarsilii. Pravím také, že
měla ctnostvytrvalosti; a to jsí ukázala,
nejsladšíMagdaleno kdyžjsí hledala své=
ho nejsladšího Mistra, a nenacházejíc ho
na místě, kde jsi ho položila, 6 miláčku
Magsdaleno, ty šilíš,nemělať jsisrdce, ano
bylo uloženo s tvým nejsladším Mistrem
a naším sladkým Spasitelem. Ale poja=
[as dobrou myšlenku, abys nalezla svého
sladkého Ježíše;neboťty vytrváváš a ne=
ustáváš ve svém převelíkémbolu.Ó, jak
činíš dobře! Neboť ty vidíš, že právě vy=
trvalost ti dá naléztí tvého Mistra.
« Nuže vidite, nejdražší sestry mé, jak se
tyto dvě nejmilejšímatky a sestry spolu
shodují. Proto vás prosím a poroučím vám,
vejděte do toho přesvatého středu, neboť
stojíce v tomto svatém středu, s kterékoli
strany chcete, všude nacházíte ctnost ; a
tehdy budete spoutány, že nebudete moci
uniknouti,abyste nebyly spoutány. A ze=
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jména vám, paní Anežko, dcero má,při=
kazují, abyste sepřípoutala k té sv.panně
Anežce. Pozdravte a požehnejte od Kri=
sta i ode mne paní Rainieru; a všecky o=
statní mé dcery mi požehnejte; a pozdra=
vujte mí Kateřínu Chetovu tisíckrát ode
mne; a od Aleksie i ode mne všecky.Věz=
te, že se nám chce řící: »[Udělejme si zde
třístánky« neboťvěrujestnám jakovrá=
jis těmíto přesvatýmípannamí, a bývají
námi tak zpity, že nám nedají odejíti, a
oplakávají vždy náš odchod. —Dostaly
jsmeváš dopis. Požehnejte dceru mou Ka=
teřínu a rcete ji, ať prosí Boha, aby ji na=
plníl ctností, ať jest hodna býti z těchto
svatých žen. Buďte pozdraveny všechny
od JežíšeKrista a od nové jeho choti ane=
věsty.
a (J4 CČeccajsem skoro již jeptiškou, ne=
boťzačinám úsilovnězpívati hodinky stě=
mito služebnicemí Ježíše Krista.“)

1) Dodatek Františky Gori, která diktovaný líst
píše.
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