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LIST 1.

PANÍLAPĚ, svÉ MATCE.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší matko v Kristu
sladkém Ježíši. Ja Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám v
drahocenné Krví jeho, přejíc si vás viděti
s pravým poznáním sebe samé jakož i do—
broty Boží k vám ,—nebot bez tohoto pra:
vého poznání nemohla byste mítiúčasti na
životě Milosti. Proto třeba se vám s pra=
vou a svatou pečlivostísnažiti,abyste po=
znala, že.vy nejste, ta že ža bytí jest vam
.děkovati Bohu,i za tolikerédary a milo
sti,jicí'\žsevam dostalo od něhoadostava
napořád. Takto budete vděčnoua uzna
íou ,—a dojdete pravé a svaté trpělivosti ,
a nebudete vidět-ivěcímalých pro veliké ,
_aíeveliké budou “sevam jevití snadno sne-=
siteínými pro Krista ukřižovaného. Není
dobrým rytíř,který senezkóuší na poli bin
tevním: tak i vaše duše at sezkouší v bitvě
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mnoha trápení, a když pak sevidí, že se
osvědčujetrpělivou a neobrací hlavy zpět
netrpělivě pohoršujic se nad tím, co Bůh
na ni sesílá,tehdy ať se raduje a plesá, a
sdokonalou radostí očekáváživota trva
lého. Neboť spočinula=li v kříži a posílu=
je=Íi se trýzněmi a potupami Krista ukřiz
žovaného ,nechtprávem očekává věčného
patřeni na Boha _;nebot Kristus takovým
je slibuje. Ti totiž, kteří jsou pronásledo=
v_ánia souženi v tomto životě, bývaji po='
tom nasycení a utěšeni a osvíceníu věčném
patřeni na Boha, zakoušejíce plně a přímo
jeho slastis Ba již i v tomto životě těšívá
ty, kteřísenamáhaji pro něho.Avšak bez
poznání sebe a Boha nelzenám dojití tak
Velikéhodobra. Nuže prosím vás, jak jen
dovedua mohu, příčiňujtese o ně, ahyz
chom nepozbyly. ovoce svých námah.Ji=
ného nic nepravím.'Zůstávejte v_esvatém
a sladkém milování Božím. Ježíši sladký,
Ježíši.lásko.



LIST 2;

KNĚZI ONDŘEJ! DE'VITRONI.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
síadkéMarie. Nejdražší bratřea otče,pro
úctu |<nejsladší Svátosti v Kristu sladkém
Ježíši.Já Kateřina, služebnicea otrokyně
sluhů JežíšeKrista, píšu vám v drahocenné
Krví jeho, přejíc si vás viděti osvíceného

pravým a nejdoízonalejšímsvětlem,aby:
ste poznal důstojnost, do níž Bůh vás po=
stavil. Neboť bez světla nebylo by lze vám
jípoznati ,-neznaje jí, nevzdával byste sía=
vy a chvály svrchovanéDobrotě, kteráž
vám ji dala, a neživil byste z vděčnošti
pramene zbožnosti, ale“vysušit býste-jej v
duši'sve', s velikou nevědomosti a nevdě=
kem.Neboť čehonevidíme, toho nelze nám
znáti ,--čeho neznáme, toho nemilujeme ;“
čehonemilujeme,za to nemůžemebýti vdě
čnia uznali [<svémuTvůrci.Jest nám tudiž
potřebísvětla.O nejdražší bratře, toto jest
nám tak nezbytno,žekdyby.dušeuvažiía,
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jak velicejestji ho třeba, raději hy zemřela,
nežli hy milovala nebo hledala, co jizhaa
vuje tohoto sladkého a pravého světla.
Kdybyste mi řekl,“chtějeuniknouti : »A co
zbavuje mne toho světla ?“ odpověděla
bych vám podle svého nehlubokého po=
rozumění, že jecliněchmura vlastní smysl=
né sehelásky nás ho zbavuje. Láska ta jest
stromem smrti, kořenícím v pýše. Z pýchy
tedy, se rodí seheláska a ze sehelásky pýz
cha , nebot jakmile se člověk miluje tako-="
vouto láskou, domýšlí se o sobě,a všecky
jeho plody usmrcují,zbavujíceživota Mia
losti duši, jež je má. A pojídá je s chutí
své vlastní vůle, to jest dobrovolně vězíve
vině 'smrtelného hříchu,již plodí seheláska.

' ó,jak to nebezpečné!Chápete jak?Když
ona připravuje člověka o sebepoznání, z
něhož Byzískalctnost pokory,z kteréž vys
růstá milování a zanícení duše, úspořá
clané v lásce. A připravuje ho o poznání
'Boha,z kteréhož poznání nabývá se toho
sladkého ohně Božskélásky. Hned 5 po
čátku totiž zbavila ho světla, jímžpoznán
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val ; proto seshledává oloupenou o lasku,
jelikož nepoznala. Bezpoznání sestala po—
dobnou zvířeti; jako zase poznáváním v
světlerozumu se stává člověk pozemským
andělem v tomto životě.
q Zejména sluhové, jež svrchovaná Do
Brotanazývá Kristysvými,timajíbýti an
děly a ne lidmi ,—a jsou také anděly, nes
zbaví=li se toho světla ,—a přímo mají úřad
andělský. Anděl slouží každému rozma—
nitě,jak jejBůh ustanovil ,-a jsounám dání
na ochranu jeho dobrotou ,;tak kněžíusta=
.novenív mystickém tělesvaté Církve, aby
nám přisluhovali Tělema Krví ukřižova-j
ného Krista, jenž jest celý Bůh a celý šlo:
věk spojením Božsképřirozenosti snaší při
rozeností lidskou, spojením duše s tělem a
spojením tělai duše s Božstvím,s Božskou
přirozenostívěčnéhoOtce. Tato Krev má
Býti a jest rozdílena od těch, kteří mají
pravé světlo, se sladkým ohněm lasky, s
hladem po cti Božía spáse duší, které Bůh
vám dal střežiti,aby jich vlk pekelný ne
podávil.Takovíd'lutnajíplody ctnostídá
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vající život Milosti, jichžskýtá strom pra=
vé a dokonalé lásky. Opak toho, jak jsme
byli řeklishora, činíti, již mají strom lasky
v duších svých, lásky totiž k sobě.Celý ži=
vot jejichjest zkažen, poněvadž zkažen je
základní kořennáklonnosti duševní.Proto
jsou-li to laici, jsou zlí ve svémstavu, do
pouštějícesemnoha nespravedlnostía ne
žijícejako lidé, ale jak zvířata, jež seválejí
v blátě a žijíbeze všehorozumu ; taki oni,
nezasluhující jména lidí, protože sezbavili
důstojnosti světla.rozumověho,ale zvířat,
jež se válejí v blátě nečistoty a chodí za
každou neřestí, jak je jejich zvířecížádosti.-=
vost vodí. Je=li to řeholník nebo kněz, neu
jen že nevede život jako anděl nebo jako
člověk,ale žijejak hovado, mnohem bíd=
něji často než laik. ó jaký pád a jaké
tresty si chystají takoví! Jazyk toho ne
dovede,vypověděti ;.zato však toho za=
kusí chuděra duše, až bude podrobena
zkoušce.Takoví vzali na sebeúřad ďáblů.
Dabli jedině o to -sesnaží a pracují, aby
duše zbavili Boha a přivedli je k tomu u=
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spokojeni, jaké má (člověk) sám v sobě,
tak oni se zbavili dobrého a svatého žia'
vota,ježto pozbyli světla, a žijítak zločin=
ně. To možno i vám a jiným, kteří mají
poznani, viděti. Oni se stali ukrutnými
sami k sobě,staVšesedruhy ďáblů,a bydlí
s nimi před časem. Tutéž krutost chovaji k'
tvorům, ježto jsou zbaveni milování lásky
k bližnímu.Nejsou strážci duši, nýbrž da=
viteli, neboť vrhají je sami clo spárů vlka
pekelného.O člověčeubohý, ažbude žá;
dán po tobě svrchovaným soudcem počet,
nebudeš mocivydati ho ; a nevydáš=li ho,.
propadneš věěne'smrti. Avšak ty nevidíš
svého trestu, poněVadž sespřipravilo svě=
tlo a neznáš stavu, do něhož tě postavil
Bůhsvoudobrotou. Ach, nejdražší bratře,
Bůh postavil ho jako anděla,a abý byl
andělem přisluhujeTělempokorněho a ne=
poskvrněněho Beránka, a on je zrovna
vtělenýmďáblem. Nevede životřeholnika,
nebot nemá v sobě nijakého řadu rozu=
move'ho, ani nežije jako kněz, jemuž je
žíti pokorně s chotí breviářem po boku a
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splaceti dluh modliteb každému tvoru,
jenž má v sobě rozum, a jmění časné dáš
vati chudakům a veprospěchCírkve. Za::
tímvšakcbce žíti jak pán, ve vysokém po=
stavení a v rozkošíchsvelikými okázalost=
mi,v hodování,v naduté pýše a v domý=
šíivosti. Nezdá se, že bude míti kdy do=
syta: maje jedno obročí,hleda dvě, 'maje
dvě, hledá tři) a tak nemožno, aby byl
syt. Místo breviáře mnozí neštastníci (kéž
byste nebyl z nich !) drží se nečistých žen=
štin a zbraní jako vojáci, a mívají dýku
po boku, jako by se chtěli .brániti Bohu, s
nímž sedali do veliké valky. Ale krušno
bude bídnému vzpouzeti se proti Bohu, až"
napřahne metlu božské spravedlnosti. Ze
svého jmění živí děti a ty, kteří jsou zaro=
veň s ním vtělenými dábly. A to všecko
vzešlo mu z vlastní sebelásky, o níž jsme
pravili, že jest stromem smrti. Plody jeho
vydávají puch smrtelných hříchů,jenž u=
smreuje dUŠia zbavuje nás Milosti, ježto
jsmese připravili o světlo.Viděli jsmetedy,
že jedině chmura sebeláskynás ho zbavuje.

8



Jelikož je tak nebezpečná, třeba se jí vas-=.r
rovati a dobře se míti na pozoru, aby ne=
vnikla do naší duše ; a vnikía=[í, užíti léku.
( Lék jest takový: přebývati v celíe se=
bepoznání ; poznávati, že my sami sebou
nejsme,a dobrotu Boží k nám ,-uznávati,
že bytí a všeíiká milost spočívajícína bytí
jest od něho. A viděti chyby své,abychom
nabyli nenávisti a odporu k smyslnosti.A
s nenávistí unikneme oné sebeíásceashíc=
dáme seoděnými svatebním rouchembož=
ské lásky, jehož duši třeba, aby mohla jíti
na svatbu života věčného. . .
4 U vchodu ceíly postaví na stráž psa
svědomí, který štěká, sotva ucítí přichác.
zeti do srdce nepřátele, mnohé rozmanité
myšlenky.A nejen štěká na nepřátele, ale
budou=íí přicházetiněkdy 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=íi od Bo=
ha čili nic. A takto město duše naší jest .v
bezpečí, stojíc v tak silné pevnosti, že ani
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ďábel ani tvor.ho nedohude; Stále vzrůstá
od ctnosti'kctnosti, až dosáhne života tra
vaíého ; zachována a zvětšena jest krása
jeho duše světlemrozumu, ježto neměla na
sobě chmury sehelásky; kdyby ji byla na
sobě měla, nebyla by zachována. O tom
rozjimajíc v duši svépravila jsem, žesi přeji
viděti vás osvícenéhopravým a dokona
lým světlem. Núže chci, abychom procitíi
ze spánku nedbalosti, prožívajíce svůj ži=
vot v ctnosti se světlem ,—abychom žili v
tomto životě jako pozemští andělé, utá=
pějícesev Krví Krista ukřižovaného, skrý=
vajíce se do jeho nejsiadších ran. Jiného

_nic vám nepravím ,-zůstávejte ve svatém
a sladkém milování Božím.
( Dostala jsemváš Íist,srozuměía jsem, co .
pravi. Vězte, že na mně nemožno viděti,
ani o mně vyprávěti nic jiného než krajní
ubohost _,nevědomá a chápavosti nepa=
trné. Vše ostatní jest od svrchované a věě=
né Pravdy.: jí to přičítejte-a nikoli mně..
Vroucně se poroučím do vašich modliteb.
Ježíši sladký, Ježíši lásko.

10



LIST s.

' PROBOŠTUv CASOLE „
A JAKUBOVI DlMANZI TAMTEZ.

< Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší otcové a bratří
v Kristu sladkém Ježíši. Ja Kateřina, síu=
žebnicea otrokyně sluhů Ježíše'Krista, píši
vám v drahocenné Krví jeho, přejicsi vi—
děti vas nasledovati Beránka, kterýž vys
krváceí za nás na dřevě nejsvětějšíhokříže.
Ont Byl naším smirem a naším prostřed-=
níkem, neboť se postavil mezi Boha a ěío=
věka a z veliké války učinil největší mír;
a_neohlížeí sena naše nepravosti, ale ohíí=
žel se na nevystihíou dobrotu svou_.IVám
tedy, údům a otrokům vykoupeným tak
drahocennou a slavnou Krví, sluší nasíez
dovati šíépějíjeho. Vidíte přece,že sladká
Pravda prvotní seučinila pravidlem a ce
stou.Tak praví : EGO SUM VIA, VE=
RITASET VITA. On jest tou cestou, jež
jest tak velikéslasti a tak velikého světla,

11



že kdo ji jde, nepadá do tmy. A my nevě=
domí, ubozí bídníci, stále se vzdalujeme
cesty světla a kráčíme cestou tmy, kdež
jest ustavičná smrt.Nuže, nejdražší otcové
ažbratří, nechci, abychom tak ještě činili,
ale chci,abyste následovali cestyBeránka,
jenž vykrvácel stak velikým ohněm lásky,
jak jsme pravili, že se učinil prostředníkem
k usmířeníBoha a člověka. Touto tedy
cestou chci,abyste šli,totiž abyste i vy byli
uprostřed mezi sebou a Bohem, to jest mezi
stránkou smyslnou a rozumem, zapuzu=
jice nenávist nenávistí a lásku láskou. To
jest, abyste měli nenávist a odpor k smr=
telnému hříchua urážkám , činěným nac'
šemuTvůrci,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 nám nenáviděti, nežli
nenávidíme(jelikožsetímuráží sama Pra
vda) ; inesmímenenáviděti nepřátelsvýcb,
kteřínám křivdi, a musejí míti tuto nenás
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vist ke mně ; protože kdo jest ve smrtelně
nenávisti, nenávidí více sebe nežli svého
nepřítele. Víte přece, že tím větší jest ne=
návist, 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 většínenávist.
A teď uvažt'e, že není srovnání mezi ublí=
žením,způsobeným někomujiným tvorem,
a ublížením, jež si působí sám. Jaké srov=
nání mezi věcí konečnou a nekonečnou?
Nijakě. Nuže, ublíženo=limi na tělea ne
návidímsli pro ublížení mnězpůsobené/4
toho následuje, že blížímduši svéa zabíjím
ji, zbavujíc ji života Milosti a žpůsobujíc
jí smrt věčnou, stihne=li ji smrt v čas nenáz'
visti ; a ten není jistý. Třeba mi tedy míti
větší nenávist k sobě, že zabíjím cluši, jež
jest nekonečn'á(nekončít nikdy co do bytí ,
nebotjakkoliv přestávábýti v Mi losti,nes
přestává v bytí), než k tomu, kdo zabíjí

13



těío, jež jest konečně, jelikož ať tak či b=,
nak čeká ho konec ; jestít věcí porušitei=
nou a svěžestjeho netrvá ; a potud se u=
chovává a má cenu, dokud poklad duše
jest v něm.Cim pak jest na pohled, když
není v něm již toho kamene drahocenné
ho? Pytíemhnoje, potravou smrti, potra=
vou červů. Proto nechci, abyste pro b'ez=
práví proti tomuto tělu konečnému spá=
chané a tak nicotně,uráželi Boha a blížili
duši své, která jest nekonečná, jsouce v ne=
návisti a zášti. Máte tedy důvod, byste
pojali větší nenávist k sobě nežli k nim ; a
tak zapudíte nenávist nenávistí; protože
nenávistí k sobě zaženete nenávist k bliž=
nímu, vystřelíte jednou a učiníte zadost
Bohu i bližnímu ,—neboť vyhostíce nenávist
z duše své, učiníte mír s Bohem a učiníte .
mír s bližním.
4 Vidíte tedy, nejdražší bratří, že takto
budete následovati Beránka, jenž jest ce=
stou a pravidlem; této budete=íi sedržeti,
dovede vás do'přístavu spásy. Tento Be=
ránek byl oním prostředníkem,který na

14



křížizadost učinilOtci za bezpráví a dal
nám život Milosti ; a z veliké války na=
stal největší mír, jediné jeho prostřednic=
tvím. Sladký ten Beránek povstává s ne=
návistí k provinění spáchanému člověkem
a k bezpráví způsobenému Otci urážkou ,—
a přijímá tuto urážku a mstí seza ni sám
na sobě on, který se nikdy nedotkl jedu
hříchu.To všeučinila nenávist aíáska.Lá=7
ska ke ctnosti anenávist k smrtelnému hííí:
chu.Pravímtedy: toho pravidla jestsevám
držeti. Víte, že pro mnoho smrtelných hří=
chů jsme v nenávisti a v nelibosti u Boha,
povstaía 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 Krví Krista ukřižovaného, tento jest.:
povstati s nenávistí a láskou, a určití sicí=
lempotupu, trýzně a pohanění, bičeasmrt
Krista ukřižovaného,s pomyšlením,že my

15



jsmeho usmrtiÍia každý den ho vraždíme
smrtelněhřešíce.Nezemřelt za své viny,ale
za naše. Tehdá pojme duše onu nejdoko=
nalejší nenávist k svému provinění, jak
jsme pověděli ; a nenávist ta zmaří jed
smrtelného hříchu.A nebude sechtíti poz
mstít bližnímu, ale právě bude ho milo'z
vati jako sama sebea hledati jen,jak by
potrestal své viny. A. bezpráví“učiněného
mu člověkem nebude přijíma'tijako učině=
ného člověkem; ale pomyslí si, že Tvůrce
dopouští bezpráví to buď za hříchy pří=
tomné, nebo za jehohříchy minulé ,-pročež
nebude siho „brátiza bezpráví,aíe bude se
mu zdáti,jak tomu i jest,žeBůhje naň do=
pustil z velikého milosrdenství, c'htějespíše
ztrestati jeho chyby vživotěkonečném, než
ne'chávati mu tresty do času nekonečného,
kdež jest trýzeň beze všeho 'ostychu.
( Tot tedy ten způsob;:i'považte, že ne:
znínám jiné cesty,ale každá jiná cestavede
nás ksmrti,'kromě této. Na této cestěSiad-=
kého Krista Ježíše nemůže býti smrti pro
nás (ale zbaVujenás smrti),ani hladu (ne=
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bot má pro nás dokonale nasycení), jesz
tiť on Bůh a člověk. On jestcesta bez=
pečná, jež nedbá nepřátel a nebojí sedá=
blů ani lidi ,—ale ti, kdož ji kráčejí, jsou
pevni a říkají 'se sladkým zamilovaným
Pavlovým: Bůh.-Jipro nás jest, kdož bude
proti nám ? A víte dobře, že nejste=li sa:“
mi proti sobě,jsouce v bědách smrtelných
hříchů, Bůh nikdy nebude proti vám,- ale
vždy vás přijmek sobě s'milosrdenstvim
a dobrotou. Pro lásku Krista ukřižova
nebo tedy nevyhýbejte se již cestě a ne::
unikejte “pravidlu, jež dáno jestlvaši Hau
vou Kristem ukřižovaným, sladkým .a
dobrým“Ježíšem ,-ale povstaňte mužně a
nevyčkávejte času,nebot čas také na vás
nečeká. Jsmet jen smrtelní ; jest nám ze=
mřiti, nevime kdy. Bez vůdce ovšem nes.
bylo by Vám možno jíti ; i jest vůdcem,
jak jšme pravili, nenávist a láska. Neboť
nenávisti a láskou Kristus učinil zadost a
ztrestal naše nepravosti na sobě.Vzhůru
tedy zmužile! A nespětejiž naloží smrti;
ale zažeňte nenávist nenávistí a lásku lán
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skou. Neboť láskou í<Bohu, jeí'iož miío
vatí jste půinni a zavázáni povinnostía
příkazem, a láskou k spáse duše své (ktes
rá jest ve stavu zatracení, jsouc v nená
visti s bližním svým), láskou tou, pravím,
zaženete lásku smyslnou-, která působí
vždy trýzeň a smrt a souženi tomu, kdo
ji následuje, i.dostává se mu v tomto ži-s
votě závdavku pekla. Není tedy velikou
s[epotou a zatemnělosti, když může v
tomto životě zakoušeti života věčného,
začinajic přebývati s Bohem obcováním
v _zanicenia lásce, a přece chce si zaslou
žiti pekla, začinajicnenávisti a záštím ob
covati s 'dábly? Není tvora, jenž by zon
brazil, jaká jest pošetiíost takových lidí.
Nebylo by lze pomstiti . . .*)A nezdá se,
že bý chtěli čekati, až svrchovaný soudce
odsoudí je do společnosti ďáblů, neboť
oni sami sektomu odsuzuji ; a ještěnežmají
duši oddělenu od těla, berou ji vtomto ži

") Snad ůynechána asi taková myšlenka: Ne
bylo by možnoztrestáti pošetiíostitakové více,než
oni sami ji trestají na sobě. (Pozn. Tommaseova)
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votě, dokud jsou pocestnýmia poutníky,
pouštějíce se jako po větruk cílismrti,aniž
toho dbají , vedou si tudíž jako blázni a
ztřeštěnci.Ach, ach, otevřete zrak pozná=
ni a nečekejte na sílu a moc soudce svrs
chovaného. Jiný jestit soudce lidský, jiný
soudce božský. Před tím nelze se odvoíá=
vati, ani vzíti si obhájce nebo zástupce ;
nebot soudce pravý učinilsvým obhájcem
svědomí, jež v oné krajní chvíli :'samo se
odsuzuje, že zasluhuje smrti.Nuže sudme
se v tomto životě, pro lásku Krista ukři=
žovaného. Odsuzujíce sebejako hříšníkya
vyznávajíce, že jsmeurazili Boba,žádejme
ho za milosrdenství,aon nám je udělí, nez
budeme=li cbtíti souditi bližního svého a
mstíti se na něm. Neboť milosrdenství, jen
hož žádám pro sebe,slušími dáti jinému.
Takto ěiníce,budete zakoušeti opravdo
vě Boha, setrváte na cestěbezpečné a bu
dete pravými prostředníky mezi sebou a
Bohem, a posléze dostane se vám věčnés-ř
ho patření na Boha. Pročež rozjímajíc a
majíc soucit s vašimi dušemi a nechtějíc,
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abyste byli déíe v takových temnotách,
rozhodla jsem se pozvati vás na tu síací=
:kou a s[avnousvatbu. Neboť nejstestvo=
ření a'učiněni pro něco jiného. A protože
se -mi—zdá,- že cesta pravdy jest ve vás za=
vřena pro nenávist, již chováte, a cesta
ížia ďábla, .otce íži; jest velmi široká .-a
otevřenave vás, chci,abyste naprosto'ode=
šíi s té cesty tmavé, .smíříce se s Bohem a
svým bližním,a uvedli se na cestu,dáva=
;jícívám život. A prosím vás za to od
Krista.:ukřižovaného, neodepřete mi té
milosti..Nechci vás přetěžovati slovy. Zůz
stávejte ve svatém a sladkém milování
Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

' LIST 4;

JISTÉMU MNICHU KARTLJZIÁ?
NOVI, KDYZ BYL, VE VE-ZENI.

“4 Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
síacíkéMarie. Vám, nejmilejšía nejdraž=
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ší bratře v,Kristu Ježíši, já Kateřina, síu= .
žebnice a otrokyně-sluhů Božích,píšu, po=
siíujícvás drahocennou Krví jeho Syna, a
přeju si viděti srdce i duši vašišspojene' a
přetvořene',v- náplni lásky Syna Božího.
Neboť bez té prave' lásky nelze nám míti
života .Miíosti ani snášeti břemen s dob=
rou a dokonalou trpělivostí. A nevidím ,-—'
nejdražší bratře, že bychom mohli míti
tuto pravou lásku, nepováží=íi duše neo=-.
ceniteínou lásku, již Bůh k ní měl ,—a zvíá=.
ště viděti ho v-ykrvácene'ho na dřevě nej= .
světčjšího kříže, kdež jediné láska dr=
žeía ho probodene'ho a přikovane'ho.Pra=
vím vám, nejdražší bratře, že nebude ni=
jaké hořkosti, jež by nezesíádía, ani tak
veíiké tíže, aby nezíehčeía. Pochopiía jsem.
veliká soužení a trápení, jež máte ,—totiž
my se domníváme, že to jsou trápení ; ale
otevřeme=íizrak poznání sebe samých a
dobroty Boží,budou senám jevitiveíikými:
útěchami.Poznání sebe, pravím ,—abychom
totiž .viděíi,že my nejsme,a kterak vždy
jsme byli'pachateli všechhříchůva-nepra=
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vostí. Neboť.když duše uváži, že urazila
svého Tvůrce, svrchované a věčnědobro,
vzrůstá v ní nenávist k sobě, i chce za
to vykonati pomstu a spravedlnost ; a
s uspokojením by snášela všecky trýzně
a námahy, “aby učinila radost za uráž
ku, jižžpůsobila svému Tvůrci. Za nej=
větši milost, již Bůh uděluje; slušítedy"po
kládati, že ji trestá v tomto životě, a že
si neponechal tresty pro příští život, kdež
jsou nekonečně.ó , nejdražší Bratřev Kri
stu Ježíši, neuvažujeme-li, jak veliký jest
prospěch z toho, trpíme=li tresty v tomto
životě, pokud jsmepoutníky, běžícímistá
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. AŠjaký
větší poklad může míti duše, nežBýtipřio-
děna jeho potupami a strastmi?Jiné do
bro jest,že trestá svou duši pykajeza hřía
CI'IYa nedostatky její , rožmnožuje mi-g
lost a nese poklad do života trvalého
svými útrapami, jež „Bůhmu dává, chtěje
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ji-takto odměniti zajejí strasti a-útrapy.
4 Nebojte se,nejdražší bratře můj, viděl
Íi jste nebo vídáte-Íi, že ďábel, aby pře:
kazil pokoj a trpělivost srdce a duše vaší,
vkládá vám do duše rozmrzelostia tem
noty, vnukaje vám všelijaké-myšlenkya
úvahy. Bude se i zdáti , že se tělo vaše chce
vzpouzeti duchu. Ba někdy duch rou
hání bude chtiti i potřisniti srdce v jiných
rozmanitých bojích ; ne že by myslel, že
duši íapi v oněch pokušenich a' bojích,
jelikož vi už, že se rozhodl raději zem
říti, nežli uraziti Boha smrtelně svou vů
lí; ale činí tak, aby ho přivedl do ta
kového “smutku, kdy se člověku zdá, že
hřeší,ač nehřeší,izanechá všeho cviku. Ale
nechci, abyste činil tak ,-nebot nesmí duše
nikdy přijítido smutku pro nějaký boj, do
něhož jest postavena, aniž zanechati kdy
nějakého cviku nebo úkolu nebo čeho ji=
něho. A kdyby ničeho-jiného neučinila,
aspoň at stoupne před kříža řekne:»Jes
žíši,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 vůlí se
hřeší.Nuže, posilujte se ve svaté a dobré
vůli a nestarejte seo myšlenky; pomyslete
si,že dobrot-a Božídovoluje ďáblůnyahy
obtěžovalí vaši duši, aby vás ucinil po=_
kornčjšíma' přivedlk poznání svédobroty
a k tomu, Byste se utíkal k němu clo nej=
sladšíchjeho ran, jako dítě seutíká kmat=
ce. Neboť Člobrotívě budeme přijati slacla
kou matkou Láskou. Pomyslete,že nechce
smrti hříšníka, ale chce, aby se obratil a_
žív hyLTO jen nesmírná laska má ho kto= __
mu,'hy daval soužení a dopouštěl pol<fu='
šení jako útěchy, nechcet jeho vůle než—
našemu posvěcení.A aby dal nam naše
posvecení, vydal sám sebe takové trýzni
a potupné smrti nejsvětějšího kříže. Zů=
stavejte tedy ve sladkých ranach Ježíše
Krista a_ve svatém milování Božím.Je=.
žíši sladl<ý, Ježíši lásko. _
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.—LIST s.

PANU'ĚRANTIŠKUz MONT;
AL_ClNA, DOKTORU PRAV.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie.“ Nejmilejší bratře v Kristu-.
sladkém Ježíši. Já Kateňna, Služebnicea.
otrokyně. .sluhů. „JežíšeKrista; píšu vám
v drahocenéKrvi jeho, p_řejicjsividěti vás
založeným v "pravé a—_svaté trpělivosti,;
ježto pozoruji, že bez'trpčlivosti nem0.=„
hli bychom se libiti Bohu, nýbrž 'ol<0u=_.'

šeli bychom zavdavku, pekla v tomto.
životě. - '

:: O, jak bláhový byl by člověk, jenž by
chtel okouseti pekla, kde mu možno míti
život věčnýlDobře=li totiž pozoruji,ňeniv
životě věčnémnicjiného než vůle pokojná ,
zladěná apoddanásladkévůliBoži,tal<že. '
nemohou si-žádati nebo chtiti nežli to, co.
chce Bůh,-a všechna záliba pravých po=
živatelůjeshzaložena. na této .vůli pokoj='.
né.Takžase ty, kteříjsou.v_pekle, pália s_žirá.
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zla vůle zkažená, v níž se jim dostava
krutých muk s netrpělivostí, nenavisti a
záštím; jimi se hlodají a kormoutí. Ato
vše si připravuje nevědomost a zaslepe
nost člověka, jenž kdyby Býval Bylmou
drý vtomto životě,pokud BylvčaseMilo
sti, kdy totiž Bylschopen přijímati milost,
kdyby Byl chtěl, Byl Byunikl tě zaslepe
nosti a nevědomosti. nejdražší bratře,
vejďěte v sonia-clspravými poživateli, kte—
řív tomto životě počínají požívati Boha,
činícejednu vůli s ním.Neboť jenvtom jest
naše 'trýzeň',že chceme, čehonemožno míti.
Miluje-li vůle čest, Bohatství, rozkoše a
hodnosti nebo zdraví tělesně,chce-li a žá
dá-íi sijichs nezřízenounáklonností ane
může-Íi jich míti,ale často pozhulde'itoho,
co má, má z toho největšítrýzeň, protože
se miluje příliš nařízené-Vůle “tedy pů
sobí trýzeň ; ale zbavte se vlastní vůle, a
ta tam Bude všecka trýzeň.
< Jak semožno jí zhaviti ? Tím,že sesvle
čeme s člověka starého, sami se sebe, a
ohlečeme se-v člověka nového věčně vůle
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Slova, Boha a člověka. A hledate-li ,čemu
chceta sladká vůle, zeptejte sePavla, jenž
praví, že nechce než našemu posvěceníA
co dava nám nebo dopouští na nás, bu
diž to strast činemoc,aťjakéhokoíi druhu,
dává je a dopouští s velikýmtajemstvím
pro naše posvěcenía nezbytnost jejichkna
ší spáse.
( Nesmíme tedy býti netrpělivi v tom, co
jestnaším dobrem ,nýbrž svelikým vděkem
pokládati senehodnými tak velikémilosti,
jakou jesttrpěti bolestpro Krista ukřižova
ného, to jestpokládati senehodnými ovo
ce,jehožsenam dostáva po námaze, činiti
sehodnými námahy, zodporu a nenavisti
k soběsamým ak te'stránce smyslné,která
_sevzepřela svému Tvůrci a uražela ho.
( A kdybychom řekli:»Nezdá se, že by
_tatosmyslnostchtěla vejítivsouíada sna
šeti je“, _.dejme jí ůzdu se svatou a slad
kou pamětí na Krista ukřižovaného, [i
chotí'cejí i hrozíce jí slovy: »Trp dnes, duše
má. Snad že zítra bude tvůj životu konce.
Pomysíi , že jest ti zemříti a nevíš kdy. <<
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A dobře=líuvažujeme, tak veliká jest ná=
maha jako čas,- a.čas člověkův jest.-jako
špičkajehly, ni'cvíce.Jakžetedy velikaljest,
jářkumamaha? aToho neize říci,-nenít jí.
vůbec. Akdyby- tato náruživost smyslná.
přece.zdvíhala. hlavu, nažeň ji bázně a
lásky , řka :„»Považ, že ovocem .netrpělivo= ,
sti,jest trýzeň věčná; a v poslední den sou=-'
du stihne _tě'trest zároveň se mnou. Lepší
jest ti tedy chtítí., čemuehce Bůh, milovati,'-_
co on mil-uje,nežli chtíti , čemu ty 'chceš,mi=
[ovatisebe _[áskouasmyslnou Mužně, chci,“
abys snášela, pomyslíc, že nejsou.úměrná
utrpení tohoto života one'budoucí slávě,
kterou Bůh.připravil těm, jižtose ho bojí
a _odívají se.sladkou jeho .V-ůlfnc..
:: Potom. pomyslete,s[aclk'ý bratře a otče,.
že když duše tak-dobře se-přidržela ró=
zumu,o_tvi_ráizrak poznání a vidí, že ona.__
není, jelikož v_šeckobýti, jež má, pochází.
od Boha.Nachází jeho neocenitelnou[a:
sku, ježzmilosti ,a nikoli z povinnosti, stvo='.
řila ji kobrazua podobenst.visvému-,aby
se radovala a měla účast ve_svrchované.
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a věčně kráse Boha, jenž jí nes-tvořil pro
nic-jinéhoTodokazuje nám prvotní věčná
Pravda, že „|<niěern'u"jinému Bůh člověka
nestvoříl. Když na dřevě nejsvětějšího kříž
že umřel, aby-nám vrátil onen “cíl,jehož
jsme.byli pozbylíyvykrvácel 'aotevřel tělo
sve';,íežsevšech stran vylévalo proudy krVe
s takovým ohněm lásky, že všeckatvrdost
srdce-'by nezbytně po'volíta, všecka -netr=
pělivost “byzxmízela'a změnila by se'v'd'oa
konatou trpělivost. -:.Nenívěci tak'hořkě,

aby krví Beránkovounezesládla;ani tíže
'tak veliké,aby nezlehěela.
4 Nuže nespěmejiž, ale tím mžíkem času,
íe'nžinám zbyl-,proběhněte zmužíle, jsa při'=
mknut |<praporu neisvětějšíhokříže,s dób=
rou-a' s_vatou trpělivostí-,a-pomyslete,'že
čas jest kratičký &námahy pramalounko', '
a odměna &ovoce.velike'z.Nechci;a'byste
se vyhýbat velikému dobru p'ro trošičku
námahy; nebot _.naříkáním a rstýskán'ím
námahy _nepoleví,ale“ ještě."přibývá -ná'= '
mahyna námahu-, protože kládu svou"
vůli v chtění toho, čeho mí nelze mítí.' - 
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; Ohlecte se,ohlectev Krista sladkého Je:
žíše; jenž jest tak pevným oděním, že ani
ďábel ani tvor nemůže vám ho vzíti, ne=
chcete-li vy. On jest svrchovaná věčná
slast, jež maří všecku hořkost. V něm za=
koušíme všeliké slasti ;v něm tuční a sytí
seduše tak, že všecko ostatní mimo Boha
pokládá za lejno a bláto. Kochát “sev“
potu pác'h, posměchu a urážkách _,—a nechce
ničeho, než připodobniti se Kristu ukřižo
vanému. Na němspočinula svou zálibou
a všecku péči svou naň uvrhla ; a tím více

seraduje, čímu větším utrpení se viclí,—nebo!
vidí,že to jestcesta pravá. Žádné jinénení,
jež by ji tak hlízcezpodobovala s Kristem
ukřižovaným,jako cestasladkých utrpení.
:; Chci, abyste mi Byl rytířem uclatnÝm a
pro Kristaukřižovanéhosenevyhýbal rá
ně nemoci. Považte,jal<á veliká jest milost
Boží, že v čas nemoci klade uzdu mnoha
neřestem a chybám , “ježhy se spáchaly ve
zdraví , a oděiňuje a čistíhříchyspácha
né,ježzasluhují trestu nekonečného, a Bůh
svým milosrdenstvímtrestá je trestemko
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nečným.Nuže zmužiíe pro lásku Krista u
křižovaného. Přibijte se na kříž s Kristem

"ukřižovaným, kochejte se v ranach Krista
ukřižovaného. Zůstávejtež ve svatém a
sladkém milování Božím. Ježíši sladký,
Ježíši lásko.

LIST 6.

PANÍ LAPĚ, své MATCE.

4 Jménem Ježíše Krista ukřižoýanéí'io a
sladké Marie. Nejdražší matko v Kristu
Ježíši.Ja Kateřina, služebnicea otrokyně
síuhův Ježíše Krista, píši vám v draho
cenné Krví jeho, přejícsi vás viděti pra
vou služebníciKrista ukřižovaného, zalo
ženou na pravé trpělivosti, nebot bez tr
pělivostí se nemůžeme Ííbiti Bohu. Trpěli
vostí davame najevo touhu po ctilBožía
spáse duší. A mimo to ukazuje, že duše
jest připodobněna a oděna vsíadkou vůli
Boží, nebot ze všeho se raduje, a jest spon
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[(djeha tím, cojí potká) iíest' člověk,"ísa'o=
děti“tak sladkým rouchem , stále v p'okoíř;
“'aráď snáší'bolest pro slávu a chválu ímé=
navBožího. A "dává sebe i dítky &všecky
věcí'sve'_i __žívotpro čest Boží. Tak tedy chci-,
b)./stečinilo/nejdražší matko,.a5ýste ťotíž
všecku svou vůli i mne, nehodnou- bídnou
dceru svou, obětovala službě & cti Boží&
spáse duší, s pravou'a dobrou trpělivostí,
živic se ovocem ueísvětějšího křížese slad=
kym, zamiÍoVaným & pokorným Berán=
kem. A tak nic,-sevám nebude zdátí ná=
“'maHou.Svlečte se sebe sebelásku smyslnou,—
neboťjestf'casdávati čestBohua'námahu
'Bliznímu. SVlečena'.)soucze sebelásky, pů=
jdete srozkoší &nikoli snámahou.Víc'e ne=
pil—anvír'níť“Zůstávejte 've sva-těm & sladkém '
milování B'ožím.—_.]ežíšisladký, Ježíšiflásko:
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LIST 7.

KARDINÁLU PETROVIz osma.

.“Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší a důstojný otče
v Kristu sladkém Ježíši. Já Kateřina, slu=
žebnicea otrokyně sluhů Ježíše Krista, pi=
šu vám v drahocenné Krví jeho, přejicsivi=
děti vás spoutaným poutem lásky, jako
jste sestal iesátem') vltalii, jak jsemsedo=
věděla.Z toho mám zcela zvláštní radost,
uvažujic, že vám tak bude možno konati
dosti pro čest Boží a dobro svaté Církve.
Avšak jen tímto poutem, bez jiného pou=
ta, nepřinesl[>)/stetoho užitku ; proto jsem
pravila, žesivás přejividěti spoutána pou=
tem lásky, neboťvíte, že bychom bez lásky
nemohli užiti milosti ani ku prospěchu své=
mu ani ku prospěchu bližního. Láska jest
onimsiadkým'a svatým poutem, jež pou=
tá duši s jejimStvořiteiem; vpoutává Bo:
ha do člověka a člověka do Boha. Tato

1)lesato = Spoutaný,Lesato = legát papežský.
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neocenitelná láska držela Bohočlověka
probodcna a přikována na dřevě nej=
světějšího kříže, ona urovnává různice:
ona jcdnotí odloučené; obohacuje ty, kteří
jsou chudí ctností, jelikož dává život všem
ctnostem, udílí mír a ruší válku; dodává
trpělivosti, síly a dlouhé vytrvalosti ve
všem dobrém a svatém konání , a nikdy
neumdlévá a neustává od lásky k Bohu
a k svému Bližnímu,ani pro strast, ani pro
trýzně,ani pro bezpráví, ani pro výsměch,
ani pro opovržení. Nedá sepohnouti ne=

trpělivostí ani k rozkošem, ani k zálibám,
jež by"11svět mohl dáti se všemi svýmisvo=
dy. Kdo')Íma, jestvytrvalý a nikdy sene=
pohne,neboťjest založen na živéskále Kri=
stu sladkém Ježíši, to jest,naučilse od ně=
ho milovati sve'l'ioStvořitele,následuje jeho
šlépějí.V něm se dočetl pravidla a nau=
ky, jíž se mu přísluší držeti; neboť on jest
cesta, pravda a život: kdo tedy čtevněm,
jenž jestknihou života, drží sesprávně cesty
a hledí jen ke cti Boží a spáse svého bližs
ního. Tak činil Kristus sladký Ježíš a ne
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odtrhl této lasky ode cti Otcovy a spásy
naší ani pro strasti, ani pro muka, ani pro
svody, jež mu byly scbystány, ani pro ne=
vděk náš,—ale vytrval až do posledku, i
splnil to přání a splnil dílo, jež mu bylo
vloženodo rukou Otcem,totiž vykoupení
pokolení lidského ,-a tak naplnil čestOt=
covu a naši spásu. Nuže chci,abyste vtom
poutu a lascenásledovaí,uče seod prvot=
ni a sladké Pravdy, jež vam zřídila cestu,
dava vamživot,ada[a vám formuapra
vidlo,a vštípiíavám nauku pravdy. Chci
tedy, abyste jako pravý syna sluha, vys
koupený krvíKrista ukřižovaného, násíe =
dovaí jeho šíépějí,se srdcem zmužiíým a
ochotnou bedíívostí, nikdy neumdíévaje
ani pro bolest, ani pro rozkoš; ale vytr=
vejte až do konce v tom a každém jiném
dile, do něhož se pouštíte pro Krista ukři=
žovaného. Snažte se vyhlazovati nepra=
vosti a bídy světa, ty mnohé chyby, jež
se páchají ,—kteréž se obracejí na potupu
jména Božího. Proto vy, jste=íi [ačen jeho
cti a spásy bližního, přičiňujte se,sečjste,
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o nápravu toíiké nepravosti. Jsem jista, že
budeteuíi v sladkém poutu lásky, užijete
svého poslání, jehož sevám dostalo od na=
městka Kristova, tak, jak bylo řečeno, ale
bez toho prvního pouta lásky nemožno
vám ho užívati a konati tak, jak jstepovi=
nen. A proto vás 'prosím, snažte se míti
v sobětuto lásku. A spoutejte sesKristem
ukřižovaným a s pravými a skutečnými
ctnostmi následujte jeho šíe'pějí;a sbližním
poutejte seskutkem lásky.
<Avšak chci, abychom uvážili, nejdražší
otěe, že není=íi duch naš zbaven všelike'
sebelásky a zalíbení v sobě a ve světě,ne=
možno mu nikdy dojíti te'pravé a doko
nalé lásky a toho pouta milování; Ne=
bot lásky ty si navzájem odporují a tak
si odporují, že sebeláska tě odíuěuje od
Boha a od bližního, laska ona tě spojuje;
ta dává ti smrt, ona život,-tato tmu, ona
světlo_;tato valku , ona mír, ta ti stěsnává
srdce, že se tam nevejdeš ani ty, ani bližní,
[áska božská je rozšiřuje,pojímajíc do sebe
přátele i nepřátele a všelikéstvoření,mas
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jící v sobě rozum ; neboť se oděia zaníce=
ním pro Krista, i následuje ho. Sebeiáska
jest ubohá, vzdaluje seod spravedlnosti a
dopouští se nespravedlnosti , a má strach
otrocký, který ji nenechává činitisprávně,
co jest povinna, buď pro iichoceníneb pro
strach,aby nepozbyla svéhopostaveni.Tot
ona zvrácená otrockost a strach, jenž při=
mělPiláta kzavraždční Krista. Takoví tu=
ďíž nekonají spravedlnosti, nýbrž nespra=
vedinost ,—a nežijíspravedlivě , ani ctnostně,
ani sezanícenim božské lásky, nýbrž ne=
spravedlivě a neřestnč s chmurnou sebe-=
láskou. Takové tedy lásky, chci,abyste se
úplně sprostil, a byl založen na pravé a
dokonalé lásce,milujeBoha pro Boha, jež=
to sizaslouží,aby byl milován, protože jest
svrchovaná a věčnáDobrota, a milujese=
be pro něho a bližního pro něho, a nikoli
z-ohíedu na vlastní prospěch.Nuže tak
chci,otčemůj, Legáte našeho pána pape=
že, abyste byl spoután poutem pravé a
nejvroucnější lásky ;to si přeje duše má
viděti na vás. Jiného nic nepravím. Posi=
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íujte se v Kristu sladkém Ježíši ,-a buďte
Bedíivým,a nikoli nedbaíým v tom, cojest
vam konatízz toho poznam, jste-li lesa
tem-spoutaným a híadovítesli po tom,
abyste viděl prapornejsvětéjšího kříževy
zdvižen. Zůstávejte ve svatém a sladkém
milování Božím.Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 8.

BRATRUJUSTQVI, PĚEVOROVI
OLIVETANSKEMU.

V'U4 Jménem Jezlse Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší otče v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vam
vdrahocené Krví jeho, přejícsí viděti vás
pojídačem a chutnatelem duší, učícím se
od prvotní sladké pravdy, jež z hladu a
žízně, kterou měla 2 úzkostlivé touhy po
naší spáse, křičeía na dřevě nejsvétějšího.
křížeřkouc:ŽÍZNÍM.Jako Byřekla: Více.
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žízním a toužím po spáse vaší, než touto
trýzní konečnoumohu vám ukázati. Jestit
trýzeň žízněsvaté touhy nekonečná, a trý= 
zeňjehojestkonečná; inám dokazuje svou
žízeň po pokolení lidském, třebas byl také
tělesně ztrápen žízní. ó sladký a do =*
brý Ježíši,zároveň dáváš na jevo žízeň i
žádáš, aby se ti dalo píti. A kdy žádáš
od duše pití? Tehdy, když ukazuješ nám
zanícení a lásku svou, Pane můj. Vidíte
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. Slušíse,aby
ten, kdo miluje, byl milován. Tehdy duše
dává píti svému Tvůrci, když mu splácí
lásku láskou. Nelze mujívšak spláceti služ=
bou,jemusamémuprokázanou, nýbržskr
ze bližního ; proto snaží se duše s tak ve=
likou bedlivostí sloužiti svému bližnímu
službou, která se, jak pozoruje, Bohu více
líbí,avté secvičí.A nade všeckyjiné služ=
by, libící se našemu Spasiteli, jest vychvá=
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cení duší ze spárů dábíových,vytržení jich
ze stavu pozemského, z chřtánu marnosti
světské,a uvedení jich nazpět do svatého
stavu náboženského. A netoliko nesmíme
jich nechávati a straniti sejich,když s ta=
kovou touhou přicházejí,ale třeba vrh=
nouti se i v smrt tělesnou,abychom íezpět
přitáhli.Tot onen svatý nápoj, jehožžádá
Syn Boží na kříži. Neopomííejme mu ho
tedy podati a ěiňmeto bedlivě, neboťvi=
dite dobře, že umírá tou žízní. A nejed=
nejme jako Zidé,kteřímu dali octa a žluči.
Tehdy dostáváSpasiteíoctaažíuči od nás,
jsme:-li ve smyslněsebeíásce, v nedbalosti,
kořenícív tom, že hovíme světu a máme
v něm zalíbení, málo si híedíce bdění a
modlitby a málo híadovějíce po cti Boží
a spáse duší. Toť vpravdě ocetažíuě smí=
šená s.velikou hořkosti. Tato hořkost budí
v němodpor, protože semu protiví, a nám
zůstává hořkosta ztráta. Co tedy třeba
činiti,abychom mu nedávali tohoto ná=
poie? Nic nám není třeba než lásky,—a
lásky nelze nabýti než láskou. A .sesvět=
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íemvzchází láska, aby k soběpřitáhla íás=
ku : to znamená, žepozvedajíc oko našeho
rozumu zaníceností a láskou, upíná je._na
Krista ukřižovaného jako na předmět,kte-=
rýžto předmět nám zjeviía vůle a láska
Otce věčného,sníž nás stvořiljedině k tomu
cílí, abychom měliživot věčný.Krev Slova
jednorozeného Syna Božího nám zjevuje
tu lásku, účel, pro který jsme byli stvořeni.
Tehdy zanícenost naše,majíc otevřenooko
rozumu v milování Krista ukřižovaného,
přitahuje k sobě lásku ,—a shíedává se, že
miluje,co Bůh miluje,anenávidí, čehoBůh
nenávidí. A jelikož hřích jest vně Boha,
má jejvtakové nenávisti a odporu,že ne=
jen nemá zalíbení ve hříchu,ale dala by
tisícživotů tělesných,kdyby jichtolik měla,
aby' uchránila duše smrtelného hříchu.
ctDejte mu tedy píti,nejdražšíotče,—vždyt
vidíte, s jakou láskou vás o to žádá. Ať
vzrosteve vás svatá a dobrá touha po
tomto milostném pokrmu. A nedívejte se
nikdy na žádnou důstojnost, ani na níz=
kost, ani na velikost,ani na to, manželský/=
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lí kdo či nemanželský , nebot SynBoží,je
hož šlépějí nám sluší následovati, neštítil
se a neštítí nikdy osoby pro nějaký stav
nebo jiné zrození, ani spravedlivých ani
hříšníků; ale každého tvora, majícího v
sobě rozum, přijímá stejně s láskou, jen
když chce povstati z hniloby smrtelného
hříchu,zmarnosti světské,a vrátiti sevMi
lost.Toťjestto učeníod něhodané. A ačko=
liv jest dáno všem,mnohem více dáno jest
vám a jinýmsprávcůma sluhůmřádovým.
Když tedy vám přicházejídobré štěpy 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; neboEBůhne=
opovrhuje duší toho, kdo jest poěat ve
hříchu smrtelném více, než duší toho, kdo
jestpoěat obcováním 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 Řádu,
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přijal laskavě ; neboťmá svatou a dobrou
vůli; a stav přirozenýjest také dobrý ; a
z lásky se přikloniívkřeholi;aDuch Svatý
ho volá právě do Rádu vašeho. Nesmíte,
a vím,ženechceteodporovati Duchu Sva-=
tému. Divím se velmi, že přišla odpověd
zamítavá, a velicemneto překvapilo.Snad
to byla chyba toho, kdo konal poselství,
že to snad nedovedl lépe,—ne že by se byl
zasazoval o jiné než o dobré, ale nedo=
vedi více.Nuže prosímvás pro lásku Krista
ukřižovaného, rozhodněte se„najisto přijz
mouti ho; což bude ctiBožiiRádu. Anez
pouštějte mi ho, neboť jest to dobrý jinoch ,
kdyby nebyl dobrý, neposííaía bych vám
ho. Zádám vás o to z milosti,-a z povín=
nosti jest vám to učiniti dle řádu lásky.
Nebuďte Skoupý |<tomu, kdo k vám při-:=
chází poprosit vás o něco dobrého: idejte.
mu to. Po tom poznám, jste=íipod'křížem,

abyste dal totiž pítižízpive'mu,jenž od vás
žádá pití; nebo nevidím,že bychom jinou
cestou mohli býti Bohu příjemní.Proto jsem
pravila, žesi přejuviděti .vás hladovým
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chutnateíem a pojídaěem krmě duší pro
ěestBoží.Jiného nic nepravím. Zůstavejte
ve svatém a sladkém milování Božím.Je=
žíšisladký, Ježíši lásko.

LIST 9.

NEJMENOVANÉ PANL

q Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší sestro v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně s[ubův Ježíše Krista, píšu vám
v drahocenné Krvijebo, přejícsividěti vás
osvícenu pravdou Boží, neboť jinak ne=
mohla byste míti účasti v životě Milosti
na tomto světě,byla bystevustaviěnéhoř=
kosti a na konec by se vám dostalo věě=
néhozatracení. Neboťjsouczbavena svě=
tla, pohoršovaía byste se všemi jeho 'ta=
jemstvími, považujíc to, co vám dává z
lásky, za nenavist, a Coby vám dal pro
život,za smrt..A kterou pravdu třebanám
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znáti, nejcíražší sestro? Třeha nám vicíěti,
že Bůh nás svrchovaně miluje a láska že
ho přimělastvořiti nás k svému obrazu a
podobenství,aby se nám dal radovatiz
věčného naň patření. Kdo nám ukazuje
tuto pravdu a tuto lasku? Krev pokor=
ného a neposkvrněného Beránka. Neboť
když jsme byli hříchem Aďamovým při-=

praveni o patření na Boha a vyhoštěni z
života věčného,bylo posláno to sladké a
milostné Slovo od Otce,—aby podstoupiío
smrt a tím nám dalo život a smyío naše
viny svou drahocennou Krví ,—a on jako za=
milovaný běžel na potupnou smrt kříže,
bynaplnil poslušnostOtcovuanašispásu.
Nenínám skryta tato pravda ;Krev námji
zjevuje.Vždyť kdyby Bůhnás nebyl stvo=
řií za zmíněným účelem a nebyl nás nes
vystihíe 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 jisté,že co Bůh dává neb do:
pouští v tomto životě na svého tvora, to
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dava z Íásky aaby senapíníÍa tato prax/=
da na nás. Náhle se tudíž stáva trpělí=
vou, že pranic jí nezkormoutí, ale býva
spokojena tím, co jest na ni sesíáno Boží
dobrotou, snášejícs pravou a svatou tr=
pělivostínemocí,ztrátu bohatství, posta=
vení, příbuzných a přátel. A nejen že je
trpělivě snáší, ale má je v náležité úctě,
jako něco,co jestjí posláno od jejího slad=
kého Tvůrce z lásky a kjejímu posvěcení.
A kdo je takový blázen a pošetiíec,aby
se rmoutií ze svého dobra? Jen kdo jest
zbaven světla,protože nezna pravdy, ani
svého prospěchu.
( Chci' tedy, nejdražší sestro, abyste ote-=
vřeíaokosvéhorozumu,a vytrhaía a vy:
plela z něho každý kořínek sebelásky a
citlivosti ksobě,aby vám bylo možno pos
znatí tu pravdu, a abyste viděla, že Bůh
jest svrchovaný íékař,aumí amůžeachce
nám dáti naše potřeby a lék, kterým by
se vyléčila naše nemoc; proto, abyste se
sladkou, svatou a opravdovou trpělivostí
přijímala lék, který nám dal :;obzvláštní
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tasky, již k vám ciiova. K tomu vás vy'=
zývam, nejsladší sestro, abyste pro netr
pělivost nepozbyla ovoce svých námah,
ale stála v tomto životěvdokonale'm po=
kojí a klidu, v souladu se sladkou vůli
Boží,—a o nic se nekormuťte, než jedině o
urážky, které se mu ději, a o ztratu duší.
Tak činic ukážete, že jste osvicena prav—=
dou, a posléze dostane se vam nekoneč=
ného ovoce za vaše námahy. Měla jsem
s vámi soucit v nehodě, jež vas potkala ,—
ale uvidim=li vás v souladu s vůli Boží,a
že z toho těžite, co třeba, budu se tim tě=
šiti zároveň s vámi. Jiného vám nic ne=
pravím. Zůstávejte ve svatém a sladkém
milování BožimJežiši sladký/„Ježíšilásko.
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LIST io.

BENINKASOVI JAKUBOVU,
POKREVNÍMU BRATROVI.

( Jménem Ježíše .Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší bratře v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám
v drahocenné Krví jeho, přejícsíviděti vás
zkoupaným a ztopeným v oné Krví, kte=
rou zesíííte, že snesete s pravou trpělivostí
každou námahu a soužení, at přichází
odkudkoliv. A učiní vás vytrvalým, že
až do smrti budete trpětí s pravou poko=
rou, neboť v té Krví osvíceno bude oko
vašeho rozumu pr.avdou Že totiž Bůh
nechce než naše posvěcení, jelikož nas ne=
výslovně mííuje ,—vžd—yťkdyby nás nebyl
velmí mííovaí, nebyl by zaplatil za nás
takové ceny. Budtež tedy, buďtež spo=
kojen v každém čase, na každém místě;
nebot všeckovam propůjčeno jest od vč:
čné lásky. Pro lásku seradujte vsouženích,
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a považujte seza nehodna, žeBůhvás po
sílá cestou svého Syna , a ve všem vzdá=
veíte slávu a chvalu jeho jménu. Posiíujte
se Kristem sladkým Ježíšem. Nic jiného
vám nepravím. Zůstáveíte ve svate'm a
sladkém milování Božím. Ježíši sladký,
Ježíši lásko.

LIST 11.

.PETROVI KARDINÁLU z osm—;.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší a neídůstoínější
otěe v Kristu sladkém Ježíši. Já Kateřina,
služebnicea otrokyně sluhů Ježíše Krista,
píšu vám v drahocenné Krví jeho, přejícsi
viděti vás mužem srdnatým a ne bázíi=
vým, Byste zmužiíe sloužil Nevěstě Kris=
t_ově,-pracuíeo čestBoží duchovně i časně,
jak toho v dnešní době tato sladká Nez
věsta potřebuje.Jsem jista, že pozdvihne=
li se oko vašeho rozumu a uvidí její ne=
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Snáz, budete tak činiti bedlivě a beze vší
bázně nebo nedbalosti. Bojí-Ji se duše o
trockou bázní, žádný její čin není doko=
naíý; a ať jest v jakémkoli stavu, ve vě
cech malých i velikých ochabuje, a nic, co
započala, nepřivedek svémukonci. jak
nebezpečná jest tato bázeň! Ona ustři=
hává perutěsvaté touhy ;osíepuječlověka,
nedávajíc mu poznati ni viděti pravdy;
pocházíť tato bázeň ze zasíepenosti lásky
k soběsamému. Neboť jakmile tvor, ma
jící v soběrozum, miluje sebe láskou smy
slnou, již se bojí; a příčinou toho jest, že
položil lásku a naději svou ve věc vrat
kou,která nemádosebepevnosti,anižjakě
stálosti, ale míjí jako vítr. zvgácenosti
lásky, jak jsi škodlivá pánům časným i
duchovním, i poddaným! Neboť je-Íi
představeným církevním, nikdy netresce,
protože se bojí, aby nepozbyl prelátstvi
a nezneííbiísesvýmpoddaným; A právě
tak jeStškodlivá i poddaněmu , nebotnení
pokory v tom, kdo miluje sebe takovou
láskou, nýbrž jest v něm zakořeněna pý
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cha, a pyšný nikdy neni posiušen. Je - ii
světským pánem, nezachováVá spravedl—
nosti,ale dopouští se mnoha křivých a fa—
lešných nespravedlnosti, konaje je po libo-=
sti svéa po libosti tvorů.Tim pak, že senear
trestá a-nezachovává spravedlnost, pod
daní jsou horší a horši; neboťjsou hýčkáni
ve svých neřestecha ziobách. Nuže, když
sebeiáska snezřízenoubázni tak jestnebez
pečna, dlužno seji varovati a otevřitiok'o
rozumu na Beránka neposkvrněnéhojako
na předmět, jenž jest pravidlem a pouče
nim našim, a jehož jsmepovinni následo
vati.Nebot on jestsama Láska a Pravda ;
a nehledal ničeho než“cti Otcovy a na
šehospasení.Nebál seZidů, ani jejichpro
následováni, ani zlobyďábelské, ani han-r
by, opovržení a urážek, a na konecnebál
se potupné smrti na “kříži.My jsme žáci,
postaveni do té sladké a lahodné školy.
( Chci tedy, nejdražší a nejsladší otče,
abyste snejvětšibedlivosti a sladkou pro
ziravosti otevřeloko rozumu na tento ži
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 duši 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 milovatibudete sebeactno
sti, a nenáviděti neřesti pro Boha.,—a tou-=
též láskou milovati budete svého bližního.
Vidíte _dobře,že Dobrota Boží vás umis
stila do mystického těla svaté Církve ,hýč-=
kajic vás na ňadrech této sladké Nevěsty,
jen abyste jedl se stolu nejsvětějšihoKříže
pokrm cti Boží a spásy duší. A nechce,
aby sejedl jinak nežna kříži,snášenimná- '
mah tělesných s mnoha “úzkostnýmitou
hami, jako činilSyn Boží,jenž zároveň tr-'
pěl 'mukami na těle i'trýzni touhy , a větší
byl křížtouhy nežlikřížtělesný. A touha
jeho byla tato: hlad po našem vykou=
peni,aby naplnil poslušnostvůčiOtci věč
nému, a byl jím trýzněn,dokavad ji ne
vidělnaplněnu.A dále jakožtoMoudrost
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Otce věčného viděl ty, kteříměli účast na
jeho Krví, i ty, kteří neměli pro své viny,
a protože Krev byla dána všem,bolelaho
nevšímavost těch, kteří nechtěli míti v ni
účasti.To Byla ona křižovaná touha, kte
rou neslod začátku až clokonce; ale když
dal život, který měl,neustala tím touha,
ale jen křížtouhy. A tak jest i vám činiti
a každému tvoru, obdařeněmu rozumem,
olaětovati totiž námahu tělesnou i ná
mahu touhy, želiceurážek Boha a zatra
cení tolika duši, jež vidime hynouti. Zdá
se mi, že jest na čase, nejdražší otče, dáti
čestBohua námahu bližnímu.Nesluší tedy
žíti ještě se sebeláskou smyslnou, ani s o
trockou Bázní,ale s pravou láskou a sva
tou Bázni Boží pracovati.
( Jste nyni postaven v moc časnou i du
chovní; i prosím vás pro lásku Krista u
křižovaného, veďte sizmužile a Starejte se
o čestBoží,kdya jak jen vám možno, radě
i pomáhaje, aby neřesti Byly vyhubeny
a ctnosti nastoleny. V jednáni časném, jež
svatý úmyslčiníduchovním,veďte sizmu
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žiÍe, usiluje, seč jste, o mír a sjednocení ce
lého územi.A kdyBy pro to svaté dilo Bylo
třeBa dáti život tělesný, Bud dán tisic-=
krát, Bylo-li By to možno. Jak chmurné
.to pomyšlení i popatřeni ,viděti se veválce
s Bohem _promnožství hříchů poddaných
ipastýřů a pro vzpouru zdviženou proti
svaté Církvi! a nad to ještě ve válce tě
[esné! Zatím co každý věřící křesťanmá
Býtipohotověkválce proti nevěřícima fa
lešnýmkřesťanům,vede ji druh proti dru
hu. Atak s[užeBníkůmBožímpuká srdce
Bolestia hořem, když je vidí tolik uražeti
Boha, nad zatracenim duši, jež jim hy
nou ; a ďaBIi se radují vidouce, co chtějí
viděti. Je tedy věru doBré dáti život po
příkladuMistra Pravdy,a nestarati seani
o čest ani o potupu, již Bynám světchtěl
půsoBiti Bolestným trápením a smrtí tě:
[esnou. Jsem jista, že Budete-li oBlečenv
člověka nového, Krista sladkého Ježíše,a
svlečenze starého,z vlastní totiž smyslno
sti, učiníte tak čile, neBoť Budete zBaven
Bázně otrocké. Jinak neučinilBystetak [li-r
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kdy,a[e padl Bystevchyby nahoře řcčené.
4 Pozorujictedy, že jest vam nezbytno býti
mužem srdnatým a Bez veškeré Báznč a
zbaveným sebelásky,protože jsteod Boha
postaven .v úřad, jenž nevyžaduje (vazné,
lečsvaté, proto jsemvám pravila, že sivás
přeju viděti mužem srdnatým a 'neBázli
vým. Doufam v Božídobrotu, že učiními
lost vám i mně, že naplní totiž vůli svou
a vaše i moje přání. Pokoj, pokoj, pokoj,
otče nejdražší. Mějte na zřeteli, vy i jiní,
a přičiňtese,aby Sv.Otec viceviděl ztra
tu duši než ztratu měst,-nebot Bůh siža:
da duši více než měst.Nic jiného nepra
vim. Zůstavej te ve svatém a sladkém mi
lování Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 12.

OPATOVI V SANT' ANTIMO.

( Jménem Ježíše Krista. ukřižovaného a
sladké Marie. Vám ctihodný a nejdůs
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tojnější otče v-Kristu Ježíši,“vaše nehodna
dcera Kateřina, služebnicea otrokyně síu
hů Ježíše Krista, se porouěí,přejíc si viděti
vas vykoupaným a ztopeným vKrviSyna
Božího,jež způsobí,žekaždá hořkostbude
se nam zdáti sladkou a každé sebe větší
břímělehkým, a že budete nasledovati
šíe'pějíKristových. Ont pravil, že jest pas
týřem dobrým, který dává život za své
ovečky. A tak si přeje duše má vidětii
vas, otče; abyste totiž byl pravým pastý=
řem, unikíým všeliké sebeíásce, a se zmu
žiíou touhou měl a držel oko upřeně,aby
nikdy senezavírajíc stále zíraío po cti Boží
a spáseduší.Dobře,dobřehíídejte,at dá
bel neuchvatí vašich oveček.ó jak bude
síadko a íahodno vám i mně, uvidím-li,
že se nestaráte ani o smrt,ani o život,ani
o cti, ani o potupu, ani o opovržení, ani
o křivdy,ani o nijaká pronásledování ,jež
by vám snad způsobil světnebo vašipod
daní; a jen že máte na zřetelia staráte se
o bezpráví, ježseBohupáchají. V to vložte,
nejdražší otěe,všeckusvou péči,abyste do:-.

56



kázal, žejstedohrýmpastýřem a pravým
zahradníkem, pastýřemtrestaje, zahrad
níkem převraceje půdu vzhůru dolů, t. j.
převraceje život nezřízený ve zřízený, vy=
trhávaje z něho neřesta sázejectností, jak
vám Bude možno s pomocí sladké a Bož=
ské Miíosti, které se hojně dostává duši
hladovějící a toužící po Bohu. A hladu
toho nahudeme na dřevě nejsvětějšího
kříže,nebot tam najdete Beránka vykr
váceného a otevřeného pro nás, s tako
vým hladem a touhou po cti Otcově a
spáse naší , že se nezdá, By mohl trýzní
na svém těle ukázati účinně, jak velí-=
kou má touhu. To asi chtělrici,když zvou
[aí na kříži ŽÍZNÍM; jako hy řekl:
tak velikou mám žízeň po vaší spáse, ze
nelze mi ji ukojiti: dejte mi píti. Od těch
žádal sladký Ježíš píti, jež viděl, že ne
mají účastína vykoupení jeho Krví,a ne:
[>on mu dáno nic píti než hořkosti. Ach,
nejsladší otče! ustavičně vidíme, že neje
nom po čassvého ukřižování,aíei potom
a nyní ustavičněna nás žádá pití, a jeví
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ustavičnou žízeň.Ach,mne nešťastně!ne
zda se mi, že by tvorstvo podávalo mu
kdy co jiného než hořkosti a hnis hříchů.
Nuže, chutě povstaňme s hladem a péči,
majice na mysli jeho hlad, aby duše o
pojena nemohla po ničemtoužiti anic mi
lovati, nežli co Bůh miluje, a nenáviděti,
čeho Bůh nenávidí; a zvláště vy, jenž jste
pastýřem. Běžte,běžte, ctihodný otče, bez
nedbalosti a nevědomosti, neboť čas jest
krátký a jest náš.
<Vzkazal jste mi, že jste našel zahradu
bez rostlin. Posilněte se a čiňte, seč jste;
neboťdoufám v dobrotu Boží,že zahrad
nik Duch Svatýopatřizahradua postará
se v této i v každé jiné potřebě. Posilam
k vám toho, jenž nese vam list; dá vam
zprávuopaniMorandě,chotipana Fran
tiška z Montalcina, jež má přisobě ně
jakou divku a děvče,majícídobrou touhu
činitivůli Boží; i ráda by je oddálila ze
světa způsobem,jenž semi přilišnelibi, 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
bot údů mělibychom dosti porukou. My
slím, že kdyby seto vykonalo , bylo by to
k veliké cti Boží. Prosím svrchovanou Do—
brotu, aby v tom rozhodla nejlépea vás
učinila bedlivým v tomto i každém va
šem díle, tak abyste i život dal pro Krista
ukřižovaného. Prosímvás,vzkažte mi, jenli
klášter svatého Jana ve Valdarno pod
vaší správou ; to pro jistou věc, o níž vám
poví ten,íenž nesevám list. Nic jiného ne
pravím. Zůstáveíte ve svatém a sladkém
milování Božím.Já, služebniceneužitečná,
sevám porouěím.Ježíšisladký,.]ežíši lásko.

LIST 13.

MARKOVI BINDIMU, KUPCI.

( Nejdražší bratře v Kristu sladkém Je
žíši. Já Kateřina, služebnice a otrokyně
sluhůJežíšeKrista, píšuvám v drahocenné
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Krví jeho, přejic si viděti vás založeným
na pravé a svaté trpělivosti, nebot jinak
nemohli bychom se líbiti Bohu, ale poz
byli bychom ovoce svých námah; Proto
jest nám třeba té slavně ctností trpělivostí.
A kdyste mi řekl:»Mám velikénámahy
a necítím se silným, abych měl trpělivost ,
a nevím, jak bych jízis'kal,c<=odpovídám
vám, že není nikoho, kdo by jí nemohl
míti, chce=lí se řiďiti rozumem. Leč ovšem
vám přiznávám, že jsme křehcí a slabí
samí sebou, podle smyslnosti; a zvláště
když člověk přiliš miluje sebe a tvory a
jmění časné smyslně; nebot když je tolik
miluje něžnou láskou smyslnou -a potom
jich pozbude, působí mu to nesnesitelnou
trýzeň. Ale Bůh,jenž jest naší silou, chce
me=lí zdeptatí svou křehkost rozumem,
moci vůle a rukou svobodného rozhodo
vání , Bůh nepohrdne násilím, jež učiníme
sami sobě, abychom sebe nezřízeně nelis
tovali, protože jest příjemcesvatých tu
žeb: a dá nám tu sladkou a královskou
ctnost, i snesemevšelikounámahu s pra
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vou a svatou trpělivosti. Vidíte tedy, že
každý ji může miti, Bude=li chtiti užívati
rozumu, jejž mu dal Bůh, a neřiditi se je=
nom křehkosti, vždyt bylo by to velmine=
s[ušno,abychom my, tvorove' rozumní,ne=
užívali jiného rozumu než divá zvěř.Ta
nemůže užívati rozumu, protože ho ne=
má,-ale my, protože jej máme, jsme po
vinni ho užívati; a neuživajice ho, upa=
dáme v netrpělivost a pohoršujeme setim,
co na nás Bůh seslal, a tak ho urážime.
Jak si tedy počinati, abychom nabyli té
trpělivosti, když mohu a jsem povinen ji
mitia když bychbezni'urážel Boha.?Čtve
ro základních věci nám slušímíti a roz
jímati. Předně,pravim,s[uši nám miti svě
tlo Viry, v kterémžto světlesvaté Viry zin
skámevšelikéctnostimheztoho světÍacho=
dili Bychom v temnotách jako slepý, je::
muž den je noci.Tak i duše beztoho světla.
Co Bůh učinilz lásky, která jest dnem svě
tlým nade vše "světlo,to, pokládá za noc,.
noc totiž nenávisti, domnívajic se,že Bůh
::nenávisti s_esiÍána ni souženi a námahy,
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jež má. -Nuže tedy vidíte, že nám sluší
miti světlo nejsvětějšíViry.
( Druha věc jest .to, co se získává tímto
světlem, to jest, že v pravdě slušínam vě
řiti a nejenom věřiti,ale býti jistými, že jen
Bůh jest, a že všecko, co má v sobě byti,
pochází od Boha, mimo hřích,kterýž není.
Zlé vůle člověkovy, páchající hřích,nečiní
o'n, ale ostatní vše: at skrze oheň nebo
skrze vodu nebo skrze jinou smrt čicoko
liv jiného, všecko pochází od něho. Tak
pravil i Kristus v Evangeliu, že nespadne
ani lísteček se stromu bez jeho prozřetel—
nosti; a řeklještě více, že totiž i vlasy na
naší hlavějsou všec'kyspočten'y,a ani jeden
nevypadne, aby on o tom nevěděl.Tak
li tedy praví o věcechBezcitných,mnohem
vicepečujeo nas, tvory rozumně, a v tom,
co nám dává nebo na nás dopouští, uži
vá své prozřetelnosti,a všese.děje s tajem
stvím a z lásky, a nikoli z nenávisti.
( Třetívěcjesttato: slušínam vidětiaznáti
v pravděf-sesvětlem Viry, že Bůh jest svr
chované. věčná Dobrota a nemůže chtíti
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než naše doioro , neiaoťjeho vůÍi jest, aĚy-s
chom Byliv něm posvěcení; aco nám da
vá nebo dopouští na nás, dava nám za
tim účelem. A kdybychom snad o tom
pochybovali, mystice, že chce něco jiného
než naše dobro, pravím, že nemožno nám
o tom pochybovati, mame-sli na zřeteli
Krev pokorného a neposkvrněněho Be
r'anka, neboť Kristus otevřený, ztrýzněný
a žizni na křížiztrapený ukazuje nám, že
svrchovaný a věčný Otec nás nevystihle
miluje, nebot z lásky svék nám, když jsme
se stali nepřáteli,spachavše hřích,daroval
nam Slovo,jeďnorozeného Syna svého,a
Syn dal nám život, Běžejako zamilovaný
na potupnou smrt kříže.Kdo toho Bylpři
činou? Laska, kterou pojal !( naši spáse.
Z toho tedy vidite, že krev nás zbavuje
všeliképochybnosti, již Bychom snad měli,
že by Bůhchtělněcojiného než naše dobro.
A zďaž může svrchovana dobrota činiti
něco jiného než dobro? Nemůže. A svr
chovana věčná Prozřetelnost zďaž užije
něčehojiného než prozřetelnosti? Ten,kte
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rý nás miloval ještě,nežjsmehyii,az lásky
nás stvořilk obrazu a podobenství svému,
nemůženásnemilovati anestarati seo nás
prozřetelně v každé naší potřebě duševní
i tělesně. Bůh stále miluje, jakožto Stvo=
řiteÍ, své tvory; ale jen hřích jest to, co v
nás nenávidí, pročež sesílá na nás mnohé
svízeíev tomto životěna tělenebo na jmění
tělesném, rozmanitými způsoby, jak vidí

' že nám třeba; a jako pravý lékař dává
lék, jehož si žádá naše nemoc. A to činí,
Buď aby ztrestal naše chyby v tomto kon
nečném čase, bychom měně strasti zakw
sili na onom světě,nebo tak činí,aby v nás
zkoušel ctnost trpělivosti.—Jako učinil Jo
Bovi,odňav mu, aby vyzkoušel jeho tr
pělivost, dítky a všejeho jměníčasněa na
tělo seslav mu nemoc, jež ustavičně plo
diia červy.Manželka muzůstala pro jeho
kříž'a osten, neboťstále Joha soužila ven
Íikým posměchema výčitkami. A když
BylBůhvyzkoušel jeho trpělivost, nahrán
dil mu vše dvojnásob. Joh siv tom nikdy
nezasteskl, ale říkal: »Bůhdal, Bůh vzal;
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budiž jménu jeho stále žehnánom Někdy
to Bůhna nás dopouští, abychom poznali
sami sebe a nepatrnou pevnost a stálost
světa aže všecko,comáme,iživot i 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 nic ne=
můžemedržeti, aby to bylo našea nemohlo
nám býti vzato, leč jedině Milost Boží._
Tato Milost nám nemůže býti ani dáb=
lem ani tvorem ani jakýmkoli soužením
vzata, nechceme=lisami: Což když člověk
poznává, to jestdokonalost Milosti a ne=
dokonalost světa a našeho života těles-=
ného, pojme v nenávist svět,se všemi jeho
rozkošemi,ivlastní svou křehkost,jež bývá
často příčinou (když miluje smyslně), že
bývá zbaven Milosti ,—a miluje ctnosti, jež
jsou nástrojem uchovávajícím nás v Mi=
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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bedlivosti', a' se srdcem a zanicenosti, a
hledali poněkud statků nesmrtelných,a
zřeklise zeměsevšemi íeíimi smrady a hle
dali nebe. Nebylit jsme učinění, aby-=
chom se živili zemi, ale abychom byli v
tomto životě íako poutnici, kteřístale běží
|<svému cili věčného života s přavými a
ryzimi ctnostmi ,-anesmime Sezastavovati
'na. cestě pro nějakou výhodu nebo pří=
jemnOSt,již by nám svět dával, ani pro
protivenstvi ; nýbrž dlužno běžeti zmužile
a neobraceti sek nim snezřízenouradosti
ani s netrpělivostí, ale s trpělivosti a sva=
tou bazni Boží všecky přecházeti. Vel=
mi potřebno vám bylo to souženi, nebot
Bůh vam daval touhu, byste sevyprostil
z mnoha pout avypletl sve'svědomi;itahl
vás s jedné stranysvět, sdruhé Bůh. Nyni
Bůh,zve[il<éláskykvašispáse,vásvypros=
til a dal vam cestu,dovedete=li iipřijmoutí.
Oněm dal život věčnýa vás vola poklaw
dem souženi, abyste oň nebyl připraven
ale abyste vtom mžikučasu,jenžvám zbý=
va, poznal jeho dobrotu a svoje chyby.
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( Čtvrtá věc,kterou nám slušímíti,abya
chomdošlipravé trpělivosti, jest: rozjímati
o hříšícha nedostatcích svých,“a jak jsme
urazili Boha, jenž jest Dobro nekonečné;
za což by následoval (nejenom za veliké
viny,ale iza jednu malou) trestnekonečný;
a zasluhujeme tisícepekel, uvážíme=li, čím
jsme my ubožáci, kteří jsme urazili svého
Tvůrce. A kdo jest ten sladký Tvůrcenaš,
jenž jest nami uražen? Vidíme, že to ten,
jenž jest Dobro nekonečné; a my jsme ti,
kteří sami sebou ani nejsme, nebot'bytí
své a všelikoumilost, která jest nad 'bytí,
mame od něho, nebot my sami seboujsme
bídní ubožáei. A ačkoliv zasíuhujeme
trestu nekonečného,on 2 milosrdenství nas
trestá v tomto čase konečném, kdy sná=
šejíceútrapy s trpělivostí,odpykáváme a
dobývame zásluh. Ale není tomu tak s
tresty, které trpí duše na onom světě.Ne=
bot je-li v mukách očistcových,odpykaz
va, ale nenabývá zásluh. Rádi tudíž sná=
šejmetuto nepatrnou útrapu dobrovolně.
Nepatrnou možnonazvati tuto i každou

67



jinou pro krátkost ěasu,vždyt trápení jest
tak veliké, jak dlouliý jestčasv tomto žiz'
votě. A jak dlouhý je náš čas? „Jestjako
špička jehly. Jest tedy zcela správno, že'
jest nepatrné; nebot trápení, jež minulo,
jižnemám, ježto minul čas," toho, které
snad přijde, také nemam, protože nejsem
jista, budu—li míti čas, neboť musím ze='
mříti,a nevímkdy. Jedině tedy tento mžik
přítomnostijesta nicvíce.Nuže rádi trpme
s velikou radostí, jelikož každé dobro se
odměňuje a každá vina setrestá. A Pavel
praví : »Nejsou úměrna utrpení tohoto ži=
vota oné budoucí slávě,jížsedostane duši,
která je snáší s dobrou trpělivostí“ Tím=
to způsobem zajisté snesete vše a získáte
ctnost pravé trpělivosti; a trpělivost ta,
získaná “láskouse světlem nejsvětějšíVíry,
vas odměníovocemkaždé námahy, jinak
byste pozbyl dobra pozemského i dobra
nebeského; neboť jiného způsobu není.
< Proto jsem vám pravila, že si vás přeju
viděti založeným na pravé a svaté trpě=
livosti, i prosím vás, čiňte tak. Mějte. na
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pamětiKrevKrista ukřižovanéhoa každá
hořkost se vám-promění v slast a každá
sebe větší tíže vam zíehkne. A nechtějte
sivybírati ani času ani místa po svém,ale
budte spokojen, jak vám je Bůh dal.
( Litovala jsem vás pro nehodu,.jež vas
potkala. Na pohled sezdá velmikrutou,
a přecese stala svelikou'prozřeteíností a
pro Vaši spásu. Prosím vás, vzmužte se a
neumdlévejte pod touto sladkou kázni
Boží.Nic jinéhovam nepravím ,nežabyste
poznával čas,dokud ho máte. Zůstávejte
ve svatém asladkém milovaní Božím..Je
žíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 14.

TŘEM svýM BRATŘÍM
VE FLORENCH.

<Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší bratří v Kristu
sladkém Ježíši.Vzpomínam nezměrné-[ás
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ky našeho sladkého Spasitele, jenž Vydal
sebe na smrt, aby nám dal život Milosti.
Nic jiného nechtěl učinitináš sladký Spa=
sitel, než—li,že vicla, kterak jsme vyšli z
řádu lásky, aby nás opět uvedl v ono “špo=
jení láský, chtěl býti spojen s nejpotup=
nějšísmrtí, jakou si mohl vyvoliti. Ach,
Spasitel 'náš viděl nás, jak stůněme nezří=
ženou 'žádostivostí, již "vsobě chováme k
těmto věcemprchavým, které větrem mí=
její a odumírají, buď ony nám nebo my
jim. Proto prosím vás, já nehodná a ne=
užitečnáslužebniceKateřina,skládejte na
dějisvou v Boha a nedůvěřujtetomuto zi=
votu smrtelnému, jenž pomíjí. Prosím vás
jako otroky vykoupene', skládejte svou
touhu a náklonnost duše své s všelikou
péčí na Pána svého, jenž vás vykoupil,
jak praví svatý Petr: »Nevykoupil vás
zlatem ani stříbrem,avšak svou nejsladší
drahocennou Krví“
( Proto vás prosím, nejdražší bratři, budiž
vám"tato sladká cena velmi drahou, to
jest milujte ji, a abyste ukázali, že ji min
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Íujete,budte vždy milovníkya zachova
vateíi přikázání Božích. A zvláště vás
prosím a zavazuji, se strany Krista ukři—
žovaného, k prvnímu a poslednímu při—
kázání Božímu,kíáscetotiž a jednotě Boží.
Do této svaté lásky-ráda bych viděla vás
všecky zamilovany, a aby jí byly plny
vaše duše. To jest mé smýšlení. A chtějíc,
abyste dávali najevo tuto lásku, ráda
bych vás viděla vždy spojeny a svázány
tímto sladkým poutem, aby ani ďábel ani
řečnějaké osoby vás nemohla rozděliti.
( Připomínám si slovo, jež řekl Ježíš Kris=
tus: »Kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Ty, Beninkaso, jenž jsi nejstarší,.snaž sebýti
nejmenším všech,- a ty, Bartoloměji, snaž
se býti menším než nejmenší ,—a tebe, Stě=
pane, prosím, budiž podroben Bohu ijim.
A tak sladce se zachováte v nejdokona=
íejší lásce. Bůh vám dávejž Vždycky svou
nejdokonalejší Milost. Nic jinéhovám ne=
píšu. Zůstavejte ve svatčm'a sladkém mi=
íování Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.
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. LIST 1s.

ŽIDU KONSILIOVI.

.štPochváíen buď Ježíš Kristusukřižovaný,
syn slavné Panny Marie. Tobě, nejmilejší

_a_n'ejdražšíbratře, vykoupený drahocen=
.nou Krví Syna Božíhojako já,já nehodná
Kateřina píši, dohnána jsouc Kristem u
křižovanýmajehosladkouMatkou Ma=
.rií, abych vás prosila a přiměla, abyste
vyšel a' opustil tvrdost a temnou nevěru
a obrátil se a přijal Milost svatého křtu;
nelzeťvám beze křtumíti Milost Boží. Kdo
jest beze křtu, nema podílu na ovoci Cír=
kve svaté, ale jako úd uhniíý a odřezaný
od shrOmáždění věrných křesťanů spěje
od smrti časně k smrti věěne'a právem se
mu dostává trýzně a temnot, nebot ne=
chtěl se umýti vodou svatého křtu a za
bezcennou měí Krev Syna Božího, již pro=
lil s tak horoucí láskou. ó nejdražší bratře
v Kristu Ježíši, otevři oko chápaní a po=
hled na nevystihíou jeho lásku, která tebe
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zVesvatými vnuknutimi, jež ti přišla.do
Srdce, a skrze sluhy své tě žádá a zve, že
chce s tebou učiniti mir, neohlížeje' Se na
„dlouhou válku a bezpráví, jichž'semu do=
stalo od tebe tvou nevěrou: Neboť jest
tak sladký-a dobrotivý Bůh naš, že jak=
mile nastoupil zákon láský a SynBožípři=
šel v Panně Marii a prolil hojnost krve na
dřevě nejsvětějšiho křiže,můžeme 'obdržeti
hojnost božského milosrdenství. Jako byl
totiž zakon Mojžíšův založen na spraven
dlnosti a trestu, tak zákon nový, daný
Kristem ukřižovaným, život evangelický,
jest založen na láscea milosrdenství. Tak
jest sladký a dobrotivý, jen když se č[o=
včk obrací k němu ponížen a věren, s vi=
rou, že skrze Krista máme život věčný.
! zda se, že nechce si připomínati urážek,
jež mu působíme, a nechce nás věčněza=
tracovati, nýbrž stale miti milosrdenství.
Nuže povstaň, bratře můj, chceš=li býti
spjat s Kristem; a nespí již v takové sie-=
potě, neboť Bůh nechce,'ani já nechci, aby
tě hodina smrtizastihla slepého; ale duše
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má touží viděti, že přistu'puješk světlusva
tého křtu,jako jelen, jsa"uřícen, prahne po
vodě živé.Nevzpírej setedy jižDuchu Sva
tému,jenžtěvola,anezhrdej láskou,jižmá
k tobě Maria, ani slzami a modlitbami,
které se konají za tebe, nebot přílišby na
tě doletí! těžký soud. Zůstavej ve svatém
asíadkěm milovaníBožím, ja prosímjeho,
kterýž jest svrchovaná Pravda, aby nás
osvítil a naplnil svou nejsvětějšímilosti a
splnil mé přání na tobě, Konsilie. Toto
dano tobě, Konsiíie, se strany Krista Je—
žíše.Pochváíen buď Kristus ukřižovaný a
jehonejsladšíMat, slavná Panna Mado=
na,svata María. “Ježíšisvatý, Ježíši lásko.

LIST 16.

JISTÉMU VZNEŠENÉMU
PRELATOVI.

4 Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Důstojný a nejdražší otče
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v Kristu sladkém Ježíši, já Kateřina, síu
žehnice a otrokyně sluhů Ježíše Krista u
křižovaného,píšuvám v drahocenné Krví
jeho, přejícsividěti vás hladovým po po=
krmu tvorstva pro čest Boží,učícím se od
prvotní sladkéPravdy, ježzhíadu a žízně,
kterou má po naší spáse, umírá. Nezdá
se, že hy bylo možno tohoto neposkvrněn
ného Beránka nasytiti; volá na kříži, jsa
sycen potupami, a praví, že žízní. Třehas
žízníí tělesně,větší však hyía žízeň svaté
touhy, kterou měl po spáse duší. ó ne'=
vystihíá nejsladší Lásko, ani se_nezdá, že
dáváš, vydávajíc se takým mukám, to=
íík, aby nezůstala většítouha, kterou měl
po spáse duší, dáti spíševšecko.Toho přís
činou jest íáska. A nedivím se tomu; nez
hot láska tvá hyía nekonečná,trýzeň ko=
nečná. Proto většímbyl mu křížtouhy než
kříž tělesný.
<To, vzpomínám si, zjevil kdysi sladký a
dobrý Ježíš svéjistéslužebníci.Vidouc na
něm kříž touhy a kříž tělesný, tázaía se
ho: »Pane můj Sladký, která trýzeň byla
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t'í větší, trýzeň tělesná či třýzeň touhy? <<
-On odvětil sladce a dohrotívě řka: »Dce
"ro má, nepochybuj, neboť ujíšťujitebe, že
není níjakěho srovnání něčehokonečného
s nekonečným. Tak si myslí, že trýzeň má
tělesná vzala konec, kdežto svatá touha
'se nekon'ěí'hikcíy. Proto jsem nesl křížsvaté
touhy. A nevzpomínáš sí, dcero má, že
jeanu, kcíyž jsem ti zjevil své narození,
viděla jsí 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, Bychko=
naí poslušnost vůči svému Otči a 'spíníl
jeho vůli na člověku,—to jest, aby člověk
byl znova uveden v Milost a došel cíle,
pro nějž byl stvořen. Tento kříž Byl mí
větší trýzní než všeííká jiná trýzeň , kte=

'rou jsem kdy nesl tělesně. Proto žpíesal
duch můj s největším veseíím, když jsem
viděl, že spějí ke konci, a' zvláště při ve
čeříve Svatý Čtvrtek. Proto jsem pravil:
S toužehností jsem'toužií s[avíti tuto Ve=
íikou Noc, to jest přinéstioběť 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 blíže jsem se.
viděl biěům a mukam tělesným, tím více,
mi ubývalo trýzně. Neboť trýzeň tělesná.
zapuzovala trýzeň touhy,'jelikož jsemvi=
děl splněno, po čemjsemtoužil. “Ona od=
pověděla řkouc:' »ó sladký Pane můj,
pravíš, že ta trýzeň křížetouhy odešla od
tebe na kříži.Kterak to? Či jsi pozbyl
touhy po mně?“ On pravil: »Dcero má
sladká, nikoliv. Neboť když jsem umíral
na kříži, skončila se trýzeň svate' touhy
zároveň s životem, neskončila se však tou=_
ha a hlad můjpo vašispáse. Vždyť, kdy-=
by nevýslovna láska, kterou jsem choval
a chovám k lidskému pokolení, byla u_n
stala a se skončila, nebylo by vás. Jako
totiž laskavytáhla vás žlůna mého Otce,
stvořivšivás svou moudrostí, tak láska ta
vás záchóvává ; nebot nejste učinění ni=
čím než láskou. Kdyby stáhl zpět k sobě
láskus'onou mocí a moudrosti, s níž vás
stvořil, nebylo by vás. Ja, jednorozený
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Syn Boží,'staí jsem se svocíem, přivádějí-=
cím vám vodu Milosti. Já vám zjevují
zanícenost svého Otce ; neboť žanícenost,
již on má, mám ijá ; a co mám já, má on,
nebo! jsemjedno sOtcem a Otec jestjed
no semnou , a skrze mne zjevil sebe; Proto
jsempravil, žeco jsempřijal od Otce,zjevil
jsem vám. Všeho příčinou jest láska.
4 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 očíchhlad
tohoto Beránka. Po tom touží duše má,
abych vás viděla zmírati svatou a pra=
vou touhou, _tojest, přeju si viděti ve vás
tento hlad zaníce'níma láskou ke cti Boží,
spáse duší a vyvýšeni svaté Církve tak
vzrůsti, až hyste :;toho hladu padl mrtev.
Neboť jako Syn Boží (jak jsme pravili)
hladem zemřel, tak vy odumřete všeliké
vlastni seheíásce; a vůle a žádostivost
odumřiž všelikénáruživosti smyslné,hod=
nostem a rozkošem světským, zalíbení ve
světěa všechjehookázaíostech. Nepochya
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buju,že obrátí-li seoí<opoznání, aby zpy ..
tovaío vás sama, poznávaje, že vy nejste,
shledate, že vaše bytí jestvam dáno s tak
velikým ohněm lásky. Pravím, že srdce a
zanícení vaše seneudrží, aby senesvíraío
láskou , nebude tam možno žíti sebelásce,
nebude hledat-i sebe pro sebe, pro vlastní
prospěch svůj, ale bude hledati sebe pro
čest Boží;ani bližního pro sebe,pro vlastní
prospěch, ale miíovati ho bude a toužiti
po jeho spasení pro chválu a slávu jména
Božího. Neboť vidí, že Bůh svrchovaně
miluje tvorstvo; a to jest příčinou,že síuu
žebníci Boží rázem milují tak tvorstvo,
protože vidí, jakTvůrce jesvrchovaněmi
luje; a podmínkou lásky jestmiíovati, co
miluje ten, koho-miluji. Pravim, že nemi=
lujíBoha pro sebe,nýbrž milujího jakožto
svrchovanou a věčnou Dobrotu, zaslu:
hující,abybyíamiíována. Opravdu,otěe,
takoví dali výhost životu, neboťnemyslí
již na sebe. Nechtějí než strasti, potupy,

muka a opovržení, všemi mukami světa
pohrdají: o tolik je většíkříža trýzeň, jež
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snášejí,vídouce urážení a tupení Boha a
zatracení tvorů; a tak veliká jest trýzeň
ta, že zapomínají na cit vlastního života.
Anejen že neutíkají bolestem, ale libují
sivních a vyhledávají je. Jednají ve sho=
dě s oním [a_hodným zamilovaným rěe=
ním Pavíovým, jenž se honosií soužením
pro lásku ke Kristu ukřižovane'mu. Nuže

tohoto sladkého hlasatele, chci a prosím
vás, byste následoval.
( Ach! běda, nešťastnáduše má! Otevřte
oko a pohíedte na zvrácenost smrti, jež
zachvátila svět, a zvláště tělo svaté Cír=
kve. Ach, roztrhniž se srdce'1duše vaše,
vidouc tolik urážek Božích.Vizte,otěe,že
pekelný vlk odnáší tvory,oveěky pasoucí
se vzahradě svaté Církve, a nenachází
se, kdo by se pohnul a vyrval mu je z
tlamy. Pastýřove' spí ve vlastní sebeíásce,
v same'žádostivostí a nečistotě; jsou tak
zpití pýchou, že spí a neVědí o sobě, tře=
bas vidí, jak ďábel, vík pekelný, odnáší
život Milosti v nich ív jejich poddaných.
Oni toho nedbají; a všehotoho příčinou
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jest zirřácenoStlásky k sobě. ó, jak jest
nebezpečnoutato láska u představenýchi
poddaných. Je=íikdo prelátem amá sebe=
íásk'u, netrestá chyb svých poddaných;
ticho! kdo miluje sebe pro sebe, upadá v
otrockou bázeň a nekárá. Kdyby totiž
miloval sebe pro Boha, nebál hy seBázní
otrockou, nýbrž sm'ěíe'se srdcem z'm'u'žiíým
By káraí chyby & ne'míčel By,-a'ni By se

netv'ářií, jako By neviděl. Této lásky chci
abyste hyí zbaven, nejdražší 'o'tče.Přosím
Vás, čiňte'tak, Aby vám n'ehyío řečeno“ono
tvrděslovosdůtkou prvotníPronyjkou-i
cí: »Zloře'č'enBuď, že jsi mlčel.“ Ach, ne
míčte již! Křičte sto'tisícijazyky. Vidím, že
míče'n'í'm'svět jest zkáže'n', nevěsta Kristo=
Va zhledíá, vzata jest jí Barva, nebot jí
Byla vyssát'a' krev z hrdla ,-to jest on'iKrev
Kristovu, jež dána jest z m'ííostiane zpo=i
vinnost-i, s pýchou kradou, herouce čest
náležející Bohu a dávajíce ji sobě,-a lou:
p'ežíse sere simoňíiprodáváním darů &
miíostí,jež jsou nám dámyz milosti za cenu
Krve Syna Božího. Ach! umírám & ne

81' 6



mohu umřiti.NespéteíižVnecI-baios'ti ; koa
nejte v.době přitomné,'co lze.Myslim, že'
vám nastane jiná doba, kdy vám bude
možno také vícekonati ; nyní však pro čas

' přítomný vas vyzývám , byste svlékl duši
svou 2 všeliké sebelásky a oděl ji hladem
a ctnosti opravdovou a ryzí ke cti Božía
spáse duši. Posíluíte sev Kristu Ježíši slad=
ké lasce,—neboť záhy se nam objevi květy.

a neochabuí vaše srdcea zanieeni pro ni=
jakou nesnaz, již byste viděl přicházeti ;
ale tehdy ještěvíce se posilujte,pomýšleie,
že Kristus ukřižovaný bude vykonavate=
lem a spinitelem drásavých tužeb sluhů
Božích.Vice nepravim. Zůstáveíte vesva=
tém a sladkém milováníBožim. Utopte se
v Krví Krista ukřižovaného; položte sena
Kříž sKristem ukřižovaným ; skryíte se do
ran Krista ukřižovaného,vykoupeíte sev
KrvíKrista ukřižovaného. Odpusťte, otče,
méopovážiivostiJežiši sladký,Ježiši lásko.
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LIST'17.

CT. BRATRUŘEHOLJNÍMU ANTO=
NÍNU z NIZZY, z RADU sv. ALL

GUSTINAN SELVA DILAGO.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie; Vám, nejmilejšía nejdražší
otče a bratře v Kristu Ježíši, já Kateřina,
služebnicea otrokyně sluhů Ježíše Krista,
píšu a poroučím vás do drahocenné KrVe
Syna Božího,přejícsíviděti vás utopeným
a zadušeným ve výhni božské Lásky , a
v'ní spálenu a utopenu vaši vlastní vůli,
jež vás zbavuje života a přinášívám smrt.
Otevřme oči,nejdražší bratře ,—mámeť dvojí
vůli,jedna jestsmyslná,hledající věcísmy=
slověcitelných, druhá jest duchovní, jež
se pod ždáním a barvou ctnostidrží pev
ně vůle své. A prozradí jí tehdy, když
si chce voliti místa a doby a'ůtěchy po
svém,a říká: »Rád bych toto, abych měl
víceBoha.“ A jest to veliký klam a šalba
ďáblova; neboťďábel nemoha sluhů Bo'
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žíchoklamati první vůlí (jelikožji sluhové
Boží již umrtvili věcem smyslným), krad=
mo here jim druhou vůli věcmi duchov=
ními.Často totiž dostává se duši útěchy,
a potom cítí sejí od Boha zbavena, a do=
stane se jí jiné, která Bude méně útěšná,
ale s větším prospěchem. Tu duše, ohli:
bivši si v té, která skýtá slast, jsoucjí zba
vena, má Bolesta upadá v mrzutost. A
proč v mrzutost? Proto, že by tě útěchy
byla nerada zbavena, říkajíc: »Mně se
zdá, že oním způsobem více miluji Boha
než tímto. Z onoho cítím nějaké ovoce,
z tohoto necítím ovocežádného, lečBolest
a často mnohé Boje,i zdá se mi, že urá
žím Boha. <<-—Pravím, synu abratře v Kris
tu Ježíši, že ta duše seklame vlastní vůli,
že nerada by byla zbavena oné slasti,
touto návnadou chytá ji ďábel. A často
ztrácejí čas, chtějíce časpo svém, protože
nekonají to, co mají, jinak leč v Bolestia
temnotě.
QŘekl kdysi náš sladký Spasitel jedné své
nejmilejší dceři: »Víš , jak si počínají ti ,
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kteří chtějí pínití mou vůli s útěchou a se
slastí &s rozkoší ? Jakmile jsou jí zbavení ,
chtějí se zhostíti mé vůle, domnívajíce se,
že jednají správně, a aby Boha neurazíli,
['eěskrývá se v tom klamné smyslnost, a
aby unikltrýzním,padá vurážku,artíž to=
ho pozoruje. Kdyby však duše byla mou=
ďrá a. měta v sobě světlo mé vůle, zírala
by po ovocíf&nikoli. po slasti. Jaké jest
ovoce duše? Nenávist k sobě a láska ke
mně. Nenávist &láska ťa vznikly z poz—=
mánísebe sama; a tu poznává, že sám,
plný chyb, nic není; a vidí na sobě mou
ďočrotu,která muuchovává dobrouvůíi ;
a vidí člověk, že jsem jej učinil,-aby mi
sloužil světší'dokonalostí, &soudí, že jsem
jej učinit !( Íepšímu a !(většímu|jeho clobru.
Takový, nejdražší cicero, nechce času po“
svém,poněvadž jestponížen'; apoznávaje
svou slabost,.neďůvěřuje stve svém.chtění ;
ale jest mně věren. Odíváz sesvrchovanou-'
a věčnou vůlí mou, neboť vidí-,že nedá:
váamani neberu, leč k vašemu. posvěcení,
&vidí:,že jen láska mne pudí, Bych vám
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dával slast a bral vam íi; i nemožno mu
želeti nějaké útěchy,že mu byla vzata, ať
z vnitra či z vnějšku, at ďáblem čitvory ,
nebot vidí, že kdyby to nebylo jeho do
brem, nedopouštěl bych toho. Takový se
tedy raduje, neboťmá světlov nitru i vně,
a tak íest osvicen, že když přijde ďábel
s temnotami, aby v mysli jeho způsobil
zmatek, řka: »To máš za své hříchy,“ —
odpovida jako člověknevyhýbaiici setry-=
zni: »Dikbudiž mému Tvůrci, že sina mne
vzpomněl včastemnot, trestaíe mne trýzni
v čase konečném. Velika to laska, žemne
nechcetrestati v čase nekonečněmmó ja:
ký klid má v mysliduše ta,ísouczbavena
vůle, jež působí bouři!Avšak nepočina si
tak ten, kdo má v nitru vůli živou, hle-=
daje věci po svém-;mysliť si asi, že vi lépe,
čeho-mu třeba, nežli já. A často si říká:
„Zdá semi,že urážim Boha.Kéžmnezbaví
toho urážení a učiní,co chce.“ Znamenim ,
že iste zbaveni urážení, jest, když vidíte
v sobědobrou vůli neuražeti Boha a od
por kbřichu,to vám dodáveí naděje. Pro
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ěež kdyby všecka přičiněnívnějšíi ůtěchy
vnitrné byly zmařeny, vždycky stůjž pevně“
dobrá vůle libiti seBohu. Na té skále jest
založena Milost. Pravíš=liz »Nezdá semi,
že ji mám“ ; -—pravím, že to klam; neboť
kdybys ji neměla, nebála bys se urážeti
Boha. Ale to ďábel ti staví toto na oči,
aby duše upadla do zmatku a nezříze=
ne'ho zármutku, a aby pevně sedržela své
vůle, chtějícútěchy, doby i místa po svém.
Nevěř mu, ďcero nejdražší; ale stále buď
odhodlána přijímati a trpěti trýzně, ať
jakkolivjeBůhdává. Jinak činilabysjako
ten, kdo stojí ve dveřích se světlem v ruce
a natahuje rul<uven a svítí Ven,a uvnitř
jest tma. Tot ten, kdo již ve věcech vněj=
ších jest zladěn s vůlí Boží,pohrdaje svě=
tem, ale uvnitř zůstává v něm vůle cIu=
chovní živá, zakryta barvou ctnosti.“ _
Tak pravil Bůh one' své služebníci prve
zmíněné. Proto jsem řekla, že chci a přeju
si,aby vaše vůle byla utopena a promě=
něna v něm, stále jsouc odhodlána sná=
šeti trýzněa námahy, aťjakkoliv Bůhnám
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ie dává. Taskbudemezbaveni tmy &but-a
deme míti světlo. Amen. Chválen budiž
Ježíš Kristusukřižovanýq sladká Maria.

LIST 18.

SVÉMU BRATRU,BENINKASOVL
KDYZ BYL VE FLORENCII.

q Jménem Ježíše Krista ukřižovaného. &
sladké Marie. Nejdgažší bratře v Kristu
Ježíši. Já Kateřina, služebniceneužitečná,
posilují tě &žehnám &vybízím tě k.slad=
ké & nejsvětější trpělivosti, neboť bez tr=
pělivqsti, nemohli bychom. se líbiti Bohu,
Nuže prosímvás, aby se vám dostalo o
vo_.ce_vašich soužení,_ Chopte se té zbraně-
trpělivosti. A zdáto=li by se vám velmi
krušným, snášeti mnoho útrap, uvádím
vám na paměť tre' věcí, abyste snášel tra
pělivějíl.Předně chci, abyste pomyslit na
krátkost času svého„že nejste jíst dnem zí!
třejším. Možno zajisté říci, že nemáme
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útrapy minulé,ani'té, která nastane, ale.
toliko mžik času,vněmžprávějsme. Ma
me tedy věru snášeti trpělivě, když čas
jest tak krátký. Za druhé, rozjí'mejteo oa
voci, jež vzchází z útrap. Pravíťsvatý Pau
vel, že nelze srovnati. útraps ovocem av
odměnou nebeské slávy. Za, třetí, abyste
uvažoval o škodě, jež vzchází těm, kteří.
snášejí-s hněvem a netrpělivostí, vzcházíť;
jím škoda zde, a věčná trýzeň duše.
q [ prosím vás, nejdražší Bratře', snášejte
s všelikoutrpělivostí.A nerada bych,aby
vám vypadlo z mysli, napravití svůj ne=
'vclě-ka nevědomost, povinnosti totiž, kte
rou máte k své matce a k níž“jste vázán
pňkázaním Božím.A viděla jsem,že tak
hromadíte svůj nevděk, že netoliko jste jí
neposkytl povínně'-pomoci, aě jsem vás v
tom omlouvala, že jste nemohl,-akdyby=
ste Byl mohl, nevím, zda byste to Byl uěi=
nil, neboťspouhými slovy jste ji dělal dra=
hoty. ó jaký nevděk!Neuvažíl jsteútrap
porodních ani mléka, které“vydala. z:pr
sů.svých, ani; mnoha námmsh7které měla s.

39



vami a sevšemiostatními. A řeknete-Jimi,
že neměla !(nam. lásky, pravím; že to ne=
ní pravda; nebot měla jí tolik [<vám i ke
druhému, jak draho jí pitiša.
( Ale dejmetomu,žeby to byíoi pravda ,
vy jste ji zavázáni a ne ona vám. Ona
nepřijala těla od vás, ale dala t_ěÍosvé
vám. Prosímvás,napravte tuto chybui os=
tatní ; a promiňteménevědomosti. Vždyť
kdybych nemilovala vaší duše, neříkaía
Bych vám, co vám pravím. Připomínám
vám vaši zpověď, vám i vaší rodině. Nic
jiného vám nepravím. Zůstáveite ve sva=
tém a sladkém milování Božím.Ježíši s[acL
ký, Ježíši-lásko.

LIST 19.

MIKULÁŠIÍ DI CATERING
PETRONI ZE SIENY.

q Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší Bratře v Kristu
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sladkém Ježíši. Já Kateřina) služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám
v drahocenné Krví jeho, přejícsivás viděti
zachovavatelem sladkých přikázání Bos
žích, abyste mohl nabýti účasti na životě
Milosti. Ale nemohl byste to s odporem
a nenávistí k bližnímu svému; nebot druhé
přikázání Boží jest milovati bližního jako
sebesamého. Tato záliba v milování bliž=
ního vyvěrá ze zdroje božské lásky. Kdo
tedy není v lásce Boží, není ani v lásce k
bližnímu svému, nejsa v ní, je jako oud
uťatý od těla, jenž ihned pozbývá života
a usychá; nebot jest odříznut od svého
kmene. Tak i duše nenávisti odloučená
od božské lásky ihned _odumírá milosti,
a at jakékoliv dobro koná, nemá pro
ni cenya to vždy, pokud jde oživot věčný.
q Pravda je, želsetudíž dobro nemá osta
viti tak, aby senekonalo, at jestkdo v ja=
kémkoli stavu ; nebot každé“dobro bývá
odměněnoa každá vinatrestána. Není-li
odměněno v životě věčném, Bůh splácí je
člověku tím, že buď mu poskytne času,
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aby napravil svůi život, neBo mu pošle
někoho ze svých sluhů na pomoc, aby ho
vytáhl z rukou ďábelskýcřt, nebo mu dá
v hoinosti statků časných, ai když 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 teďy i z jinýchdůvodů niktes
rak neslušízanechávati někdy ďoiara, byť
v jakémkoli stavu se konalo. Ale dobré.
icst uvážiti, když Bůh jest tak sladkým
odměniteiem, že kažďý dobrý skutek přes
to, že byl vykonán vc smrtelném. hříchu,.
chce něiak odpl'átiti. Jak mnohem více.
učiní těm, kteří ici kon-adí:ve stavu milosti
s pravou. &svatou. touhou po lásce Boží
a. v milování Hůl-míhosvého !?Těm zaiciich.
konání dal ovoce nekonečné, pokuď žijí:
v tomto čase skrze milost , v onom. se iim
dostane života'věčného. N užc chci,.abystc
se s.všelikou: svatou píli snažil žíti v- miss
losti, Řonaje Siad-ká přikázáníeroži; neboť
jinak by nebylo vám to-mož-no;Proto jsem
vám. pravil-á, že toužím vás. viděti: činíte-..
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lem řečenýcíňpři-kázání. Více již zde ne
pravím, lečže na tom, oč vás požádám,
uvidím, jste-li v onom milování čili nic.
Oč vás žádám, tot pokoj, jenž . . .1)
Zůstávejte ve svatém a sladkém milování
Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 20.

SVÉMU BRATRUBENINKASOVI
VE FLORENCII. 

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší a nejmilejšíBratře
v Kristu Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, posilují vás
drahocennou Krví Syna Božího, přejíc si
vás viděti zcela zíaděným a přetvořeným
vůlí Boží, abyste věděl,že On jest to svaté
a sladké ího, které všeíikou hořkost mění
v slast. Každá veliká tíha sestává lehkou
pod tímto nejsvětějšímjhem sladké vůle

1) D.:-Íší chybí.
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Boží, Bez níž hyste se nemohl [íhiti Bohu,
nýbrž okoušeí bystezávdavku pekla. Po:
siíněte se, posiíněte, nejdražší Bratře, a ne=
ochabujte pod touto kázni Boží, ale mějte
důvěru, neboť když pomoc lidska ocha=
huje, pomoc Boží jest na Bíízku; 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. Trpěíivý Joh nikdy se nezkormoutií,
lečstále konaje ctnost svaté trpělivosti, ří=
kal: »Bůh mi to dal, Bůh mi to vzal; bu=
diž jméno Boží požehnáno. <:Tak chci,
abyste činili vy, nejdražší bratře, abyste
byl milovníkem ctnosti se svatou trpěli
vostí, s"častou zpovědi,“jež vám ulehčí ve
vašich námahach. A pravím vam: Bůh
užije své dobrotivošti a svého milosrden
ství a odmění vás za všecku námahu, již
z lásky kněmu snesete.Zůstávejte ve sva=
tém a sladkém milování Božím. Ježíši
sladký, Ježíši lásko.
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LIST 21.

050312, JEJÍŽ JMÉNO ZA
MLČENO.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší bratře v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám
v drahocenné Krví jeho, přejícsi vás viděti
opravdovým dlužníkem, spíácejícímsvůj
dluh svému Tvůrci. Víte, že všichni jsme
dlužníky Bohu,nebot co máme, máme jen
z milosti a z nevystihíé lasky. Neprosiíi
jsme nikdy, aby nás stvořil, puzen tudíž
ohněm lásky stvořil nás k obrazu a po=
dobenství svému; stvořilnás v takové důa
stojnosti, že není jazyka, jenž By to vy=
pověděl, ani oka, aby vidělo, ani srdce,

' aby pochopilo důstojnost člověka,jak jest
velika. Toťdluh, jejžmáme u Boha; ichce,
aby dluh ten Byl mu splacen; laska to=
tiž láskou. Spravedlivo a síušno jest, aby
ten, kdo vidí, že jestmilován, miloval. A
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íeště větší lásku nám“projevií, než By mohl
projevití tím, že dal život za nás. Neboť
když viděl Bůh, že člověk,spáchav hřích,
ztratil-svou důstoínost a zapsal se ďáblu,
přišlasvrchované věčnáDobrota. Jsa za
milován do svého stvoření, chce je obnos
vítíasprostiti zapisu,a posílá Slovojedno::
rozeného Syna svého,odsuzuje ho k smrti,
aby vrátil život Mílosti člověku,-posila
ho jako výkupné za člověka, aby jej vy='
trh! z vězení hříchua z rukou ďábelskýcha
ó sladký a rozmiíýSynu Boží,nevýstihlé
Slovo, Lásko nejsladší, ty- jsi Se stal vý—
kupným i píatítelem, ty jsi roztrhl zapis=
nou Hanu mezi člověkema ďáblem: nen
Bot hříchem se mu člověk zapsal, roztrh
nuvtedy Hanu tělasvéhopsvobodiljsinás.
( Ach, pane můj! kdo není sžírán tako
výmto ohněm lásky? Nebudou sžít—aniti,
kteří každý clenznova činínový ůpissďá-a
Hem, neohlížeííce se na tě, Kriste Ježíši bis'
čovaný, potupami nasycený, Božea člo—
věče.Ach, Běda! takoví činí z těla svého
chlév,chovajíce vněm sprostá zvířata Ben

96



ze všeho rozumu. _Ach, nejdražší bratře,
nespěte již smrtí smrtelného hříchu. Pra-=
vím vám, že sekera již jest přiložena ke
kořeni stromu .. Chopte se lopaty svaté
bázně Božía veďte ji rukou lasky. Vya
vrzte hnilobu z duše i _ztěla sve'ho. Ne=
budte ukrutným k sobě,ani'katem, utí=
naje se od své hlavy, Krista sladkého a
dobrého Ježíše.Žádné hniloby'již, žádné
nečistoty! A utíkejte se k svému Tvůrci,
otevřte oko své duše a vizte, jak veliký
jest oheň jeho lásky, že se vás ujal a ne=
poručil zemi,aby se rozevřeía, ani dravé
zvěři,aby vás sežrala. Ba ještě vám' dal
zemisvýchpíodů,s!unce,tepío, světío,nebe
a pohyb,. abyste žil, davaje vám lhůtu,
abyste se mohl napraviti. To učinil jen z
lásky. ó daremný, nevědomý díužníěe,
nevyěkávejte již času! dejte v oběťKristu
ukřižovaněmu mysl,duši itěío sve'.Nepra=
vím, abyste siučinilsmrt, poněvadž byste
to chtěl pro odloučeníod života tělesného;
ale smrt žádostem smyslným, aby vůle
nám byla mrtva a rozum aby žil,násíez
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duje šlépějí Krista ukřižovaného. Tehdy
budete spláce'tidluh. Dávejte Bohu, co jest
Božího, a zemi, co jest zemského. Bohujest
dávati srdce, duši a zanícenost svšelikou
pílí a nikoli nedbalosti. Dlužno, aby všec=
ky činy vaše byly založeny na Bohu._po
dáti zemi, to jestnaší stránce smyslné?Ce=
ho zaslouží. 'Ceho zaslouží, kdo zabíjí?
Aby byl usmrcen. Taí< sluší nám ubíjeti
tuto vůli biěováním těla našeho: mořitije,
klásti 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 nepravosti
Bůh nestrpí, nenapravíte=li života svého,
nýbrž vykoná, za něnejvětšíspravedlnost
a sešlena vás soud. Pravím vám, že ne=
jen Bohu, jenž jest svrchovaná čistota, ale
ani dáblům nelze toho strpěti; neboť na
všecky hříchyserádi dívají, kromě tohoto
hříchu proti přirozenosti.Nuže jste vy ho=
vado činěmá tvář? Vidím přece,že máte
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podobu člověka, aíe ovšem z tohoto čío=
včka se stal chlév; jsou v něm sprostá zví=
řata smrtelných hříchů.Ach, dosti již, pro
lásku Boží!Pomysíete, 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 vkrvi Beránkové, v
níž se smývají naše nepravosti.
( Ach, ach, nešťastná duše má! Nevím,
jak přiložiti ruku k svým i vašim nepra=
vostem.Jak jen byla tak krutá a bezcitná
duše vaše a vaše zvířecí náružívost smy=
Síná, že vás až ke hříchu proti přirozeno
_ . Ach! puknětež srdce, r_ozestup se
země,všecky skály převaíte se na nása
vlci zadavtež nás ,—nestrptež takové ne=
čistoty a urážky způsobené Bohu i duši
vaší. Bratře můj, zde ochabuje jazyk a
všechnysmysly.Ach !nechcijiž tak. Učíňte
konec a přítrž té bídě, o níž jsemvám pra=
vila ; a připomínám vám, že Bůh toho ne=
strpí, nenapravíte=íi se.
4 Ale jistěvám pravím, že budeteaíi chtíti
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napraviti život-svůj v tomto mžiku času,
který vám zbývá,'Bůh jesttak dobrotivý
a milosrdný, že bude míti s vámi milosr
denství; dobrotivě vás přijme do svého
náručí, -učiní vás ůčastným ovoce Krve
Berankovy, prolité s tak velikým ohněm“
lasky ,—neb není hříchu tak velikého, aby
nenalezl milosrdenství. Větší jestit miíosr=
denství Božínež naše nepravosti, jen když
se chcemenapraviti a vyvrhnouti hnilobu
hříchů svatou zpovědí, s předsevzetím ra—
ději zemříti,nežli sevrátiti zase k vývrat
ku. Tím způsobem znovu nabudete své.
důstojnosti, hříchempozbyté; a spíatíme
dluh, jímž.jsme povinni Bohu. Vězte, že
kdybyste ho nesplati[,'padl byste do nej
temnéjšího žaláře, jak-ý si.lze představiti.
Včzte, že nesplatí-li setento dluh vyzná-=
nía ošklivostik hříchu, netřeba, aby se
kdo jiný namáhaí jej uchvátiti, nebot on
sám v průvodu ďáblů, kteříjsoujehopany,
jimž síouži[,spějedo hlubiny pekelné. Brav
tře můj sladký v Kristu sladkém Ježíši,
nechci,aby tento žalář a zatracení přišly

_- l
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na vás; nýbrž chci a prosím vás (a ráda
vám pomohu) jménem Krista ukřižova=
ného,abyste vyšelzrukou ďáblových. Za=
plaťte dluh svaté zpovědi sošklivostínad
urážkou Božía s předsevzetím,že nepada
nete již do takové bídy. Mějte v paměti
Krista ukřižovaného ,-zničtejed těla svého,
připomínaje sizbičované tělo Krista ukři
žovaného, Boha a člověka. Neboť spo=
jením přirozenosti Božskéspřirozeností lidu
skou nabylo tělo naše takové důstojnosti,
že jest vyvýšeno nade všeckykůry anděl=

'ské. Věru se musí styděti pošetilí synové
Adamovi , žesevydávají v takovou bídu
a pozbývají svédůstojnosti. Učiňte sicílem
Krista ukřižovaného, skryjtesedo ran Kri=
sta ukřižovaného, utopte- se v Krví Kri=
sta ukřižovaného. A neotálejte "anižvyč=
kávejte času, neboť čas na vás nečeká. A“
kdyby snad křehkost.vaše vám chtěla půn
sobiti potíž, konejte nad sebou spravedl=
nostjako dobrý soudce.Zasedněte na sto=
lecsvého svědomí; nenechte minouti žád
nýchhnutí,abystesvatou asíadkou vzpo
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mínkou na Boha jich nenapravií. Pobízejte
sám sebe |<odporu a nesvoítevůíí [<hříchu,
ani se ho nedopouštějte v té chvíli; ale
rcete: »Snášejdnes, duše má, tuto trochu
trýzně, odporuj a nesvoíuj. Snad se zítra
skončítvůj život. Aíeizůstaneš-íi na živu,
budeš činiti, co Bůh da. Dnes číň toto.“
Pravím vám, že takto=li si budete počí'=
nati, duše i tělo vaše,jež nyní jest chlévem,
stane se chrámem, v němž se zaííbí Bohu,
i usídlí se ve vás svou Milostí. Později, až
se dovrší váš život, dostane se vam včč=
ného patření na Boha, kdež jest život be= .
ze smrti a sytost bez přesycení.Nechtějte
pozbýti tak velikéhodobra pro tak smut=
nou rozkoš.Jine'honicvam nepravím. Zů
stávejte ve svate'm a sladkém milování
Božím. Promiňte mé nevědomosti. Snad
jsem vás urazila slovy a řekla, co bychom
snad neradi slyšeli.Mějte mne omíuvenu )
neboťžanícenost a láska, kterou mám pro
spásu vaší duše, mne k tomu přiměla;
Vždyť kdybych vás nemilovaía, nemísiía
bych se do toho a nestaraía bych se, vi=
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douc vás v rukou dahíových ,—ale jelikož
vás miíuju, nemohu toho snésti. Chci a=
byste Byl účasten Krve Syna Božího. Je=
žíši sladký , Ježíši lasko, Maria sladká.

LIST 22.

MARTINOVI Z PASSIGNANA,
OPATU VE VALLOMBROSE.

::Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší otěe v Kristu
sladkém Ježíši.Ja Kateřina, služebnice a
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám v
drahocenné Krví jeho, přejícsi vás viděti
pravým zahradníkem a správcemzahra=
dy. duše vaší, i vašich poddaných. Jsme
sadem, či v pravdě zahradou, a v tom
saděučinilaprvotní Pravda zahradníkem
rozum se svobodnou vůli,-tento rozum a
svobodná vůle , s přispěnímBoží Milosti,
má za úkol vytrhavati trní neřestía sá=
zeti vonné byliny ctností.
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::Nemohl by však ctnosti sázeti, kdyby
napřed nezpodmital žem'ězáro'veňstrnim,
to jest zeměvlastní vůle smyslné, íež nemá
zalíbení v ničem než v rozkošich pozem=
ských a prchavýcb, plných hioži, trni, a
neřestia hříchů. Budiž tedy přeryta tato
země, nejdražší otče, silou lásky„ v tom
mžiku času, jenž nám zbývá ; a ať jgou
v ni nasazeny sladké a opravdové ctnosti:
laska nevýslovná, čerpaná z neposkvrně=
ného Beránka, okořeněnánenávisti a od=
porem [<sobě,pravou trpělivosti, vírou ži=
vou a ne mrtvou , pravými skutky, od=
porem k světu, pravou spravedlnosti, o=
kořeněnou milosrdenstvim k vašim pod=
daným ; ochotná “poslušnostKristai Řádu ,
vytrvávajici až do smrti. Řásíu, pravím:
abyste byl zachovavatelem Radu sesva=
tou a pravou touhou/'s bděnim a usta=
vičnou modlitbou ; aby totiž rozum vždy
zpytoval a poznával sebe,ženeni,a pod=
statnou dobrotu Boba, ienž íest ten, kte-=
rýž jest. S tim ruku v ruce jde ustavičná
modlitba,—nenit ustavičná modlitba nic

104



jiného než svatá touha a sladké zanícení
duše; a zanícení jde za pozaáním. Tyto
zajisté jsou z bylin, které vydávají nej=
většívůni v této zahradě. Proto chci,aby=
ste byl hedíivější, neboť tam naleznete
hlad po cti Boží a spáse svých podda=
ných ,-a tak splníte vůlí svou i přání mé,
jež jsem pravila, že sivás přejividěti pra=
vým zahradníkem duše vašíi vašich“pod=
daných. Neboť hladově po spáse pro čest
Boží,budetedháti, abyste je vytáhl :;hídy
a trestal chyby a vyvyšoval ty, kteříjsou
ctnostni 'a kteří chtějí žíti podle Rádu.
4 Když zahrada jest tak dobře vystro=
jena, chci, ahyste postavil na stráž psa
svědomí; a budiž přivázán [<Bráně, aby
zaštěkaí, když by přicházelinepřátelé, a
oko rozumu hy spalo. Jakmile totiž osten
svědomízaštěká, oko seprohudíavzchopí
proti nepřátelům s nenávistí a odporem;
a honem se přichystáa ozbrojí zbraní íá=
sky. Třeba dávati potraVu tomuto psovi,
aby byl hodně ostražitým; a potravou
jeho není nic jiného než nenávist a láska,
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nesená v nádobce pravé pokory a držená
rukou pravé trpělivosti. Neboť mezi ne=
návistí a láskou se rodí pokora a sladká
a [ahodná trpělivost.A čímvícepotravy,
tím více ostražitosti. A tak veíicepozor=
ným se stává ten pes, že ikdyž jdou přá=
telé, štěká, aby rozum vstal a podíval se,
kao jsou, a rozeznaí, od Boha=íi jsou čili
nic.A tak nebude mocibýti okíamán za=
hradník ani vyíoupena zahrada,—a ne=
přijde nepříteí,í>ymu nasel koukole sebe=
lásky, kterážto Sebeíáskaplodí trní a dusí
síměctností. Dávejte píti, dávejte píti to=
mu psovi; to jestnaplňte nádobu svépa=
měti Krví Krista ukřižovaného; a před=
kládejte mu ji ustavičně, aby nezemřela
nehynuí 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 nejsvětějšího kříže. Nevyčká=
vejme již času, pro lásku Boží! Vždyť čas
nám Bývá vzat z rukou, že toho člověk

106



ani nepozoruje; pročež není to chytré od
člověka,ěeká=lina to, čehonemá, a ztrácí,
co má. Více nepravím. Zůstavejte ve sva=
tém a sladkém milování Božím.Ježíšislad=
ký, Ježíši lásko.

LIST 23.

NANNÉ BENINKASOVÉ, SVÉ
NETERI VE FLORENCII.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší dcero v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, s[úžehnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu tobě v
drahocenné Krví jeho, přejíc si tě viděti
pravou nevěstou Krista ukřižovaného a
na útěku před vším, co hy ti hrániío míti
tohoto sladkého a slavného ženicha; To
Bys však nedovedla, nehyía=li bys :: o=
něch panen moudrých, zasvěcených Kri=
stu, jež měly svítilny s olejem a'v nich svě=
tío. l vidíš, že chceš=íibýti nevěstou Kris=
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tovou, dlužno ti míti svítilnu, olej a světlo.
Víš, jak tomu rozuměti, dcero má? Sví=
tilnou serozumí srdce naše , má totiž srdce
býti jako svítilna. Vidíš dobře, že_svítilna
bývá shora široká,zespodu úzká; takové
jest i srdce, na znamení, že je máme udr=
žovati vždy shora široké, svatými totiž
myšlenkami, svatými představami a u=
stavičnou modlitbou, stále majíce na pa=
měti dobrodiní Boží,a zvláště dobrodiní
Krve, jíž jsmebyli vykoupeni. Vždyť po=
žehnaný Kristus, dcero má, nevykoupií
nás zlatem ani stříbrem, ani perlami či
jiným drahým kamením, nýbrž'vykoupil
nás drahocennou Krvísvou.Nuže tak ve;
[ikého dobrodiní nikdy nezapomínejme,
nýbrž stále je nosme na očích sesvatou a
sladkou vděčnosti, vidouce, jak Bůh nás
nevystihle miluje, on senerozpakoval vys
dati svého jednorozene'ho Syna potupné
smrti kříže,aby nám dal život Milosti.
Praviía jsem,že svítilna zespodu jestúzká ,
tak i naše srdce, na znamení, že srdce má
býti zúženo proti těmto věcem pozem=
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ským, to jest, netoužiti po nich, ani jich
nemilovati nezřízeně,ani sinežádati více,
než seBohu líbí nám dáti , avšak stále mu
děkovati, vidouc, jak sladce o nás pečuje,
ženám ani zbía nikdynechybíNuže tak=
to bude srdce naše doopravdy svítilnou.
Pomysíi však, dcero má, že by to nesta=
ěiío,kdyby nebylo uvnitř oleje. O[ejem se
rozumí ona sladká nepatrná ctnost Mun
boké pokory ; nebot třeba, aby nevěsta
Kristov'a byla pokorná a přívětivá a tr=
pělivá; a "bude tolik pokorná, kolik trpě=
[ivá, a tolik trpělivá, kolik pokorná. Ale
k této ctnosti pokory nelze nám dospěti,
leč pravým poznáním sebe samých, to
jest poznáním naší bídy a křehkosti, a že
sami sebounesvedeme nijaký skutek ctno=
stný, ani sinepomůžeme od nějakého boje
nebo strasti ; neboť máme=íi nemoc těles=
nou nebo nějakou strast nebo duševní boj,
nejsme s to, bychom si od nich pomohli
nebo jich zbyli;.vždyt kdyby to šlo, ih=
ned bychom siod nich pomohli. Jistě tedy
jestpravda, že sami sebou nejsmenic, leč
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potu pa, ubohost, bnus, křehkosta břícby;
proěež'budme vždycky poníženía pokor=
ní. Zůstatí však jenom na tomto poznání
sebe nebylo by dobře, neboť duše by pro=.=
padla omrzeíostía zmatku, a ze zmatku
by dospěla k zoufalství, proto ďábel by
si nic nepřál než uvésti nás ve zmatek, aby
nás potom uvedl v zoufalství. Třeba tedy
míti poznání podstatné dobroty Boží a
“viděti,že nás stvořilk obrazu a podoben=
stvísvémuaobrodií kmííostívKrví jedno=
rozeného Syna svého, sladkého Slova vtě=
íeného ,—a jak neustale dobrota Božív nás
působí. Ale víz, že míti jenom toto poz=
naní Boha nebylo by dobře,neboťtím by
duše dospěla k domýšíívostí a pýše.Třeba ,
tedy, aby obojí bylo spoíu smíšeno, to jest
míti svaté poznání dobroty Boží í poz-=—
naní sebe samých; tak budeme pokorni,

trpěííví a přívětíví;a takto budeme míti
oíej ve svítilně. '
1 Nyní nám třeba ještě světla, síceby ne=
bylo dosti. Světlem tím jest světlo nejsvě=
tější víry. Říkají však Svatí, že víra beze
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skutku jest mrtva; nebyla by tudiž vira
živa ani svatá, nýbrž mrtva. Proto nám
potřebí neustále se přiěiňovati o ctnosti a
zanechati dětinstev a svých marnosti a
nežiti jižjako světská děvčata, nýbrž jako
věrně nevěsty, zasvěcené Kristu ukřižova=
němu,—takto budeme míti svítilnu i olej i
světlo.

( Leč pravi Evangelium, že oněch panen
moudrých bylo patero. Nuže pravím ti,
že v každém z nás má býti patero , sice
nevejdeme na svatbu života věčného.
( Timto PATEREM míní, že třeba nám
ujařmovati a umrtvovati patero našich
smyslů tělesnýchtak, abychom jimi nikdy
nehřešili,ul<rádajice 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 ženich,Kris=
tus, jest tak žárliv na sve'nevěsty, že tito
ani nedovedu pověděti. Proto kdyby u=
viděl, že bys milovala někoho jiného více
než jeho, hned by se s tebou rozhněval.
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A kdyby ses nenapraviía, nebyíy by ti
otevřeny dveře, kde Beránek _neposkvrn
něný Kristus slavi svatbu se všemi svými
věrnými nevěstami; ale jako cizoložnice
Íbyly bychom pryč zahnány, jako oněch
pět panen pošetilých,jež honosíce sejedině
a marně neporušenosti a panenstvim tě=
íesným,pozbyly panenství duše poruchou
patera smyslů,jeíikož nenesly ssebou oleje
pokory; proto jimsvítilnyzhasínaíy.l bylo
jim řečeno:»Jděte sikoupit oleje.“ Olejem
tím rozuměti jest na tomto místěíichocení
a chvály lidské, nebot všichni pochíeb =
níci a světštivelebitelé prodávají tento o=
íej. Jako by jim bylo řečeno:»Za své pa=
nenství a za své dobré skutky jste si ne=
chtěly koupiti života věčného, nýbrž ku=
povaly jste si lidskéchvály; a pro lidské
“chvályjste jekonaly . Ijděte sikoupit chváa
ly; nebot sem nevejdetem Pročež,' dcero
má, střez se chval lidských a nepřej si
chvály za žádný skutek, který bys vyko=
naía, neboť nebyla by ti potom otevřena
brána života věčného.
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( Pozorujíc tucííž, že toto jest nejlepšícesta,
pravila jsem, že si tě přeju viděti pravou
nevěstou Krista ukřižovaného; a tak tě
prosím a přikazuji tí , abys se jí snažila
Býti. Jiného nic tí nepravím. Zůstávej ve
svatém a sladkém milování Božím.Ježíši

sladký, Ježiži lásko.

LIST 24.

BERENQARU
ARZOCCHI,FARAŘIv ASCIANO.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Vám, nejdůstojnějšía nej-=
dražší otče můj v Kristu Ježíši. Ja Kate=
řina, služebnice a otrokyně sluhů Ježíše
Krista, píšu vám a poroučím se vám v
drahocenné Krví toho Syna Božího, hře:—
jíc si vás viděti pravým jeho služební em,
a abyste následoval vždycky jeho šiépějí.
Buďtež, buďtež oním vonným květem,ja
kým mate Býti, a vydavejte vůni před
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sladkým obličejem Božím. Vězte dobře,
že když květ byl dlouho ve vodě, nevy=
dává vůně, nýbrž smrad.
4 Takto, zdá se mi opravdu, otče, že vy
i ostatní sluhové máte býti. Ale když ten
květ jest pohozen do vod nepravosti a ne=
čistot hříchův a běd světa, nedává vůně,
nýbrž smrad. ó jak jest bídný a ubohý
ten, kdo jest postaven jako květv Církvi
svate', aby vydával počet ze svých pod=
daných! vždyť víte,_žeBůhžádá na nich
ryzosti a čistoty.Ach běda, ctihodný otče,
shledává se pravý opak ; tak a tím způ=
sobem nejen že sami jsou smradlavci , ale
ještě jsou i kazíteíi všech, kdo se s nimi stý=
kají. Nuže vstaňte a nespěte již. Dosti
dlouho jsme spaíi a byli mrtvi stavu Mi=
losti. Nemáme již času, nebot odzvonilo
k zatracení ; a jsme odsouzeni k smrti.
nejsladší otěe, pohledte trochu na nebez=
pcěný stav náš, v jak velikém nebezpečí se
topí v tom hořkémmořismrtelných hříchů.
Ci snad nevěříme,že musíme dospěti kto=
muto okamžiku smrtí? Nepochybujme ,
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neboť není tvora, jenž by bohatstvím ne=
bo urozeností mohl se jí 'vyhnouti. ó jak
bídná a ubohá bude tehdy duše, jež si
postavila jako zrcadlo rozkošetělesné,vá=
íejíc se v nich jako vepř v bahně. Tím se
stává z rozumného tvora němá tvář, za=
bředíá ještěi do té sve'hnilobné lakoty, že
často z íakoty a chtivosti prodává du=
chovní milostia dary. Naduti pýchou; a
po celý život svůj utrácejí na pocty a ho=
stíny amnohésíužebnictvoabujne' koněto,
čím se má sloužiti chudým. Tot jsou ty
skutky, které ve chvíli smrti předstoupí na
soud a na spravedlnost před chuděrku
duši.Mysíiía ubohá duše,žejednala proti.
Bohu, a zatím jednala sama proti sobě; a
stala sesoudkyní, jež odsoudila sama sebe
a zasloužila sivěčnousmrt.Nuže nebuďme
už bíáhoví, neboť veíikou pošetiíostí jest,
aby si člověk zasloužil smrt tím, z čeho
mohl míti život.
( Jelikož tedy máme na vybranou buď
život nebo smrt, svobodnou vůlí, již Bůh
nám dal, prosím vás nejrozmiíeji a nej=
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sladěe'ji,jak.jen umím a mohu,budte oním
sladkým květem a vydávejte vůni před
Bohem a ve svých poddaných. A jako
pravý pastýř dávejte, třebaali, život za
své ovečky, káraje neřesta utvrzuje ctno=
sti v ctnostných. Nekáráni působíhnilobu,
jako oud zkažený na zkaženém těleělo=
Věka.Mějte tedy oěinad sebou i nad svý-=
mi poddanými . Ať sevám nezdá tvrdým
vytrhávati to pýří,nebot mnohem slad=
ším vám bude ovoce nežlinámaha hořká.
Nejdražší otěe, 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 větši chvály zaslu=
huje, kdo dal život za svénepřátele.Nuže
nebraňte se již naše srdce,ale popustte ve
své tvrdosti a nebuďte stále touž měrou
kamenem. Ať se přetrhne to pouto a řez
těz, jimž ďábel často nás drží spoutány;
avšak síla svaté touhy a opovržení ne=

' řestmia láska k ctnostem strhá všecka ta
pouta. Zamilujte si tedy pravé ctnosti,
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které tvoří protivu neřestí,-nebot jako hříc
působí hořkost, tak ctnost zase působí
slast, a v tomto životě okouší se života
věčného.A když přijde sladký čas smrti,
ctnost bude jednati: odpovídá zaň a hájí
ho před soudem Božíma dává mu jistotu
a zbavuje ho zmatku a uvádí ho do žia
vota trvalého, kdež má život Bezesmrti,
zdraví beznemoci,Bohatství bezchudoby,
cti Bez potupy, panství Bez s[užebnosti.
Tamť jsou všichni pány ; a čím menší Byl
čÍověkv tomto životě, tím větší jest tam ,
a čím většímchce býti v tomto životě, tím
menší Bude v onom.
( Buďtež tedy maličký pravou a hlubo
kou pokorou , a mějte na zřeteliBoha, jenž
jest poniženým k vám člověku, a nečiňte
se nehodným toho , čeho Bůh vás učinil
hodným, to jest drahocenné Krvejeho Sy
na, jíž s takovou nejvřelejšíláskou jste vy
koupen. Jsme otroci vykoupení; a nemů
žeme se již prodati. Když však jsme ve
smrtelných hříších, my slepí prodáváme
seďáblovi. Prosímvás tedy pro lásku Kri
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sta ukřižovaného, Vyjdeme z tohoto oa
troctví. Více nepravím ; ale tolik vám pra:
vím, že mých chyb jest nekonečně; i slibuji
vám, že vezmu svéi vaše &„udělám z nich
kytka myrrhy &dám si ji na prsa k ustaa
vičnému pláči &hoří, to hoře,založené na
pravé lásce, přivede nás [<pravé slasti &
útěšeživota trvalého. Promiňtemědo mý=
šlivosti & pýše. Poróučeíte mi &požehdeíz
te mi celou rodinu v Kristu Ježíši. Prosím
ho , aby vám dal to své sládke' &věčné
požehnání , a ať jest takové síly,aby str=
hala &rozbilo všecka pouta, jež By vám
ho odňala. Zůstávejte ve svatér'n&sladu
kém milování Božím. Ježíši sladký, Ježíši
lásko..
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LIST 25.

BRATRUTOMÁŠOYL DELLA
FONTE,; ŘADU BRATR!KAZATL

Lu, v SAN QUIRICO.

4 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, přejícsi vás viděti
okoupaným v Krví Krista ukřižovaného,
kterážto Krev opájí, sílí, zahřívá a osvé=
cuje duší pravdou; proto neupadá v lež.

Krví, jež síííšduší 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 ,-poznaía a uzřeía o=
kem rozumu, že Pravda prvotní jí stvo=
řiía, aby jí dala trvalý život k síáv'ěa
chvále svého jména. Kdo nám zjevuje, že
tomu tak? KrevneposkvrněnéhoBeránka.
Krev nám zjevuje, že všecky věcí,jež nám
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Bůh propůjčuje, příznivéi protivné, útěchy
isouženi, hanba i potupa, urážky i po
směch,utrháni i reptáni, všeckyjsou nám
propůjčeny s ohněm lasky, aby se v nás
naplnila ta sladká pravda prvotni, s níž
byli jsmestvořeni.Kdo nám to dokazuje?
Krev. Vždyť kdyby byl Bůh od nás chtěl
něco jiného,neby[ By nam dal Syna sveho,—
a Syn život. Jakmile duše okem rozumu
poznala tuto pravdu, ihned přijímásilu,
takže jest silna,at>ysnesla a zdržela kažz
dou sebevětšivěc pro Krista ukřižované=
ho. Nezviažňuíe, nýbrž rozehřivá se oh=
něm Božské lásky, s nenávisti a odporem
[<sobě. Ponenáhlu shledává se opilou , o=
piiý totiž ztráci cit sebea nemá než cit vi
na: v něm jsou všechny city potopeny.
Tak duše má zpita Krví Kristovou ztráci
vlastni cit sebe,zbavena ísouc lásky smy=
s[né, zbavena bázně. otrocké (nebot kde
není lásky smyslné, neni Bázně před tres-=
tem), ano kochá se trýzněmi; nechce niv
čím se chlubiti než křížem Krista ukřižo=
vaného. Tot jejichlouba. Všecky mohut=
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nosti duše jsou tim celézabrány. Paměťse
naplnila Krví; přijímáji jako dobrodiní;
v Krví té nachazi lásku božskou, která
zapuzuíc sebclasku; lásku k potupám a
trýzéň ze cti,-lásku k smrti a trýzeň z ži
vota. i pomocí se naplnila paměť? Po=
moci ruk zaniceni a svaté a pravé touhy.
Toto zaniceni a tuto lasku načerpala ze
světla rozumu,íenžpoznal pravdu asiad=
kou vůli Boží.Nužc tak chci,nejdražší ot=
če, Bychom se sladce opíjeli a koupali v
Krví Krista ukřižovaného ;aby věcihořké
se nám zdály s[adkými'a veliká břemea
na lehkými; z tmí a hloží abychom sbi=
raÍi růží, pokoj a mír. Jiného nic nepra=
vim. Zůstávcjtc ve svatém a sladkém mi

lování Božím.Ježíši sladký, Ježíši lásko.
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LIST 26.

SESTŘE ,EVUGUENII,svá NLŠTEŘI,
v KLASTEREsv. ANEZKY

v MONTEPULCIANO.

- :: Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší dcero v Kristu
sladkém Ježíši. „Já Kateřina, služebnice a
otrokyně sluhů Ježíže Krista, píšu tobě v
drahocenné Krví jeho, přejicsi tě viděti,jak
okoušíš pokrmu andělského: neboťpro nic
jiného nejsi učiněna,—a abys ho mohla o=
koušeti, Bůh tě vykoupil krví jednoroze
ne'ho Syna svého. Ale považ , dcero nej=
dražší, že pokrm ten se nejí na zemi, ný=
brž ve výši,—a proto Syn Božíchtěí býti vy=
zdvížeň do výše na dřevěnejsvětějšíhokříz

že, abychom ve výši 5 tohoto stoíu brali
ten pokrm. Reknešmifvšak: »Který jcs'tvten
poí<rmandělský? <<i odpovidam ti: Záz
dost Boha,jenž táhne i(soběžádost, která
jest v zaníceni duše,a splývají spolu v jed=
no. Tot pokrm, jenž,pokud jsmepocestný
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'miv tomto životě,vábí ksoběvůní pravých
a opravdových ctností, kteréžto ctnosti
jsou vařeny na ohni božské Lásky a jedí
se na stole kříže.To jest, utrpením a ná=
mahou nahýváme ctností,zdeptávajíce
vlastní smyslnost,a mocia násilímuchva=
cujeme království duše, která Bývá zvána
nebem, protože trpělivostí tajil) vsohě Bo=
ha. Tot onen pokrm, jenž duši činí an=
cíěískou; a proto se zove pokrmem an==
děíským, a též proto, že duše odloučená
od těla okouší Boha v jeho bytnosti. On
sytí duši tolik a takovým způsohem,že po
ničem jiném nebaží, ani nemůže toužiti, leč
po tom, co By jí dOkonaíeji uchovalo a
rozhojniío tento pokrm: má tedy v ne=
návisti, co jestjeho opakem. Proto, jakožto
opatrná, zpytuje světlem nejsvětějšívíry,
kteréžto světlo.jest v oku rozumu, a zpy=
tuje, co jest jí na škodu a co na prospěch.
A cíletoho, jak uviděla, milujea opovr=
huje. [ pravím, vlastní smyslnosti, držie ji
spoutánu pod nohama zanícení,a všecky

1) Cielo - nebe, celare = tajiti , skrývati.
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neřestí vznikající z této smyslnosti. Prchá
před všemi příležitostmi, které by ji mohly
nakloniti k neřesti nebo bránití jejímu
zdokonalení. Zapírá tudíž vlastní vůíi,
jež jest jí příčinouvšelikého zla, a podro=
buje )Íjhu svaté poslušnosti,netoliko Řá=
du a svému představenému, ale každé
sebe menší bytosti pro Boha. Prchá přeci
všelikou slávou a světskou oblibou, ho=
nosí sejen potupami a trýzněmi Krista u=
křižovaného: křivdy, muka, příkořía po:
směch jsou jí mlékem, kochá se jimi, aby
se připodobniía svému Ženichovi, Kristu
ukřižovanému. Zříká seobcování s tvory,
viďouc, že se zaěasté stavějí mezi nás a
Tvůrce našeho ,—a prchá do celíy skutečné
i duchové. K tomu tě vybízím, tebe i os
tatní, a porouěímti, nejmilejšídcero má,
bývej stále v domě sebepoznávání,-v němž
nalézáme andělský pokrm žhoucí touhy
Boží po nás , i v cene skutečné, v bdění a
v pokorné, věrné a ustaviěné modlitbě ,
zbavujíc srdce a náklonnost svou sebe a
všelikého tvorstva, a odívajíc je “Kristem
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ukřižovaným. Jinak bys jedía na zemi;
a pravila jsem ti již, že na zemi se nesmí
jisti. Považ, že tvůj Ženich, Kristus sladký
Ježíš, nechce nikoho mezi tebou a sebou,
a jest velmižárliv. Jakmile by tedy viděl,
že miluješ ještě něco mimo něho, odloučil
by se od tebe, a stala by seshodnou po=
krmu zvířat. A nebyla bys věru zvířetem
a pokrmemzvířat, kdybys opustila Tvůr=
ce pro tvory, dobro nekonečně pro věci
konečněa prchavé, jež minou jako vítr?
světlopro tmu? život pro smrt? Toho, jenž
tě odívá "sluncemspravedlnosti, sponou
poslušnosti “aperlami žive'víry, pevné na
děje a dokonalé lásky, pro to, co tě o ně
oíupuje? A nebyla bysvěru pošetiíá, od
lučujícseod Toho,jenž dáva tidokonaíou
čistotu, (tou měrou, že čím více se mu bíía
žiš, tím více zěišťujekvět tvého panenství),
pro ty, kteříčasto vydávají pach nečistoty,
prznitele mysli i těla svéhoÍ2Bůhto odvrať
od tebe svým nekonečným milosrdenstvim.
( A aby se to nikdy nemohlo státi, hled,
at neupadneš v takové neštěstí,bys udr=
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žovaía soukromé styky s někým, ať řeboí=r
níkem čisvětským. Kdybych to snad zvč=
děla nebo vycítila, byť bych byla i ještě
dále než jsem, dala bych ti takové po=
naučení, že by ti utkvěío v mysli po celý
častve'bo života ,—a buďto kdokoliv.H[eď ,
abys nedávala ni nepřijímalaleda v nou
zi, pomáhajíc bez rozdílu každé osobě
domácí i cizí. Buď všecka nepohnutá a
zralá sama v sobě. Síuž sestrám laskavě
a s veškerou pílí, a zejména těm, které vi.-_
díš v potřebnosti. Když přijdou hosté a
žádají tě k mřížoví, zůstaň ve svém po==
koji a nevycházej ; ale co by ti rádi řekli,
ať povědí převorce; leda že by ti to pře=
vorka z poslušnosti přikázala. Tu pak
skloň hlavu a stůj mi plaše, zdivo'čelája=
ko ježek. Měj na mysli mravy, k nimž
ona slavná panna svatá Anežka přidr=
žovaía své dcery. Jdeš=li ke zpovědi, po=„
věž, co třeba, a když dostaneš pokání,
prchni. H[ecí také, aby zpovědnicinebyli
z těch,- s kterými jsi byla vychována. A
nediv se,že tak pravím, nebot častěji jsi
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mne mohla slyšetí, a jest tomu tak doo-_
pravdy, že styky, jimž převráceně říkají
nábožne', mužův a žen, kazi duše i mraě
vy i řádovou poslušnost. Hled, ať nevá=
žeš svého srdce, leč s Kristem křižovaným ;
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 ijine' věci, o nichž jsme prve mluvili,
jsou jí překážkou k jejímu 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 nejle'peokouši pokrmu toho modlitbou
konanou v sebepoZnání, cvičí se v ní ne=
ustále všemi způsoby, aby se mohla více
blížiti k Bohu.
qJest trojí modlitba. Modlitba ustaviěná,
to jest ustavičná svatá touha, jež se mo=
dlí před tváří Boží tím, co konáš; neboť
touha ta řídí k jeho cti všecky tve' práce
duchovní i :tělesné; proto slove _ustaviěc
nou. O te',zdá se,mluvil slavný svatý Pa=
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vel, když pravil: »Modiete sebez přestá
nim Jiná jest modlitba ústní, když setotiž
ústně říkají hodinky neb jiné modlitby.
Tato jest'zřízena, aby seji dospělo ktřeti,
totiž k modlitbě mysli, a k té dospívá du=
še, když opatrně a pokorně kona modlit=
bu ústní, kdy totiž, zatím co jazykem
mluví , srdce jeji není .od Boha daleko.
Dlužno však se přiěíňovati, abychom u=
pevnili a ustálili srdce své v zanícenosti
božské lásky. A když by cítila mysl, že
jest Bohem navštivena, to jest, když by
byla puzena nějakým způsobem mysliti
na svého Tvůrce, má nechati modlitby
ústní a upoutati svou mysl se zanícenim
lásky k tomu, čímsevidí od Boha navšti=
venou; a potom, až to mine, ma=li kdy,
at seopět vrátí k modlitbě ů'stni,aby my=
si stále byla plna a ne prázdna. A pro=
tožeza modlitby vzrostou rozličnýmizpů=
soby mnohé boje a temnoty ducha s veli=
kým zmatkem, jimiž ďábel nás mami, že
modlitba naše nebyla mila Bohu, pro ty
mnohé boje a temnoty, které má , nesmi
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však ustávatí, nýbrž musízůstati pevna s
úsilíma 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 poznab, žesa=
ma od sebe není, a v dobré vůli, již cítí
soběuchovanou, poznávala dobrotu Bo
ha, jenžjestdárcem a zachovatelem dobré
a svaté vůlelidí, kteréžtovůle nebývá ho
den kdokoliv.
4 Takto přichází k třetí a poslední mo—
díitbě vnitřní,kde sejí dostává ovoce nás
mah, které snáší v nedokonalé modlitbě
ústní. Tu okouší mléka věrné modlitby.
Povznáší se nad sebe,to jest nad hrubé cí=
tění smyslně, a s myslí andělskou se sjed=
nocuje v Bohu zanícením lásky, a světlem
rozumu vidí a poznává, a odívá se prav=
dou. Stává se sestrou andělů; se svým
Zenichem jest na stole křížovaně touhy,
s rozkoší vyhledávajíc čest Boží a spásu
duší, neboť vidí dobře, že pro to Věčný
Zenich běžel k potupné smrtí křížea tak
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napÍniÍ poslušnost k Otci a naše spaseni.
Právem jest modlitba tato matkou, jež v
lásce k Bohu poěiná ctností a v lásce k
bližnímu jerodi. Kde projevuješlásku, viru,
naději, pokóru? v modlitbě. Neboť čeho
bys nertilovala, nestála bys o to, abys to=
ho vyhledávala; ale kdo miluje, stále si
přejebýti sjednocen s tim, co miluje, to jest
s Bohem.Modlitbou žádáš ho za svépo=
třeby; neboť poznávajic sebe,na kterémž=
to poznání se zakládá pravá modlitba,
vidíš se ve veliké nouzi, citiš se obklíčena
svými nepřáteli, světem s 'přikořimi a se
vzpomínkou na marné záliby, ďáblem s
mnoha pokušenimi, a tělem s velikým
vzdorem a odbojem proti duchu. A vidíš
se, že sama sebou nejsi; nejsouc, nemůžeš
'sipomoci ; proto s vírou běžišk Tomu, jenž
je's't,který může a chce ti přispětiv každě
tvé potřebě,-a snadějí žádá's' a čekáš jeho
'pomoci.Tak třeba konati modlitbu, chceš=
“Iimiti 'to, co oěekáváš. Nikdy ti nebude
odepřena Spravedlivá věc, které žádáš
tímto způsobem od BožíDobroty ; ale či:
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nic to jiným způsobem, máío ovoce bys
sklidila. Kde pocítíš bol svědomí? v mo=
dlitbě. Kde se sprostíš sebelásky, jež tě činí
netrpělivou v časbezpráví čijiných trýzní,
a kde se oblečeš v božskou lásku, jež tě
učiní trpělivou, a kde se chlubiti budeš
křížemKrista ukřižovaného? v modlitbě.
Kde pocítíšvůni panenství a hlad po mu=
ěednictví, připravujíc sedáti život pro čest

Boží a spásu duší? v té sladké matce mo=
dlitbě.Ta tě učinízachovavatelkou Rádu;
vpeěetí tobě v srdce i v mysl tré slavných
slibů, jež jsi učinila při professi,a zanechá
ti tam otisk touhy, zachovávati je až do
smrti. Ona tě povznáší od obcování s
tvory a dává ti obcování sTvůrcem,lgplní
nádobku srdce Krví pokorného Beránka
a přikrývá ji ohněm, nebot ohněm lásky
byla prolita.
1 Více či méně dokonale nabývá a za=
koušíduše této matky modlitby díetoho,
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 nejsvětějšihokříže.Proto jsem
ti pravila, že si přeji viděti, „jak se živiš
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 Ženicha.
Nic jiného nepravim. Zůstavej ve svatém
a sladkém milování Božím.Ježíši sladký,
Ježíši lásko.

LIST 27

MARTINOVI Z PASSIGNANA,
OPATU VE VALLOMBROSE.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Důstojný a nejdražší otče
v Kristu s[adkémJežiši. Ja Kateřina, síu=
žebníce a otrokyně sluhů Ježíše Krista,
píšu vám v drahocenné Krví jeho, přejic
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si viděti srdce a zaniceni vaše vštěpeno
na s[adkýa ctěný kříž,neboť pozoruji na
sobě, že duše nemůže miti ovoce Milosti
ani z části ani trvale, neni=Íisrdce a za=
niceni jeji zaštěpeno na křižovanou lásku
Syna Božího.Neboť bez tohoto štěpováni
by nám nestačilo, že přirozenost božská
byla vštěpena a spojena v přirozenosti
lidské, a přirozenost lidska s přirozenosti
božskou.Aproto též vidime,žeBůh=Člo=
věk, když běžeik potupné smrti kříže,na=

rouboval toto Slovo na svatý kříž,a vy=
koupav nás vdrahocenné Krvísvéz,plodi[
květy a plody pravých a opravdových
ctnosti; a to vše způsobil svazek lásky.
Touto láskou teplou,světiou a přitažlivou
uzrály plody a byly zbaveny všelikétrp=
kosti.To sestalo, když seštěp Slova Božího
nasadil na přirozenost lidskou, a Slovo
na dřevo nejsvětějšiho kříže. Vite, že na=
před byly tak trpké, že žádná ctnost nás
nevedla do přístavu života, neboť-hnis
neposlušnostiAdamovy nebyl odstraněn
poslušnostiSlova,íednorozeného Syna Bo=
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žího. Dále vám pravím, že přes všecek
tento sladký a lahodný svazek člověkne=
má a nemůže míti účastenstvína Miiosti,
neodívá=íi se, skrze zanícení lásky, křižo=
vanou láskou Syna Božího, následuje šíé=
pějí Krista ukřižovaného. Proto dlužno,
abychom my, stromové píaní, Bezevšeho
ovoce, Byli spojení se stromem plodným,
to iestsKristem sladkým Ježíšem,íak bylo
pověděno.Nejdražší adůstoíný otče,kte=
ré srdce bude tak tvrdé, aby se udrželo,
patříc na nevýslovnou lásku, již chová k
němu jeho Tvůrce, a nesvázaío a neza=
štěpiío se s ním svazkem lásky? Nevím
věru, jak By toho Bylo schopno.
4 Myslím však, že takoví, kteříjsou vště=
peni a přivázáni na mrtvý strom ďáblův
a na vlastní sebeíásku, na rozkoše, dů=
stoíenství a Bohatství světa, založeni na
zvrácené pýše a marnosti své,"ach, to že
jsou ti, kteří jsou zbaveni života a stali se
netolikostromy planými, ale jsou stromy
mrtvými ,—a ií=íi se jejich ovoce, vede k
smrti věčné; neboť ovocem jejich jsou nez
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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.
4 Ale kdož s něžnou láskou jdou po cestě
pravdy, nečinítak, nýbrž mají oko roz=
umu otevřeno a poznávají, že nejsou, a
poznávají Dobrotu Boží k sobě, a za své
bytí a za všecku milosh-která je posta=
vena na bytí, děkují Bohu, vyznávajíce,
že od něho nabyli všeho z milosti a nikoli

z povinnosti. 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
opravdových ctností,kteréžto ctnosti krmí
duši jeho i jeho bližního. Stávát se pojí=
dačem a chutnatelem cti Boží a spásy
duší.Velmi tedy jest nám nezbytno a po=
třebno toto dokonalé spojení; nebot bez
něho bychom nedošli toho cíle,pro který
jsme.stvořeni. Proto jsem pravila, že si vás
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přejividěti vštípena na strom nejsvětějšího
kříže. Prosím vás tedy pro lásku Krista
ukřižovaného, budte bedliv a nikoli neu
dbalý. Nespěte již spánkem nedbalosti,
nebot čas jest krátký a cesta dlouha.
( Poslal jste mně,ctihodný otče, kříž,který
se mi stal tak drahým, jak nikdy nic ji=
ného mí nebylo, a uvítala jsem zanícení
a touhu, s kterou jste mi ho poslal; Sta=
víte mi na oči tělesné, co mi třeba míti na
očíchduše. A já bídná jsemtoho neměla!
Prosim vás s velkým zanícením lásky,
proste našeho sladkého Spasitele, aby mi
to dal. Opíacím sevam křížem,zvoucvás
ke kříži svaté touhy i kříži tělesnému;
abyste s pravou a dobrou trpělivostísna=
šelkaždou námahu, které by se vam do=
stalo pro čest Boží a spásu duší. Psal jste
mi, ať píním, co jsem započala ,—islibují
vám, že sečbudu a jak Bůhmidá k tomu
milosti, budu to plniti, vždy totiž budu
se modiiti k BožíDobrotč za vás. 'Odpo=
víte=íi pravou a dokonalou bedlivostí
tomu, jenžvás volá s největšíláskou, bude
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splněna jeho vůle k vám (neho nehledá,
aniž chce co jiného než naše posvěcení),
ipřání vaše i moje.Doufám,žesetak stane,
aže seshledáme svázanými sladkým pou=
tem lasky. Dbejte, dbejte,-at napravujete
neřcsta sázíte ctnost ve svých poddaných
s pravou a svatou naukou, jsa jim sám
zrcadlem ctnostíýNicjiného nepravím. Zů=
stávejte ve sVatém a sladkém milování
Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST "ze

PANU BARNABÁŠIVISKONTIMU,
PANU MILANSKEMU.

(PO POSLECH, KTERÉ !( NÍ VYSLAL.)

»4Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Důstojný otče v Kristu

' sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám
v drahocenné Krví jeho, přejícsi vás via
děti účastným Krve Syna Božího jakožto
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syná, stvořenébo svrchovaným Otcem k
obrazu a podobenství jeho,a otroka vy=
koupeného , ábyste kráčel s láskou á sva-=
tou bázní Boží.Víte, žekdo nemiluje sve'ho
Stvořitele láskou synovskou, nemůže míti
podílu na krvi; jest vám tudíž potřebí
milovati.
q Nejdražší otče, které srdce by bylo tak
zatvrzelé á zarputilé, aby nepovolilo, u=
važujíc zanícení a lásku, kterou mu vě=
nuje božská Dobrotá? Milujte, milujte.
Pohledte, že jste byl milován dříve, nežli
jste miloval vy ,—nebot Bůh sám v sobě
rozjímáje, zamiloval sikrásu svého stvo=
ření, roznícen jsa ohněm nevystihle' lásky
své, jedině proto, aby mělo život věčný
á radovalo setomu dobru nekonečnému,
jímž Bůh se v sobě radoval. ó lásko ne=
vystihlá, dobře jsi ukázala tuto lásku.
Vždyť člověk pozbyv Milosti smrtelným
hříchem, neposlušnosti, jíž sedopustil proti
tobě, Pane můj, byl ho zbaven. Nuž po=
pátřte, otče, jáke'ho způsobu užilá milos=
tivost Ducha Svatého, aby znovu v člo=
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věku obnovila Milost. Vizte, že svrcho=
vana výsost Boží vzala na se síužebnost
našeho číověčenství,s tak hlubokou po=
níženostía pokorou, žeby mělabýti všecka
naše pýcha zahanbena. Styďte se, poše=
tilí synové Adamovi. Co íze většího vi=
děti, nežíi Boha viděti poníženého čío=
věku? ni více ni méně, než jako by člověk
měl v moci Boha a nikoli Bůh člověka?
a přecečlověksám sebou ani není , co má ,
má-od Boha z milosti a ne 'z povinnosti.
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 nic,
nebot íest podroben smrti tak jako neí=
nicotnější tvor; a bláhové rozkoše světa
tak pomíjejí a ztrácejí se v něm jako v
každém jiném,a nemůže jich udržeti,aby
život a zdraví a všecko stvořené větrem
neminuío. Nuže nelze se nám pokládati
za pány nižádného panství, jež bychom
měli na tomto světě. Nevím, jaké by to
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hyío panství, může=íi mi Býti odňato &
neníaíi ponecháno v mé svobodě. Zdá
se mi,že se nemá nazývati ani pokládati
jeho pánem, ale spíše správcem; a to jen
na čas a nikoli na vždy, pokud se totiž
zlíbí síacíkému Pánu našemu.
( A kdybyste mi řekl: »Nemá zde člověk
v tomto životěžádného panstvíša odpo=
vídám vám: má, a to nejsladšía nejííhez=
nější & nejmocnější nad všecko ostatní;
jest to Město duše naší. ó, jest něco vět=
šího &vznešenějšího, než míti město, v němž
odpočívá Bůh, jenž jest všeliké dobro, v
němž sídlí mír, klid & všeíikě potěšení? A
tak pevnéjestměstoto a panství nad ním
dokonalé, že ani ďábel ani tvor nám ho
nemůže vzíti, nechceteíi vy. Nepozhude
sehonikdy, lečsmr—teínýmhříchem. Tehdy
se stává nevolníkem & otrokem hříchu,
stává se nicotou &ztrácí svou důstojnost.
Nikdo nás nemůže přinutití, hychom se
dopustili sehe menšího hříchu, neboť Bůh
vložil ano a ne do toho, co jest nejsilnější,
totiž do vůle.Řekneaíi vůleano , svýmsou=
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bíasem, tu cí'wííizbřešiía, majíc rozkoš a
zalíbení vehříchu: praví=li však ne, raději
volí smrt, nežli by urazíía Boha a duši
svou.Tak nehřešínikdy, nýbrž střežíměsto,
panuje sobě i celému světu; tropíť sišašky
ze světa a ze všech rozkoší jeho, pokíá=
dajíc je za věc porušiteínou, horší íejna.
Proto říkají Svatí, že služebníky Božími
jsou ti,kdož jsousvobodnými pány a do::
byli vítězství. Mnozí dobyli měst abradů ,—
nezvítězivševšak sami nad sebou a nad
svými nepřáteli, jimiž jsou svět, tělo a dá=
bel, nemají, možno říci,pranic. Nuže tedy,
otěe,držte pevněpanství nad městemduše
své; bojujte státně s těmi třemi nepřáteli;
chopte se dýky nenávisti a lásky, miluje
ctnost a nenávidě neřest,-rukou svobodné
vůle je srazte; a neváhejte. Vždyť ruka
jest silná, i dýka jest silná, neb jak bylo
řečeno,není, kdo by vám ji mohl vzíti.To
asi míní-íPavel, když pravil: »Ani hlad,
ani žízeň,ani pronásledování, ani anděíe',
ani ďáblové neodíoučí mne od lásky Boží,
nebudu=íi chtítí.<<Jako by pravil sladký
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PaveÍ: Jako jestnemožno, aky mne Bytost
andělská odloučila od Boha, tak jest ne=
možno, aby mne cokoliv přimělo !( smr=
telnému hříchu, nechcí=lí ja. Bezmocnýmí
se stali tito nepřátelé naší, neboť Beránek
bezposkvrny,aby vrátil člověkusvobodu
a učinilho svobodným, vydal sebe sama
potupné smrti nejsvětějšího kříže. Vizte
nevýslovnou lasku, jež smrtí nam dala
život ,-podstoupivši potupy a Bany, vra=
tiÍa nam čest,—rukama probodenýma a
přikovanýma vyprostila nás z pouta hří=
chu; srdcem otevřeným nás zbavuje vše=
[íke'zatvrzelosti,svým svlečenímnás odívá,
svou krví nás opájí, svou moudrostí pře=
mohla zlobu ďáblovu, Bičovánímpřemo=
Pulanaše tělo, potupou apokorou přemo=
Ha rozkoše a pýchu světa; umyla nás
přehojností Krve své. Nebojme se tudíž
praničeho, nebot Bezbrannou rukou pře=
mohl naše nepřátele,vratil nám svoboda
nou vůlí.
( ó sladké Slovo, Synu Boží, ty jsi uložil
tuto Krevv tělo svaté Církve, chceš,aby
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. rukama tvého náměstka byío nám jí pří=
síuhováno.Dobrota Božípečujeo potřeb=
nost člověka, jenž každý den ztrácí toto
panství nad sebou, urážeje sve'hoTvůrce.
Proto ustanovila lék svaté zpovědi, jež
má mocjediněKrví Beránkovou.Nedává
vám jíjednou, ani dvakrát, ale ustavičně.
Proto pošetiíec “jest,kdo sevzdaluje, nebo
kdo jedná proti tomuto náměstku, jenž
má klíče Krve Krista ukřižovaného. A
kdyby byl i vtěíeným ďáblem, nesmím
zdvíhati hlavy protiněmu,nýbržvždycky
se pokořovati, žádati/Krve skrze milosr=
denství, nebot jinak jí nemůžete míti ani
býti účasten ovoce Krve. Prosím vás pro
lásku Krista ukřižovaného, nejednejte již
proti své Hlavě. A nedbejte, když ďábel
vám postaví nebostavěí vám na očizdání
ctnosti, že totiž chcete konatí spravedlnost
nad špatnými pastýři pro jejich darěm=
nost. Nevěřte ďáblovi; nechtějte konati
spravedlnosti v tom,co sevás netýěe.Náš
Spasitel toho nechce, pravě, že jsou jeho
pomazanými; nechce,abyste vy nebokdo=
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koliv jiný konal tuto spravedínost, nes
bot chce ji učiniti sám. ó jak nepřístojno
by bylo, aby sluha braí soudci panství z
ruky, chtějekonati Spravedlnost nad zío=
čincem! bylo by to velmi nechutné, neboť
se ho to netýká, a soudce jest ten, jenž ji
má konati. A kdybychom řekli: „Soudce
jí nekoná, není správno, abych ji konaí
já?“ Nikoliv. Neboť vždycky budu za to
ztrestána, právě tak, jako když zabiješ,
stihne ortel smrti tebe. Neomíuví tě před
zákonem tvůj dobrý úmysl, že jsi tak u=
činil, abys vyhladií zločinceze země.Ani
zákon, ani náboženství nežádá, když
soudce jest zíý a nekoná spravedlnosti,
abys ji konal ty. Proto jen ostav trestání
svrchovanému Soudci, jenž nenechá mi=
nouti nespravedlnosti a jiných pokíesků,
aby nebyly ztrestány na svém místěa ve
svůjčas,zvláště v okamžik smrti, kdy mine
tento temný život ,—jakmiíe uplyne ta cbvií=
ka, všeíiké dobro jest odměněno a všeíiká
vina ztrestána. Tak vám pravím, nej=
dražší otče a bratře v Kristusladkém Je.:
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VVD
zí51,že Bůh nechce, abyste se.vy ěi kdokoli
jiný činili vrchními soudci nad jeho slu=
žebníky. On svěřilten úkol sobě samému
(v sve'm Synu), a ten jej svěřilsvému ná=
městku: a kdyby náměstek toho neučinil
(jestit povinen tak činiti, a zíe' jest, neěi=
ní=[i), musíme pokorně čekati potrestání
a nápravy od Svrchovaněho soudce, věč=
ného Boha.Aikdyby nám byly jimiod=
ňaty naše věci, spíše voíme ztratiti věci
časné a život tělesný, nežli věciduchovní

a život Milosti ,—neboť ony jsou koneěny,
[\'íiíost Božívšak jest nekonečna, dávajíc
nám dobro nekonečně,a tak ztratíme=íi
jí, mame zlo nekonečné. A považte, že
dobrý úmysl, který máte, neomluví vás
ani před Bohem ani před zákonem bož=
ským, nýbrž propadl byste prokletí věčně
smrti. Nechci, abyste upadl někdy do to=
hoto neštěstí.Pravím vám to a prosímvás
jménem Krista ukřižovaného, nepíette se
již do toho. Držte si v pokoji svá města,
konaje spravedlnostna svýchpoddaných,
když sekdo proviní ,-ale nikdy ne na těch,
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kteří jsou přisiuhovateii té slavné a dra=
hocenne'Krve. Jinýma rukama než jejich
nelze vám ji miti, a nemáte=li ji,nedostá=
vá se vám ovoce te' Krve, ale byl byste
údem uhnilým, odříznutým od těla svaté
Církve. Nuže dosti již, otěe!Chci pokorně,
bychom složili hlavu do klina Krista na
nebi zanicenima láskou, a Krista nazemi
(jehož jest zástupcem) z úcty ke Krvi Kris=
tově, od kteréžto Krve klíče nosi. Komu
otevře, jest otevřena, a komu zamkne, jest
zamčená. On má moc a autoritu, a neni,
kdo by mu ji mohl vziti z rukou, nebot
jest mu dána sladkou Pravdou prvotni.
A považte, že mezi jinými věcmi, které
bývají trestány, co sezvláště protivi Bohu,
jest to, když vidí, že se kdo dotýká jeho
pomazaných, byťsibyli jak chtěli špatní.
A nemyslete, poněvadž vidite, že seKris=
tus tváří, jako by neviděl v tomto životě,
že potrestáni v onom bude menši.Až bude
duše obnažená s těla, tehdy ji ukáže, že
opravdu viděl.Nuže chci,abyste byl věr=
ným synem svate' Církve, koupaje se v
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Krví Krista ukřižovaného. Tehdy budete
údem spíatým se svatou Církvi, a nikoli
uhnílým. Nabudete takové síly a svo=
bodY, že ani dabei ani tvor vám ii ne=
vezme, nebot budete mimo otroctví smr=
telnéhohřichu, vzpoury protisvaté Církvi,—
stanete sesilnýmsilou Milosti, která bude
tehdy sidliti ve vás; „a budete sjednocen
sOtcem svým.Tak vás prosim,učiňte toto
iednoceni dokonale a neotáleíte již.
:: Avšak jak se pomstime na čase, co jste
byl mimo'ŽTu,otče,se mi zdá, že sechystá
doba, kdy nám bude možno sladce a
roztomile se na něm pomstiti; neboťjako
iste vydával své tělo i jmění časné všemu
nebezpečenství a smrti ve válce s Otcem
svým,tak vás nyni pozývám íme'nemKrista
ukřižovaného k pravému a dokonalému
míru s dobrotivým Otcem, Kristem na
zemi, a k válce proti Nevěřícím, byste se
rozhodl dáti tělo iiměni sve' pro Krista
ukřižovaného. Rozhodněte se,neboť patři
vam vykonati tuto sladkou pomstu; a
jako jste šelproti, tak jděte na pomoc,až
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Otec pozdvihne do výše prapor nejsvě=
tějšího kříže; neboť to jest největším přá
ním a vůlisvatého Otce. Chci, abyste byl
náčelníkem, a vyzval a pobídl svatého
Otce, aby se brzo vypravil. Vždyť jest
velikou hanbou a potupou pro křesťany
nechávati v rukou nejhorších Nevěřícíc ,
co vším právem jest naše. My však si—po=
ěínáme jako hloupí a podlého srdce, ne=
vedouce sporu a války [eěsami mezisebou.
Jeden se dělí od druhého z nenávisti a
zášti tam, kde Bychom měli býti spolu
spjati poutem božské a nejvřelejši lásky,—
kteréžto pouto jest taksilné, že drželo Bm—
hočlověka probodeného a přikovaného
na dřevě nejsvětějšíhokříže.Nuže vzhůru,
otče, pro lásku Boží rozněťte se mi ohněm
nejsvětějšítouhy,chtěje dáti život za Krista
ukřižovaného, dáti krev z lásky ke Krví.
O, jak blaženou Bude duše vaše i moje,
ze zanicení, jež chovám pro vaši spásu,
uvidím=livás dávati život za jménoslad=
kého a dobrého Ježíše! Prosím svrchova=
nou a věčnou Dohrotu, aby nás učinila
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bodnými tak velikéhodobrodiní, jako jest
dáti život za něho. Nuže běžte zmužilea
a konejte nejhrdinnějši činy pro Boha, a
pro vyvýšenísvaté Církve, jako jstekonal
pro svět a proti ní. Takto jednaje budete
míti účast na Krví Syna Božího. Odpo=
vězte hlasu a milostivostiDucha Svatého,
jenž vás tak sladce volá, že dává služeb=
nikům Božím úpěnlivě za vás prositi před
tváři svou, aby vám dal život Milosti.
Považte, otče, že slzami a potem, jež do=
brota Božídala prole'vati za vás služeb:
nikům svým, od hlavy až k nohám byste
se omyl. Nezhrdejte jimi a nebuďte ne=
vděčen za tak veliké milosti. Vizte, jak
vás Bůh miluje, že jazyk váš by toho ne=
dovedl vypověděti, ani srdce pochopiti,
aniž oko na to patřiti, jak velikéjsou jeho
.milosti, jimiž vás chce zahrnouti, jen od=
hodláte=li se vyrvati město duše sve'z po=
roby smrtelného hříchu. Budte vděčen a
uznaly, aby nevyschlve vás pramen zbož=
nosti. Vice nepravim. Budte, buďte věren;
pokořte se pod mocnou ruku Boží.Milujte .
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a Boite se Krista ukřižovaného , skryíte se
do ran Krista ukřižovaného, rozhodněte
se zemříti za Krista ukřižovaného. Pro=
miňte mé nevědomosti a osobivosti, že se
opovažuíi mnoho míuviti; ale láska a za=
nícení mé pro spásu vaší duše mne omlu=
viž. Zůstávejte ve svatém a sladkém mi=
íování Božím.
QO tom, zač mne žádal vaš síužébný,
íenž přišelod vás ke mne . . . Ježíši sladký,
Ježíši lásko.

LIST 29.

PANÍ CHOTI BARNABÁŠE
VISKONTIHO.

.!Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Důstojná matko v Kristu
Ježíši.Já Kateřina, síužebnicela otrokyně
sluhů Ježíše Krista, píšu vám v draho:
cenné Krví jeho, přeíícsi vás viděti oděnu
rouchem neivroucněíšílásky tak a tako=
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vým způsobem, abyste byla oním pro=
středkem a nástrojem na usmíření sve'ho
chotě s Kristem sladkým Ježíšem a s ná=
městkem jeho, Kristem na zemi.Jsem jista,
že bude-ali ve vás ctnost lásky, nedá se
mysliti, aby choť váš necítil :, ní tepla. A
tak chce prvotní Pravda, abyste bylidva
v jednom duchu a v jednom zanícení a
svaté touze. Nesvedíi byste však toho
nebyío=íi by ve vás této lásky.
4Ale řeknetemi:»Poněvadž nemám lásky,
a bez lásky toho nedovedu, kterak jí na:
býti?<<Pravím vám, že láska se nezískává
leč láskou. Neboť kdo chce býti milován,
nejprve musí milovati, to jest musí míti
vůlí milovati. Když má již tuto vůli,třeba,
aby otevřel oko poznání a uviděl, kde
a jak lze nalézti tuto lásku. Sám v sobě
člověkji nalézá. Kterak? Poznává=li, že
není,—vidí=[i, že sám sebou není, tu v zá
měnu poznává, že od Boha má své bytí,
ivšeíikou 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 uvědomuje si,
že má :; nevystiblé dobroty a lásky Boží.
Jakmile siduše uvědomilaa u:řcla v sobě
tak velikou dobrotu sve'lioTvůrce, po=
vznáší se a dospívá v takovou lásku a
touhu, že sebou i světem se všemi jeho roz=
košemi pohrdá a si je oškliví. A nedivím
se tomu, neboť jest to povahou lásky, že
tvor, jakmile zpozoruje, že jest milován,
.ihned'miluje. Akdyž miluje, raději volí
smrt, neželi by urazil, koho miluje. Duše
sílí v ohni lásky, ježto se viděla tolik mi=

.-lována; vidí=li, že ona jest tím polem a
tou skalou, kde byl zatknut praporec nej=
světějšího kříže.Vždyť asi víte, že ani ze=
mě ani skála nebyly by udržely Slova
jednorozeněbo Syna Boží,ho kdyby láska
honebyla držela. Láska tedy, kterou Bůh
choval k naší duši,"byla onou skalou a
oněmi hřeby,jež ho držely.
q Nuže toť zpusob,jak nalezti lásku Když
jsme nalezli místo, kde láska sídlí, kterak
třeba námjimilovati?ó důstojnáa nej
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sladší matko, On jest pravidlem a cestou,
a neníjinécestynežtáto jedináJeho cesta,
která nás učí a kterou se nám dlužno u=
bírati,cí1ceme=íikráčeti světlem a obdržeti
život Milosti, toť kráčeti strastmi, potu=
pámi , příkořími,opovržením, posměchem
á pronásledováním ,-těmito strástmi sepři=
podobňovati Kristu ukřižovane'mu.Onť
byl tím Beránkem neposkvrněným, jenž
.pohrdí bohatstvími, panstvími světá..]ák=
koliv byl Bůh a člověk, přecejako prá=
vidlo a cesta náše, učí nás jí, byv zácho=
vateícm zákona a nikoli přestupovačem.
Jest pokorný & tichý,—nebyloť s[yšeti je=
ho křiku v žádném reptáni. Otevřel sám
sebeze štědrosti lásky. Stává se chutnáte=
[em á pojídáěem naší spásy, ání sebe ne=
bícdaje ání sebe nevidá, nýbrž jenom čest
Otcovu adobro tvorů.Nevyhýbá sestrá=
stem, nýbrž jde za nimi. Jest něco velko=
[epého,' viděti sladkého &dobrého Ježíše,
jenž řídí a páse celý svět, a sám jest vtá=
kové bídě á nouzi, že mu není podob=
ná. Jest žebrákem do té míry, že Mária
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neměla ani slušnéhoplátna, do něhožby
zavinula svého Syna. Poslézeumírá nahý
na kříži, aby přioděl člověka a zakryl
jehonahotu.Nahýmsestalělověkspáchav
hřích, ztratil roucho Milosti; i svléká se
sebeživot anás jím odívá. Pravím,že duše,
která nalezne lásku v zanícení ke Kristu
ukřižovanému, bude se styděti následo=
vati jí jinou cestou než skrze Krista ukři=
žovaného; nebude chtíti rozkoší ani dů=
stojenstvíani okázalosti, nýbrž bude chtíti
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,ani protivenství, je=li
dobrým poutníkem, nezadrží jej v chůzi,
nýbrž kráěí zmužile, z lásky a zanícení,
jimiž přilnul k cíli, kterého doufá dojíti.
4 Tak 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 protivenství a soužení, jež byste
viděla přicházeti.Nestrhuj vás rozkoš, ani
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vás nestrhuj strast, avšak sesrdcem zmu=
žilým běžte touto cestou, libujícsivctnosti
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
velminemilé,kdybyste kladla lasku vněco,
co jest méně než vy ; nebylo by to nic ji=
ne'lio,než ztratiti svou důstojnost. Tako=
vým se totiž stává tvor, jakým jest to, co
miluje.Miluji=li hříchhřich je nic,—hle, tedy
se stávám ničím.Níže nemohu padnouti.
Hřích pochází jen z toho, že milujeme, co
Bůh nenávidí,a nenávidíme,co Bůh milu=
je : miluje=li tedy člověk pomíjive'věcisvěta
a sám sebe láskou smyslnou, hřeší, neboť
jest to věc, kterou Bůh nenávidí a tak si
ji oškliví, že za ni chtěl vykonati sprave=
dlnost a pomstu na svem těle.Učinil sebe
kovadlinou, na níž zpracoval naše ne=
pravosti. Nuže, jaká to bída a zaslepe=
nost u tvora, nevidí=li, žeho Bůh stvořil
k obrazu a podobenství svémua nad to
obnovil v Milosti (když jí pozbyl smrtel
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ným hříchem),hojností své krve že obnovil
tento obraz, a on jest tak slepý, že ne=
chává zanícení a lásky, jež ho učinila ve=
likým svou dobrotou, á oddává se lásce
k věcem, které jsou mimo Boha, to jest
přenáší náklonnost a lásku mimo něj, a
miluje věci stvořené a sama sebebez něho!
Neboť není to urěitý stav a rozkoše svět=
ské, ani tvorové, kteří jsou zavržitelni,
nýbrž náklonnost, již člověkknim chová,
ježto přestupujetouto náklonností sladké
přikázání Boží.
:;Naopak zasekdyž odpoutá lásku a ná=
klonnost od sebe a složí ji všecku v Krista
ukřižovaného, nabývá největšídosažitel=
né důstojnosti, neboť splývá v jedno se
svým Tvůrcem. A co může míti lepšího,
než=libýti sjednocen vtom, jenž jestvšecko
dobro? A nemůže přičítati 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 panovníci,
nikoli však sama ze sebe,neboťbyla otro=
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kyní,nýbrž pro důstojenství panovníkovo.
Tak sudte, nejdražší matko v Kristu síad=
kém Ježíši, že duše v Boha zamilovaná,
jež jest síužkou a otrokyní vykoupenou
Krví Syna Božího,nabývá takové hod=
nosti, že jí nemůžeme nazývati síužkou,
nýbrž panovnicí, chotí Panovníka věč=
ného. Souhlasí to úplně se slovem prvotní'
Pravdy: »SíoužitiBohu neníbýti otrokem,
nýbrž kralovatim 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 důstojnost bytí,
spojením lásky a ctností, totiž spojením
sjejímTvůrcem.Taková duše svíekía čío=
Věka starého se sebe a oděía se v no=
vého, Krista sladkého Ježíše. Tehdy jest
způsobilá přijmoutia podržetiMiíos t,kte=
rá jí v tomto životě dává okoušetiBoha,
naposled pak patří naň ve věčnémvidění,
kde se upokojuje a nabývá dokonalého
odpočinku a klidu ,—neboť jsou splněny.

vlv
její tužby. To jest pr1c1na,že v tomto ži=

157



Votě nemůže míti pokoje, jeíikož není us
kojena její touha, dokud nedojde věě=
ne'ho spojení s božskou hytností, má jen
hlad a touhu, pokud jest pocestnou a
poutnicív tomto životě; touhu jíti přímou
cestou a hlad dospěti konce a cíle svého.
Touha ta působí, že běžípo 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 ni temná ni trnitá, nýbrž světlá
pravým světlem.A kráčítouto drahou . . .
s Krví svou Ježíš Kristus, jenž jest tím svět=
lem.Není tam trní ; jestiťvonná,píná květů
aíahodných píodů,pročež, jakmile sečío=
věk přidrží té dráhy a cesty sladké, za=
kouší takové sladkosti, že By raději voíií
smrt, nežli hy s ní sešel. A byť i Bylo vi=
děti na této cestě trní, jímž by se nám je=
viío trní mnoha útrap a kíamů dáheí=
ských,a svět hy se stavěl proti nám s na=
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dutou pýchou,pravím, že duše,ježmá za:
libení v té cestě, toho nedbá, ale počíná
si jako ten, kdo jde k růžovému keři,aby
si utrhl růži a trni nechá stát ,—taki ona
s útrapami a úzkostmi světa: nevšímá si
jicha trhá vonnou růži pravé a svaté tr=
pělivosti,stavějíc si před oči poznání Krev
Beránkovu život dávající, která jest na
konci této dráhy. Nuže běžte, matko, a
běžme všichni věrní křesťané za cílem této
krve, po vůni jeji. Tehdy se v pravdě o=
pijeme touto krví, rozpálení a strávení v
sladké božskélásce,spiynemes nímvjedno.
Budeme si počinati jako opilec, jenž ne=
myslína sebe,nýbrž jenna víno, které pil a
které muještězbývávypiti.Opíjejtese Krví
pro Krista ukřižovaného;když jimáte před
sebou,nedopouštějte, abyste umírali žízní;
neberte jimálo, 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 pro sebe,
pro svůj prospěch, ale milujte Boha pro
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Boba, protože jest svrchovaná Dobrota,
hoden,aby byí milován.Tehdy láska bu=
de dokonalá a nikolinámezdná. Nebu=
dete moci mysli-tina nic než na Krista u=
křižovane'ho, na víno, jež jste pila, to jest
na dokonalou lásku, kterou, jak vidíte,
Bůh vám dal a ukázal před stvořením
světa, zamilovav sivás, prve než jste byJa.
Neboť kdyby si vás nebyízamilovaí, nc=
byl by vás stvořil/\le íáska,kterou kvám
pojal, vida vás v sobě, přiměla ho, aby
vám dal bytí. Tu se tedy probudí vaše
myšlenky v této lásce. [ pravím, že budete
mysiiti na to, co jest k pití, to jest čekajíc
a toužíc míti a okoušeti věčnou krásu Bo=
ží. N uže nalezli jsmemísto, kde odpočívá
[áska,a kde ji duše získává, a nalezli jsme,
jakým způsobem se jí třeba chopiti.
4 Prosím vás tedy pro lásku Krista ukři=
žovaného, nebuďte nedbaíá, nýbrž bedli=
vě spějte na to místo a držte se tě cesty
prve ukázane'. Tak ěiníc splníte -v sobě
přání a vůli Boží, jež nehledá aniž chce
co jiného než vaše posvěcení, přání mne
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ubohé bidnice,pine' hřichův a nepravosti,
která mám hlad po vaši spáse a chci ji,
jak k vůli vám, tak proto, že chci, abyste
byla u svého chotě prostředníci, navádě=
jic ho |<ctnosti a i( tomu, aby šel cestou
pravdy. Vyzývejte ho a proste, seč jste,
aby se snažil býti pravým synem a siu=
žebnikem Krista ukřižovaného a posiuš=
ným svatého Otce, jenž ho zastupuje, a
nebyijiž buřičem.Otče a matko nejdražší,
budtež mi spojení v jedné vůli a v jed—=
nom duchu. Nevyčkávcjte času, neboť
čas na vás nečeká. Pomněte, pomněte, že
oko BOžijest nad vámi, a neni, 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 povinnosti.
Nechci, abyste byla nevděčna za tak ve=
like dobrodiní ; ale vděčna a uznala, o=
pětujic milost a dobrotivost Ducha Sva=
te'ho. Prosim vás, vychovávejte a vzdělán
vejtei dítky své v bázni Boží. Nedbejte
jen o jejich těla, ale o spásu duši. Vězte,
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že jich Bůí'iocí vás požádá v clen posíecíní.
Více nepravím. Zůstávejte ve svate'm a
síadke'm milování Božím.Promiňte mé ne=
vědomosti, obtížiía=íi jsem vás přílišslo
vy; avšak z hladu a lásky, kterou mám
pro vaši spásu, raději bych jednala skut=
kem než slovy.
( Přišelke mně od vás váš věrný služeb.
ník, pověděl mi ústně váš vzkaz, jejž jsem
přijala veími povděčně . . . Ježíši sladký,
Ježíši lásko. '

LIST 30.

ABATYŠI KLÁŠTERA SVATÉ
MARTY V SIENĚ A SESTŘEMlKU=

LÁŠCE Z TÉHOŽ KLÁŠTERA.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie.Vám, nejmilejšía nejdražší
matko a sestro, paní má, a tobě, dcero
a sestra Mikuláško, já Kateřina, neuží=
tečná služebniceJežíše Krista a vaše, píšu,
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a chci vám konati službu, kterou koná
sluha pánovi ; stále totiž přinášía odnáší.
Taki já chci stále přinášeti vás před obíi=
ěejnejsladšího Spasitele; a tím přinášením,
z nevýslovné lásky jeho, dosáhneme mi=
losti, i druhý úkon sluhy plniti , to jest
odnášeti, nositi totiž dolů; a tak nabu=
deme milosti poznání sebe i Boha. Neboť
nezdá se mi, že můžeme míti ctnost v ná=
plni Milosti 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=
vist, která nás sjednocuje v one'svrchova=
ně a věčněa prvotní Pravdě; poznává=
me=[i, že jsme svrchovaná lež a činitelé
toho, co není. A tak nenávidíce, volati
budeme hlasem srdce, zjevujíce jeho do=
brotu: »Ty jediný jsi Ten, jenž jest dobrý.
Ty jsi to moře tiché, ::něhož vyvěrají vše=
cky věci, mající bytí. <<Avšak co není, není
v něm ,—a toť hřích. Tak pravila svrcho=
vaná Ctnost sve'jiste'služebnícineužiteěné:
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»Chci, abys byla milovnicí kde jakých
věcí, neboť všechny jsou dobré a doko=
nalé a zasluhují,aby byly milovány,a
všechny jsou učiněny ode mne, jenž jsem
svrchované Dobrota, vyjma hřích. Ten
není ve mně,neboť kdyby byl ve mně,nej=
milejšídcero má, zasluhoval by, aby byl
milován.aó láskonevystihlál proto chceš,
abychom sebe nenáviděli, pro.zvrácenost
naší vůle, z níž on pochází, totiž hřích,kte=
rý není v tobě.
.; Nuže, matko a sestry nejmilejšív Kristu
Ježíši, bčžme, běžme, běžme mrtvy cestou
ctnosti. A řeknete=li mi, jaké hlasy vy=
dáme, — úpějme s Apoštolem pro svou
zvrácenou vůli. A co cíízamilované slovo
Pavlovo ?»Umrtvujte , praví,úc1ytěla své=
ho.“ Nepraví však takto 0 vůli, ale chce,
aby byla mrtva a nikoli umrtvena.
nejsladší a nejmilejší'Lásko, nevím a ne=
vidím nám jiné pomocinežli tu dýku,kte=
rou jsi ty měl, nejsladší Lásko, v srdci a
v duši sve',—byla to nenávist, kterou jsi měl
k hříchu, a láska, kterou jsi měl ke cti
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Otcově a naší spáse. O Lásko nejsladší,
to byla ta dýka, ježprokíaía srdcea duši
Matěinu. Synbyl bodnut do těla a Mat=
ka taktéž, nebot těío to bylo z ní.Byíá ho
oprávněna žeíeti jako svého, nebot ?, ní
vzal to neposkvrněné těío.Pozoruji, ó ohni
lásky, že má s ní i jiné spojení; má tvar
těla, a ona jako teplý vosk přijala otisk
touhy a lásky po naší spáse pečetíDucha
Svatého, pomocí kteréžto pečeti se vtěíiío
ono věčnéslovo Boží.0na tedy,jako strom
milosrdenství, přijímádo sebe dokonalou
duši Synovu, kterážto duše jest raněna a
zasažena vůlí Otcovou ,—a ona jako strom,
mající na sobě štěp, jest raněna dýkou
nenávisti a lásky.Atak vzrostla nenávist
a láska v Matce i Synovi, že Syn běží na
smrt z veliké lásky, s níž nám chce dáti
život,-a takový jest hlad a veliká touha
posvaté poslušnostikOtci, žeztratil lásku
k sobě a běží na kříž. Totéž činí ta nej=
sladší a nejdražší Matka, nebot dobro-=
voíně ztrácí lásku k Synovi: nejen že ne=
činíjako Matka, aby ho odvraceía od
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smrti, ale chce se učiniti žebřem, a chce,
aby umřel.Není to však nic podivného,
neboť byla zraněna šípem lásky k naší
spáse.
::Nejdražší sestry a dcery všecky v Kristu
Ježíši, ještč=Íijsme posavad nevzpíanuíy
ohněm svaté touhy po Matce i Synu, ať
již nevzdorují naše zatvrzeíá srdce. O. to
vás prosím jménem Krista ukřižovaného ;
ať se rozpustí ten kamen hojností nejvře=
lejšíKrve Syna Božího,která jesttak vřeía,
že musí každou tvrdost a studenost srdce
rozpustiti. 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 vyzyvam vás, dokažte, že chcete
tu dýku v sobě.A kdybyste se mne tá=
zaÍy: »Cím to můžeme dokázatih od=
povídám vám: dvěma věcmichci abyste
to dokazovaíy před obličejemBožím.Chci
totiž, abyste si nežácíaíy 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 mi psaly o své
touze, bych přišla k vám, chci, aby byla
umírněna hodným jhem Syna Božího. A
tak přijmetes uctivostí čas tento i každý
jiný, být byl sebe nepohodlnější, pomys
líce si, že nemůže býti jinak než k našemu
dobru. S uctivostí tedy přijímejme kůž'!
dý čas.
.: Druhá věc, jíž dokážete, že chcete onu
dýku v sobě,tot kráčeti 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 nepřipadej vám trudným, viclíte=lise
mnohdykrát stísněnou překážkami, které
vám brání věnovati se bližnímu pro čest
Boží; nebot tak, vidím, činili svatí učcd=
nící, kteří pohrdali všelikou útěchou elu=
chovní i časnou.O , jakou útěchou bývalo
by jim bylo, scházeti se s matkou pokoje
Syna Božího a druh s druhem! A přece,
oděni svatebním rouchemMistrovým,vy=
dávali sevšelikěnámazea potupěa smrti
pro čest.Boží a spásu bližního. A tak od=
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íoučenidruh od druha a tak pohrdajíce
útěchami a vítajíce strasti, dobyli života
věčného.Nuže tak chci, abyste i vy činila.
A kdybyste mi řekla: »Ráda bych nebyla
zaměstnána věcmičasnými“, odpovidam
vám, že tak jsou časnými, jak je konáme.
A již jsemvám řekla, že všechno pochází
od svrchované Dobroty ,-všecko tedy .jest
dobré a dokonalé. Nechci tedy,abyste se
pod záminkou věcíčasnýchvyhýbala ná=
maze,aÍe přejisi, abyste bedlivě a s okem
upřeným k Bohu byla bedliva, a zvláště
byla bedliva jejich duší. Neboť, jak dí
svatý Bernard, láska, lichotí=[i, nešidí tě,
kárá=íi tě, nečiní tak z nenávisti. Nuže
zmužile si počínejte, s ostrostmi i lahod=
nostmi, jak právě třeba v našem stavu. A
nebuďte nedbaíou ku káraní chyb, ale ať
jsou malé či veíke',dbejte, ať jsou ztrestá=
ny, dle toho, jak kdo unese.Kdo tedy u=
nese jen deset liber, nekladte naň dvacet,
ale vezměte, co sama můžete. Ajich pro=
simjménem toho, jenž stal senositelem naší
bídy, ať se ohýbají těsnou branou svaté
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poslušnosti, aby pýcha jejich vůle nesra=
zila jim hlavy.
4 A nebud vám , nejdražší sestry, obtiž=
nýmsvatékáráni. ó , kdybystevěděly,jak
krušné jest [(áráni Boží, stibajici duši, jež
vyhýbá sekáránivtomto životě!Lépete=
dy, aby nedbalosti a nevědomostinaše a
nepatrná láska naše |<svaté poslušnosti
byty trestány káránim v čase konečném,
nežli aby se nám dostalo toho krušného
káráni v čase nekonečném. Budtež tedy
poslušny pro lásku toho nejsladšího a nej=
rozmilejšiho mládence, Syna Božího, jenž
byl poslušenaž k smrti.Atak budememíti
onu dýku , odříznouce pro ctnost Boží ne=
řestpýchy,-a zakořenime se ve svaté ctno=
sti lásky, již budeme dávati najevo ctno=
sti svaté poslušnosti, kterouž ukazovati
budeme ctnosti svaté pokory.
<Nic jiného vám nepravím, než abychom
konaly svatou žádost, abychom zacho=
vávaly, o čem jsme mluviÍy. 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 Lucie"1[ms
sLa, jež dáva nam světlo.Avšak oné pře=
sladké zamilované Magdaleny žádejme
o tenodpor, jejžmělaksobě.AnežÍ<a,oveě=
ka tichostia pokory, da nam pokoru. H[e
tedy,Luciedá nám světlo,/Magdalena ne=
návist a lásku, Anežka da namoieje po=
kory./\ takto majicevystrojenuloďku du=
še své,vypravíme se na návštěvu svatého
mista blažené svate' Marty, one' zamilo=
vané opatrovnice, jež prijala Krista Člo=
věkaaBohaJest nyníubytována v domě
Otce Věčného, to jest v bytnos'ti Boží, a
doufám, že pro přehojnost krve Ježíše Kri=
sta a prozásluhytěchtoa nejsladšíMatky
Marie okoušetia vidětiBudemevone'bytz
nosti a v onom vidění Krista tváří v tvář.
Prosim vas, bedlivě se přičinime,abychom
dovršily život pro něho.
( Chvalen budiž nášsladký Spasitel.Vám,
pani, i tobě, dcero a sestro,se porouěim a
prosím,poruěte měsestřeAugustiněavšem
ostatnim, ať prosí za mne Boha, aby mne
vyvedl z cesty nedbalosti, abych běžela

170



mrtva cestou pravdy. Jiného vám o této
věci nic nepravím. Chvalen budiž Ježíš
Kristus ukřižovaný. Amen.

LIST 31. .

PANÍ MlTARELLE,(;HOTI VIKÁ Z
MOGLIANA, SENATOR/\ R. 1373

v SIENE.

d Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
síaaké Marie. Nejmilejšía nejdražší mat=
ko v\Kristu sladkém Ježíši. Já Kateřina,
neužitečna služebniceJežíšeKrista, porou=
čímsevám, posilujícvás v drahocenné Krví
jeho, a přeju si viděti vás před obličejem
Božímslužebnícivěrnou, abyste totiž byla
v té víře,ježdava radost a veseííduši naší.
'l'oťona sladká víra,í<terounám třeba míti,
jak pravil náš Spasitel: >>Budete=íimíti ví=
ru jen jako zrnéčko hořčičnéa rozkážete=
li této hoře,ať sezdvihne, zdvihne se.“V té
víře, nejmilejší sestro, prosím vás, setrvejte.
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d,Vzkázaía jste mi, že v nehodě,í<terá po=
tkala Senátora. (jež vás, zdá semi, pře=
velice zděsila), nemáte jiné víry a naděje
než v modlitby sluhů Božích. Prosím vás
tedy jménem Božím a nejsladší Lásky Je=
žíše, trvejte stále v té sladké a svaté víře.
O sladká víro, jež dáváš nám život! Bu=
dete=íi žíti v této svaté víře,nikdy do va=
šehosrdce nepadne smutek. Pocházíť smu=
tek jen z víry, již Skládáme v tvory ; neboť
tvorové jsou věc mrtvá a prchavá a při=
cházejí na zmar; a srdce naše nemůženi=
kdy spočinouti [eěv něčem stálém a pev=
ném. Vložíme=íi tedy srdce své v tvory,
není ve věci pevné. Neboť dnes člověk živ
jesta zítra mrtev.Chceme=íi tedy mítiod=
poěinek, je třeba, abychom vložili srdce
i duši věrou a láskou v Krista ukřižova=
ného; tehdy uzřímeduši svou plnou ra=
dosti. ó, nejsladší Lásko, Ježíši!
( Sestromá, nebojte se tvorů. Jak pravil
požehnaný Kristus: »Nebojte selidi, kte=
rým možno zabíti jentěÍo,aÍe bojte semne,
který mohu zabiti duši i těÍOa.Jeho seboj=
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me, jenž praví, že nechce smrti hříšníka,
ale chce, aby se obrátil a živ byl. 0, ne=
vystihíá lásko Boží,jež napřed nám hro=
zíš, že můžeš zabiti tělo i duši, a to ěiníš,
abychom se pokořili a žili ve svaté bázni!
O,te' dobroty Boží!aby dala duší radost,
praví, že nechce smrti naší, ale abychom
živi byli v něm. Tehdy ukážete, nejmilejší
sestro,že jste živa, když vůle bude sjedno=
cena a zíaděna svůlí Boží.Ta sladká vůle
dá vám víryživéa naděje položenévBoha.
( Abyste dala život té svaté víře,dvě věci,
prosím vás, mějte na paměti. Předně, že
Bůhnemůže chtíti nežnašemu dobru. Aby
dal nám to prave' dobro, vydal sám sebe
až v potupnou smrt kříže,-nebot hříchem
byli jsme o dobro připraveni. On sladce
pokořilsám sebe, aby vrátil nám Milost
a sňaí snáspýchu.Věru, tedy jestpravda,
že Bůh nechce než našemu dobru. Druhá
věcjest,abyste opravdově věřila,žeconás
potkává, ať smrtí ěi životem, nemocí neb
zdravím, bohatstvím či chudobou, nebo
at to jsou bezpráví, ježby na nás páchali
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přátcíé nebo příbuzní neb kterýkoíi tvor,
přeju si a žádám, abyste věřila, že jest to
dopuštěním a vůlí Boží,—a bez jeho vůle
ani lísteksestromu nespadne. Proto nejen
se toho nebojte, jelikož Bůh dává nám s
mírou tolik, co uneseme, a nic více, avšak
s uctivostí přijímejme, nejmilejší sestro, po=
važujíce se za nehodny tak velikého do=
bra,jakým jestsnášenínámahy pro Boha.
A poněvadž ďábel by nám rád nahnaí
hodně strachu z nehody, které se hrozíte,
chopte se rychle zbraně víry, věříc,že Kri=
stem ukřižovaným budeme osvobozeni.A
tak setrváte v nejdokonalejší radostí, vě=
říc, jak jsme pravili, že Bůh nechce nic ji=
ného než naše dobro. Posílujte se Kristem
ukřižovaným a nebojte se.Jiného nic vám
nepravím, než aby všechny vaše ěínybyly
konány s láskou a bázní Boží.Pomněte,
že jest vám zemříti, a nevíte kdy,- a oko
Boží jest nad vámi a pozoruje všeckyva=
še ěiny. Sladký Bože,dej nám raději smrt,
než abychom tebe urazili. Chváíen bud
Ježíš Kristus.



LIST 32.

BRAl'RUJAKUBQVI Z PADUY,
PŘEVQRQVI KLÁŠTERA QLIVE=

TÁNSKÉHQ VE FLORENCIL

4 Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie.Vám, ctihodný otěe v Krí=
stu Ježíši, z úcty k nejsvětějšíSvátosti, já
Kateřina, služebnicea otrokyně sluhů Je=
žišeKrista, se poroučím v drahocenné Krví
Syna Božího, přejícsi vás viděti v pravdě
sluhou _věrnýmnašemu síadkému Spasiteš
li;jak on pravií: »Budete=[i míti takovou
víru jako zrneěko hořčičnéa přikážete=íi
této hořeZdvihni'se, zdvihne se“. A tak
se mi to opravdu jeví, nejdražší otče; ne=
bot duše věrná, ježsložila všecku svou víru
a naději na dřevo nejsvětějšihokříže,kdež
nalézáme í Beránka upraženého ohněm
Božskélásky, nabývá odtud takové víry,
že nebude nižádné hory, hory totiž nija=
jakého hříchu, ať pýchy či nevědomosti
nebo nedbalosti naši, aby, přikážeme=lijí
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sživou vírou mocí onoho nejsvětějšího kří=
že,aby vůle naše nepohnula horou tou od
neřesti k ctnosti, od nedbalosti k pilnosti,
od pýchy k dokonalé prave' pokoře,pa=
třic na Boha ponížene'ho k nám lidem. [
zdvihne se hora nevědomosti, a staneme
seponíženýmiv pravém a dokonalém po=
znání sebesamých, a shiedáme, my že ne=
jsme, a tak uvidíme, že jsme činiteli taho,
co není. Tehdy duše v sobě založená na=
[ézá dobrotu Boží s nejvřeiejšíláskou, ne=
bot vidí, že ji Bůh miloval v sobě same'm
ještě, než ji stvořil,-a potom když byla u=
zřela svou bídu a dobrotu Božíksobě, po=
jme nenávist k sobě a lásku k s[adke'mu
Ježíši. -' '

q A ježto vidí, že byl a jest-vodboji proti
Bohu,i když bude činitito dobro,jake' mů=
žeme činiti, bude chtíti vykonati na sobě
spravedlnost; a nejenžeseneuspokojí tím=
to konáním spravedlnosti na sobě,ale za=
touží, aby tvorove' se na něm mstiíi, přeje
si od nich snášeti bezpráví, trýzně, opo=
vržení a posměch,a nemůže míti zalíbení

.njó



v ničemjinémnež vutrpení a vsnášení ná:
mah s dobrou a pravou trpělivostí.
ctTehdy zjevuje svou víru živou a nikoliv
mrtvou, jakou má ,—a ukazuje, že srovnal
vůlisvou svůlí Boží.A poručilhorám,aby
sezdvihly,i zdvihly se.A setrvalvctnosti;
i stává se rozsuzovatelem svaté vůleBoží;
z kteréžto vůle serodí svétlo,že cokoli vidí
a cokoli by se mu přihodilo ať od lidí či
od ďáblů nebo jakkoliv, nemůževiděti,že
by to pocházelo odjinud než z této svaté
vůle Boží. A nic oné mysli aoné duši ne=
může býti trýzní ,—žádného času ani stavu
nechce si volití po svém, nýbrž jenom, jak
se líbí Dobrotě Boží.Vidí totiž, že Bůh jest
svrchované dobrý a že nemůže chtítí leč
naše dobro a naše posvěcení; jak praví
sladké zamilované rčeníPavlovo, že vůle
Boží jest, abychom byli v něm posvěceni.
Když tedy duše uzřela tak nevýslovnou
lásku, že, co Bůhčinía dopouští, dáno jest
nám z obzvláštní lásky, vstává s doko=
nalou horlivostí,aby se oděla a upiala v
to lahodné a sladké roucho, jímž se nás
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píňuje to síadké síovožaítáře: »Okustea
vizte, atd. <<A opravdu, nejdražší otče,
tak tomu jest, že neokouší=íi ho člověk v
tomto životě láskou a touhoumebude mu
dáno viděti ho v životě trvalém. ó, jak
blažena bude duše naše, budemc=Íí ho o---
koušeti, oděni jsouce v tu svatou a Siad-=
kou vůli! Roucho to jest znamením, jímž
dáváme Spasiteli sve'muna jevo lásku, již
mu"přinášíme. A z lásky roste živá víra,
neboťtakovou mám víru a naději, jak mi=
[uji,-a milování, láska totiž Božská, rodí
dítky ctností- živých a nikoliv_mrtvých.
Vžhům tedy, otče, přetvořmesrdce i duši
svou v této dokonalé a rozpálené a nej=
žhavější íásce ,—skryjme se do ran stráve=
ného srdceSyna Božího.Zůstávej te vesva=
te'm a sladkém milování Božím.,Běžme,
běžme,neboťčasjest krátký. Ježíši sladký,
Ježíši lásko.



LlST 33.

VELKÉ/wuOPATOVIŘÁDU ou:
. VET/\NSKEHO u 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, přejícsi vás viděti
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 milo=
váním svého bližního, proto umí nésti a
snášeti chyby tvorů z lásky k Tvůrci, jest
soucitná a nikolikrutá, neboťodvrhla od
sebe to, co činí člověka krutým, totiž lás=
ku k sobě; proto příjímá vlídně s velikou
útrpností bližního'svéhopro 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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Vedíností v jejích prsou. Láska, Ííchotí=íí,
nešáíí, &kárá=íi, nemá nenávisti ani hně=
vu ; ale láskyplně miluje všecky jako syny,
ať lichotí či kárá, ať jakkoliv. Jest mat=
kou, jež počíná v duši dítky ctností &rodí
je pro čest Boží v bližním svém. Její koj=
nou jest hluboká pokora. A jaký pokrm
dává jí tato jejíživitelka? Pokrm světla &
sebepoznání,-světíem tím poznala svou bí=
du &křehkou smyslnost, příčinu všeíiké bí=
dy. Poznáním tím se pokořuje &pojímá ne=
návíst |<sobě,—a tou živí v sobě oheň bož=
ské lásky , poznávajíc nevýslovnou do=
hrotu Boží,která jest začátek a konecvšeho
jejího poznání. Nahyvši toho světla &po=
známí,ohlibuje sitento pokrm ,jejžBůh nej=
více miluje, to jest tvorstvo jeho, jež stvořil
|<obrazu &podobenství sve'mu,-a tak je
miloval, že svého jednorozcného Syna vy=
dal na smrt, aby usmířiljeho hněv &vy=
trhí je z dlouhé války, do níž dostalo se
provinčnímAdamovýmaaby vesve'nej=
sladší Krví umyl tvář duše, jež svým pro=
viněním Byla všecka zhyzdčna. On byl
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naším smíremanaším prostředníkem mezi
Bohem a námi, vzav na sebe rány spra=
vedínosti. Byl naším lékařem, jenž přišel
uzdravit lidské pokolení, ježíežeíonemoc=
no, jak praví slavný apoštol Pavel. Jest
našíposiíou,davse nám za pokrm.Tosíad=
ke'Síovo, aby naplnilo poslušnost a vůli
Otce svého v tvorstvu, běželojako zami=
íovane' kstoíu nejsvětějšíhokříže,tam jedlo
pokrm duší podstupujíc trýzně, potupy a
opovržení a posléze potupnou smrt ,-otví=
rajíc tělo sve', jež se všech stran vyíévalo
Krev.To vše ukazuje lásku, kterou má Bůh
k člověku,-proto duše, jež jest v lásce, ob=
libuje si pokrm duší a nechce ho již bráti '
jinak, nežho bral Kristussladký a dobrý
Ježíš, to jest žádá si s ním spoíu trpětí, a
proto s radostí snášíhlad a žízeň,pohany
a opovržení, útrapy od lidí i od ďáblů.
Tento Beránek sneslnáš nevděk, neustou=
piv zpět, jen aby dovršil naše spasení.Pra=
vím, že duše, která jest v lásce, v tom_ive
všem ostatním chce se, pokud je jí to mož=
no, připodobniti jemu a následovati jeho
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šlépějí.Slaskavostí příjímá pod křídla svě=
ho milosrdenství toho, kdo jí ublížil, vi=
douc, že Dobrota Božíjí učinila tote'ž.Jak
jest Sladká tedy tato matka laska! Jest
jaka ctnost, která by nebyla v ni? Niko=
liv. Ona není temnotna, jelikož vůdcem
jejím jest světlo nejsvětějšívíry, kteráž jest
zornicí oka rozumu , jenž řídí cit k tomu,
comá milovati,stavě mu za cíl lásku, kte=
rou Bůh má k němu, a nauku Krista ukři=
žovaného. Proto cit, jenž světlem uviděl,
že jest milován, jest nucen milovati svého
Tvůrce, v pravdě, a projevuje to tím, že
nasleduje nauky pravdy. Slušítedy za:
jíste'povstati ze spánku nedbalosti a ne=
vědomosti a s horlivostí híedati jí v Krví
Krista ukřižovaného , neboťv Krví se nám
představuje ten sladký a milostný oheň.
Tímto způsobem získáme život milosti, ji=
ným však nikoliv.
q Proto jsem vám pravila, že si vás přeji
viděti 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 povínniji míti, a jest jí za=
potřebí těm, kdo řídíaspravují duše,-ne=
bot jest to tak veliké břímě,že kdyby byli
zbaveni lásky, nenesíi Bytoho jha bez u=
rážky BohaNesmí býti vlažná ani nedo=
konala laska představeného, ale doí<o=
naíá snejvětšímžárem lásky a touhou po
spáse poddaných. A musí v světle roze=
znávaní uměti davat každému, kolik 'u=
nese,-laskavě kárati, číně se nemocným s
nimi a zároveň [ichotěi [(araje podle to=
ho,jak žádá spravedlnosta milosrdenství;
musí híedati zbíoudiíe' ovečky, a když ji
nalezne, víožiti si ji na bedra, nesa bře=
mena jejína sobě, a radovati sea vystro=
jíti slavnost nad ovečkounavrácenou do
ovčince.

q K te'radosti vás vybízím, nejdražší otče,
vůči ovečce vaší , jež tak dlouho Byla ve
stadě s ostatními ;jest to Bratr P.,jenž nyní
jest mnichem u Svatého Vavřince ,—a zdá
se, že pokořivši se k přijetí metly sprave=
dínosti, chce se vrátiti do svého ovčince
pod poslušnost řadovou a vaši. Více nc=
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pravím. Zůstávejte ve svatém a síadkém
milování Božím.Ježíši sladký, Ježíši lásko!

LIST 3+.

PŘEVOROVI BRATŘÍOLIVETÁNÚ
u SIENY.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejmilejší a nejdražší otče
pro úctu k nejsvětějšíSvatosti, a bratře v
Kristu sladkém Ježíši. Já Kateřina, síu=
žebnícea otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu
_vámv drahocenné Krví jeho, přejicsi vás
viděti tím pastýřem dobrým a zmužilým,
byste pásí a spravoval s dokonalou bed=
livostí ovečky sobě svěřené,uěe 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 zemi,-avšak vi=
dím tu jeden sladký prostředek: když to=
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tíž jste srdce nízkého a malého, chci, ab)/=
ste učinil jako Zacheus, jenž jsa maličký
vylezl na strom, aby uviděl Boha. Za tu
horlivost sizasloužil toho sladkého slova,
řkoucího: »Zachee, jdi do domu svého,
neboť dnes musím s tebou pojísti.<<Taktře=
ha inám činiti,—jsouce tedy malí, úzkého
srdcea nepatrné lasky,vystupmena strom
nejsvětějšího kříže.Tam uzříme a dotkne=
meseBoha,- tam nalezneme oheň jeho ne=
vystihlé milosti 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 láskou, nedbaje svých
trýzní ani naší netečnostia nevděku k tak
velikémudobrodiní, ani výčitekZidů, ale
jako zamilovaný, poslušný svého Otce s
největšíuctivostí. Snadno tudíž, budeme=
li chtítí, může sena nás vyplniti ono slovo

. (nestrhuje=li nás naše nedbalost) , tím že
vystoupíme na strom, jak pověděla slad=
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l<áústa Pravdy: »Až budu vy::dvížen do
výše, všecko potáhnu l<soběa. Atak o=
pravdu se stává, že duše, jež vystoupla,
vidí se'řinouti dobrotu a moc Otcovu,
kteroužto mocí dal l<rviSyna Božího sílu,
smývati naše nepravosti.Tam vidíme po=
slušnost Krista ukřižovaného, jenž z po=
slušnosti umírá; a koná tuto poslušnost s
takovou touhou, že větší jest mu trýzeň
touhy než trýzeň tělesná. Viděti milosti=
vost a oplývající hojnost Ducha Svatého,
totiž tu lásku nevýslovnou, jež ho držela
přibíta na dřevě nejsvětějšího kříže,že ani
hřeby ani provaz by ho nebyly mohly u=
držeti 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=
cl<oučinil. A řekl=libyste mi: »Já nemo=
hu vystoupiti, neboťjest to velmi vysoko <<,
pravím vám,že udělal stupně na svém tě=
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Íe.Pozdvibněte náklonnost [<nohám Syna
Božího a vystupte [<srdci, otevřenému a
strávenému pro nás ,—a dospějete [<míru
jeho úst a stanete se cbutnateíem a pojí=
daěem duší,—a tak budete pravým pastý=
řem,že dáte život za ovečky sve'.H[eďte,
abyste vždy měl oěi nad nimi, by neřest
byla vykořeněna, a Sázejtev nich ctnost.
:;A posílám vám dvě nových oveěek:po=
přejtejim útulku ceíy i studia, jsouťto dvě
ovečky, jež uživíte bez námahy, a budou
vám velikou radostí a útěchou. Nic jině=
ho vám nepravímPosiíuj te sevespolek,ví=

'žíce se poutem lásky, stoupajíce na onen
strom nejsvětější,í<despočívajípíodyctno=
stí, uzráíé na těle Syna Božího. Běžtes be=
dlivostí. Zůstávejte ve svate'ma sladkém
milování Božím.Ježíši sladký/Ježíši lásko.
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LIST 35.

BRATŘÍM MIKULÁŠOVI Z GHIDY,
JANOVI ZERRIMUA MIKULÁŠI
JAKUBOVU Z VANNUZZIA, OLI=

VETÁNÚM.

.: Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší synové v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši vám v
drahocenné Krví 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 pokořovatía tlumítisvoupýz
chu.Toto pachoíátko přišlo,aby nám u=
kázalo cestu a nauku pravdy,—nebot hři=
chemAdamovým byla cestapřervánatou
měrou, že nikdo nemohl dojíti cíleživota
věčného.Proto BůhOtec,puzen jsa ohněm
svélásky, poslal nám Slovojediného Syna
svého, jež přišlojako vůz ohnivý, zjevujíc
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nám oheň nevýslovné Íásí<ya miÍosrdenl—
ství Otce věčného; uěí nás nauce pravdy
a ukazuje nám cestu lásky, jížto semáme
držeti.Proto pravilo: »Já jsemcesta,prav=
da a „život; kdo kráčí skrze mne, nekráěí
temnotou, ale dojde světla.“A tak tomu
jest ,—neboť kdo následuje v pravdě cesty
této, nabývá odtud života Milostia kráčí
se světlem nejsvětějšívíry a světlem tím do=
spívá kvěěnému patření na Boha. Kde nás
nauěiÍo této nauce to sladké a rozmiíe'Sío=
vo? Na stolci nejsvětějšíhokříže. A tam
umylonám tvářduše naší svou drahocen=
nou Krví. Pravím, že nás nauěiío cestě[ás=
ky a nauce ctnosti.Ukázalo nám,jak má=
me milovatijabychom nabyli života. Jsme
tedy povinni a zavázáni následovati ho ;
a kdo ho nenásleduje cestou ctnosti,už tím
jej pronásleduje neřestí.Mnozí tedy chtějí
pronásledovati a nikolinásledovati a ne=
chtějí kráčeti za ním, nýbrž před ním, dě=
[ajíce si zhola jínou cestu, to jest, chtějíce
sloužitiBohua mítictnost bez námahy. Leč
klamou se,-nebot on jest cesta.Lidé takoví
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nejsou silniani vytrvali, ale ochabujía v
čas boje odhazují zbraň, zbraň totiž po=
korne'a ustavičně modlitby s rozohněnou
láskou, a dýku vůle, která slouží obraně.
Dýka ta má dvojí ostří, a to nenávist k
neřestia lásku kctnosti. A tasí jirukou svo=
bodne' 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 sebránil, ostává přemožen a ubit, ::ěe=
hož neklidíslávu, nýbrž ostudu a zahans
beni.A to všeho potkává, protože nená=
sleduje učení Slova, alepronásleduje je,
chtěje kráčeti jinou cestou nežli šlo Ono.
4Nuže dlužno seho nám držeti a milovati
jej upřímněv pravdě, ne z bázně před tre=
stem, jenž stíhá toho, kdo nemiluje, ani 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 kdybychomi
neměli škody nemilujíce, přece máme mi=
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íovati.Tak ěiniíon,neboť miíovaí nás,ani
byí námi miíován, a ne :;prospěchu, jeho:
bysemu snad dostalo, ani pro škodu,kte=
rou by snad utrpěl, nemiíuje nás ; jestiťon
Bůh náš, jenž nemá nás potřebí,i není mu
naše dobro na prospěch a naše zlo nenímu
na škodu. Jelikož tedy nás miloval pro
svou dobrotu, taki nám jest ho milovati
jen pro jeho dobrotu. A prospěch, který
nemůžeme přinášeti Bohu, třeba přinášeti
bližnímu našemu a miíovati ho s láskou;
a ne:;menšovati lásky k němu pro nějaké
bezpráví, které by nám způsobil, ani pro
jeho nevděk. Ale buďme stáíí a vytrvali
v lásce k Bohu ik bližnímu,- neboť tak ěi=
niio to sladké a rozmiíé Slovo, jež nemys=
íííona nicjiného než na čestOtcovu a naše
spasení; a nepovoíiío v chůzi ani v běhu

<.HC:

na potupnou smrtkřížepro náš nevděk (vi=
děíoť, kterak zhrdáme jeho Krví), ani pro
trýzeň nebo potupy ,v nichžseviděíoProě?
Protože jeho základem bylo milovati nás
jen pro čest Otcovu a naše spasení.

qToťtedy cesta, jíž nás nauěiío,davši nám
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naul<u pol<ory a poslušnosti, trpělivosti ,
síly a vytrvalosti. Nenechaloť jha posluš-é
nosti, jež přijalo od Otce, ani spásy naší,
pro nějakou trýzeň; ale s takovou trpěli=
vostí, že nikdo nezaslechl jeho hlasu v ni=
jakém reptání. Silnýa vytrvalý až do po=
sledku,l<dyvrátilnevěstu pokolenílídské=
ho do rukou Otce Věčného.Vidíte tedy,
synové moji, že vám ukázal cestu a vyučil
vás nauce. Jest vám tudíž následovali jí
zmužile a beze vší bázně otrocké, avšak
sbázní svatou, sživou nadějí a vírou ,—vždyť
Bůh nevloží na vás většího břemene, než
můžete une'sti.A stou vírou třeba odpo=
vědětidáblovi,l<dyžby vám naháněl stra=
chu v mysl, říkaje: »Těchbojův a námah
řádových a jha poslušnosti, toho ty nes
sneseša, nebo: »Le'pe, abys odešel a žil v
lásce obecné. Nebo vstup do jiné řehole,
jež by ti byla snadnější než tato, abudeš
mocilépespasiti svou duši.“ Nevěřte tomu,
ale se světlem víry vytrvej te ve stavu sve'm
až do smrti. Již jste pozdvižení, nejdražší
synove', dobrotou Boží z hnisu světa, a
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vstoupiíi jstecíoíocíičky svaté řehole,byste
se píaviíi tímto bouřlivým mořem pohá
něni pažemi Řádu a ne svými, s kormid=
lem svaté poslušnosti,-a vztyčen mějte sto=
žár nejsvětějšíhokříže.Na pnětenaň píach=
tu jeho nejvroucnější lásky, s níž doplu=
jete přístavu spásy, budete=íi do ní du=
nouti větrem svate'touhy, nenávistí a od=
porem k sobě, pokornou, posíušnou a u=
staviěnou modlitbou. Pak s tím příznivým
větrem a s vytrvalostí se dospěje do pří=
stavu života věčného.
4 Avšak chraňte se,ať vám kormidlo po=
slušnostinevypadne z rukou, nebot rázem
byste byli v nebezpečí smrti. Jsem jista, že
svíeěete=íi své srdce ze sebeíásky smyslně
a budete=íi v pravdě oděni Kristem ukři=
žovaným , milujíceho totiž upřímněbez o=
hledu na trýzeň neb potěchu, jak bylo"re=
čeno, budete pevně státi v loďce Řádu a
držeti se stožáru nejsvětějšíhokříže,násíea
dujíce nauk a šíe'pějípokorněho a nepo=
skvrněného Beránka, zapírajíce a ubíjejíce
svou vlastní vůli ochotnou poslušností,by
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nikdy neustala pro nějakounámahu, nebo
pro nesnesitelné nařízení, avšak stále po=
slušnijsouce až do smrti. ó slavná ctno=
sti, jež nesešs sebou pokoru !Neboť tak jest 
člověkpokorný, jak je poslušný,atak po=
slušný,jako pokorný. Známkou, že pod=
daný má v sobě tuto poslušnost,jest trpě=
livost; má=li tuto trpělivost, nenapadne
ho zpěčovati sevůli Božíani vůli předsta=
veněho,leda by se mu přikazovalo,co by
bylo urážkou Boží, toho totiž nesmí po=
slechnouti, jiného však všeho.Ctnost tato
nebývá samotna, když jest dokonalá v
duši, nýbrž provází ji světlo víry, založe=
mána pokoře; nebot jinak by nebyla po=
slušna se statečnostía dlouhou vytrvalo=
sti a s drahocennou perlou trpělivosti.
( Nuže takto běžtecestouláskyv pravdě,
držíce se cesty Slova jednorozeného Syna
Božího,—a budete následovati nauky jeho,
byste byli poslušni, běžíce pro čest Boží a
pro spásu svou a bližního k potu pně smrti
kříže, to jest s úzkostlivou touhou přejíce
si trpěli trýzně, at jakkoliv je Bůh na vás
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sešle,ať pokušem'mi dáblovými čiútrapam
mi tělesnými či křivdami, jež by vám půa
sobili tvorové , a všecko budete snášeti z
lásky l<eKristu ukřižovanému až do smrti.
A nebýveíte omrzelí pro nějaký ten boí,
jenž by vám nastal, ale povězte to svému
představenému.Trpte zmužilea zacho veju
te vůli, která by nesvolila.Takto neura
zite Bol'ia,ale dočkáte seovoce svých nan
mah;a tak budetenásledovatinaukypo
kornél'lo a neposkvrněnélio Beránka,—ne:
bot jinak byste umdleli a nevytr'vali byste
ve své chůzi, ale každé hnuti by vás Srá

-želo |<zemi. Proto jsem vám pravila, že si
vás přejividěti následovníky pokornéhoa
neposkvrněnelio Beránka ; nebot jinécesty
jsemneznala a neviděla. A tak jest do
opravdy; a kdo jinécestyhledá, bývá 0
Haman. Pročežzmužile,nejdražší synové,
plňtevůliBoži na sobě,a slib,který jste u
činili,když jste vyšli z temnot světa a do
světla svaté Řehole vstoupili.
4 Budiž vám odporučen Jan, byste zaň
prosiliBoha, aby sevrátil do svéhoovčín
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ce. A vezměte si z něho příklad, ahyste se
pokořili ; a netrpt'e slabosti srdce. —Jezisí
sladký, Ježíši lásko.

LIST 36.

JISTýMNOVICÚMz ŘÁDUou:
VETÁNSKÉHO SVATÉ MARIE.

4 Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší synové v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši vám v
drahocenné Krví jeho, přejíc sivás viděti
syny poslušnými až k smrti, abyste se ua
čiliod Beránka neposkvrněného, jenž byl
posíušenOtce ažk p'otupnésmrtikříže.Po=
myslete, že on jest cestoua pravidlem, jímž
semáte vy akaždý tvor říditi.Chci,ahyste
si jej postavili jako cíl před oči své mysli.
Uvažte, jak jest poslušné toto Slovo!Ne=
vyhýbá se námaze, kterou trpí od veliké—=
ho křemene,ježvložil naň Otec, nýbrž běží
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s největší toužehností. To ukázal přivečeři
Svatého Čtvrtku, kdy pravil: »S toužeb
ností jsemtoužil slavi ti tyto Přesnicesvámi,
prve než Bych zemřel.“ Zamýšlel totiž sla——
víti přesnicenaplnění vůle Otcovy a jeho
poslušnosti;proto vida čas takřka dovr
šený (viděl se u mety, kdy měl přinéstisvé
tělo Otci v oběťza nás), raduje sea píesá,
a s veseíím pravi : »Stoužehností jsem tou-=
žil.“ To Byly Přesnice,o nichž mluvil, dáti
totiž sebe za pokrm a z poslušnostik Otci
přinésti v oběť své tělo. Neboť jině'“přes=
nice s učedníky svými často slavil, tako
vých však nikdy. ó nevystihíá nejsladší"a
nejvroucnější lásko! ty nemyslíšna trýzně
svěani na potupnou smrtsvou,nebot kdy=
hys na ně myslií, nešel Bys s takovou ra=
dosti a nenazýval hys jich přesnicemi.Po
mysíete, synové moji, že tento sladký Be
ránek jestpravý orel,jenžsenedívá nazpět
kzemisve'hočíověčenství,nýbrž upírá zrak
jen na kolo sluneční,na Otce věčného;vi=
dít vsohě, že jeho vůli jest, abychom byli
v něm posvěcení. Tohoto posvěcení nelze
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nahýti pro hříchnašeho praotce Adama.
Jest tedy třeba, aby tu Byl pro nás ně—
jaký prostředek,a aby nám poskytl něco,
čím hy se tato vůle Boží mohla naplniti.
] vidí Slovo, že Otec jeho určil a dal mu
za choť pokolení lidské a přikázal mu z
poslušnosti, at nám učinítím prostředkem
svou Krev, aby vůle jeho sena nás napl=
nila a my Krví Byliposvěcení.Nuže to jsou
ty sladké Přesnice,jež tento Beránek ne
poskvrněný slaví ; a s největší zaníceností
a touhou zároveň plnívůli Otcovu v nás,
i zachovává a naplňuje svou poslušnost
ó sladká lásko nevystihlá, ty jsi spojila.
a Spodohila tvorstvosTvůrcem.Učinil,ja-=
ko sedělá 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 jsi
kámen tvorstva ,—vštípil jsi jej na jeho Tvůr
ce, pojítkem jsi nám učinilKrev, do které
senamísilo živého vápna Božskéhytnosti
tvým spojením s přirozeností lidskou; u
chránil jsinás mnoha protivných větrů sil
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ných bojů a pokušení a mnoha trýzní a
muk, ježnám působí dábeí, tvorové a tělo
naše, kteřívesměsjsou našimi odpůrci a za=
bijejínaši duši.Vidím, sladká Pravdo pr
votní, že Krví,kterou jsinám dala za po
jítko, zed ta sestaía tak silnou, že žádný
vítr protivný ji nestrhne.Věru tedy tvor
stvo má důvod, nejsladší Lásko, aby mis
lovaío jen tebe a nebáío se, byťpřišlona
ně jakékoliv mámení.
qTak vás prosím,synove'mojiv Kristu slad=
kém Ježíši, nebojte se nikdy, důvěřujíce v
Krev Krista ukřižovaného.Ani pro hnutí
a mámení nepovolujte, ani ze strachu, že
nebudete mocivytrvati, ani z bázně před
námahou,již by vám snad způsobilosná=
šení poslušnosti a Rádu vašeho, a pro nic
z toho, co by se mohlo státi, nikdy se ne=
bojte.Zachovejte jenv sobědobrou a sva=
tou vůíi, kteráž jest tě zdi pánem, a bod=
lem svobodného rozhodnutí může jizbo=
řitii zachovati podle toho, jak selíbí pánu
dobré vůle.
::N uženechci,abyste seještěkdy báli;0d=
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ložte každou bázeň otrockou. Rcetepodle
sladkého a oblíbeného výroku Pavlova,
od povídajícevlažnosti srdcea šalbám dá=
belským: »Snášej dnes, duše má. Pro Krista

. ukřižovaného všecko snesu; neboť touhou
a láskou jest ve mně, kdo mne posiluje.“
Milujte, milujte, milujte. Opíjejte se Krví
toho sladkého Beránka, jenž zpevnil vém
tvrz vaší duše, vytrhl ji z otroctví zvrhlé=
ho tyrana ďábla,—dal vám ji svobodnou a
paní, neboťnení,kdo by jí mohl vzíti pan=
ství, nechce=li ona. —A to dal každému
tvoru.
( Pozorujivšak, žebožská Prozřetelnost vás
usadila do loďky, abyste neumdle'livmoři
bouřlivémtohoto temnéhoživota; tot sva=
tý a pravý Řád. Loďka ta je řízenajhem
svaté a pravé poslušnosti.Považte, jak ve=
liká jest milost, již vám Bůh učinil, znaje
slabost vašich paží. Kdo totiž jest ve světě,
plaví sepo tomto mořisvými pažemi; kdo
však jest ve svatém Řadě, plaví sepažemi
jiných. Je=li opravdově poslušen,netřeba
mu vydávati počet ze sebe,nýbrž Rád jej
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bude vydávati; neboťzachovával posiuš=
nost sve'mu představeněmu. Po tom po=

znám, že následujete Beránka zabitého,
budete=li poslušni. Řekla jsem vám již, že
chci, abyste se učiliod sladkého a dobré=
ho Ježíše,jenžbyl posiušenaž k smrtia na=
plnil vůli Otcovu a jeho poslušnost; tak
chce Bůh, abyste činili i vy, avhysteplnili
jeho vůli, žachOvávajice svůj Rád, majice
jej před sebou jako zrcadlo. Raději voiiti
smrt nežlipřestoupiti kdy poslušnost před=
staveněho. Mějte seovšemna pozoru,|<dy=
by se někdy stalo, (což Bůh svou milosti
zmařiž) a představený přihazovat, co By
Bylo mimo Boha ,-v tom nesmite poslech=
nouti, a ani já toho nechci ,—neboť se ne=
sluší, aby tvor poslouchal mimo Tvůrce.
Ale ve všemjine'mrádi vždy poslouchej=
te.Nemyslete na svou útěchu ani duchov=
ni ani ěasnou. _
4 To vám pravim, protože někdy dabei
nám ukazuje věci pod rouškou ctnosti a
větší zbožnosti. Budeme chtiti místo i čas
po svém,řikajice: »V tom časeamistě mi=
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vám víceútěchy a pokoje ve své duši“. Poe
slušnost někdy nebude chtíti. Pravím, že
chci,a že povinni jste, abyste následovali
poslušnosti spíše nežli svých útěch. Pomy=
slete si, že jest to skrytý klam, jenž potka=
vá všecky služebníky Boží, že pod zámin=
kou lepšího sloužení Bohu neslouží Bohu.
Vězte, že jen vůle to jest, která neslouží
aslouží.Máš=lity,řeholníče,svou vůli,dá=
bel ti jí nezjeví věcmi hrubými ?,vnějšku;
neboť jsi je již zanechal, opustiv svět, ale
vložíti ji s věcmiduchovními, říkaje:»Zda
se mi, že jsem u větším pokoji a u větší lás=
ce Boží, jsem=li na tom místě a ne na jiz
něma. A aby toho dosáhl, vzpíra se poz
slechnouti, a i když to musíkonati, koná
to s bolestí. A tak chtěje pokoj, zbavuje
seho.Le'petedy jest odstraniti vlastní vůli
a nic nemysliti na sebe; a jenyiděti na so=
bě plněnívůle Božíasvate'ho Radu a plně=
ní poslušnosti svého představeného. Jsem
jista, že budete orlíky, uěícímise od orla
praveho. Lidé světa, kteří se odlučují od
vůle svého Tvůrce, počínají si takto: když
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Bůh na ně sešlenějaké soužení a pronásle=
dování, říkají: »Já si toho nepřeji, ne tak
pro bolest, jako proto, že semi to zdá pří
činou mého odklonu od Boha.“Jsou však
na omylu, nebot jestto klamný pocit smy-=
slový, že se obluzením ďábelským vyhý=
bají utrpení, a více se tu bojí utrpení nežli
urážky Boží.Skaždým tedy stavem zkou
ší ďábel tento klam. Dlužno tudíž zapí=
rati tuto našivůli.Lidé světštíposlušníza
chovávají přikázání Boží,—řeholníci mají
poslouchati přikázání irad, jak slíbilisva=
tému Řádu. Nuže vzhůru, synové moji!
poslušni až k smrti 5pravými a opravdon
vými ctnostmi.Považte,že,jak budete po
korni, tak budete poslušni;nebot z posluš=
nostipramení žíla pokory,az pokory po=
slušnost; a obě vycházejí ze zdroje nej=
vroucnčjší lásky. Tento zdroj lásky vyve=
dete z boku Krista ukřižovaného.Tamchci
abyste jinašli,majícetam místo'a příbytek.
Víte, že řeholník, jenž jest mimo celu, jest
mrtev, jako ryba, která jest mimo vodu.
Proto vá'm pravím o cele boku Kristova,
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kde naleznetepoznání sebeijebo dobroty.
4Nuže vstaňte s největšía roznícenou ža=
dosti: jděte, vstupte a přebývejtev tomto
sladkém příbytku; a nebude ďábla ani
tvora, jenžby vám mohl vzíti Milost nebo
zabranit, byste nedošli svého cíle, vidění
a požívání Boha. Nic jiného vám nepra=
vím.Pos[oucI'\ejte až k smrti , následujíce B_e=
ránka, jenž jest cestou a pravidlem. Kou=
pejte se v KrViKrista ukřižovaného, skrý=
vejte se do ran Krista ukřižovaného. Zů=
stávejte ve svatém a sladkém milování Bo=
žím. Milujte se, milujte se vespolek. Ježíši
sladký, Ježíši lásko.

LIST 37.

BRATRUMIKULÁŠOVI Z GHIDY,
Z ŘÁDU QLIVETÁNSKÉHO.
(DIKTOVÁN U VYTRŽEND

4 Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdražší synu v Kristu
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sladkém Ježíši. „lá Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píšu vám v
drahocenné Krví jeho, přejícsi vás viděti
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 ctností pokory a nej=
vroucnějšílásky.l\leboť poznáním sebedu =
še se pokořuje, poznávajíc svou nedoko=
nalost, a že není ; ale víclí,že bytí své do=
stala od Boha. Jakmile pak poznává clo.-_
brotu svého Tvůrce na sobě,odvděčuje se
mu zasvě bytí avšelíkou milost založenou
na bytí,-a tak nabývá pravé a dokonalé
lásky, miluje Boha celým srdcem a celou
náklonností a celoudušísvou. A když mi=
luje, pojímá takovou nenávist k vlastní
smyslnosti, až z nenávisti k sobě jest rácl,
že Bůh chce a umí ho trestatí za jeho ne=
pravosti , buď si to způsobem jakýmkoli.
Takový člověkse stává hned trpělivým v
každém soužení, ať naň přichází z nitra či
z vnějšku. Má=lí je totiž z nitra z rozlič
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ných myšlenek, snáší ie dobrovolně, pao
kládaíe seza nehodna pokojeaklídu my=
sli, jaký mají jiní sluhové Boží,a pokládá
se za hodna utrpení a za nehodna ovoce,
jež následuje po utrpení.
4 Odkud semu toho dostává? Ze svaté=
ho sebepoznání. Kdo poznává sebe, po=
znává Boha a dobrotu Božík sobě,a proto
miluje. Cim setu kochá ona duše? Kochá
sesnášením pro Krista bez viny ukřižovaný:
ného; a nedbá pronásledování světa ani
utrhání lidských; ale její rozkoší jest snáše=
ti chyby svého bližního.Asnaží sev prav=
dě nésti obtíže Řádu, a raději by zemřel,
nežli by přestoupilího poslušnosti; avšak
stále íestpoddán netoliko představenému,
ale i tomu neinižšímu, který zde jest.Nea
domýšlí se totiž nic o soběa nepokládá se
za nic,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-li,
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aby ses nimi stýkal) jako jedovatým báe
dům. Oblíbil sicelu &kochá se pěnim Žal=
mů s pokornou á ustavičnou modlitbou ,
a celá se stala mu nebem. A raději bude
v cele s trýznčmi a mnohá bojis ďáblem,
nežli mimo celu v pokoji á klidu.
( Odkud má toto poznání a tuto touhu?
Doby! je a získal v celesebepoznání ;kdy=
by totiž nebyl prve měl tohoto příbytku
nitrné cely, nebyl by zatoužil po celesku-=
tečné &nebyl by siji zamiloval. Ale že ua
viděl a poznal v sobě, jak nebezpečnojest
pobíháti á zdržovati se mimo celu,proto
ji miluje. A věru mnich mimo celu umírá,
jako ryba mimo vodu. ó, jak nebezpeč
no jestmnichu vycházeti! Jaké sloupyjsme
vidělipadnouti pobíháním á ždržováním
se mimo celu, kromě času povinného &přia
kázánébo. Kdyby to přikáZOVáláposluša
nost nebo [áská závazná &zřejmá,tím by
duše škody neutrpěla, nýbrž Íehkomysla
nosti srdce &bláhovou láskou, kterou ně
kdy nevědomec -- zmámen ďáblem, jenž
táhne ho z cely - věnuje svému bližnímu.
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Nevidí však, že íáska musímysíiti nejprve
na sebe, že totiž si nesmí sám uškodíti vi=
nou, ani činiti něco, co by mu bránilo v
jeho dokonalosti, pro jakýkoli prospěch,
jejžby snad mohl prokázati bližnímusve=
mu. Cim to jest, že pobyt mimo celu sku=
tečnou jest mu tak škodíív? Tím, že duše,
dříve než vyjde z cely skutečné, vychází
z nitrné ceíysebepoznání ,-nebot kdyby ne=
byla vyšla, byla by poznala svou křeh=
kost, pro kteroužto křehkost se pro ni ne=
hodilo, aby vycházela, nýbrž zůstala by
uvnitř. Víte, jaké ovoce přináší toto vy=
cházení? Ovoce smrti, neboť mysl se tím
rozptyluje, chápajíc seobcování s lidmi a
opouštějíc obcování s anděly.
4Vyprazdňuje semysl ze svatých myšlení
na Boha a plní sezálibou v tvorech, mno=
ha rozmanitými i ničemnýmimyšlenkami
zmenšuje se bedlivost, zbožnost přihodin=
“kácha chladne touha v duši. Tímotvírá
brány smyslůsvých, oko totiž, aby vidělo,
co neslušíviděti, uši,aby slyšely, co jest mi=
mo vůli Boží a spásu bližního, jazyk, aby
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mluvil slova prazdna a zapomínal mlua
viti o Bohu.Tím škodí sobě i bližnímu, při=
pravuíe ho o modlitbu, neboťv době,kdy
se má zaň modliti, potuluje se , a také o
příklad jejolupuíe. Jazyk by tudíž nesta=
čil,aby vypověděl, kolik zla z toho vzni=
ka. A nezpozoruje toho ani, nedba=li o
sebe; i vykloužl by ponenáhlu tak, že by
se odloučil od ovčince svatého řadu. Ten
však, kdo zna sebe, vidí toto nebezpečí,
proto utíká do celya tam plní myslsvou,
objímaíe se s křížem,se společností svatých
učitelů, kteřísvětlem nadpřirozeným jako
opilí mluvili o štědrosti dobroty Božía své
nicotě; a zamilovali si ctnosti, požívajíce
pokrm cti Boží a spásy duší na stole nei=
světčjšíbokříže,podstupuííce utrpení spra
vou vytrvalostí až do smrti.Nuže v té spo-=
lečnostimá zalíbení ; a když poslušnostby
mu kazala ven, zdá semu to krušným;ale
ačjestvenku, trva doma svatou a pravou
žádostí. A v cele se živí Krví a spojuje se
se svrchovaným a nejvyšším Dobrem zaa
nícenímlásky. Nevybýba seani senevžpí—
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rá práci, ale jako pravý rytíř jest v ceíe
na poli bitevním, bráně se proti nepřáte=
lům dýkou nenávisti a lásky a štítem nej=
“světějšívíry.A nikdy neobrací hlavy vzad,
nýbrž s naději a sesvětlemvíry vytrvává,
až vytrvalostí dobude koruny slávy. Ta=
kový člověkzískává poklady ctností; íeě
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,žejinak tomu ne=
ní, pravila jsem, že si přejividěti vás oby=
vateíem cely poznání sebea dobroty Boží
k vám. Vězte však, že mimo celu ho near
nabudete. Proto chci,abyste serychle vrá=
til sám do sebe a byl v cele,—a pobyt mimo
celu at se vám protiví, leda že by vám jej
ukládala poslušnosta krajní potřeba.A
jíti mezi lidi budiž vám jako jíti do ohně,
a obcování sosobami světskýmibudiž vám
jako jed. Utíkejte se však sám do sebe a
nezatvrzujte se k duši své.Nejdražší synu,
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nechci, abychom ještědále spaíi, aíe pro=
citněme v poznání sebe, kdež nalezneme
Krev pokorného a neposkvrněného Be=
ránka. Jiného nic vam 'nepravím.Zůsta=
veíte v svatém asíadkém milování Božím.
Snažně nás poruěte převorovi a všem o=
statnim. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 38.

PANÍANEŽCE, VDOVĚ PO PANU
ORSOVIMALAVOLTIM.

4 Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdražší dcero v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši vám v
drahocenné Krví jeho a přejisi vás viděti
založenu na pravé trpělivosti, pozoruííc,
žebez trpělivosti nemožno senam ííbiti Bo=
hu. Neboť jako netrpělivost veími Se líbí
ďáblovi a vlastní smyslnosti, a neutěší se
než v hněvu, nemá=íi , co chce smyslnost,
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tak zase veími se protíví Bohu. A proto
že hněv a netrpělivost jsou dření pýchy,
velicese líbíďábloviNetrpěíivost mařío=
voce námahy, zbavuíe duši Boha, žeza=
číná okoušeti závcíavků pekla, a potom
vydává ii věčnémuzatracení; neboťv pe=
kíe hoří zlá zvrácená vůle s hněvem, ne=
návistí a netrpělivostí. Hoří a nestravuíe
se, ale stále se osvěžuje;nikdy totiž v nich
neutuchá, a proto pravím, že senestravu=
je. Strávila ovšem a vysušiía v jejich duši
milost,—ale nestravuíe sejejich bytí,íak jsme
pravili , proto trýzeň jejich trvá věčně.] ří=
kaíí svatí, že zatracencí si žádají smrti a
nemohou zemříti,protože duše nikdy ne=
umírá. Umírá síceMilosti smrtelným hří=
chem,ale neumírá co do bytí. Není žádné
neřestiani hříchu,kterými Bysev tomto žía
votězakoušeíozávdavku pekíajako hně=
vem a netrpělivostí. Takový člověkíest v
nenávisti s Bohem; oškliví si svého bíižní=
ho, a nechcea neumí snášetia trpěti chyb
svého bližního. A at semu 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,
nebot zvrácená vůíe stále v něm híodá,
baží po tom, čeho nemůže míti, ocitá se v
rozporu s vůíí Božía s rozumem duše své.
A to vše pochází se stromu pýchy, jehož
dření jest hněv a netrpělivost. A člověkse
stává vtěleným ďáblem; a mnohem hůře
jest bojovati s těmito dábíy viditelnými
nežli s neviditelnými. At tedy dobře se jí
varuje každý tvor, majícív sobě rozum.
( Ale všimněte si, že jsou dva druhy ne=
trpělivosti. Jest netrpělivost obecná, spo=
íečná totiž lidem světa , příčinou její bý=
vá nezřízenáláska, kterou chovají sami k
sobě a k věcem časným, jež milují mimo
Boha; že, aby jich nabyli, nedbají, zahu=
bí—íisvou duši avrhnou=íi ji do spárů ďá=
bíovýcb. Takovému není pomoci, nepo=
zná-li sebe, že urazil Boha, a nevytne=Íi
stromu toho tesákem pravě pokory; kte=
rážto pokora živí lásku v duši.Ta pak jest
stromem milování, jehož dřeníjest trpěíi=
vost a laskavost k bližnímu. Neboť jako
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netrpělivostdokazuje vícenežkaždá jiná
neřest,že duše jest zbavena Boha - anoť
záhy se soudí, když jest tam dřeň, že jest
tam istrom pýchy --tak trpělivost doka=
zuje lépea dokonaleji než kterákoliv jiná
ctnost, že Bůh svou milostí jest v duši.Tr=
pělivost, pravím, založená na stromělás=
ky, aby totiž z lásky k svémuTvůrcipo=
hrdaía světema milovala křivdu, at při=
chází odkudkoliv.
4 Praviía jsem, že hněv a netrpělivost jsou
dvojí: obecné a zvláštní. Promíuviíi jsmeo
způsobu obecném; nyní povím ozvláštním,
u těch totiž, kteří již opovrhíi světem, ale
chtějí býti služebníky Krista ukřižované=
ho svým způsobem, to jest, pokud natě-=
zají v němzalíbení a útěchu. To proto, že
vlastní vůle duchovní není v nich mrtva;
proto žádají a doprošují se Boha, by jim
dával útěchya trápení pojejich,a nikolipo
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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vyražíva stranou stromeček, jenž se zdá
odloučen od něho,a přecečerpá mízu,kte
rou žije,právě z toho stromu.Tak i vlastní
vůle duše, která Byrada sloužila Bohu po
svém; a nemůže=li po svém, upadá v za:-'
rmutek, a ze zármutku v netrpělivost; a
jestnesnesitelnýsam sobě,a netěšího slou
žiti Bohu ani bližnímu. A přišeíaliBy kdo
k němuo radu nebo pomoc, nedal by mu
leda výčitky; a nedovedl by porozumětí
jehobídě.Všecko to pochází zvlastní smy
slněvůle duchovní, vyrůstající ze stromu
pýchy, jenž Byl uťat,aíe nebyl vykořeněn.
Uťat jest,když již člověk odvrátil žádost
'svouod světa a přeneslji na Boha, ale pře
nesljínedokonale; zůstalťdole kořen,ivy
hnal bokem odnož ,—a tak vidíme i ve vě
cechduchovních.Nedostane=[i semu tedy
od Boha útěchy a myslí jeho sezmocní .ja
lovost a suchopár, ihned se znepokojí a
zkormoutí v sobě,-a pod rouškou ctností
—ježto se mu zdá, že jest zbaven Boha 
stává sebručounema zákonodárcem Bo
ha. Ale kdyby Bylopravdu pokorny, s
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pravou nenávistí a poznáním sebe,poklá=
dal byseza nehodna návštěvy,kterou Bůh
zavitává do duše, a pokládal by se za
hodna bolesti,kterou trpí, vida sezbaven
útěchy, nikoli však milosti Boží.Bolest trpí,
protože musí pracovati vlastníminástroji,
a odtud vůle duchovní cítí bolest pod zá=
minkou, aby neurazila Boha ,-leč to jest
vlastní smyslnost.
4 Proto duše pokorná, jež svášnivou lás=
kou svobodněvytrhala kořenypýchy,za:
přela svou vůli, hledajíc stále čest Boží a
spásu duší; nedbá bolestí, ale s většíucti=
vosti snáší mysl neklidnou než klidnou,
chovajíc svatou úctu,že Bůhje jitotiž dá=
vá a udílí pro její dobro, aby povstala z
nedokonalosti a dospěla kdokonalosti.To
jest cesta, “která k ní dovede, nebot jí po=
znává lépe svou nedostatečnost a Milost
Boží, již v sobě nalézá skrze dobrou vůli,
kterou jíBůhdal, zošklivivjísmrtelnýhřích.
Mimo to pozorováním svýchchyb a pro=
vinění minulých i nynějších pojala nená=
vist k sobča lásku k svrchované věčnévů=
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ii Boží. Proto je snaši s uctivosti a rada
trpí vnitř i zevně, jakkoliv Bůh ji popřa=
váJen kdyžmůževsoběnaplnitislastvůle
Boží a přiodit se ji, ze všeho se raduje ,—a
čím více se vidi zhavovanou toho, co mi=
[uje, buďto útěchy od Boha (jak bylo ře=
čeno) neb od tvorů, tím více seveselí.Ne=
bot často sestává, že duše miluje duchov=
ně, a nenachaziaii tě útěchy a uspokojení
u tvorů těch, jak by “sipřála, nebo zdá=li
se ji, že kdo někoho jiného miluje neb u=
spokojuje více nežli ji, upadá tím v Bolest
a rozmrzeiost, v reptáni na bližního a v
křivé souzeni, posu'zujic smýšlení a zamě=
ry siužehníků Božích, a zejména těch, od
nichž má utrpení. Tím se stává netrpěli=
vou a mysli,naě nemá mysleti,a jazykem
mluvi, co nemá mluviti. A chce ještě pěs=
tovati takovými Bolestmipošetiloujakou=
si pokoru, jež má barvu pokory, ale jest
výhonkem pýchy, vyražejicim zhokuj ři=
ká si: »Nechci se již dávati s nimi do řeči
ani se s nimi ostouzeti. Budu zticha a ne=
budu ani jim ani soběpHpravovati holer:
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stic: A žije na zemi v jakémsi zvraceném
hněvu. Ze jest to hněv, pozorovati jest z
hlodů, ježciti v srdci, a z reptani jazyka.
Nesluši ji tedy takto činiti, neboť tak by
neodstranila kořani ani by neodřizla po=
stranniho výhonku, jež bráni duši,aby ne=
dospěla k svédokonalostiw niž započala.
Má však sesrdcemsvobodným, sesvatou
nenávistik soběa s nyjicitouhou po ctiBo
ži a spáse duši a se zanicenim pro ctnost
v své duši, vrhnouti se k stolu nejsvětější
ho křížea jisti tento pokrm, a hleděti, jak
ziskatictnosts bolestia potem,a ne svlast=
nimi potěcbami, ni od Boha ni od tvorů ,
následovati šlépčjia nauky Krista ukři=
žovane'ho a řikati sobě s velikou výčit=
kou: »Nesmiš, duše má, jež jsi údem, krá=
četi jinou cestou než hlava tvá. Nemistno
jest,aby pod hlavou trnimzbodanou bys
ly údy choulostivé. <<-A kdyby z vlastní
křehkosti, a šalbou dáblovou přikvačilí
vichrové mnohých hnuti srdce, způsobem
právě řečenýmnebo jinou cestou, má duše
vyskočiti na své svědomí a držeti si rozum

218



a nedopustiti, aby poklesl, a nebyl ztre=
stan a vyléčen nenávisti a odporem k so=
bě samé. A tak vyrve kořen, a odporem
ksobězapudi odpor kbližnímu,bude sevi=
ce rmoutiti nad nezřízenou citlivosti srd=
ce a myšlenek nežli nad bolesti, které by
jí byly údělem od tvorů, nebo nad jiným
bezpravim neb nepříjemnosti,kterou by ji
způsobili.
4 Tot ten sladký asvatý způsob, jehož se
drží ti, kdož jsou celirozžhaveni Kristem;
neboťzpůsobem tim vytrhli kořenzvrace=
ne' pýchy a dřeň netrpělivosti, o niž shora
jsme pravili, že se velmi libi ďáblovi, pro=
tože jest začátkem a příčinouvš ho hříchu,
a jak Velicese líbíďáblu, tak sezase velmi
protiví Bohu. Protiviť se mu pýcha a libi
se mu pokora. Atak velicesemu zalíbila
ctnost pokory Mariiny, že byl přinucen
svou dobrotou darovati ji Slovojednoro=
zeného Syna svého,a ona byla tou slad=
kou Matkou, jež ho darovala nam. Vite
asi, že dokud Maria neprojevila hlasem
svého slova pokorya vůle své,řkouc: »Ei=
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hle, děvka Páně, staniž mi se podle slova
tvého/< Syn Božíse v Ni nevtělil ,-ale sotva
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 bojůvnitrných a zbavení ůtěch du=
chovních iěasných pocháZejícíchod Tvůr=
ce i tvorů —od Tvůrce ze sladkosti, když
uchvátí k sobě cit duše _;že se tehdy nezdá,
že Bůh jest v duši, takové jsou jejich boje
a trýzně ,—od tvorů pak z obcování a zá=
bavy, anoť se jí zdá, že více miluje nežli
jest milována - ve všem tom, jářku, duše
dokonalá s pokorou dí: »Pane můj, ejhle
děvka tvá. Děj se've mně podle vůle tvé;
a nikolipodle toho, co já chcismyslně“ A
tak vydává vůni trpělivostiTvůrciitvor=
stvu i sobě. Zakouší pokoje a klidu mysli,—
a ve válce nalézá mír, neboť se zprostila
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víastní vůíe založené na. pýše a přijala v
dušisvou Milost Boží.A nosívhrudi mysli
své Krista ukřižovaného a libuje si v ra=
nách Krista ukřižovanéhoa nehledá znáti
nežKrista ukřižovaného;a jejím [ožemjest
křížKrista ukřižovanéhoTam utápí svou
vůli a stává se pokornou a posíušnou.
q Nenít poslušnosti bez pokory a není po=
kory bez lásky. Ato nalézá na Síově;ne=
bot s poslušnosti [<Otci a s pokorou běží
na potupnou smrt kříže, přibíjejea připou=
távaje se hřebema poutem lásky a snášeje
vše s takovou trpělivostí, že nebyl s[yšán
jeho žalobný křik.Neboť hřeby nestačily
k tomu, aby udržely Bohoěíověka přibita
a přikována na kříži, kdyby ho láska ne=
byla držela. Nuže toho, pravím, okouší
duše, a proto se nechcekochati jiným než
Kristem ukřižovaným. A kdyby ji bylo
možno získati ctnosti, uniknouti peklu a
nabýti života věčnéhobez utrpení, a na
tomto světě míti potěchy duchovní i ěas=
né, nechtěla by jich,ale chce raději bolestí,
trpíc až do smrti, nežli jinými pocity do=
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jíti života věčného, jen aby se Spodobiía
sKristemukřižovaným a byla oděna jeho
potupami aboíestmi. Nalezlať stůl nepo=
skvrněněho Beránka.
at(5 slavná ctnosti! Kdo by se nechtěl ti=
síckrát vydati na smrta podstoupiti vše=
chny trýzně, jen aby ji získal? Tys krá-=
íovna, již patří všecek svět; ty sídííš v ži=
votě trvalém, nebotkdyž duše tebou odě=
ná ještějest smrtelná, ty působíš,že zanic
ceností lásky bydlí s těmi, kteří jsou nes
smrtelní.

::Když tedy tato ctnost jest tak vynika=
jící a Bohu ííbezná 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 ani netrpělivostinad ničím,co na
nás Bůhdopustí, a abychom neupadaíi v
netrpělivostobecnouani zvláštní, jak bylo
prve.řečeno,ale bychom zmužiíe, se svo
bodou srdce a sdokonalou a pravou tr=
pěíivostí sloužili našemu síadkěmu Spasi=
teli. Jinak činíce,ztratili bychom první ne=
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trpělivostíMilost ,druhou hychom zmařili
své zdokonalení ; a nedospěla hyste k to=
mu, k čemu vás Bůh povolal.
'( Bůh, zdá se, volá vás k veliké dokona=
losti.Pozoruíu to ztoho, ževászhavílvšech
pout, jež by vám v ní mohla překážetí.
Neboť podle toho, jak já tomu rozumím,
zdá se, že povolal k sobě vaši dcerušku,
jež byla posledním poutemzvnějšku.Vel=
mí jsem tomu povděčna, se svatou sou=
strasti, že Bůhvás osvobodil a jí vyvedl z
trápení. Nyní tedy chci,abyste úplné od=
řízla svou vůli, aby nebyla připíata než
ke Kristu ukřižovanému.A tak naplníte
vůli svou i přání moje. A proto jsemvám
pravila, neznaííc jiné cesty,íížbyste to na=
plnila, žesivás přejividěti založenu v pra=
vé a svaté trpělivostí; neboť Bezní bychom
nemohli dojíti našeho sladkého cíle. Nic
iiného nepravím. Zůstávejte ve svatém a
sladkém milování Božím.Ježíšisladký, Je
žíši lásko.
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LIST 39.

R.JAKUBOYIJMNICHU KARTUZL
AMU v KLASTEŘEPONTIGNAN=

SKEM u SIENY.

4 Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší otče a bratře v
Kristu sladkém Ježíši. „Já Kateřina, síu=
žebnícea otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši
vám v drahocenné Krví jeho, přejícsivás
viděti založeným v pravé a svaté trpěíi=
vosti. Trpěíívost ta ukazuje, jsou=íi v duši
ctnosti živé či nikoliv. Trpěíivost se neon-'.
svědčujelečv čas útrap; bez soužení se ne=
ukáže tato ctnost,nebot kdo není soužen,
tomu netřebatrpělivosti,protože není,kdo
by mu činilbezpráví.?ravím, že trpěíiyost
ukazuje, jsou=íi ctnosti v duši čiíí níc.Cím
se ukazuje, že tam nejsou? Netrpěíívostí.
Chceš viděti, jsou=íi ctností ještěnedoko=
naíé a žív=íi ještěv duši kořen sebeíásky?
Pohíeď naň, jaké ovoce se mu rodí v čas
trápení. Neboť rodíaíi se mu ovoce trpěs
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íívosti, jest to znamením, že kořen víastní
vůíe jest mrtev a ctností jsou živy; a ro
dí=li se ovoce netrpěíivosti, z toho přejas
ně patrno, že kořen vlastní vůle jest v něm
ještě živ —a proto jest ho cítiti, nebot co
jest živo, cítí se, co však jest mrtvo, nikon
liv, —a ctnosti sejeví oné duše vzdáíenými.
4Ale všimnětesi,že jest dvojí netrpělivost:
jedna půsohísmrt,protoževychází zesmrtí,
druhá překážídokonalosti, protože vys
chází z nedokonalosti ,-jako jest dvojí stav
základní, v jednom jest život, ve druhém
smrt, v těch totiž, kteří jsou ve smrti smr=
teíněho hříchu.V takových, když je stih
ne souženía pronásledování od světa,ne
hot 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, pokládajít za
svézlo, co Bůh jim učinilk dobrému a aby
jepřivedldo stavu Milosti a zbavil je smrti
smrtelného hříchu; ale takový, jako ne
vědomeca ubožák, poněvadž kořenjeho
jest mrtev Milosti, plodí mrtvé ovoce ne
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trpělivosti a tímto znamením netrpělivosti
dává na jevo smrt,jež jestv jeho duši.Drua
há netrpělivost jest ta,o níž pravím, že pře—=
káží dokonalosti —a tak tomu věru jest 
a ukazuje nedokonalost.A nenapravíali
sev tom, může dojíti až tam, že ztratí o=
voce svenámahy a bude v ustavičně trý=
zni. Takoví jsou ti, kteří povstali z tem =
noty smrtelného hříchu a žijí v Milosti;
ale čímto jest?tím, že kořen sebelásky není
v nich ještě mrtev, pročež jsou ještě nedo=
konali a něžní k sobě; a z něžnosti te'mají
ksobě útrpnost. Neboť protože seještěmi=
luje, lituje sebe, a to, co má v sobě(útrp=
nost k sobětotiž),rád by, aby každý k ně=
mu měl. A nenacházeje, že by kdo měl s
ním soucit, cítí bol; a tak jeden bol sdru=
hým bolem, to jest bol ze soužení, z ne=
moci, z nesnáze duševní neb z pronáslen
dování lidského, at. přicházíodkudkoliv,
sdružený s bolem, který trpí, chtěje, aby
jiní měli s ním soucit, přechází v netrpěli=
vost a často i v reptání proti bližnímu a
v posuzováni, že soudí vůli bližního.Ne
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Bot ten často snad ibude míti s ním sou-e
cit, a neprojeví mu ho. A to všesemustan
va, že kořen sebeíasky není v něm mrtev.
Cim seto dokazuje? netrpělivostí, jak jsme
pravili. Zpíodilať ovoce nedokonalé; ne
siceovoce smrti, neboť povstal z viny smr=
teíně,ale jakýsi odpora Bol,který mu pů=
sobíútrapy,i vůěiBližnímu, ježto semu ne=
zdá, že by měl s ním ten soucit, jak By si
přál. Tot nedokonalost, překážejícívzne=
šené dokonalosti mnicha a jiných řehoí=
níků, kteřízanechali nedokonalého stavu
lásky obecně, v níž žijí lidé světští, aby žiíi
v Milosti a spěíik velké dokonalosti, kdež
jest jim Býti zrcadlem poslušnosti .a trpě=
íivosti, s vůlí mrtvou a nikoli živou.
4 Který jazyk By vypověděl, kolik vad z
toho vzchází? nemyslím,žeByto který do=
vedl. Ale třihlavní z nichvznikají u toho,
kdo neumrtvil své vůle. První jest, že jest
nevěřící, a nevěří světlem živě víry, nýBrž
zastřel mrakem oko svého rozumu , kdež
jest zornice světla víry. A jakmile má tu=
to zakladní vadu, že totiž zastřechmu=
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rou sebelásky svůj zrak a zatemnil světlo
víry, padá ihned do druhé a do třetí,to=
tiž do neposlušnosti, z níž vzejde netrpě=
livost; a v posuzování, z něhož upadne v
repot. A dobře-li si povšimnete, žádná z
těchto tří není sama bez druhé. Nelze te=
dy pochybovati, že dokud kořensebelás=
ky není v nás mrtev, oko jest zatemněno
a všecko ovoce ctností jest nedokonalé,
nebot všeliká dokonalost pochází odtud,
abychom zabili smyslnou vůli a vrátili ží:
vot rozumu v sladké vůli Boží.
( .Je-li tedy živá a nedokonalá, snadno
jest neposlušen Bohai představeného. 
Vždyť kdyby Byl poslušen, snášel Byká=
zeň Boží i představeného s náležitou úu
ctou ; ale protože jí není poslušen, nýbrž
neposlušen svůlí živou, upadá v netrpě=
livost vůči Bohu a v neposlušnost. Jestit
vůle Boží, abychom. snášeli trpělivě kaž=
dou kázeň, at nám ji udílí skrzekohoko
liv, a s pravou trpělivostí přijímali ji od
něho s tou láskou, s jakou nám ji dává ;
nebot cokolivdává nebo dopouští na nás,

228



jest pro naše posvěcení, pročež s láskou ji
dlužno přijímati. Nečinice tak, jsme ne
posíušnijeho a padáme v repot a posu
zováni, s něžností !( sobě, s pýchou a ne=
věrou,jež chtějisloužiti Bohu po svém.Ne
bot 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 vidime a jehož okoušime v Krví
Krista ukřižovaného,- vždyt kdyby byl
chtěl něco jiného než naše posvěcení, ne
byl by nám dal takého Výkupce,- jářku,
kdybychom tomu věřiliv pravdě, nebylo
by světlo naši viry zatemněno sebeíáskou,
byli bychom poslušni a přijímalibychom s
uctivosti,co nám dává, 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, oddávame se
žalu a jsmenetrpělivi vbolestech, které jest
nám snášeti, a neposlušnipředstaveného,
posuzujice vůli jeho a ne vůli Boží v něm.
4 Neboť začasté představený učiní5dob
rým a svatým úmyslem,coučinívůčipod
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danému; a poddaný nevěřícía neposluš=
ný Bude vše míti za opak. Příčinoutoho
jest jeho pýcha, a že kořensehelásky není
v něm umrtven; nebot kdyby byl mrtev,
věděl hy, proč vstoupil do Řádu, aby to=
tíž poslouchal upřímněa bez jakéhokoliv
zaujetí, jako činí pokorný poslušník.A i
kdyby představený Bylďábel, pravý po=
slušník, cokoliv mu učiní nebo ul<ládá=li
mu sebe těžší poslušnost, přijímá vše trpě=
livě, soudě, že to vůle Božívede předsta=
veného, aby sitakto l<němu počínal, hud
žetoho vyžaduje jehospása,neboaby do=
spělvelikédokonalosti. Proto přijímás po=
kojem a klidem mysli poslušnost a okouší
závdavku života věčnéhov tomto životě.
A jelikož má vůli mrtvou a odumřelsobě
sesvětlem víry a pravé poslušnosti, okou=
ší sladkého a milostného ovoce trpělivosti
v sílea vytrvalosti až do smrti.Ovoce to
ukázalo, že v pravdě povstal z nedoko=
nalosti a dospěldokonalosti. Jako zasene=
poslušnýdává najevo 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 čini
liopak, bouříse.Proč? protože jestživ.Ne
boť kdyby byl mrtev, nepřihodilo by se
mu to. Proto jsoutakoví islábi;neboťpad
ne=li jim jen stéblo přes cestu, umdlévaji.
A přikazujeali představený, co semu ne
libi, bouří se.
4 A je=li nemocen, jest netrpěliv pro něž
nost, kterou chová k svémutělu. A často
pod záminkou dobra řekne: »Kdybych
měljinou nemoc, lehčejibych ji snášel. Ale
tato nemoc jest cosi skrytého, co není viz
děti, a proto se mi nevěří,—a vadí mi v of
Íicíuiv jiných povinnostech řadových, že
nemohu činiti jako jiní.“ I nezdá se,že by
tu mohl míti pokoj. Takový člověk přisvé
nedokonalosti a nepatrném světle jest o=
šálen svou vlastní vášnivostia ohledemna
sebe. Cim se to jeví? Netrpělivosti, 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, nýbržmáse pokořitipod moc
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nou ruku Boží a všecko přijímati s uctí:
vostí a činiti, co činiti může. A když ne=
může spíáceti Bohu officiem a jinými po=
vinnými úkony , spíáceti trpělivostí. Ne=
bot Bůh nežádá na nás více,nežli můžeme
činiti.

::Ale žádá po nás lásku sesvatou touhou,
abychom s trpělivostí snášeíi každou bo=
lesta trýzeň, a to aťv jakékoli době a na
kterémkoli místě,s nenávistí a odporem k
vlastní smyslnosti.Neboť tak činí, kdož
chtějíbýti dokonalí. A takto bude okou=
šeti ve svých bolestech v tomto životě ži=
vota věčného; a maje bolest, nebude míti
bolesti,ale bolest bude mu osvěžením,když
pomyslí, že se může připodobniti k potu=
pám Krista ukřižovaného.A nebude chtíti
on, služebník, držeti se jiné cesty nežli Pán;
proto bude snášeti s uctivostí, koupaje a
utápěje sev Krví Krista ukřižovaného. Kra
ví tou, okouší=íi jí duše se zanícením [ás=
ky, umrtvuje sevůíe její.Mrtva=íi jestvůle,
odňata jestvšeckabolest;nebot jediněvůíe
to jest,která nám bolestia trýzně činí 0
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Íestmi, ale mrtva—íijest naše vůle, a jsme=
li oděni vůlí Boží,bolest jest nám rozkoší,
a rozkoš smyslná pro svatou nenávist k
sobě byla by nám trýzní, neboť viděli by=
chom, že cesta rozkoše není cestou Krista
ukřižovaného. Vidí, že i Svatí šli po ní ,
a vidí, že království nebeské, život věčný
seneprodává ani nezískáváza rozkoš,ný=
brž království Boží nabývá a získává se
dobrovolnou chudobou, snášením bolesti
s rozkoší a mnohým utrpením; a rozkoš se
nám zdá trýzní , jak jsme pravili. Tehdy
vůíe shodná svůlí Boží,dostává toho zá=
vdavek; a proto jsem pravila, že v tomto
životěokouší závdavku života věčného.
q Takový člověk pak neupadá do třetí
chyby posuzování, žetotiž neposuzujevůli
Boží jinak než spravedlivě a s láskou-; a
vida, žejest od Boha milován , přijímávše=
cko z lásky. A také neupadá v posuzo=
vání vůle lidí ve věci nebo v jakémkoliv
jejich počínání na světě, ani pro trápení
ani prokřivdyani pro pronásledováníjež
by mu působili slovy neb skutky. Ale sou=
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di se svatou rozvahou, žeBůhto dopou
ští pro jeho dobro, a že oni to čini,aby jej
zkoušeliv ctnosti. Aniž bude kdy souditi
sluhů Božíchneho'činů některého tvora;
byťi určitěviděl zlo, nevidi ho a nemá ho
viděti, aby soudil nebo huhoval, ale s ú=
trpnosti je má nositi před Boha, bera chy
by Bližniho na sebe.
4 Tak tomu chce cit lásky; a nechce,aby
sečinilo,jak čininedokonali, zaslepeni ještě
láskou k sobě, takže se zdá, jako By žili
z posuzování tvorů, a to nejen lidi svět=
ských, ale i s[užehniků 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 dávati zákon, a ani
toho nepozoruje. Proč toho nepozoruje?
protože jej ďábel ohestřel rouškou útrp=
nosti; jest to však spišezakořeněna závist
a domýšlivost, která se domýšli, že vi ně=
co vice,nežliútrpnost.Vždyt kdyby to Byl
soucit a horlivost o spásu duši a čestBoží,
použil Bylásky a vyslovil by se přímoo=

234



sobám, pro něž trpí, a tak by i ziskal bližs
ního svého i radoval by se,kdyby byl ve=
[ikomysíným v pravdě a s pravým osví=,
cením, že vidí rozmanité způsoby a cesty
jimiž Bůh vede své s[užebníkyTím zjevuje,
že jest nejvyšší Dobrota a že má z čeho
dávati. Proto pravil Kristuspožehnaný:
»Vdomč Otce mého jsoupřibytkove'mno=
zia. A který jazyk by mohl vypověděti,
jak rozmanité jsou způsoby a navštívení
a dary a milosti Boží, nejen v mnohých
tvorech, ale jen v jediné duši? Neboť jako
ctnosti jsou rozmanité, třebas všechny se
shodují v lásce,tak jsoupřerozmanitézpů=
soby a mravy s[užebníkůBožích.Ne že by
ten, kdo má dokonale ctnost lasky, neměl
všech ostatních ctností ; ale někomu jest
vrozena ta ctnost,jine'muona,a na tu zá=
kladní ctnost přibírá ostatní. Pročež jiné
způsoby vidíme na tom, kdo sevyznačuje
ctností lásky blíženské a všecek se rozpíý=
va láskou k svému bližnímu; jiný způsob
má ten, kdo siosvojil ctnost pokory shla=
dem po samotě.V jinémjest spravedlnost;
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v jiném jakási svoboda, s živou vírou, že
není takřka ničeho, čeho by se bál,—v ji=
ných kajícnost, že sevěnují zcela umrtvo=
vání svého těla,—jiný se snaží zabíjeti víast=
ní vůíi pravou a dokonalou poslušnosti.
Nuže tak rozmanité jsoujejichzpůsoby a
mravy , a přecekaždý běžív ctnosti Íás=
ky. Tím jest, že Svatí , kteří jsou v žiVOtě
věčném, všichni kráčeíi cestou lásky, aíe
rozličnými způsoby ; nejsout si navzájem
podobní. Ai v přirozenostiandělské jest
odlišnost,—nejsouť všichni stejní; odtud ta=
ké mezi jinými rozkošemi, 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, nebot nejsou vše=
chny na jeden způsob, třebas byly učině=
ny všeckyz téhož citu, to jest stvořeny Bo=
hem v téže lásce.To jest ta velika důstoj=
nost, kterou lze viděti v Bohu, tomu, kdo
má světlo a chce jen trochu poznati jeho
velebnost;naleznet ji ve věcechviditelných
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inevidítelnýcb, jak bylo řečeno.Jest tedy
věru blábový a pošetilý, kdo by chtěl po=
řádati tvory po svéma pohoršil by setím,
jenž by nešel podle jeho zdání. Ať tedy
neupadá do tohoto třetíhosouzení,ale ať
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!
4A kdyby zřejměviděl na služebnícíchBo=
žích nebo na služebnícíchsvěta chybu, at
nese ji s velikou útrpností před Bohem.A
možno=li laskavě to řícibližnímu, třeba
to říci.Tak činí, kdo jest dokonalý v lásce
a pokorný, kdo si nedomýšlí o sobě. Ten
jest doopravdy pevný a nepohorší sesám
pro bolest, kterou jest mu trpěti , ani na
představeném pro těžkou poslušnost, ale
poslouchá až do smrti ve všem, vyjma v
tom, co by viděl mimo vůli Boží. Neboť
co by viděl, že by bylo urážkou Boží,ne
smíčiniti,ale ostatní vše.A nedává sepo
horšiti bližním ani pro bezpráví, které by
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muzpůsobil,ani prozpůsobyamravyroza
[ičné, které by na nich viděl,—ale ze všeho

se raduje a získává a čerpa užitek ctnosti
lásky bliženské, jež sídlí v duši jeho. Cim
seto jevi? ctnosti pokory, jež odhalila a
zjevila ctnost v dokonalém a nedostatek
ctnosti v nedokonalém tim, že na tomto
viděti jest opak, totiž netrpělivost.Jest te=
dy jistě pravda, že ctnost trpělivosti jest
průkaznou známkou, označující člověka
dokonalého a nedokonalého.
( Vy jstepostaven do stavu velikédoko:
nalosti, pročežmáte býti trpělivzpůsobem,
jak řečeno,koupaje a utápčje vůli vlastni
v Krví Krista ukřižovaného. Neboť jinak
byste škodit své dokonalosti, jižsloužitijste
se zavázal, a tak bysteupadl do netrpč=
[ivosti druhé, o niž jsmesezmínili. A pro=
to jsem pravila, že si vás přejividěti za=
loženým na pravé a svaté trpělivosti, a=
bystesevútrapách radoval a okoušelza=
vdavku života věčnéhoa posléze aby se
vám dostalo ovoce vašich útrap. Pročež
spočiňte na křížise sladkým neposkvrnča
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ným Beránkem.Nic jinéhovám nepravím.
Zůstáveíte ve svatém a sladkém milování
Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 4o.

JISTÝM DÍVKÁM SlENSKýM.

( 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, přeíícsi vás viděti
služebnicemivěrnými vašemu Tvůrci a vy=
trvalými, abyste se nikdy pro nicneohlí=
žely nazpět, ani pro štěstí,oddávajíce se
přílišnéradosti, ani pro neštěstí,oddáva=
ííce se netrpělivostí a hořkosti.
( Ale chci, a prosím vás , ať není nic, co
by vám odnímalo svatou touhu a překáa
želojí. A aby svatá touha ve vás rostla
a neuhývalo íí, chci, abyste otevřely oko
rozumu a poznávaly nevýslovnou lásku
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Boží í<vám; neboť z lásky dal vám íed=
norozeného Syna svého, a Syn vam dal
život svůj s takovým ohněm lásky, že sebe
tvrdší srdce musí povoíiti ve své tvrdosti.
4Nuže tam upřeteoko svého rozumu přez
mýšíeííce a rozjímaííce o ceně Syna Bo=
žího; a v Krví umyjte tvář duše své. At
vstane a procitne ze spánku nedbalosti ,-a
postareíte se,když vstane, aby sepřioděía
běíostí čistoty, a srdcem neívroucnější [ás=
ky, již všecku naleznete v Krví Berankově.
A chci,abyste uvážily, dcery moje,že této
čistoty mysli a těla nelze nabýtí častým
obcováním stvory ani náklonností a [ás=
kou !( nim nebo k věcem stvořeným, vně
vůle Boží,ani sebeíaskou a šetrností k své=
mu tělu, ale získává semnohou starostíi=
vostí nočních bdění a modliteb , ustaviě=
ným pamatováním na svéhoTvůrceastáu
íým uznáváním nevýslovné lásky Boží i(
nám. 
4 Když duše způsobem tím nabude čisto=
ty, vidouc, že nemůže Bohu prokázati ni
žadný užitek, rozšířílásku na svého bliž
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ního, prokazujíc jemu ten užitek, jehož
nemůže prokázati Bohu, navštěvuje ne=
mocné,pomáhá chudým, těšízarmoucene';
pláče s plaěícími 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 ustavičně modlitby před ob=
[ičejemBožím; a raduje se s radujícími, ji=
mižjsou praví služebníci Krista ukřižova=
ného , a stále si libuje v obcování s nimi.
Tak vás prosím, dcery moje, ěiňte,—atakto
budete služebnicemivěrnými a nikoli ne=
věrnými ,-a to si přeje duše má na vás vi=
děti. Jiného nic nepravím. Zůstávejte ve
svatém a sladkém milování Božím.Ježíši
sladký, Ježíši lásko.
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LIST 41.

BRATRUTOMÁŠOVIDELLAFON
TE, z ŘÁDU KAZATELÚV, KDYŽ
BYLA v KLÁŠTEŘÍKUv SANTO

QUIRICO.

.: Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Vám, nejmilejšía nejdražší
otče duší našich v Kristu Ježíši, Kateřina
a Aíeksie a všecky naše dcery seporou=
čejí, přejícesivás viděti zdravým na duši
i na těle, jak se líbí Bohu.
( Já Kateřina, neužitečná služebniceJe=
žíšeKrista, vaše dcera nehodná nade vše=
cky vaše dcery, mám jen nepatrný hlad
po cti Boží a málo jsem měla na mysli u=
čení, které mi často dal , abych totiž žila
odumřeía svézvrácené vůli. Nepodroho=
vaía jsemvůle té snáležitou úctou jhu sva=
te' poslušnosti, jak Bychbyla měla a mo=
hía. Běda nešťastné duši mé , že jsem ne=
Běžela se srdcem zmužiíým, ohjímajíc kříž
svého nejsladšího a nejdražšího ženicha,
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Kristaukřižovaného,a[e usedla jsem2 ne
dbaíosti a nevědomosti!Lituji toho tedy
a obviňují se Bohu i vám, nejdražší otče.
Prosímvás zbožně, abyste mne rozhřešiía
požehnal mně i všem ostatnim.
( A prosimvás ještě,nejdražší otče, abyste
ráčil spíniti mé přání, abych vás totiž vi=
děla sjednoceným a přetvořeným v Bohu.
Ale toho nemůžeme dosíci,nejsme=íi sjed=
nocenisjeho vůli.ó nejsladšíDobroto věč=
na, ježjsinás naučila způsobu, jak nalézti
tvou svatou vůli! A kdybychom setázaíi
toho nejsladšíhoa rozmiíéhoMládence a
nejíaskavějšiho Otce, odpověděl by nám
a řeklby takto: »Chcete=[i pocítiti a na:
[éztioheň mé vůle, hledte, byste stale pře
bývali v cele duše sve'a.Cela .ta jest stud=
ní, mající v sobě vodu a zemi. Zemí, nej
dražší otče, rozumím naši ubohost a po=
známí,že my sami sebou nejsme,ale že bytí
svémáme od Boha.O neoceniteínáa pla
noucí lásko! Ktomu přistupuježivá voda,
to jest pravé poznání jeho sladké a pravé
vůle, jež nechce nic jiného, než naše posvě
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cení. Nuže vejděmedo hlubiny této stud=
ně, neboť tam přebývajíce nezbytně po:
známe sebe i dobrotu Boží. Poznávajice,
že nejsme, pohrdáme sebou, pokořujicese,
a vcházíme do srdce spáleného, ztráve=
ného a otevřeného jako okno bez rámu,
jež senikdy nezávírá. A zámiřime=íitam
okem svobodné vůle, kterou nám Bůh dá,
poznáváme a vidíme, že jeho vůle nechce
nicjiného, než naše posvěcení.Lásko, slád=
ká Lásko, otevři, otevři nám pamět, aby
pojala á podržela toííkerou dobrotu Boží
apochopíla; nebotchápájíce mílujeme,mí=
[ujícebýváme sjednocení á přetvořeními=
[ováním matky Lásky,- prošíí jsmea pro=
cházíme bránou, jíž jest Kristus ukřižova=
ný,'jaí<ož pravil učedníkům svým: »Přijdu
a učiním příbytek svámía. A to jest mým
přáním,abych vás viděla v tomto příbyt=
ku a přerodu.Toho sipřejeduše má ve vás
zvláště , a ve všech ostatních. Prosím vás
tedy, byste byl příbít &příkován na kříži.
4 Vzkázal jste mi, že jste byl u těla svaté
“Anežky, áže jstenás doporoučel jí a všem
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jejím dcerám, byla jsem tím veími 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 držan na místě,jež by
mohlo býti příčinounávratu do víastní=
ho nitra. Jsou=íi tyto příčinyu vás, jest mi
to největším potěšením, neboťničehojiného
siduše má na vas nepřeje: třebas jsem ně=
kdy mysíiía a myslím, že má bída a ne=
vědomost jest příčinoutoho času,jenž míji.
Myslím , že nevýslovna láska Boží chce
ztrestati a napraviti mou nepravost.A to
činíz obzvláštní milosti, abych sebe po=
znala.
4 Máte, tuším, úmysl jíti někam jinam ,-i
zdálo semi,že byste neměl nyní odcházeti.
Přecevšak spíniž se vůle Boží a vaše. Dejž
vám Bůh, byste dosáhl toho nejlepšího v
tomto i ve všech ostatních dílech; aby to
bylo ctí Božía dobrem duše vaší. Chvá
[en buď Ježíš Kristusukřižovaný. Porou
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čím vam vaši Kateřinu , Aíeksíe se vám
veími vřele poroučí, byste se za ni modíií
a požehnal jí jménem Krista ukřižované=
ho. A prosteBoha za Johannu Pazzovua
za Kateřinu, služebníciaotrokyni vykou=
penou KrvíSyna BožíhoPromiňte mi,míu=
viíaaíi jsemsíova domýšíiváBůh vas sžeb=
niíaskouJežíši sladký, Ježíši lásko. '

LIST 42.

NERIMUDI LANDOCCIO.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdražší synu v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši tobě v
jeho drahocenné Krví, přejícsi tě viděti v
dokonalém světíe'a poznani pravdy včč=
né, aby všecky skutky tvoje byly konány
se světlema rozeznáním: nebot bez světla
všecko by se konalo ve tmě. A světla to=
ho nebudeš dokonale míti, nezbavíš=íi se
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s odporem chmury lásky k sobě samému.
Nuže přiěiňujsesvelkým úsilím,abys ztra=
til sám sebe a tak mohl získati světlo, a
aby všecko tvoje mínění bylo utopeno v
míněnía chtění sladké Dobroty Boží.Více
nepravím. Zůstavej ve svatém a sladkém
milování BožímJežíši sladkýJežíši lásko.

LIST 43.

PANU KRIŠTOFUDI GANo
GUIDINI.

( 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 plnícímstale dílo,
o němž vám mluví ten pravý Otec nebe=
ský, an dí: »Kdo neopustí otce, matky,
sester a bratři a sám sebe, není mne ho=
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den“. Patrně tedy chce,abychom je opus=
tííí.Nezdá sevšak, že tkví v mysli naší vů=
íezachovávatí ta slova, pod záminkou a
výmluvou, že bych si z toho dělala svě=
domí, kdybych jí opustila. Svědomí ta=
kové pochází spíšeod ďábla než od Boha,
aby vás zdrželo od stavu dokonalého, do
něhož vas patrně Duch Svatý vola. A ře=
knete=íi mí: »Bůh mí poroučí, abych jich
poslouchal,“ - ovšem, pokud vás neod=
vadějí od cesty Boží,ale překážejí=íínám
v ní, musíme kráčetí přesjejich těla a ná=
síedovati pravého Otce s praporem nej-=
světějšího kříže.
::Ach, sladký bratře v Kristu Ježíši, velmi
mne mrzí, že se vzpíráš a že nechápeš to=
ho ctihodného stavu. Zda se mi, že bys si
měl spíše svědomí děíati z toho, že jí ne=
opustíš, než kdybys jí opustil. Ale když
jest tomu tak, prosím svrchovanou avěě=
nou Pravdu, aby ti držela svou nejsvětější
ruku nad hlavou ařídila těvten stav,kte=
rý by sejí nejvíce líbil. Prosím tě, mějv kaž=
dém stavu a ve všechsvých dílech zrak u=
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přený na Boha, hledaje vždycky jeho cti
a spásy tvorstva ; a nikdy ať ti nesejde s
myslicena Krve Beránkovy, zaplacená za
nás s tak velikým ohněm lásky.
::Co setýče nevěsty, odpovídám vám, že
se nehruhěráda do toho pletu, protože to
náleži více světským lidem než mně. Přece
však nelze mi odepřiti vaši žádosti. Uvá=
žívši povahu všech tří,—všecky jsou dobré.
Neohiižite=li se na to, že měla již jiného
chotě, učiňte si tak, když sejiž chcete plésti
do toho zlého a zkaženého světa. Nepoí=
mete=iité, vezmětesidceru Františka Ven=
tury di Camporessi. Jiného nicnepravim.
Prosimsvrchovanou a věčnouLásku , aby
vám dala, co by bylo k většíjejicti a spáse
vaši,—kéž sešle na vás oba plnost své Mi=
losti a své svrchované a věčněpožehnání.
Zůstávejte ve svate'm milování Božím.Je=
žiši sladký, Ježíši lásko.
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LIST ++.

PANU ANTONIOVI DICIOLO.

q Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdražší synu v Kristu
sladkém Ježíši. Ja Kateřina, služebnicea
otrol<yně sluhů Ježíše Krista, píši vám v
jeho drahocenné Krví, přejícsi vás viděti
sjednocena svatou touhou v našem slad=
kém Spasiteli,neboťjinak bychom nemohli
opovrhovati světemani dojíti dokonalé
čistoty tím, že mysl a tělo sve'zachováme
ve stavu zdrženlivosti. Neboť duše, jež se
nepřibližuje Bohu a nesjednocuje se v něm
zanícením lasky, nezbytně sespojuje stvo=
ry mimo Boha a s rozkošemia zálibami a
stavy světa; protože duši nemožno žíti bez
lásky, bude milovati bud Boha nebo svět.
A duše vždycky sespojuje s tím, co milu=
je, a přetvořuje se v to, neboť vždy pře=
jímá něco z toho, co je v předmětu, který
miluje. Miluje=li svět, ve světě nemá leč
bolest; nebot pro hřích plodí _hložía trní
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velikých hořkosti. Tělo naše neposkytuje
nic jiného než hnis a jed hříchu a zkázy ,
takže zpravuje=li se duše vůlí těla a ná=
ruživostismyslně, přijímá tím jed, jenž jio=
tráví takovým způsobem, že ji usmrtí od=
nětímživota milosti,a ona upadne do vi=
ny smrtelného hříchu. Jiného nic nemůže
se jí dostati od takovéto lásky. Stále žije
v zármutku a jest nesnesitelnýsám sobě,
neboťBůhdopustil, aby nezřízenánáklon=
nost byla sama sobě nesnesitelnou.
4 A naopak náklonnost řízená sladkou
vůlí Boha, sjednocená s ním zaníceností
lásky, dává duši z toho, co má v sobě.Bůh
jest svrchovaná a věčná sladkost, a jeho
služebníci pociťují proto takovou rozkoš
ve věcechhořkých a trudných, žekdyž Bůh
v ní sídlí svou milostí, jest nasycena a po=
kojna, nebot ničím senenasytí lečBohem,
protože jest větší než ona, a ona jest větší
všech věci stvořených. Co totiž Bůh stvo=
řil,stvořil,aby sloužilo člověku, a člověka
pro sebe, aby ho miloval celým srdcema
celým svýmzanicením sloužil mu vpravdě.
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A proto tyto věcisvěta nemohou nasytiti
číověka, že jsou méně než on. Má tedy
pokoj a odpočinek, když jest v něm; jeho
srdce se šířítak, že do něho pojímá citem
lásky každého tvora, obdařeněho rozu=
mem.Mimo to sesnaží jim sloužiti, pomá=
haje svémubližnímu,ukazuje na něm svou
íásku k Stvořiteíi. '
.;Protože Bůh jest svrchovaná a věčná čis=
tota, dušeitěío stávají sejíúčastnými, spo—=
jí=íi sesním, když člověkzachovává mysí
a tělo svév dokonalé čistotěa volí raději
smrt, nežíi aby potřísnií a pošpinií mysí a
tělo svě nečistotou. Ne že By člověk mohl
zadržeti myšlenky srdce nebo často i hnutí
těía; ale hnutí a myšíeninepošpiňují duše,
nýbrž vůle, když vědomě svoíí k své křehz
kosti a k myšlením srdce. Pakíi však ne=
svoíí, nedopouští sev_iny,ale má zásluhu,
kíada svatý odpor, dopývaje vždyz to=
hoto trní vonnou růži dokonalé čistoty.
Dospívát takto k většímusebepoznání a
sesvatou nenávistí povstává proti víast=
ni křehkosti, a s láskou se utíká ke Kristu
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ukřižovaněmu s pokornými ustavičnými
modlitbami, vida, že mu neízeztoíikerých
zeljinak vyváznouti. A již jsmepravili, že
čím více se k němu blíží, tím více jest účast=
ným jeho čistoty. Není tedy pochyby, že
boji těmi získává nejčistší růži. To jest ten
lék proti bídnému hříchu síabe'ho a křeh=
kého těla a všelike'jiné tíže hříchu, aby
chom se blížili k Bohu a spodobovaíi se s
ním horoucností lásky.
( A nečekejme času, nejmilejší synu ,—po=
něvadž jest krátký a nečeká na nás, ne=
čekejme ani my naň. Jest zcela jisto, že
člověk by chtěl spáti v toliké síepotěa ne=
probuditi se z toho spánku. Ale jest veí=
mipravda, žeprocitnouti bychomnemohli,
ani dospěti k tomuto sjednocení, bez svět=
ía. Dlužno nám poznávati světíemnejsvě=
tějšívíry bídu a vinu naši, a zrak očištěný
upírati na nevýslovnou lásku Božík nám,
kterou nám dal na jevo Slovemjednoro=
rozeného Syna svého, a Syn nám ji pro=
jevií svou Krví, prolitou s tak velikým o=
hněm lásky, běževjako zAmiíovaný k po=

253



tu pné smrti nejsvětějšího kříže.A mohla
by se zdržeti duše, vidouc se tak milová=
na, aby nemilovaía? Nemohla.
<Nejdražší synu,nevzdalujte se toho svět=
la,a[e usilovněrozptylujte chmuru vlast=
ní sebelasky; a s živou vírou zírejte na ne=
poskvrněného a vykrváceného Beránka,
jenž vás s takovou láskou vola. A odpo=
vídaje mu, dojdete tohoto dokonalého
sjednocení;jsa sjednocen, pocítíte vůni do=
konalé čistoty.Velmi dobré jest proti této
neřestirozjímati 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 vaše mysli tou=
ha se tak sladce povznese, tím ztratí se
hnis neřesti.

( Také dlužno kázniti naše tělo a umi—tn
vovati je Bděníma pokornou ustavičnou
modlitbou ; a upínati seke stromu nejsvě=
tějšího kříže, vystříhati se co možná nej=
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více obcování s těmi, kteří žijí nevázaně.
A nepochybujte, že Bůh vám učiní nej=
větší milost, jen když budete úsiíně přetí=
nati a neustanete rozvazovati. Spořádej=
te hbitě všecky svoje činy. Běžtese sladkou
a [áskypínou touhou pod jho svaté po=
slušnosti; jí ubijete vůli a umrtvíte tělo ; jí
okusíte závdavku života věčného.A ne=
zdejž se vám to namáhavým, neboť na=
maha se obrátí v největší rozkoš. Jsem ji=
sta, že učiníte=íí siv zanícení lásky příby=
tek u sladkého adobrého Ježíše,vykonáte
to , jinak nikoliv.
4 Proto jsem pravila, že si vás přejividěti
sjednocena zanícením lásky v našem Spa—=
siteíí, abyste nabyl pravé čistoty a zmařil
náruživost, jež vám působí takovou trý=
žeň. Nepochybuji, že učiníte=íitak, zba
víte se ji; alespoň že by vůle raději zemře=
[a, nežli by chtěla Boha urazíti. Koupejte
se v Krví Krista ukřižovaného a započ=
něte život nový, s nadějí, že naše viny se
stráví v krvi a ohni lasky. A já chcivzíti
vaševiny, rozpustiti je slzamiamodíitba
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mi v ohni božské lásky; a chci nésti pokání
za vás. Jen za to vás prosíma k tomu vás
vyzyvam, abyste sebrzy oprostilod světa
a dal mu ruče kopanec. Neboť kdybyste
nedal jemu,dai by velmi čileon vam. Ne=
klaďte odporu Duchu Svatému, jenž vas
volá. Jiného nic nepravím. Zůstávejte ve
svatém a sladkém milování Božím.Ježíši
sladký , Ježíši lásko.

LIST 45.

FRANTIŠKOVIz PÁNÚ VANNI
MALAVOLTI v SIENE.

:: Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší a přenejdražšísy=
nu v Kristu sladkém Ježíši. Já Kateřina,
služebnice a otrokyně sluhů Ježíše Krista,
píši tobě v drahocenné Krví jeho, přejícsi
tě dostati zase do ovčincei s tvými druhy,
a zdá se mi, jako by tě dabei tak od ně=
ho odvedl, že ti jej nelze opět nalézti. Já
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ubohá matka hledám těa posílámprote=
be, neboť ráda bych si tě položila na be=
dra hořkosti a soucitu, jejž chovám k duši
tve'. Otevři tedy, nejdražší synu, oko ro=
zumu a pozdvihni jez temnoty ,-uznej svou
vinu, nikoliv sezmatkem v mysli, aíe s po=
znáním sebea s nadějí vdobrotu Boží.Vi=
díš, že jsi bídně promrhal statek Milosti,
který ti dal tvůj Otec nebeský.Uěiň tedy
jako onen marnotratný syn, jenž promr=
haí svůj statek jsa živ špatně; ale když se
octl v nouzi, uznal s.rou chybu a utekl se
k otci o milosrdenství. Tak uěiň i ty, ne=
bot jsi zchudí a jsi v bídě, a duše tvá u=
mírá hladem. Utec se tedy k Otci o miío=
srdenství, neboť ujme se tě, a nepohrdne
tvou žádostí,vyvěrající zhořkostinad spá=
chaným hříchem, nýbrž splní ji sladce.
.:Ach, běda, kde jsou sladké žádosti tve'?
Já nešťastná jsem shledaía, že dábeíse
zmocnil duše i svaté touhy tve'.Světa jeho
služebníci nastražiíi ti léčky svými nezří=
zenýmizálibami a rozkošemi.Vstaň tedy
a vezmi íe'k! A nespí již! Potěš mou duši,
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nebud tak krutý kesvéspásea nedčíejdra=
hoty sesvým příchodem.Nedej sekiamati
od ďábla, ani strachem ani studem. Pře=
trhni ten uzel; přijď, přijď, nejdražší synu.
Mohu těvěrunazývati drahým; toiik slzí
a potu a mnoho hořkostimne stojíš.Nuže
přijď a uchyi sedo svého ovčince.Omiou=
vám se před Bohem, že více nemohu. A
chtějic, abys přišel,abys tu byl, nežadam
od tebe nic jiného, než abys činilvůli Bo=
ží. Zůstavej ve svatém a sladkém milova=
ni Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 46.

NERRIMUDI LANDOCCIO.

q Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké'Marie. - Nejdražší synu v Kristu
sladkém Ježíši. Ja Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši tobě v
drahocenné_Krvi jeho, přejicsi, abych tě
viděla užívati světla, které ti Bůhdai, tak,
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aby v tobě rostlo dokonalé světlo.Neboť
bez dokonalého světla nemohli bychom
dojíti pravdy, ani jí milovati,ani sejí odí=
vati; a kdybychom se jí nepřioděli, ono
původní světlo obrátilo by senám v tmu.
Proto nám třeba dojíti dokonalého světla,
neboť k tomu nás Bůh vyvolil. Chci tedy,
abys s všelikou pílí obrátil a upřel své o=
ko na pravdu a na propast lásky Boží,a
tím nabudeš dokonalého světla nadpří=
rozeného a nabudeš nejdokonalejší lásky
ksvémuTvůrcíamilováníbližního;atakse
na tobě splní vůle Boží i žádost má. Více
nepravím. Zůstávej ve svatém a sladkém
milování Božím.Ježíši sladký/„Ježíšilásko.

LIST 47.

PETRUDl GIOVANNI VENTURE
ZE SIENY.

:: Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. - Nejdražší synu v Kristu
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sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů „JežíšeKrista, píší tobě v
drahocenné Krví jeho, přejícsitěviděti vy=
trvalým v každé ctnosti, neboť bez vytr=
valosti bys nezískal koruny slávy, které se
dostává pravým bojovníkům. Ale řekneš
mi: »Kde nabudu té vytrvalostiÝa Cd=
povídám tí, 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 vidi milován. Vidíš tedy,že
láska pochází odtud, že sečlověkvidí mi=
lován; a láska tě ěinívytrvalým. Jakou
měrou otevřešoko rozumu, abys pohleděl
na oheň a propast nevystihlě lásky Boží
k tobě, kterou ti ukázal skrze Slovo své=
ho Syna,tou měrou Budešdohnán láskou,
abys jej miloval v pravdě celým srdcema
celým zanicením avšemi svýmisilami, zce=
la 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 i ty a každý rozumný tvor
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musi milovati Boha pro Boha, protože je
svrchovana a věčnádobrota, a nikolipro
vlastní prospěch; a bližního skrze něho a
pro něho. Když tedy jsiučinilpočátek, zá=
klad zanícenim lásky, ihned začina slouz
žití nástrojem ctnosti. Světlemalaskou te=
dy nabudeš ctnosti a vytrváš v ni.
( Ale měj na zřeteli, že máš nejen viděti,
kterak jsi od Boha milován , nýbrž také
viděti svou vinu a nevďěěnostave svatém
sebepoznání ještě ztížiti vinu, abys neza
pominal nepatrně ctnosti prave' pokory,
a aby sesneďomýšlel o soběa neupadal
do Zalibeniv sobě.Viš,jak nám nutno poz
znávati a zveliěovatinaše viny, abychom
zachovali a rozhojniliživot Milosti v dua
ši?Jako nám třeba pokrmu tělesného,az
bychom uchovali život v těle.Zaplaš te=
dy chmuru sve'sebelasky, aby nebránila
světlu,jimžnabudeš toho dokonalého po=
znáni a poznáním lásky a nenávisti,-a v
láscenaleznešctnost vytrvalosti,atak spl=
niš vůli Boží a touhu mou na sobě. Vůle
a touha ta jest, viděti tě růsti a vytrvaz
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vati až do smrti v pravých a skutečných
ctnostech.

4 A hleď , abys nedůvčřoval sám v sebe,
důvěra taková jest jemný kouř domýšli=
vosti,vycházející zesebelásky.Neboť hned
bys pokleslna myslia obracel hlavu vzad
adival sena to, cozoráno.Jako totiž Íás=
ka k Bohu, získaná sebepoznáním s pra=
vou pokorou, činí tě vytrvalým v ctnosti,
tak sebeÍáska 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 uchy! se, všecek
skryt sám v sebe, do boku Krista ukřižo=
vaného,a tam spočiňsvýmrozumem,aby
rozjímal tajemstvi srdce.Tam sezažehuie
zanícenost', neboť se vidí, že učinil z těla
svého s[uji, aby sesmčl kam utéci z rukou
svých nepřátel a mohl si odpočinouti a
uklidniti mysl svou zanícenim své lásky.
Tam nalezneš pokrm, neboť vidíš dobře,
že ti dal sve'Těloza pokrm a Krev za ná=
poj, upražené na křížiohněm lásky a po=
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dávanéfna stole oltáře, celého Boha a ce=
le'ho C[ověka. Nuže nechťpovolí již tvr=
dost našich srdci,—nechťjse obměkči 'mysl
a přijmenauku Krista ukřižovaného.
.; Chci, abyste se začali hned, tyŽiostatni
nedbali synové, připodobňovati tomuto
Děťátku, které nám'nyni zastupuje svatá
Církev, vtělenému Slovu. A co bychom
mohli viděti vícena zahanbeni své pýchy,
než vidime=li Boha poniženého k človč=
ku? Výsostzbožstvi, sestoupivšido takové
nizkosti, jako jest naše člověčenstvi?Co
jest toho příčinou? —Láska. Láska jej u=
sidlujeve stáji mezihovádky; láska jej sy=
ti potupami, odivá trýzněmia trápí hla=
dem a žízní; láska jej žene s ochotnou'po=
slušnosti až k potupné 'smrti kříže; láska
jejvede do pekel,aby toto místovyprázd=
nil tim, že dal plnou odplatu'tčm,kteři mu
v pravdě sloužili a dlouho očekávali sve'=
ho vykoupení,- láska jej přiměla, by nám
zanechal sebe za pokrm ,—láska po nane=
bevstoupeni seslala oheň Ducha Svatého,
íenž nás osvítil jeho naukou, která jest o=
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nou cestouzaloženou na pravdě, jež nám
dává život, vychvacujenás z tmy a dává
nám světlo u věčném vidění Boha. Všecko
tedy způsobila láska.
:: Musí sevěru styděti a hanbiti sám v so=
bě člověk, který nemiluje a neodpovídá
na takovou propast íásky.Veími jestža=
íostný, kdo moba míti oheň, zmírá zimou ,—
kdo maje pokrm před sebou, zmírá hía=
dem. Chopte se, Chopte se svého pokrmu,
Krista sladkého, Ježíše ukřižovaného . . . 1)
jiným způsobem , nebot kdybyste chtěl ji=
ným způsobem,nebyl byste stálý ani vy=
trvalý. A právě vytrvalost jen bývá ko=
runována, jak jsme pravili , a bez ní by se
dostalo duši zaban bení a nikoliv slávy.
O tom uvažujic, pravila jsem,že si tě přeji
viděti stálým a vytrvalým v ctnosti. Více
zde nepravim. Zůstávej ve svate'ma síad=
kém milování Božím.Ježíši sladký, Ježí=
ši lásko.

1)Něco chybí.



LIST +8.

MATOUŠOVI DIGIOVANNI co=
LOMBINI ZE SIENY.

4 „JménemJežíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší bratře v Kristu
sladkém Ježíši, já Kateřina, služebnice a
otrokyně sluhů JežíšeKrista, píšivám, pře=
jic si vás viděti spravým a nejdokonalej=
ším světlem, v němž Byste poznal a uzřel
pravdu. Pravda ta jest tím, co nás osvo=
hozuje, to jest, poznávajice ji, milujeme ji,
a milujeme-li ji,osvobozuje nás od poro=
Bysmrtelného hříchu.Která jest to prav=
da, jiždlužno nám poznati? Jest to prav=
da, zplozená nevýslovnou láskou Boží;
pravdě té jsme povinni spláceti dluh lá=
sky a nenávisti.]akým způsobem?Timto:
abychom poznávali svrchované a věčné
Dobro a nevýslovnou lásku, s níž nás Bůh
stvořilk svému obrazu a podobenství. A
pro tu pravdu nás stvořil, abychom o=
koušeli jeho svrchovaného a věčného do=
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bra, a abychom vzdávaii chválu a slávu
jeho jme'nu. A aby splnil tu pravdu na
nás, daroval nám Slovo svého Syna, a v
Krví jeho nás stvořil k milosti.
q K tomuto poznání máme dospěti, usi=
[ujíce o ně s největší pílí,-ale nedospějeme
k němu bezsvětla,-a světla nemůžeme míti,
je=íiv nás chmura sebeíasky.Sebeláska ta
zatemňuje oko rozumu, že člověk nepo=
znává a nerozlišujepravdy ,-ale v pravdě
vidí leža ve lži pravdu; věci pomíjivé po=
kladá za stálé a za veliká potěšení,—a vše=

cky hynou jako květ, který sotva byl u=
tržen, ihned pozbývá svékrásy. Cest, bo=
batství, postavení, rozkoše,to všemíjíjako
vitr; všeckoto jest proměníivo; i upadáme
ze zdraví v nemoc,z bohatství v chudobu,
z života v smrt.
4 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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SVčtIO,držel By se toho, že Bůh jest svr=
chovaně dobrý, dobro neohsáhíé a nevy=
stihíé;že nikdo ho nemůže postihnouti,aíe
jedině on sám sebechápe a postihuje. On
je svrchované avěčné Bohatství, jest spra=
vedíivý a laskavý lékař, jenž nám dává
léky potřebné našim nemocem.Tak praví
slavný Pavel: »Když lidské pokolení íe=
žeío nemocno, přišelveliký lékař světa a
uzdravil naše nemoci.“Každému tedy (lá—=
vá, co potřebujeme na své rány, s ohněm
Božskélásky. Někdy nám pouští krev, od=
nímaje nám totiž věci, jež jsou škodíivy
naší spáse a jsou překážkou mezi Bohem
a námi. Proto některým here dítky, jiným
časné jmění, jiným zdraví, některým svět=
ské postavení, zraňuje nás útrapami. A
to nečiní z nenávisti, ale z obzvláštní lásky,—
odnímá nám marné rozkoše pozemské,
aby nám dal plně doher nebeských.Jest
dohrotivým 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 sve'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 pevnosti aniž jaké stá=
losti. Nadarmo se namáhá, kdo všecek
svůj čas věnoval a věnuje světu, číněsiBo=
hem dítky a bohatství ,-a nepozoruje, že
všeto zbavuje ho života Milosti a přináší
mu smrt; a děíá, jako by nevěděl, že Bůh
dopustil, aby nezřízenáláska byla sama
soběnesnesitelna; odtud zakouší v tomto
životě závdavku pekla, jedině proto, že
nepoznal pravdy, jsa zbaven světla.
.; Nuže chci,nejdražší synu, abychom již
nespali , ale s velikou hbitostí procitíi ze
spánku, sejmoucechmuru sebeíásky s oka
svého rozumu. Tím budete plniti na sobě
vůli Boží a moje přání. Neboť pozorujíc
na sobě,že bezesvětla nemůžeme poznati
pravdy, toužím vidětive vás prave'světlo,
abyste dokonale poznal pravdu,-to svět=
Io a pravda vás upevní a utvrdí v tom,
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co jste započal se svatou a pravou tou=
hou. Nenamítejte mi, že jest dosti času,
neboť nejste jist, budete=íi jej míti, ale ve
všem bez bázně otrocí<e',s pravou a do=
konaíou nadějí, spoiéhaje na svéhoTvůr=
ce, spořádejte svůj život. A ve všem za=
chovávejte míru, řídě se svědomím, a u=
čiňtekonec a přítrž všemu nezřízenému ži=
votu, s pravou vytrvalostí, vy'hostěsmu=
tek ze svého srdce, a s největší radostí u=
znejte nevýslovnou lásku a pínost božskě=
ho milosrdenství, jež přetekío na vás.
( Položte sijiž svět pod nohy a odpovězte
Bohu,jenž vás volá, sesrdcem ušlechtilým
a nikoli námezdným , jako pravý a zá=
konný syn: ohíihte si často oěišťovati své
svědomí svatou zpovědí ,-a užívejte přijí=
mání na pravém místěa v pravý čas.Oh=
cování vaše buď s těmi, kteříse bojí Boha
v pravdě, a věnujte svůj čas, pokud jest
vám možno, bdění a modlitbě. Nezapo=
mínejtechoditi na služby Boží.Ohraznost
a mysi vaše budiž stále plna Krista ukři=
žovane'ho, nechtějícstopovati tajných věcí
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Božích ve skrytých tajemstvícb jeho, ale
jedině vůlí jeho a s[ast jeho lásky, jež nás
tak nevystíhíemilovala 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,prosím vás,
užívati jako svátostí, majev náležité učtí=
vostí dny Církví svatou ustanovené. U=
sííujte od nynějška, vy i vaše choť,zacbo=
vávatí stav andělský, cítíce vůní zdrželí=
vostí, abyste okusili jejího ovoce. Nuže
takto sladce upravte a spořadejte 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 přenejsladších ran,—tam
ať se rozšíří a stráví vaše srdce. Střezte se

obracetí hlavu v zad, abyste hledělna to,
co zoráno; neboťstěžovala bych sina vás
pokorne'mu Beránkoví, a vy byste se ne=
mělkekomu odvolatí. Zplozujte mí dítky
ctností a nikdy neustávejte počínatí las-_
kou v srdci sve'm.Nic jiného vám nepra=
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vím. Zůstáveíte ve svatém a sladkém mí=
lování Božím. Ježíši sladký, Ježíži lásko.

LIST 49.

PANÍ ALEKSII . . .

4 Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. _Nejdražší dcero v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů JežíšeKrista, nehodná u=
boha matka tvá, přejisi,abys dospěla té
dokonalosti, ke které tě Bůh vyvolil. Zdá
se mi, že chcemesli íí dospěti, dlužno krá=
četi s měrou a nikoli bez míry. A Bezmí=
ryas měrou třeba konati každé naše dílo,
bezmiry dlužno milovati Boha, a neklásti
siv lásce ani míry, ani meze,ani pravidla,
ale milovati bezměrně. A chceš=li dospě=
ti dokonalosti lásky, íest ti spořádati svůj
život. Prvnímpravidlem bud, vyhýbati se
styku s každým tvorem, pro pouhý styk,
leda žádá=li toho projev lásky; ale mí=
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[ovati jich mnoho a stýkati se s máíokte=
rými. A i s těmi, které miluješ láskou du=
chovní, uměj obcovati s měrou ,—a kdybys
tak nečiniía, považ, že v oné lasce,kterou
jsi povinna věnovati Bohu bez míry, za=
chovavaía bysmíru, a ani toho nepozo=
rujíc, stavěla bys mezi něho a sebe tvora
konečného,—neboť lásku, kterou bys měla
obrátiti na Boha, obracela bys na tvora,
milujíc jej bez míry,-a to by bránilo tve'do=
konaíosti. Pročežsměrou spořádanou máš
jej milovati duchovně. .
( Buď nádobou, a plň ji z pramene a u
pramene z ní pij.A byt bys ičerpaía íá=
sku z Boba, jenž jest pramenem vody živě,
kdybys však jí nepiía ustavičně v něm,zů=
stala by prázdna. A znamením,že jí ne=
piješ plně v Bohu, bude ti toto: trápíš=íi
se pro věc,kterou miluješ, neb pro styk, kte-_
rý jsisnad měla,nebožesbyla zbavena ně=
jaké útěchyhkterous obyčejnědostávala,
nebo at cokoliv by seti přihodilo, tu trá=
píš=li se tím , nebo něčím jiným než-Ji u=
rážkami Boha, toťzřejmýmznamením, že
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láska ta íest ještě nedokonalá “&čerpá-_—
ná mimo zdroj. Jak tedy uěiniti dokona=
íým, co je nedokonalé? Takto: napraviti
&trestati hnutí srdce pravým sebepozná=
váním, nenávisti & odporem k sve'nedo=
konaíosti, že totiž jsme tak hrubi, že onu
lásku, kterou máme dávati celou Bohu,
dáváme tvorům, miluiice tvory bez míry
&Boha s měrou. Neboť láska k Bohu chce

býti bez míry a láska k tvorům má býti
na míru uvedena láskou k Bohu a nikoli
měrouvlastních útěch,ani duchovních ani
časných. Nuže ěiň, abys všecko milovala-i
v Bohu &abys—napravila všecku nezříze=
nou náklonnost.
( Uěiň si, cicero má, dvojí příbytek: pří=
bytek skutečný v'ceíe, abys netěkaía po
mnohých mistech, íeě*;nezbytnosti nebo :;
poslušnosti k představené nebo *;bííženske'
lásky. Jiný příbytek si uěiň duchovní, jejž
bys nosila ustavičně s sebou ,—íest to 'ceía
pravého sebepoznání, kde nalezneš po=
znání dobroty Božík sobě. Jsou pak obě
cely-lvjedné ,-a bydlíš=li v jedné, třeba ti
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bycííiti i v (íruíié, neboť jinaícby duše ui—
padía ve zmatek neb v domýšíivost. Kdy=
bystotiž bydíila v poznání sebe,nastal by
zmatek myslí,-a dííc jen v poznání Boha,
upadla bysvdomýšlívost.Třebatedy,aby
se pronikalo jedno s druhým, proto učiňz
nichjedno a totéž; a tak činícdospěješdo=
konaíosti. —
( Neboť poznáním sebe získáš nenávist [<
vlastní smyslnosti,a nenávistíbudeš sonda
cem, zasedneš na stolec sve'ho svědomí a
budeš konati soud a nepromineš ani cb)/=
bičky, abys jí nepotrestaía.
<Z toho poznání vznikla záliba v poí<o=
ře, jež nepřijímá nikdy nijakého chvaíné=
ho domnění a ničímsenepoboršuje,ať jeto
cokoli ,—ale trpělivě s radostí snáší každé
bezpráví,každou ztrátu útčcbya každou
bolest, ať přicházejíodkudkoliv. Zaban=
bení se zdají jí slávou a veliká pronásíe=
dováníobčerstvením; a zevšeho seraduje,
viďouc se trestána za onen zvrácený zá=
kon vlastní vůle smyslné, jež se stále bouří
pfoti Bohu ,-a vidí, že se stává podobna
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Kristu Ježíši ukřižovanému, jenž jest ces=-'
tou a naukou pravdy.
.; V poznání Boha nalezneš oheň Božské
lasky, v níž se budeš kochati na křížís ne=
poskvmčným Beránkem, hledajíc jeho cti
a spásy duší ustavičnou pokornou mod=
íitbou. Nuže v tom jest všecka naše do=
konaíostJest ještě mnoho jiných věcí,aíe
tato jest základní, a z ní nahudeme tolik
světía,že nezbíoudíme v menších úkonech,
jež následují.
q Ráda se přizpůsobuj , dcero má, potu=_
pam Kristovým.A dej pozor na hnutí ja=
zyka, aby nebylo nikdy co v srdci, to na
jazyku,(aby jazyk neodpovídalnikdy na
hnutí srdce); ale spolkni to, co jest v srdci,
s nenávistí a odporem k sobě.Dělej, at jsi
nejmenší z nejmenších, podrobena poko=
rou a trpělivostí každému tvoru pro Bo=
ha ,—nikoli s výmluvami, ale říkajíc »ma
vinaa. A tak se přemohou chyby v duši
tvé i v duši toho, komu Bysto řekla, ctno=
stí pokory.
( Spořádej svůj čas ,—noc k hdční, když jsi
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poskytla tělu svému spánku, jehož potře=
huje, a ráno kostelu, se sladkou modlit=
hou,-a nepromarni 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 useher poněkud v
soběa potom dělej něco rukama, jak jest
ti třebav hodinu nešpority jdi a bav se
něčím,-a jak ti Duch Svatý dá, tak čiň.A
potom se vrat a ošetřujsvou staroufmat=
ku bez nedbalosti a opatř ji, čeho potře=
huje,-a tvým budiž toto Břímě.O ostat=
nim až po svémnávratu. Hled, ať jednáš
tak, abys splnila mé přání. Nic jiného ne=
pravím. Zůstávej ve-svatém a sladkém mi=
lování Božin1.Ježišisladký, Ježíši lásko.



LIST So.

J-EPTIŠCEŘÁDU SYATÉHUO
DOMINIKA, ZVANE KATERINA

Dl SCETTO.

4 Jménem Ježíše“Krista ukřižovaného. a
sladké Marie. Nejdražší dceroasestro má
v Kristu sladkém Ježíši. Já Kateřina, síu=
žehnícea otrokyně sluhů Ježíše Krista, píší
tohě v drahocenné Krví jeho, přejíc si tě
viděti „pravou služebníci a nevěstou Krí=
sta ukřižovaného. Služebnícemimáme hý=
ti, protože jsmevykoupeny jeho Krví.Ale
nevidím, že bychom mu svou službou'mo—
híy prospětí,- třeba tedy, abychom pro=
spívaíy svému bližnímu, protože on jest to
prostředí, v němž osvědčujeme a získáváa.
me ctnost. Věz, že každá ctnost žijez [ás
ky , a láska se získává v lásce, to jest tim,
že pozdvíhneme oko svého rozumu a po=
patříme,jak jsmeBohemmílováni.Vídou=
ce se milování, neuhráníme'se tomu, aby:
chom nemííovaíí; milujíce ho, zanícením
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lásky lneme l<ctnostem a s_nenavistí opo=
vrhujeme neřestí.
<Vidíš tedy, že v Bohu počíname ctnosti
aže v bližnímse rodí.Vidíš dobře, že vtísni
bližního svého rodíš dítko lásky, jež jest v
duši; a v bezpráví, jehož se ti dostává od
něho, trpělivost. Ty mu dávej modlitbu,
zvláště těm, kdo ti činí bezpráví. A p_o=
čínejme si takto: jsou=li oni nám nevěrni,
musíme jim býti věrni a věrně hledati je=
jich spásy; milovati je z milosti a nikoli :;
povinnosti. To jest, hleď, at nemiluješ sve'=
ho bližního pro vlastní prospěch, neboťto
bynebylaláskavěrnáa neodpovídala by
lásce,kterou Bůh k tobě chová. Neboť ja=
ko Bůh tebe miloval z milosti, tak chce,a=
bysty, nemohoucmusplatiti té lásky, splá=
cela ji sve'mu bližnímu, milujic jej z milosti
a nikoli z povinnosti, jak bylo řečeno.Ani
pro bezpráví, ani proto, že bys viděla, jak
se menší láska k tobě,nebo obliba, nebo
vlastní prospěch,nesmíšzmenšiti aniosla=
biti lásky své k bližnímu, alemilovati ho
láskyplně, snášejíca podpírajíc jeho chy=
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by; svelikým potěšením a s "úctou.pat? na
sluhy Boží.
qH[e'ď , at nečiníšjako osoby bláznivé a
“pošetilé,které si uvezmou, že budou sto=
povati a posuzovati skutky a mravy s[uá
hůBožich.Veli|<édůtky zasluhuje,kdo tak
činí.Věž, že by to nebylo nic jiného, nežli
určovati zákon a pravidlo Duchu Svaté=_
mu, chceme=[i, aby sluhové Boží chodili
po způsobu našem ,-eož by nikdy nebylo
možno dělati. Nechť pováži ta duše, kteá
rá stíhá tento soud, že kořáni pýchy není
z ní ještě ven, ani že pravé lásky !( bliž=
nímu není ještě v ni, by totiž milovala z
milosti a ne z povinnosti. Nuže mílujme
sluhy Boží a neposuzujme jich.Vždyť jest
nám mitovati obecněkaždého tvora na
daného rozumem; ty, kteříjsou mimoMis
lost,milovati s bolestí a hořkostinad jejich
vinou,žeurážejiBoha a svou dušiTak vy=
hoviš s[adkému oblíbenému výroku Pav-'
lovu , jenž pláče s plačicimi a raduje se s
radujicimi; tak i ty budeš plakati s těmi,
kteříjsou 've stavu pláče, z touhy po ctiBo=
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žía.spáse jejich, a budeš seradovatiseslu=
žebníky Božími, kteří se radují, okoušejíce
Boba zaníccním lásky. '
qVidíš tedy, žev lásceBožípočínáme ctno=
sti—& v lásce k bližnímu že se rodí. Ciníc
tak,abys opravdově bez jakékoliv lásky
neb mysli mátožne', bez všelikého ohledu
na vlastní zisk, ať duchovní nebo časný,
milovala bližního,budeš pravou služebni=
cí, &skrze bližního odvděěíš se za lásku,
kterou k tobě chová Tvůrce tvůj,-a budeš
nevěstou věrnou & nikoli nevěrnou. Tebe
dy nevěsta nemávěrnosti k svémuženichu,
když lásku , kterou má dávati jemu, děr-—
vá jine'mu tvoru. Ty jsinevěsta. Vidíš do:
bře,že Syn Boží se s námi všemi zasnoubil
při obřezání, když sidal odříznouti svého
těla a dal nám proužekten jako prstenna
znamení, že se chce zasnoubiti s lidským
pokolením. Ty pak, rozjímajíc o té nev-ý=
slovně lásce, jsi povinna jej milovati bez
jakéhokoliv prostředku,.jenž by byl mimo
Boha. Tak budeš služebnicí svého bližní
ho, sloužíc mu ve všem, podle své možno-=
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stí. Tedy Kristovou ísinevěstou a bíižnímu
máš býti síužebnící , ísi=íí nevěsta věrná ,—
poněvadž však Bohunemůžemeíáskou,již
k němu chováme, prospětí ani posíoužití,

' V! I 0 V V CV ,mame SIOUZIU,jak bylo receno, bližnímu
svému pravou a srdečnou láskou. Jiným
způsobem a v jiné formě jemu nemůžeme
síoužitiProto jsem pravila, že si tě přeji 'ví=
dětí pravou služebníci a nevěstou Krista

v-v ' ; . u r . I F—.uknzovaneho. NICjineho nepraVim. Luž
stáveí ve svatém a sladkém milování Bo=
žím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 51.

BRATRUFELIXQVI DA MASS/\, z
RADUSVATEHOALIGuanA.

(DlKTOVAN u VYTRZENL)

q Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. - Nejdražší synu v Kristu
sladkém Ježíši.Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši vám v
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draboce'nne' Krví jeho, přejíc si Vás viděti
založeným na pravé a dokonalé pokoře.
Protože, kdo jest pokorný, jest i trpělivý,
snášeje všelikou námahu z lásky ku praV=
dě; a protože pokora jest kojnou a i pě=
stounkou lásky. Nemůže býti pokory bez
lásky. A kdo hoříve výhni lásky, není ne=
dbalý, ale má dokonalou bedlívost, ne=
bot láska není nikdy zahálčiva, ale stále
se přičíňuje.
( Ale lásku a pokoru, ježstravuje nedba=
lost, vyhlazuje pýchu, nelze míti bez svět=
[a a nemá=li osvětlenéoko nějakého před=
mětu, na který by hledělo. Neboť 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 nejsvětějšíViry/Jnezastřela
Ii ho zákal sebelásky. Je=Íi odstraněna z
nás sebeláska, oko se zjasní a vidí: třeba
tudíž, aby seprobudil cit a chtělmilovatí
sve'ho dobrodince. Proto tedy oko rozu=_
mu, pozorujíc, že jím hýbe cit, rázem se o=
tevřc a spočine na svém předmětě, Kristu

282



ukřižovaném, v němž poznává - a nejví=
ce“v jeho Krví —propast jeho nevystihíé
lásky.
4 Ale kde má viděti a umístiti ten před=
mět? v domě sebepoznání, jímž poznává
svou ubohost, nebot okem rozumu viděl
své chyby a to, že není,—a viděl to v prav=
dě. A když člověkzná sebe, zná dobrotu
Boží [<sobě. Kdyby totiž znal jenom sebe
a chtěl poznati Boha bez sebe,nebyío by
to poznání založeno na pravdě; a neměl
by z něho užitku, jaký míváme ze sebepo=
znání, ale spíše by pozbyl než získal, ne=
bot by klidil ze sebepoznání jen rozmrze=
lost a zmatek, čímžby nechal vyschnouti
svou duši ; a setrvaje v tom bez jiné po=
moci, propadl by v zoufalství.A kdyby
chtěl poznati Boha bez sebe, sklidil by z
toho smrdutá ovoce veliké domýšlivosti;
domýšíivost ta žije z pýchy, a jedna živí
druhou. Dlužno tedy,aby světlo viděloa
poznávaío v pravdě a učilosepoznání se=
be poznáváním Boha a poznáníBoha po.-:.:
znáváním sebe.
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:; Tehdy duše neupacía ani v cíomýšlivost
ani v zoufalství,-ale :; poznání bere ovoce
života, obojí=li jest pospolu. Neboť po=
znáním sebenabývá ovoce pravě pokory,
odkud raší nenávist a odpor k viněa pře=
vrácenému zakonu, jenž jest stále hotov
bojovati proti duchu. A z nenávisti sero=
dí clítko trpělivosti, jež jest jádrem lásky.
A : 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 cliova'
k svémuTvůrci, nemůže mu nijak prospěti;
pročež rychle onen prospěch, jehož ncmů=
že-učiniti jemu, činí svému bližnímu :, lás=
ky kLBobu,1nebotmiluje tvorstvo, vidoue,
žeTvůrce je svrchovaně miluje,-apodmín=
kou lásky jest milovatí vše, co miluje o=
soba milovaná.
( Nuželtímto světlem,.nejdražší bratře, zí=
skámešetnost pokory a lásky; a s pravou
a svatou trpělivostíbudeme snášeti a pocí=
pírati chyby svéhobližníhomstravímc nec
dbalost dokonalou bedlivostí,získanou v
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obni božské lasky , a pýcha se uhasí vo:
dou prave' pokory. A staneme seíaěnými
po cti Boží a cbutnateíi a pojídatcíi duší
na stole pokorněbo, neposkvrněného Be=
ránka. Jiné cesty pro nás není.Pozorujicte=
dy, že se nám třeba držeti této cestya t_éto
ulicepravě pokory, pravila jsema pravím,
žesivás přejividěti založeným na pravé a
dokonalé—pokoře,-a chci, abyste tak činil
bez bolesti a beze zmatku mysli.Ale nyní
znovu chci, abyste započal sživou Věrou,
pevnou nadějí a ochotnou poslušnosti.A
tak chci,abyste dobře živil svou duši a ne=
sesýcbaísezmatkem ani rozmrzeíostímysli,
ale sdokonalou bedlivostí procitízespáns
ku nedbalosti, krada ctnosti, když je vi=
dite na svých bratřích, auschovávaje jeve
své hrudi. A vždycky ať vás pravda těší
a ať jest v ústech vašich,- a híásejte ii, kdy.
jest třeba, laskavě, každé osobě,a zvláště
těm, které jsou miíovány zvláštní láskou,
ale s přívětivostí, bera chybu jiného sám
na sebe. Nedáío==íi se tak v čase minulém,
s onou opatrností, jíž íest třeba, naprav=
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me sepro budoucnost. A zatím nechci,a=
Byste: toho měl nějakou nesnáz. A o mne
se nestarejte. Ale v pravdě víny rozhou=
řeného moře všecky ať minou, s pravou
pokorou a láskou Bratrskou a se svatou
trpělivostí. Nic jiného nepravím. Zůsta=
vejte ve svatém a sladkém milování Bos
žím.Ježíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 52

BRATRLIIERONymow ZE sumy,
ZŘÁDU POUSTEVNÍKÚSVATÉHO

AUGUSTINA.

1 Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Vám, nejmilejšía nejdražší
otčeasynu v KristuJežíši,ja Kateřina, síu=
žehnicea otrokyně sluhů Božích,píšiv dra=
hocenné Krví jeho, připomínajíc si síovo
našehoSpasiteíe,když pravil k učedníkům
svým: »S toužehností toužil jsem s[aviti s
vámi přesnice,prve než Bych zemřel.“Tak
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pravím i já vám,[>1ati'eíeionyme otée &
synu můj nejdražší.A kdybyste semne tá=
'zaí,jaké přesnicetoužím svámisÍaV1ti,od=
povídám vám: Není jiných přesnienež=
Ii přesniceneposkvrněného Beránka, tytéž
totiž, které učinil ze sebe sladkým učed=
níkům. ó sladký Beránku, upečenýna o=
hni Božské lásky a na rožni nejsvětějšiho
kříže!() pokrme přeíahodný, plný rado=
sti &veselí &potěšení! Vtobě věru nechybí
praničeho; neboť duši, která tobě v pra=
vdě slouží, stáváš sestolem, pokrmem i při=
s[uhovateíem. Vidíme zajisté, že Otec jest
stolem &Íožem, na němž si může duše od.-=
počinouti; &vidíme Slovo jednorozeného
Syna jeho, který se ti dal za pokrm s tak
velikým žárem lásky. Kdo ti ho přinesl?
Přisluhovatel Duch Svatý. A pro nesmir=
nou lásku, kterou k nám má, není spoko=
jen, že nám jest přisíuhováno jinými, ale
sám chce býti přisíuhovateíem.
q Nuže u tohoto stolu touží duše společně
s vámi s[aviti Přesniee,prve než kých ze::
mřeímneboť když mine život, nebudeme
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moci jicli slaviti. A vězte, synu můj, že l<
stolu tomu patří se nám jíti svlečeným a
oblečeným. Svlečeni, pravim,ze všelikč se=
belásky a záliby ve světě,: nedbalosti a
smutku a zmatku mysli (nebot nezřízený
smutek vysouší duši) ; a dlužno se nám o=
díti nejvrouenější jeho'láskou. Ale tě ne=
můžeme míti, neotevře=li clušeol<apozná=
ní sebe same', aby viděla, že není, a kte:
rak činívámeto, co není, a že nepoznáva=
me na sobě nekonečné dobroty Boží.Ne=
bot když duše pohlíží na svého Tvůrce a
na tak nekonečnoudobrotu ,jakou v něm
nalézá, nemůžebo nemilovati;a láska rá:
zemho odivá pravými a skutečnýmietno=
stmi ,-a raději by zemřel, nežli by činil ně=
co na odpor tomu, koho miluje,-ale stále
s bedlivosti hledi činiti,v čem on má zalí=
beni. Pročežmiluje, coon miluje,a nená=
vidi, čeho on nenávidí, nebot láskou sply=
nul s ním v jedno.
( Toť ona láska, jež nás zbavuje všelikč
nedbalosti , nevědomosti a smutku. Neboť
paměťseprobouzí, aby siodpočinula sOta
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cem, když člověk podržuje ve'sve' paměti
dobrodiní Boží; soudnost pak se Synem,
abys moudrostí, Světíema poznáním po=
znavaía a miiovaia vůli “Boží-_;a rázem po=
vznáší lásku a touhu svou a stává se mi=
íovníkemsvrchované a věčněPravdy, tak=
že nemůže a nechce miíovati ani soběžá:
dati [eěKrista ukřižovaného. A netěší o
nic, lečs'nášetipotupy a trýzně jeho; a tak
ho to těšía semu to líbí, že má nedůvěru
ke všemu ostatnímu. Za slávu si považue=
je trpěti příkořía pronásledování světa a
dábía pro Krista.
( Roznětte tedy, rozněťteoheň svaté tou=
hy'a zireítena Beránka, vykrváeeíe'bona
dřevě nejsvětějšibo kříže; neboť jinak ne=

budeme moci jisti 5tohoto sladkého a cti=
hodného stolu. Ciňte, aby v ceíeduše vaši
byl stále zasazen a vztyčen strom nejsvě=
t'ějšiho kříže,—neboť z toho stromu sklidíte
ov'oceprave' poslušnosti, trpělivosti a Hu=
_boke'pokory,- a odumře ve vás všeliká zá=
[iba v sobě a sebeíáska ,—a uženete si Had,
abyste byl pojídaěem a chutnatcíem duši,
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vida, že :: hladu po naši spáse a cti Ot=
cově se ponižil a vydal sebesama potup=
né smrti kříže,jako šílený, opilý a zamilo=
vaný do nás. Nuže tot přesnice,kterétou=
žím s vámi slavíti.
4A jelikož jsme pravili, že máme býti po=
jidači a chutnateli duší, duše má touží to
viděti na vás, protože jste hlasatelem slo=
va Božího. Chci tedy, abyste byl nádo=
bou vývolenou, 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 :;
tvorů, složil jej v čest Otce věčného, dá=
vaje totiž čest a slávu jemu a ničevšelikou
vlastní slávu a zálibu ksobě samému.Ne=
bot jinak byli bychom lupiči a kradli by=
chom, co jest Božího,_adavali bychom to
sobě. Ale myslím, že toto, z milosti Boží,
nás se netýká ; nebot 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,
ani o sobě,lečtoliko v Bohu.Ale rozuměj=
te, jakým způsobem pravím. Neboť vím,
že milujete v Bohu duchovně, ale někdy
člověk,buď že toho malo dbá, nebo žemá
povahu k tomu náchylnou, jako vy, mi=
lujeduchovně,av láscehledá zálibu a po=
těšení, tak že někdy smyslnost má v tom
svůj podíl, třebas pod barvou ducha. A
kdybyste mi řekl: »Po čemto poznám, že
jestve mně tato nedokonalostÝa - pravím
vám: Když byste viděl, že osoba milova=
na není vám vněčem po vůli,to jest,žebuď
nejedna svámi podle způsobů obvyklých,
nebo sevam zdá, že miluje někoho jiného
vícenež vás, a pojímá=li vas tehdy nevole
nebo jakási poloviční nelibost, zmírňují=
cí, oslabující lásku, kterou jste prve měl,
buďte jist,že láska ta byla ještěnedokona=
la. Jakým způsobem ji tedy učinitidoko=
nalou'?Nepravím vam, nejdražší synu, jia
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něbo způsobu, lečten, který kdysi řekla pr=
votni Pravda své služebníciřkouc: »Dcero
má nejdražší, nechci, abys činila jako ten,
kdo zvedá nádobu plnouvody zpramene,
a pije,když jibyl vyňa[,a tak ostava pra=
zdna, aniž toho pozoruje. Ale chci, abys
'pinic nádobu duše své a splývajic láskou
a zanicenim v jedno s tim, koho miluješ z
lásky ke mně, nevyjímala ji ze mne, pra=
mene vody živé,—ale drž tvora, kterého mi=
[uješ z lásky ke mně, jako nádobu ve vo=
dě,-a tak nebudeš prázdna ani ty,ani ten,
koho miluješ,ale stále budete plni božské
Miiosti, a ohně nejvroucnějšiláskya. A
tehdy nepojme vás nevole aniž jaká ne=
libost. Neboť kdo miluje, ač vidi rozma=
nite' způsoby, nebo že semilovaný vzda=
[uje styku s nim, nema z toho nikdy bo=
lesti skličující, jen když vidí a siyši, že žije
v sladkých a opravdovýCh ctnostech, ne=
bot 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 toť pravidlo a způsob, jehož
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chci abyste se držel, byste byl dokonalý.
Více nepravím. —Zůstávejte ve svatém a
sladkém milování Božím.Ježíšisíadký,Je=
VIV
ZlSÍlásko.

LIST 53.

PANÍ ANEŽCE, VDOVĚ PO PANU
ORSOVI MALAVOLTIM.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdražší dcero v Kristu
sladkémJežíšiJá Kateřina,s[užehniceao=
trokyněsíuhů JežíšeKrista, píšivám vdra=
hocenné Krví jeho, přejícsi tě viděti spou
tanu poutem božské lasky. Pouto to dr
žeíoBoha Člověka přihitaa prv'ikovámana
dřevě nejsvětějšího kříže,- nehot hřeb ne=
byl hy ho udržel, kdyby laska ho nebyla
držela. Toťono sladké pouto, jež víže duši
s Bohem a jímž spíýva v jedno s ním, ne=
hot láska sjednocuje.ó sladká a miíost=
má lásko, jež očišťuješduši a trháš mrak
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vlastní náruživosti smyslná a osvčcuješo=
ko rozumu hloubáním o Pravdě věčnéa
plníš paměť milostmi a dary, jež duše při=
jímá od svého Tvůrce, čímž sestává vděč=
nou a uznalouza přijatá dobrodiní,a du=
še je nasycena sladkou a milostnou tou=
hou! Odtud pravil svatý 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 povstatí se
svatou a pravou touhou a bedlívostía hle=
datí jí zmužile.
( A kdybyste semne tázala: »Kdejímohu
nalézti? <<odpovídám vám . v domě sebe=
poznání, kdež naleznete nevýslovnou lás=
ku, již má Bůhkvám;j_enžz lásky vás stvo=
řilk obrazu a podobenství sve'mu,a zlás=
ky vás přetvořilk milostí v Krví jednoro=
zeného Syna svého.Kdybyste nalezla lás=
ku a poznala, žejejbudete mítiv soběsame',
nemohla byste ho nemilovatí. A zname=
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nim, že jste nalezla lásku, a že jste ji vzňa
tá, bude, připoutáte= li se poutem lásky
na Bližního svého, milujíc ho a sloužíc mu
laskavě,- neboť to dobro a ten prospěch,
jehož nemůžeme prokázati Bohu,jest nám
prokazovati bližnímu,a snášeti s pravou
trpělivostí všecky trampoty, jichž lay se
nám dostalo od něho. A to jestznamení,
že v pravdě milujeme svého Tvůrce a že
jsme spoutání tímto sladkým poutem. Ji:
nal<bychom neměli účastenství na milosti,
ani bychom nemohli dospěti onoho cíle,
pro který jsmebyli stvořeni.Proto jsemvám
pravila, že vás toužím viděti spoutanou
poutem božskélásky. Nic jinéhonepravím.
Zůstávej ve svatém a sladkém milování
Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko.
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L-IST 5+.

, __usní; JEPTlšcE _,
Z KLASTERASVATE ANEzKy

v MONTEPULCIANO..

q Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší a nejmilejšídc'e=
ro má v Kristu Ježíši. JáKateřína, síužeb=
nice a otrokyněOPán'anašeho Ježíše Krista
a sluhův jeho, posilují tě a žehnám tobě
a píši ti v drahocenné Krví Syna Božího,
přejícsi, abys byla pravou nevěstou, od=
danou ženichovi,ozdobenou a přioděnou
ctností. Víš, nejmilejší dcero má, že nevě=
sta, když jde před ženicha,zdobí seastrojí
a zvláštěsezdobí a halí vbarvu nachovou,
aby selíbila svémuženichovi;tak chci,abys
činila i ty: abys měla _nasobě roucho [ás=
ky, bez něhož bys nemohla jíti na svatbu,
ale bylo by ti řečenoono slovo, jež pravil
Kristus o tom síužebníku , jenž přišel bez
roucha svatebního,i přikázal s[užebníkům
svým, aby byl vyhnán a vyvržen ven do

296



tmy. Nechci, ahyse to.přihodilo itohě, nej..
milejšidccro má; abys, pozvána jsouc na.
svatbu,hy[a nalezena bez tohoto sladké=
ho roucha. Ale chci a porouěim ti , abys
sije vyzdobila krumplováním, to jest sva=
tou a pravou poslušnosti,jsoucvžďy za=
chovavatclkou svéhoRadu, poddána a
poslušna představené i té nejnižší, která
tam je.Ve:mi na sectnost pokory, jež vy=
pěsti v tobě ctnost svaté poslušnosti ,- u=
znávajic dary a milosti,kterých se ti do=
stalo od něho. H[eď, abys byla nevěstou
věrnou ,-a víš, kdy budeš včrna sve'muže=
nichovi?když nebudešmilovati nikoho než
jeho. A proto nechci,aby senašel ve tvém
srdci někdo jiný než Bůh; vyprázdní je :,
všelike'sebelásky a smyslné lásky !(přihuz=
ným net>komukoliv. Beze vší Bázně o ži=
vot nehoosmrt; ale sesrdcem svobodným,
oděna jsouc tímto svatým rouchem, vy=
dej se do rukou svého Zenicha věčného,i
a do jeho vůle se vydej, abys v ni tvořila
a tvořila,co by bylo jeho cti a větší tvé clo=
hro.Jiného nic nepravim.Zůstávej vesva=
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témasíadkém miíování Božím.Ježišisíada
ký, Ježíši lásko.

List 55.

CTIHODNÉMLI ŘEHOLNÍKU
PANU VILÉMOVI, GENERÁLU

ŘÁDU KARTUZIÁNSKÉHO.

ctJménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší a důstojný otčc
v Kristu sladkém Ježíši.Já Kateřina, síu=
žehnícea otrokyně sluhů Ježíše Krista, píší
vám v drahocenné KrvíJeho a přejisivás
viděti okoupána a utopena v Krví Syna
Božího, pozoruííc, že když se pamět na=
plní Krví Krista ukřižovaného, neprodíe=
ně rozum se jme zíratí v tuto pamět, kde
nalézá Krev,v níž vidí oheň božského mí=
íování,lásku nevystihíou,smočenoua pro=
sákíou Krví, neboťz lásky Byla prolita a
nám darována. Vůle ide hned za rozus
mem, mílujíc a žádajíc sitoho, co oko ro-r
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zumu vidělo ; pročež rychle odstraňuje cit
svůj a lásku svou v lásce Krista ukřižova=
ného, kteroužto lásku nalézá v Krví, jak
bylo řečeno.Teí'\dyseduše utápív této Kr=
vi, to jest utápí a zabíjí všecku svou zka=
ženou vůli smyslnou, jež vzdoruje často
svému Tvůrci, a všelikou sebeíásku odvr=
huje od sebe a odívá se věčnou vůlí Boží,
jíž duše okusiía a již nalezla v Krví.Uka=
zujet jí Krev, že Bůh nechce než její posvě=
cení,—nebot kdyby byl chtěl co jiného, ne=
byl by nám dal SlovojednorozenéhoSyna
svého.

q Proto dobře vidí, že, co Bůh dopouštív
tomto životě na člověka,nedopouští za ji=
ným účelem.Vidí, že všecko, co má bytí,
jest od Boha,- a proto z ničeho, co ji po=
tkává, ani ze soužení ani z pokušení ani
zbezprávíani příkoříani z opovržení aniž
z čehojiného, co by ji mohlo potkati, ne=
může a nechce se rmoutití ,»ale jest spoko=
jena a má je v náležitě úctě, pozorujíc, že
přicházejíod Boha a jsou nám dányz mi=
losti k dobru, :; lásky a nikoliv z nenávisti.
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Nemůže tedy a nesmísinaříkati, protože
by.sinaříkala na své vlastní dobro, a ne=
ní obyčejem duše oděné sladkou vůlí Boží
naříkati si na nic, co by ji mohlo potkati,
leda jen na urážky Boha. Těchlituje a má
litovati, protože vidí,že seprotiví jeho vů=
li. Proto hříchjest hoden nenávisti , že není
z Boha a tudíž není ničím.Všecky ostatní
věci,mající 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
bližního pro Boha a nikolipro vlastní pro=
spěch. Ta si nevolí ani času ani stavu po
svém, ani trápení ani útěch, ale jak se líbí
božské Dobrotě, přijímá se zápalem lás=
ky.Ve všem nalézá rozkoš, neboťkdo mi=
luje, nemůže nalézti bolesti skličující.
( V bojích seraduje; pronásledován= lijest
světem, veselí se,-pocldánali jest, s velikou
radostí a trpělivostí nese bříměposlušnos=
ti,—představeným=lí, s trpělivostí shovívá
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a snáší chyby svých poddaných, všeliká
totiž pronásledováni, která by jej stíhala,
nebo nevděk k sobě, jejž by shledal u nich.
Připravuje se na smrt, aby vytrhal trní
neřesti,jako dobrý zahradník, a nasázel
ctnosti do jejich duší, konaje opravdově
spravedlnost, okořeněnoumilosrdenstvím.
Nedbá bolestí, nevyhýbá se námaze, ale
svelikou radostí jinese.Nechceztratitíčas,
který má, pro čas, jehož nemá, neboť nč=
kdy přicházejítakovéto myšlenky aboje
do srdce. Kdybys neměl te'to úzkostí a ná=
máhy prelátství, mohl bys le'pe požívatí
Boha v pokoji a klidu svém. To však či=
ní ďábel, 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 trýzni a jest nespokojen sám se sebou ,—a
tak ztrácí čas jeden i druhý; neboť času
prelátství neužívá a času klidu nemá ,-a
tak nechává přítomnostiibudoucnosti.Ať
tedy nevěříjeho zlobě, ale chopí se rázně
času, který má ,-jako činíduše oděná vůli
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Boží prve řeěenou, jež píuje za každého
počasí, jak v čas soužení, tak v čas potě=
chy; nebot jest sviečen:;vlastní sebeíásky,
z všeliké citlivosti a vášně smysíné, z níž
pramení všeckozlo a všecka trýzeň. Ne=
bot míti, co člověk nechce, tot cesta, z níž
vychází utrpení. A oděn=íijestvěčnouvůlí
Boží a nikoli svou, splývá v jedno s ním,-se
zanícenim lásky soudí o věčné vůli Boží,
vida, poznávaje a jist jsa, že Bůh nechce
nic jiného než naše posvěcení.A proto nás
stvořilk obrazu a podobenství svému, a=
bychom byli v něm posvěcení, radujíce se
a okoušejíce věčného naň patření ,-to jsme
viděíi a poznali okem rozumu v Krví Kri=
sta ukřižovaného, který Byltím prostřed=
níkem, jenž nám zjevil pravdu Otce věě=
ného. ó slavná Krví, jež dáváš život, jež
jsinám neviditelné učinila viditelným , zje=
vila jsinám hožské milosrdenství, smýva=
jíc hřích neposlušnosti poslušnosti Slova, z
něhož Krev vyšla.
4Nuže, pro lásku Kristovu, koupej te, kou =
pcjtesev Krvi,a trvejte v ustavičném bděz
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ni a modlitbě, nejdražší otče, bdč oÍ<em
rozumu. Tehdy budete bditi i nad vašimi
poddanými, ; hladu a dyehtivostí po cti
Božía spáse duší, a tak budete v ustavičně
modlitbě, to jest v ustavičně svaté touze.
To jest vám nezbytno, abyste svou spásu
uchoval ve stavu, v němžjste.)elikož vám
Bůh určil stav prelátství, nesluší vám býti
nedbalým ani bázlivým,ani jako nevědo=
mý kráčeti s očima zavřenýma. Proto vás
prosim, buďte hladov,uče se od Beránka
vykrváceného a stráveného pro nás, jenž
s takovou rozkošía hladem po cti Otco=
vě a spáse naší ěžel !(potupné smrti kři=
že.Máte tudiž vzor: neboťBůh vám uká=
zal a postavil na oči Slovo jednorozene'=
ho Syna svého a Krev, aby odstranil vše=
likou bázeň a nedbalost a s[epotu nevě_=
domostí. A pravite=liz »Jsemnevědomý a
ani sebedobře neznám, neřku=Iito, comám
činiti pro poddané,-a —odpovídám vám,
že zlačnite=li po cti Boží,to, čeho byste ne=
dosáhl sám sebou , Bůh ve vás způsobí, co
bude třeba pro Spásu vašich poddaných.

303



.: Aiějte jen hlad a touhu. Přecevšak ne=
vidím, že by bylo možno miti tento hlad
bez Krve; a proto jsem vám pravila, že si
vás přejividětiokoupánaa utopena v Kr=
vi Krista ukřižovaného. Neboť v Krví se
ztrácí láska k vlastnímu životu, ta láska
zvrácená, kterou člověk chová sám k so=
bě, která nenechává konati spravedlnos=
ti, ze strachu, abychom nepozbyii posta=
veni,nebo abychom shovívaii a líbili sevi=
ce lidem než Bohu,-nenechává představe=
ných jednati podle vůle Boží.Ani tu není
dobrého svědomí,ale dějesetak podle zá=
[ib a zdání lidských; a to právě ničilo a
ničířád. Jako když se nekárá a ustano=
vuji se představenými ne osoby bezúhonz
ne',nýbrž pochybné a nespolehlivé. Neboť
špatný prelát kazi poddané, jako dobrý
je napravuje. A to vše pochází ze sebe=
lásky. V Krví Kristově se ztrácí tato iás=
ka; a ziskává se láska nevýslovná, ano se
vidi, že z lásky nám dal život, aby vy=
koupil toto přisvoiene'dítě, lidské poko=
lení. Když člověk vidi takovou lásku , z
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v):
lásl<y čerpá lásku, a povznáSi cuta touhu
svou, aby miloval, co Bůh miluje,a nená=
viděl, čeho Bůh nenávidí. A jelikož duše
vidí , že Bůh svrchovaně miluje sve' tvor=
stvo, které jest nadáno rozumem, ve spá=
se duší rodí se její láska ,-a nezdá se, že
by se jí 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 selás:
ky |<sve'mu tělu a vydal by se rád tisíce:
re' smrti, bylo=li by třeba. Ztrácí slepotu
a nabývá opět světla, protože strhlse se=
be chmuru sehelásky a postavil tam slun=
ce božské'lásky nejhoroucnějšího milová—f
ní, jež v němstrávilo všelikou nevědomost.
A'to vše načerpal z Krve.
4 O slavná a drahocenná Krví pokorné-=
ho a neposkvrněného Beránka! Kdo bus
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? Vněm na=
le'záme Boha, to jest přirozenost Božskou
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Spojenu s přirozenosti Íidskou, nalézáme
oheň lásky, jež otvorem v boku nám zje=
vuje tajemstvi srdce, ukazujíc, že oněmi
mukami konečnými nemohl tu míru lásky
ukázati,v nížtouha avůle jehobyla větší,
protože se nedala srovnati jeho konečná
trýzeň s nekonečnou láskou. Nuže nevá=
hejme již, nejdražší otce ,—ale s dokonalou
bedlivostí v tom mžiku času , který vám
Bůhponechal,azv[áště nyni, kdy nastává
doba kapitulu, kdež se lépe vidí chyby,
zasadte seo to, abybyly potrestány; aby
úd porušený a zkažený nenakazil zdra=
vého , konaje spravedlnost vždycky smi=
losrdenstvim. A nepočinejte si [ehkomy=
s[ně,ale hledejte a pátrejte po pravdě skr=
ze osoby spolehlivé a svědomité. A cojest
vám konati, konejte vždycky po úradě s
Bohem, to jest skrze-svatou modlitbu, a
potom podle rady lidské kterávšakje ta=r
ké Boží,dobrých a milých služebníků Bo=
žich. A vždycky je mivejte sobě po boku,
aby byli zrcadlem řehole.A nade všecko
ostatni vás prosim,dbejte toho, aby byli
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Ustanovení cíohří přeVor'ové,ahy to Byly
osobyctnostné a schopnéříditiJsouť mno=
zí, kteří jsou dobří o sobě, ale nejsou do:
břík správě; a tak se kazí řehole,-a nao=
pak sezasena pravují. N aleznete=íiněkte=
ré dobré, ponechejte je. Jen Bezbázně, pro
lásku Krista ukřižovaného! Jsem jista, že
okoupete=íi se v jeho Krví zanícením íás=
ky a utopíte=íi v ní všeíikou vlastní vůli
a zničíte ji tak ve věčné vůli Boží, kterou
naleznete v Krví, učiníte to i vše ostatní,
čeho bude třeba pro vás i pro ně.
( Nic jiného nepravím. Promiňte mé nevě—
domosti. Zůstávejte ve svatém a sladkém
milování Božím.Ježíši sladký,.Ježíši lásko..

LIST 56.

BRATRUŠIMONQVI z CORTQNY,
z ŘADU BRATRÍKAZATELU.

( Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. —Nejdražší sýnu v Kristu
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sladkém Ježíši,.„láKateřina, služebnice a
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši vám v
drahocenné Krví jeho, přejícsi vás viděti
okoupána a utopena v Krví Beránkově,
abyste jako opilý běžel do pole bitcvní=
ho a bojoval jako udatný rytířproti dá=
blu , proti světu a proti vlastní křehkosti,
se světlem nejsvětější víry a s nevýslovnou
láskou, vždy maje zalíbení vboji.Ale věz=
te, že bojovati a dobýti vítězství nebylo
by nám možno„kdybychom nemělisvětla
nejsvětější víry,—ani světla bychom nemohli
míti, kdyby s oka našeho rozumu nebyla
sňata hlína všelike'náklonnosti pozemské
a stržen mrak sebelásky; neboť to jest ten

zvrácený mrak, jenž nám ve všem 9dní=
má každé světlo duchovně i časně. Casně
tím,že nám nedopřává poznatinaši křeh=
kost a nepatrnou pevnostastálost světa;
ani jak tento život jest marný a vratký ,
ani klamy dáblovy, jak skrytě nás klame
těmito věcmi pomíjejícími, a zaěasté pod
barvou ctnosti. -—Duchovně tato slepota
nám nedopřává poznati a .posouditi do—
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hrotu Boží, ale často to, co Bůh nám dá=
vá [<našemu dohru, vykládáme si nao=
pak,- a to vše se nám stává, ježto v jeho
tajemstvích nehíecííme '( jeho zanícenosti,
ani sjakou láskou nám je dává, ale jako
slepí nevnímáme nežíi skutek.
( Někdy na nás Bůh dopouští, abychom
byli pronásledováni světema aby senám
dělo Bezprávíod tvorů nebo byla nám na
ložena nějaká poslušnost naším předsta=
veným; a my nehíedíme !(vůli Boží, jež to
činípro naše posvěcení, a nesoucííme, jeho
vůli, která to z lásky na nás dopouští, ný-h-—
brž soucíímevůli lidí atak upadáme čas=
to do mrzutostí sesvým bližním a dopou=
štíme se mnoha chyb a nevědomosti pro=
ti Bohu i jim. Co jest toho příčinou? má=„
lo světla. Neboť sebeíáska pokryla zorni=
ci oka nejsvětějšívíry. Proto jsme=íi v těž=
kostech, které nám ďábel působí, a je=li
tato slepota tehdy v našemoku, přijímá=
me=liten klam,i přijdou=íiony těžkosti a
myšlenkydo srdcešalbou ďáblovou, tehdy
mysííme,že jsmeod Boha zavržení. A tím
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upadneme ve zmatek mysli; a odtud za=
necháme konání modlitby, jako bychom
senezdáíi milými Bohu; upadneme v roz=
mrzeíost a Budeme sami sebou nespoko=
jeni. Proto i poslušnost nám Bude těžkou,
a opouštěti budeme celu a zamilujeme si
ve společnosti.A to všecko,i mnoho jiných
nepřistojností, se nám stává, že jsme ne=
strhli |<zemi mrak své sebeíásky, ani du=
chovně ani časně,-- proto nepoznáváme
pravdy a nekocháme setaké v křížis Kri=
stem ukřižovaný/m.Avšak tím způsobem
nebyli bychom tecíy rytířizmužiíými a ne=
Bojovali Bychom proti svým nepřátelům
pro Krista ukřižovaného, ale byli Bychom
Bojácni a děsiíi Bychom se svého víastní=

ního-stínu.
ctCeho jest nám tedy třeba? jest nám tře=
ba Krve; v této Krví Kristově nalezneme
pevnou naději, jež nás zbaví všeíikéBáz=
ně otrocké; a nalezneme živou viru, za=
koušejíce, že Bůh nechce než naše dobro.
A proto nám dal Slovojednorozene'hoSy=
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.Tím tedy duše poznává a živou
vírou se toho drží, že Bůh nedopustí dá=
blům,aby nás obtěžovali více,než bychom
snesli ,—ani světu, aby nás soužil více, než
bychom byli schopni pojmouti; ani předa
stavene'mu,aby na nás kladl většíposluš=
nost, nežli bychom unesli.
( Stímto sladkým a slavným světlemne=
upadnetev rozmrzelost ani ve zmatek pi*o
nějaký boj; a nebudete se vzdalovati ce=
ly, ani vybíhati do společnosti lidí, ale
budete „objímatikříža nezahodíte zbra=
ně modlitby ani jiných cvičebduchovních.
Ale pol<ořujese svému Tvůrci,budete mu
přinášeti pokorné a ustavičně modlitby;
a ani v čas boje ani v čas klidu a vůbec v
žádný časnezmírnítekroku; nýbrž s pílí a
bez nedbalosti nebo zmatku budete slou=
žití Bohu a zachovávati svůj Rád v prav-_;
dě. Co toho bude příčinou? světlo nejsvě=
tějšívíry, jež jste nalezl v Krví. Co jest při=
činou světla? láska l<žhoucímu milování,
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jež jste nalezl v Krví. Neboť :; lásky běže=
ío to sladké milostné Slovo na potupnou
smrt kříže;a žár Božskélásky zničil a strá=
vií tmu sebeíásky, jež stíniía oko, aby ne=
vidělo. Proto nyní vidí a vidoue miluje a
miíujíc bojí seBoha a slouží svému bíižní=
mu. A tak se nyní staí zmužiíým rytířem
a Bojuje se štítem víry a zbraní lásky, jež
jest dýkou dvousečnou, nenávisti totiž a
lásky, lásky k ctnostem a nenavisti k ne=
řestia vlastní smyslnénáruživosti. A jako
zamilovaný kochá se v křížia v tom, že
utrpením získává ctnosti, híedaje sezaní=
cením lásky cti Božía spásy duší. Kde na=
lezl tuto svatou touhu? v Krví. —Jiným
způsobem byste ji nemohl nalézti.
1 Proto jsem vám pravila, že si vás přeji
viděti okoupána a utopena v KrvíKrista
ukřižovaného ,—a pravím v-ám, že tehdy
budete míti jméno a já znovu-naíeznu sy=
na. Nuže koupejte a ztápějte se v Krví;
bez rozmrzelosti a zmatku. Nic jiného ne=
pravím. Zůstávejte ve svatém a sladkém
milování Božím.Ježišisíadký,]ežíši lásko.
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LIST 57.

, PANU MATOUŠOVI, ,
SPRAVCI DOMU MIULOSRDENSTVI

v SIENE.

< Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké [\Áarie. —Nejdražší synu v Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši vám v
drahocenné Krví jeho, přejícsi vás viděti
zrcadlem ctností, 'ahyste'v pravdě vzdáz
vai slávu a chválu jménu Božímua abys=
te přinášel užitek předně sám sobě, potom
sve'muhíižnímu, a to jak příkladem sva=
te'ho a počestného života a naukou sío=
va, tak pokornými a ustavičnými a věr=
nými modlitbami. Považte, že jest to dluh,
jehož Bůh zde na vás žádá ,-niěeho nechce
než květ slávy a chvály svého jména ,—a
naším,chce,aby bylo ovoce a užitek. Nu=
že, odpovídejme zmužiíe na tuto velikou
lásku, a jelikož Jemu nemůžeme přinésti
nějakého užitku, obraťme sena toho, ko=
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ho vidime, že on veími miíuíe,totiž na.sve'=
ho bližního. Na tom spočiňvšecka naše pe'=
če; &.ničeho nehledejme, než íísti duše pro
čest Boží.A kam půjdeme jisti ten síadký
pokrm? í<estoíu nejsvětějšiho kříže,s rozz
košisnášejíceboíestiamuka, bezpráví, po=
tupy &výčitky, abychom mohíi jisti ten
slavný pokrm. Leč nevidim, že bychom jej
mohli požívati,aniž bychom prveneziska=
íi pravých opravdových ctností. A proto
jsem vám pravila, že sivás přejividěti zr=
cadíem ctnosti,—o to se tedy, prosím vás,
přičiňuíte.Více zde nepravim.
:; Posiíám vám privilegium dame' buííou
papežskou, odpustků, které jsemvyžebra=
la pro sedm &sedmdesát osob. .. Zůstá=
vejte ve svatém &sladkém milování Bo:
žim.._]ežišisladký, Ježíši lásko.
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LIST 58.

„ SESTŘE QHRISIQFOŘE, ,
PREDSIAVENE KLASTERA SVATE
AN EZKYv MONTEPULCIANO,

.! Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. - Nejdražší clcerov Kristu
sladkém Ježíši. Já Kateřina, služebnicea
otrokyně sluhů Ježíše Krista, píši tobě v
drahocenné Krví jeho, v touze, abych vi=
děla tebe i ostatní následovati šlépěíínaší
matky, slavné svaté Anežky. A o to vás
prosím a chci,byste následovaly nauky a
způsobů jejich.Víte, že vždycky vám dáz
vala nauku a příklad _pravépokory. To
právě byla její základní ctnost. A nedi=
vím se tomu; mělať to, co má míti nevě=
sta, která chcenásledovati pokory svého
ženicha.Měla tu lásku nestvořenou,íežu=
stavičně hořela a sžírala v jejím srdci ,—by=
la pojídatelkou a chutnatelkou duší.Stá=
le si hleděla. bdění na modlitbách ,—a ne:
byla by jinak_měla ctnosti pokory, neboť
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není pokory bez lásky ,—nebot jedna živí
druhou.
<Víte,co bylo polmutkou, která ji přive=
dla k dokonaléa opravdové ctnosti?svo=
bodné dobrovolné svleěení, jímž sezřekla
sebe i statků světa, nechtějíc míti ničeho.
Dobře pozorovala slavná tato panna, že
jmění časné přivádí člověka k pýše; jím
ztrácí nepatrnou ctnostprave'pokory, do=
spívá k sebelásce, ochabuje v zanícenosti
lásky ,—ustává v bdění a modlitbě. Neboť.
srdce a cit, jenž jest pln země a sebelásky,
nemůže se naplniti Kristem ukřižovaným,
aniž okoušeti pravých a sladkých modli=
teb. To pozorujíc sladká Anežka, svléká
sesesebe a odívá seKristem ukřižovaným.
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 nevslušímíti, co
jest otcovo, ježto jst_ešly za Zenicha, ale
držeti a míti,co jestZenicba věčného.Va=
šeho otce jest vlastní smyslnost, již máme
opustití , když nastala doba rozdělení, a
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násiedovati ženicha a míti jeho poídad.
<Jaký byl poklad Krista ukřižovaného?
Kříž,potupa, bolest, muka, spííá'ní, hany
a výčitky,dobrovolná chudoba, hiad po
cti Otcové a naší spáse. Pravím, že bude=
te=ii sedržeti toho pokladu silou rozumu,
puzene'hoohněm Lásky,dojdete ctností o=
něch, o nichž jsmemluvili; budete pravý=
mi dcerami své matky a nevěstami bed=
[ivými a nikoliv nedbalými; a zasloužítc
si býti přijatý Kristem ukřižovaným ,—jeho
milostí se vám otevře brána života trva=
lého. Více nepravím. - Ztápějte se v Krví
Krista ukřižovaného. Vzchopte se s pra=
vou bedlivosti a sjednocenosti. Budete=ii
spjatya nikolivrozdělenymebudeanidá=
bla ani tvora, jenžby vám mohl uškoditi
nebo vás zbavitivaší dokonalosti. Zůstá=
vejte ve svatém asiadke'm milování Božím.
Ježíši sladký, Ježíši lásko.



LIST 59.

PANU PETROVI, KNĚZ'I
v SEMIGNANO.

Viv( Jménem Jezise Krista ukřižovaného a
sladké Marie. Nejdražší otče pro úctu _k
oné Svatosti, jejímž jste přisluhovateíem.
Ja Kateřina, služebnicea otrokyně sluhů
Ježíše Krista, píši vám v drahocenné Kr=
vi jeho, přejícsi vás viděti nádobou vy=
volenou, nosícíjméno Kristovo, a abyste
sezanícením a touhou věnoval svůj život,
usmiřovaní sebe s naším Tvůrcem, a čío=
Věkas člověkem. Neboť mate tak činitia
jste k tomu vázán. A myslím,že nečinil:
li byste tak, dostalo by se vam velmi vec
[ikéhoa tuhého pokaraní od Boha.Buďte,
buďte zrcadlem ctnosti ,—a pozorujte svou
hodnost, nebot Bůh svým milosrdenstvím
postavil vás v takové důstojenství,jakým
jest býti služebníkem ohně božské lásky,
to jest Těla a Krve Krista ukřižovaného.
Považte, považte, že přirozenostandělská
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ťiemá tal< vysol<ěhocínosti.Vizte, že v ná=
dobu duše vaší vložilsvé slovo. Vizte clo=
bře, že mluvě vosobě Kristově máte moc
posvěcovati onu nejsladší Svátost _;proto
dlužno vám ji nositi s největšímohněm lá=
skya s čistotou myslii těla a sesrdcempo=
kojným, vyhoštuje všecekhnět a nenávist
z duše.
qAch, ach, kde jestčistota sluhů Syna Bo=
žiho? Považte, že jako vy požadujete ěis=
toty kalicha, který má býti nesenk oltá=
ři,a nechtěl byste ho, kdyby byl špinavý,—
tak považte, že Bůh,svrchovaná a věčná
Pravda ,žádá duše vaší čistéa prostěvšeli=
ké skvrny smrtelného hříchu,a zvláště hřía
chu nečistoty. - Ach, nešťastná duše má!
Dnešního dne viděti pravý opak té čisto
ty, kterě Bůh žádá; neboť nejen že nejsou
chrámem Božíma nenosíohnějeho Slova,
ale stávají se chlěvema místem prasat a
jiného dobytka, nosíceoheň hněvu, nenáa
vist, zášti a zlomyslnost v domě duše sve.
Neboť přechovávají u sebeprasata, tojest
nečistotu, jež neustále se válí uvnitř jako
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prase v hahně. Ach, jaké to hanha, ví=
děti,že Pomazaní Kristovivydávajíse ta=
kové bídě a nepravosti! A nemají v úctě
stvoření, —jsout'. stvořeni k obrazu a po=
dohenství Božímu, —ani Krve, kterou jsou
vykoupení, ani svédůstojnosti, již dostali
ve svatosti, dané jim z milosti a nikoli :;
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 přijde chvíle smrti, jíž nikdo se
nemůže vyhnouti, ukáže zajisté, že viděl,—
a tehdy to člověkzpozoruje. Každá vina
totiž bude ztrestána a každé dobro od=
měněno.Nato nepomysíí pošetiíci, kteří
nevidí, že Bůhjest nad nimi.A já pravím,
že Bůh vidí do nitra srdce ,—můžeme se tu—
díž ovšemskrýti oku tvora, oku Tvůrcovu
však nikoliv.
( Ach, což jsmedobytek neho hovada?
Věru, pozoruju, že jsme;nikoli codo stvo=
ření a bytí, jež dal nám Bůh, ale podle
špatné náklonosti naší, neboťbez jakékoli
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uzdy rozumu dáváme sevěstionou strán=
kou smyslnou a jdeme za ní, libujice si v
hrubých a marných zábavách ahoníme se
po rozkošíchsvěta naduti pýchou. A pý=
cha tak povyšuje srdce pošetilcovo, že se
jí dává ovládali a nechcese pokořiti ani
Bohu ani člověku. Pročež stane=li semu ně-=
kdy křivda, bud smrtí nebo jinými věcmi
časnými, pro svou pýchu nechce se poko=
řiti a odpustiti sve'mu nepříteli, ale chce
ovšem, aby největší viny a křivdy, ktere'
spáchal Bohu, byly mu odpuštěny. Klame
se však, neboť jakou měrou měříjine'mu,
bude naměřeno i jemu.“
( Nechci tedy, abyste i vy byl z takových,
ale chci, abyste udatně byl nádobou pla
nou lásky a milování a zanicení. Neboť
velmi se divím, že někdo vám rovný mů=
že chovati nenávistj když vás Bůh vyve=
dl ze světa a učinil pozemským andělem
v tomto životě mocí svátosti ,-a vy sesvou
chybou Vple'táte do světa. Nevím, jak se
odvažujete sloužitimši.Proto vám pravím,
že zůstal=li byste zatvrzele v nenávisti a
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ostatních svých chybách - musíte čekatí
soud Boží, jenž by přišelna vás. Pravím
vám: dosti již tolikénepravosti! Naprav=
te život svůj a pomyslete, že musíte zemří=
ti a nevíte kdy. Koupejte sev Krví Krista
ukřižovaného ,—a nepochybuji , že popa=
tříteeíi na Krev tohoto Beránka, vy_hos=
títe ze Svého srdce a cítění všelikou bídu
a zvláště nenávist. O to vás žádám pro
milost a milosrdenství; a chci, abyste uči=
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
se keKristu ukřižovanému, jenž vás přijme
dobrotivě, chcete=íi jen. A pomyslete, že
kdybyste toho neučinil, padí by na vás
ten ortel, jenž byl vynesen nad oním síua
žebníkem nešíechetným, kterému sedosta=
ío takového milosrdenství,že mu byl od=
puštěn veliký dluh jeho u pána, a potom
služebníka sve'munechtěl prominouti ne
patrné částky,ale svrhl si ho pod nohy a
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chtěl íeí zardousíti, i zvčděvto pán, prá
vem odvoíal svémilosrdenství, jež mu byl
prokázal, a učinil nad ním soud, přika=
zav s[užebníkůmsvým,aby ho svázaíi na
rukou i na nohou a by byl vržen do tem=
ností zevnitřních.Nemyslete, že by sladká
božskádobrota dobréhoJežíšepodávala
toto podobenství pro jiné než pro ty, kteří
žijí v nenavisti s Bohem i s bližním svým.
Nechci tedy, abyste ještědéle čekal tohoe
to potrestání ; ale chci, abyste milost—den:
ství, jehož sedostalo a dostává vam, sdí=
[el se svým nepřítelem; neboť iinak byste
nemohl míti účasti na milosti Boží a byl
byste zbaven patření naň.
( Vícenepravím. Odpovězte mio svemú
mysluavůíi. Zůstáveíte ve svatémasíad
kém milování Božím. Ježíši sladký, Ježíši
lásko.
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List óo.

NĚJMENOVANÉMU LAIKOVI.

4 Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a
sladké Marie. _Nejmiíejšía nejdražší bra:
tře v Kristu sladkém Ježíši. Já Kateřina,
služebnicea otrokyně Boží,píšivám a po=
siluji vás v drahocenné Krví Syna Božího,
přejícsivás viděti pravým služebníkemJe=
žíšeKrista,zachovavatelem jeho přikázá=
ní; nemůžet nikdo míti života Milosti,ne=
níaíi jejich píniteíem. Chci tedy, nejdražší
bratře, abyste otevřel oko rozumu k po=
znání sebesama, a poznával, že nejste,[e
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
na naše vykoupení,jen aby smylaspáchán
nou vinu hříchu. , jak hrozný jest hřích 
a odporný Bohu, když ho nenechal bez
trestu a vykonal zaň spravedlnost a po:
mstu na svém těle! Byl by věru bídný u=
božák, kdo by nechtěl pomstíti hříchu.
.:Prosímvás tedy, nejdražší a nejsladšíbra=
tře, abyste vzal ona dvě křídla, která vás'
uschopní zachovávati přikázání Boží, a
až dosáhnete přikázání, povznesou vás k
životu trvalému : jsou to nenávist a od=
pork hříchu a vlastní sebelásce (z níž se
rodí všeliká neřest), a to, abyste byl mi:
lovníkem ctnosti. A ctnost miluje, proto
že vidí, jak jest mu nezbytna ,-vidí, že Bůh
chce,aby byl milovníkemctnostia'opovr
hovatelem neřesti.ó jak vám bude sladu
ko, míti tuto ctnost, ježvás zbaví otroctví
ďáblova a daruje vám svobodu ,—zbaví vás
smrti a daruje vám život; zbaví vás tmy
a daruje vám světlo!A naopak hříchu
vádí člověka clo všech běd.
; Velmi jest sepřičiňovati, a nedopouště
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ti se již nedbalosti po ten mžík času, jenž
vám a celévaší rodině zbyl; sesvatou be
dlivostí. Prosímvás pro lásku Krista ukři
žovaného, budiž oko vaší duše v každém
vašem konání namířenok Bohu.ó ,jakou
rozkoš a radost pocítí duše vaše, až při
jde čas,kdy bude povolána prvotníPrav-r
dou, a vy seznáte,že jste v průvodu ctnos
sti,podepřen o hůl nejsvětějšíhoKříže,kde
jste si osvojil svatá přikázání Boží!A u
slyšíte ono sladké s[ovo přisvém skonání:
»Pojd,požehnaný synu můj,a vládní kras
[ovstvím nebeským , neboť jsi s bedlivostí
odvrátil cit a touhu od přizpůsobování se .
světu a žil jsi a pěstoval svou rodinu ve
svaté bázní předemnou. Nyní ti dávám
dokonalý odpočinek, neboťjsem odpíaa
titeíem všech vašich námah , jež jste pro
mne podstoupili“
<Již nic více nepravíme, nejdražší bratře
můj, lečže prosím prvotní věčnouPravdu,
aby vás naplnila svou věčnoua nejsladší
milostia vedla od ctnosti k ctnosti, byste
bylodhodíán dáti život za ni.Zůstávejte
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ve svatém a sladkém milování Božím.Je=
žíši sladký, Ježíši lásko.

LIST 61.

PANÍ ANEŽCENDOVĚ POPANU
ORSOVIMALAVOLTIM.

.;Chvaíenbudiž naš s[adkýSpasiteíÁ/ám,
nejdražší a nejmilejšícicero,paní Anežko
a ostatní dcery, já Kateřina, neužitečna
služebniceJežíše Krista, píšisláskou a tou -
hou —rozpomínajíc se na slova, jež pravil
Kristus: »S toužebností jsem toužila —vi=
děti vás spojeny a přetvořeny v one' do=
konalé a nejvroucnější lásce. Jako činila
ona zamilovaná apoštolka Magdalena,
v níž Bylo tolik one' nejvroucnější lásky, že
nedbala o žádnou věc stvořenou. nej=
milejšídcery mé, učte se od této naší sva=
té panny Anežkyl) svaté pravé pokoře;
1)Z Montepuiciana, kde dlela píšíc tento list, sv.
Kateřina.
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neboť vždycky sebou zlu—dala,podrobujíc
se každému tvoru proBoha, vděčně uzná-=
vajíc, že všecka milost a ctnost jest od Bo=
ha ; a tím udržovala v soběctnost poko=
ry. Pravím, že píanuía také ctností lásky,
stále usiíujíco čestBožíaspásu tvorů, stále
se obětujíc v modlitbě s láskou šíechetnou
a štědrou ke každému tvoru ,-a tím uÍ<a=
zovaía svou lásku k svému Tvůrci. Jinou
ctností byla ustaviěná její bedliVost a vy=
trvalost,- neustaíať nikdy ani pro ďábla
ani pro člověka v ctnostném životě.
4 © nejsladší panno, jak sesshodla s o=
nou zamiíovanou učedníciMagdalenou!
Neboť, dobře=íi vidíte, nejmilejšídcery,
Magdalena se pokořilaa poznala sama
sebe,—a proto spočinuía s takovou láskou
unohou našehosladkého Spasitele./\ pra=
víme=íi,že mu dala najevo lásku , vidí=
me to dobře uvonotio svatého kříže, ne=
bot se nebojí Zidů, ani se nebojí sama o
sebe,ale jako pominutá běžía objímá kříž.
Není pochyby, že, aby viděla svého Mi=
stra, dává sezapíaviti Krví.Opájí sepak
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láskouMagdalena na znamení,žejcstzpi
ta svým Mistrem. Ukazuje ji na jeho tvo=
rech, tak ěiniía po svatém vzkříšení,když
kázaía v městěMarsiíií. Pravím také, že
měla ctnost vytrvalosti; _ato jsi ukázala,
nejsladšíMagdalenokdyž jsihledala své=
ho nejsladšího Mistra, a nenacházejícho
na místě, kde jsi ho položila, ó miláčku
Magdaleno, ty ši iš,-neměíaťjsisrdce, ano
bylo uloženo 5tvým nejsíadším Mistrem
a naším sladkým Spasitelem. Ale poja=
las dobrou myšlenku, abys nalezla svého
sladkého Ježíše; neboťty vytrvávaš a ne=
ustáváš ve svém převeíikémbolu. ó, jak
činíš dobře! Neboť ty vidíš, že právě vya
trvaíost ti dá nalézti tveho Mistra.
4 Nuže vidite, nejdražší sestry me',jak se
tyto dvě nejmilejšímatky a sestry spolu
shodují.Proto vás prosím a porouěímvám,
vejděte do toho přesvatého středu, neboť
stojíce v tomto svatém středu, skterékoli
strany chcete, všude nacházíte ctnost ; a
tehdy budete spoutany, že nebudete moci
uniknouti,abyste nebyly spoutány. A zec
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jména vam; paní Anežk'ojcícero má, oří
'í<azuji,abyste se připoutaía |<té sv.panně
Anežce. Pozdravte a požehnejte od Kris
sta i ode mne paní Rainieru ,-a všecí<yo
statní médcery mi požehnejte; a pozdra
vujte mi Kateřinu Ghetovu tisíckrát ode
mne; a od Aleksiei ode mne všecky.Včz=
te, že se nám chce říci: »Uděíejme si žde
třistánky,“ neboťvěrujest nám jakovrá'
jis těmito přesvatými pannami; a Bývají
námi tak zpity, že nám nedají odejíti, a
opíakávají vžcíynáš odchod. —Dostaly

. jsmevaš dopis. Požehnejte dceru mou Ka=
teHnu a rcete jí, at prosí Boha, aby ji nan
plnit ctností, ať jest hodna býti z těchto
svatých žen. Buďte pozdraveny všechny
od JežíšeKrista a od nové jeho choti a ne::
včsty.
q (Ja-Cecca jsem skoro již jeptiškou, ne=
hot začínám úsiíovnězpívati hodinky stěm
mito s[užebnicemi Ježíše Kristař)

1) Dodatek Františky Gori, která diktovaný [ist
píše.
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