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Bernardia Bessa: Liber de Laudibus
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Analecta franciscana tom. III.-pag. 666 aeq. [Ber

nard & Bessa etc. str. atd.]

Bernardia Bessa:Catalogus generalium Ministro
rum Ordiuis

Minorum.

Analectucit. tom. III. pag.

693 seq. [Bernard a Bessa Catalog. str. atd.]

Chronica Fratris Jordani a Jano 0. F. M.
Analecta cit.. tom. I pag. ] seq. [Jordan n. atd.]
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Analectacit. tom.I. png 217
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Analecta cit. lom. I. pag. 279 seq. [Chronica
anonyma str. atd.]
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cana dn Mons. Leopoldo Amuni. Roma 1889. [Fioretti str. atd.'|
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str. atd.|
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lates fol. etc.]')
Století XVI.:
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Historia Seraphica a Fr. Henrico Sedulio Con
cinata.

Antverpiae MDCXIII. [Sedulins str. atd.]

Století XVII.: Annales Minorum
auctore Fr. Luca Wadding 0. M.
Lugduni MDCXXV. tom. I, [Wadding a atd. n. atd.)
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nologia str. atd.]
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Neapoli1650. [Chro
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Editio De La Haye 1641.

[Opnscula str. aul.]

Století xvm. : Acta Sanctorum.

Tom. II. Octobris fol. 545 seq. Ant

verpiae MDCCLXVIII. [AL 88. str. aul. vel. n. atd.]

Chalippe,Das Leben des heil. Franciscus
Assisi

von

(překlad z francouzského stejnojmennéhodíla z roku

1720). Regensburg 1856. [Chalippe str. atd.]

Století XIX.:

Panňlo,Geschichte des h. Franciskus und der
Franciskaner

(německýpřeklad vlašskéhodíla z 1874).

Munchen 1883. [Panňlo str. atd.]

ChristenBernard, Leben des h. Franciscus
Assisi.

von

Insbrnck 1899. [Christen str. atd.]

cnerance,Der heilige Franciscus

von Assisi

(německý překlad stejnojmenného dila irancouzského). Ein
siedeln 1885. [Ohel-aneb str. atd.]

Chavinde Malan, Geschichte

des

h. Franciscus

V011 Assisi (německý překlad díla francouzského). Mun
chen 1844. [Chavin de Mnlsn slr. atd.]

Piccolomini,
Feierliche Erhehung der irdischen
Uberreste des 11. Franciscus von Assisi.
Landshut 1844. [Piccolomini str. atd.]
_

') Kdo pouilvlno jiného vydání ne! toho, vždy poznamenáno.

Stoletíxxx.: Ozansm,Italiens Franclskaner-Dichter
Jahrhunderts.

im XIII.

(Německýpřeklad francouzskéhodíla).

Můnster 1853. [Ozsnam str. atd.)

Lo Monier,Nuova istoria di San Francesco d'Ao
sisi

(Vlašský překlad : franctiny). Assisi 1895. [Le Monier

su. atd.]

Prudemno, Francesco d'Assisi e il suo secolo.
Napoli 1893. [Pmdenzano str. atd.]

SabatierPaul, Vita di S. Francesco

d'Assisi (Vlasský

překlad stejnojmeného dila francouzského). Roma 1896. [Sa

baiier str. atd.]

Heimbucbor,Die Orden

und

Kongregationen.

II. Band IH. Abscbnitt pag. 264 seq. [Heimbucher sir. atd.]

P. Barnah'a'd'Alsazis,Porziuncola
S. Maria

degli Angeli.

ossia

Storia

di

u. edizione(Vlasskýpřeklad

: trančtiny). Foligno 188%.[Barnabs d'Alsazia str. atd.]

jařcdmluvaý
Před několika lety vyjádřil se v Praze známý církevní hodno
stář: „Pánové nemohu si vysvětliti, proč o svalem Františku z Assisi,
který je přece světcem lidovým a za dnešní doby, kdy o rozře
šeni palčivé otázky sociální tolik se pracuje, zvláště vystupuje
v popředí. u nás v Čechách dosud tak málo víme. Ještě méně
si však dovedu vysvětliti. že právě ti, kteří jsou duchovními
syny toho velikého světce — a jest jich v našich zemích českých
tolik — nepostarali se dosud o to, aby v českém jazyku byl vy
dán obšírný a důkladný životopis velikého světce z Assisi. Po
dívejme se jen na Němce, Francouze — o Vlaších ani nemluvím
— jak bohatá jejich literatura 0 svatém Františku. A my —
hanbím s'e — kromě malých několika spisků, nemáme ani jedi
ného řádného životopisu....“
-— V tom smyslu mluvil onen
hodnostář ještě chvíli.
Táži se, zda nepromluvil čirou, ryzí pravdu? Jsou snad
přehnaná jeho slova, příliš přísný jeho soud? Nikoli. Každý ctitel
svatého „serafa z Assisi“ řekne, že mu promluvil z duše.
A co také máme v naší drahé mateřštině o svatém Fran
tišku? Když roku 1882 byla po celé cirkvi svaté slavena sedmi
stoletá památka jeho narození, jak krásná příležitost se tu na
skytala k vydání obsáhlého životopisu. Než nestalo se nic, Bohu
ta'-budiž žalována. Jedinou, čestnou vyjimku činí nyní již zesnulý
vldp. P. Jan Křtitel Votka. Horlivě chopil se péra a vydal
krátký sice, ale velmi zajímavý životopis pokorného „žebráka
z Assisi“. S jakou radosti byl od lidu přijat, nemusím ani podo
týkati.
Životopis ten jistě také znal výše citovaný hodnostář cír
kevní & přece je nespokojen, přece tvrdí. že my Čechové o veli
kém svatém Františku velmi málo víme. Právem si stěžuje, že
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potřebujeme ohšírného, spoluvšak důkladného životopisu „serafa
z Assisi“, abychom. chtějíce o něm něco věděti, nemuseli se stále
utikati k pramenům cizím.
Již tehdá (byl jsem právě bohoslovcem), když jsem slyšel
zcela nepředpojatá & v nejlepším úmyslu pronesená slova onoho
církevního hodnostáře — věru vděčen jsem mu za ně — uminil
jsem si. že seč mé slabé síly budou příčinim se o sepsání živo
topisu sv. Františka v české řeči. Tím více jsem se k tomu cítil
zavázán. poněvadž. ač nehoden, jsem duchovním synem téhož
světce. Hned jsem začal s přípravami k provedení předsevzatého
úmyslu. Roku 1897, kdy jsem byl vysvěcen na kněze, dal jsem
se do práce. Velmi vhod při obtížné práci mi přišla okolnost,
že jsem byl ustanoven jako výpomocný kněz v Praze. Přiznávám
se upřímně, že se mi nováčkovi naskytaly mnohé obtíže. Neměl
jsem ku komu bych se o pomoc a radu uchýlil a tudíž jsem byl
odkázán z počátku jen na sebe.
Poněvadž jsem měl po ruce jen málo a to novějších pra
menů — o starších jsem málo věděl - měl jsem původně v ú—
myslu do češtiny přeložiti pěkný životopis sepsaný členem ctiho
dného řádu OO. Kapucinů, P. Cherancě. Než brzo jsem upustil
od svého úmyslu. K čemu překlad. pomyslí! jsem si, lépe zvolna
pracovati na samostatném díle. Řizením Božím zajisté se stalo,
že jsem si začal dopiSOvatí s jedním mým řeholním spolubratrem
v Italii, jehož pomocí jsem se dostal v držení všech nejstarších
pramenů. jaké vůbec o sv. Františku máme.
Tím povzbuzen, začal jsem psáti životopis samostatný. Ně
kolik měsíců uplynulo. než jsem si upravil půdu a ustanovil se
na cestě, kterou se budu ubiratí. Časem narazil jsem na pře
kážky, že jsem již byl malomyslný. maje za to, že nic nepořídím.
než zase povzbuzen, pracoval jsem dále. Podařilo se mi přemoci
první obtíže a pak již práce rostla, zvolna sice ale k mému uspo
kojení.
Když můj úmysl poněkud vešel ve známost, dostávalo se mi

z různých
stranpokynů
a rad,byljsemum

žité pro mne spisy. že jsem byl tím nadšena pro věc zcelafiza
ujat. Nic již nebylo s to od pojatého úmyslu mne odvrátiti. Celá.
tři leta jsem denně pracoval, mnoho se nalopotil. než když jsem
před sebou viděl dílo čítající v rukopise přes půldruhého tisíce
stránek. cítil jsem se dosti odměněn. V duchu jsem děkoval do
brotivému Bohu a svému sv. Otci Františku, že mně dopřáli
provésti to, co jsem si umínil.

Hl.

Kde jaký pramen mi byl přístupným, vše jsem prozkoumal.
Sbíral jsem z různých spisů vše důležité, ovšem snad mn'ě ještě
mnohé ušlo, čemuž ani jinak nemůže býti, 'pováží-li se, že jsem
byl sám & mlád a že pramenů cizojazyčných o svatém Františku
tolik. Než to mi jistě, milý čtenáři, již odpustíš. Vynasnažil jsem
se podati tobě obšírný' a dle možnosti správný obraz svatého
„serafa z Assisi“.
Nezapomínám však na slovo: Nic pod sluncem dokonalého.
Oko přísného posuzovatele najde mnohé nedostatky v mém díle.
Prosím však za shovívavost. Velmi budu povděčen každému, kdo
mne upozorní na vyskytnuvši vady & nedostatky. V případu, že
spis dojde rozšíření, opravim vše v druhém vydání.
Úmyslem mým hned z počátku bylo, sepsati životopis lidový
a tím také doufám je. _Než, chtěje, aby i vzdělanější čtenáři byli

jím uspokojení, řídil jsem se při práci též zdravou
kritikou.
cituje při tom též prameny a pomůcky, z nichž jsem čerpal, pod
čarou. Ctenář tím není zdržován, maje na konci díla*) kritické
pojednání o pramenech, snadno se může přesvědčiti, jakou histo
rickou cenu má to či ono vypravování že života sv. Františka.
Zcela smyšlené příběhy a bajky, jež čteme v různých legen
dách a spisech o sv. Františku, jsem po bedlivém prozkoumání
jejich ceny vypustil ze životopisu. Tím se dobré věci neposlouží,
spíše uškodí. Ovšem leckde vypravují také události ze života sv.
Františka, jež patrně nesou na sobě známky legendy, než to buď
ve vypravování poznamenávám, anebo čtenář to pozná z pra
menů uvedených pod čarou.
Někteří spisovatelé (na př. Sabatier) vynechávají šmahem
všechny události ze života nám milého světce Assiského. jež ne
obstojí před přísnou kritikou; jiní zase (na př. Chalippe) berou
vše za bernou mincí a uvádějí všechno, co podávají legendy.
Vyvolil jsem cestu prostřední. Neboť třeba byla některá událost
ze života „šerafa z Assisi“ legendárně vyzdobená, jádro její je
namnoze zdravé, většinou nefalšované a pro lid poučné.
Sporné otázky zřídka kdy zatahují do líčení životopisu, po
jednávám o nich raději pod čarou, ovšem dle možnosti stručně.
Čtenářům některým snad se nezavděčím mravnými naučenimi,
jež čerpám z té či oné události ze života světce. Nech! však
nikdo nezapomene, že životopis psán v první řadě pro náš lid.
Ten však za taková poučení je povděčen, poněvadž sám si je
') Měl jsem původně v úmyslu učiniti tak v úvodu na začátku
dila. Než byl jsem upozorněn, že by to mnohého čtenáře odstrašilo.

IV.

mnohdy nemá- času 2 vypravování vybrati. Nesmí se mu podali
jádro 'v tvrdé slupce, lépe jest mu je vyloupnouti. Pak teprv má
lid z četby životopisu světce užitek.
Dílo bylo sepsána. než hůře bylo sehnati na ně nakla
datele. Kdyby to byl býval nějaký poutavý román. snadno by jej
byl nalezl, ale náboženské spisy musí vždy bojovati s touto pře
kážkou, někdy nepřemožitelnou, Dvě léta odpočíval. ažkonečně
slavný výbor Terciářů Českoslovanských sv. Františka postaral
se o vydání jeho. Když došlo schválení nejdůstojnejší konsistoře,
hned započato s prací přípravnou ku tisku. 
Ke konci vzdávám upřímné díky všem těm, kteří mi při
práci byli radou a pomoci k službám. Spolu též veřejný můj
dik slavnému výboru terciářskémn za lásku a oddanost s kterou
se má práce ujal.
Veřejně prohlašují. že ve všem, co dilo mé obsahuje. po
drobují se úsudku svaté Stolice. zejména dekrelu papeže Urbana
Vlll. ze dne 13. května 1625 a jeho objasneni ze dne 5. června 1631.

Hostinné

nad Labem, dne 24. listopadu 1902.
Spisovatel.

Část první.

Františkův život ve světě.
] 182—1 206.

Kapitola prvá.

NAROZENÍ A DĚTSTVÍ FRANTIŠKOVO.
1182—1190.

mbrie—Assisi! Komu z nás by se srdce při vyslovení
těchto požehnaných jmen nezachvělo radosti, vždyť nám
tak živě na mysl uvádějí velikého světce, jejž zná každé
dítě, připomínajíc nám sv. Františka Serafinského, jehož vlastí
byla malebná krajinka poloostrova italského Umbrie & rodným
městem Assisi. Umbrie, jež odvozuje jméno své od Umbrů či
Gallů, kteří asi 200 let před Kristem se v ní usadili, jest jednou
z nejmalebnějších & nejútulnějších krajin ilalských, tak že ne bez
příčiny ji někteří nazývají pozemským rájem. Nejkrásnější a pro
nás zajisté nejpamátnější části toho ráje. v němž celá příroda
nese na sobě patrné známky tvůrčí ruky Hospodinovy, jest ob
délné údolí, rozkládající se od města Spoleto až k Perugii, od
řeky Tiheru až po paty nebelyčných Apennin, jež zváno „údolím
spoletským“. ')
Vyjdeme-li si za krásného jarního rána po staré silnici Fla
miniově ze Spoleto směrem k městu Perugia, spali—ímeono údolí
spoletské v celé jeho kráse. Cim hlouběji do něho vnikáme, tím
lahodnějším & příjemnějším nám bude celé jeho ovzduší, s tím
bujnější shledáme se květenou, tím malebnějšími nám budou
nebetycné vrcholky věkovitých Apennin. Jest nám, jako bychom
se procházeli, uměle založenou zahradou; moruše, fíky, mandloně
') Ozanam, Italiens Franciskaner-Dichter str. 41. násled.
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& olivy střídají se tu s duby a štíhlými jilmy. kolem nichž se
vine bujná réva. Mezi touto zelení, jako stříbrné žilky, probíhá
mnoho křištálových potůčků jako Clituno, Topino, Ghiascio, jež
zavlažují údolí. Cestou spatříme starobylá města Trevi & Spello,
jež se zdají býti přilepená na skalních výběžcích horských veli

kánů; za to však Bevagna a Foligno jako v tichém zadumání od
počívají v údolí. Brzo se nám naskytne jiné úchvatné divadlo, jak
totiž s hory Cornero se do údolí řítí řeka Tibera, odnášejíc své
žlutavé vody do moře Tyrrhenského. Po mostě San Giovanni
(sv. Jana) přejdeme hlučicí řeku, než tu se již nalezáme na nej
zažším konci tohoto údolí. u úžin toskánských, jichž přirozenou
hradbou je starobylé město Elrusků Perugia. ')
Asi ve středu cesty mezi Foligno & městem Perugia roz
kládě. se stupňovitě na malém návrší městečko Assisi, perla celé
Umbrie :] cíl tak mnohých poutníků. Celému městečku vévodí
pyšně do výše se vypínající hora Subasio, 1101 m vysoká. Assisi
samo má polohu velmi příznivou a malebnouJ') Jako děti, jež
se strkají a na špičky slaví. jen aby co nejdále do okolí viděli,
tak se rozkládají domečky v Assisi; z každého téměř okna pří
bytků assiských lze přehlednouti celé údolí až k dalekým horám
s chudičkýmí vesničkami a omšelýmí hrady.“)
Mezi těmito mnohými domy i domky městečka Assisi') stál
ke konci dvanáctého století dosti rozsáhlý a výstavný dům bo
haté kupecké rodiny „da Moricone“. Rodina ta pocházela pů
vodně z vesničky Moricone. ležící blíže kupeckého města Lukky.
V tomto městě se usadivši, v krátké době se velice zmohla ato
především čílým obchodem suknem, jenž v tehdejší době byl
v rozkvětu. Jedna větev této rodiny přestěhovala se vjedenáctém
století do Pisy, druhá kolem roku 1180 do Assisi, kdež také brzo
počítána byla mezi nejzámožnějši obyvatele města))
') Chcrancě, (Der heíl. Franz von Assisi) str. 27. násled.
') Rovina Assiská leží asi 200 m, a město samo 250 m nad hla
dinou mořskou.
') Sabatíer, “Vita di S. Francesco d'Assísb str. 1.
') Assisi v staré době mělo název Ascesi, tolik jako Východ, což
zavdalo známému italskému básníku Danteovi příčinu, že přirovnává
narozeni sv. Františka k východu slunce. Srovnej cDívina Commcdiaz;
Paradiso Cant. XI. v. 17—19.

') Ottavio d'Assisi (Lumi Seraíicí di Porziuncula) Venezia 1701;
Srovnej Le Monier (Nuova istoria di San Francesco d'AssisiP str. 29.
pozn. 2. — Píccolomini cFeícrlíche Erhebung der írdíschcn Uberreste
des heiligen Franz von Assish) str. 127 násled.
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Hlavou této odnože rodiny „da Moricone" v Assisi usazené
byl Bernard, jenž měl již dospělého ženatého syna přijmím Petra,
v jehož rukou zkvétal obchod nemálo.') Tento Petr, dle otce
svého zván Bernardone (tolik jako syn Bernardův), měl za man
želku ženu nejen rodem, ale i — co větší ceny jest — ctnostmi
vynikající, jménem Piku, jež, jak se nyní téměř všeobecně za to
má, pocházela ze staré provencalské rodiny de Bourlemontř) Oba
tyto spořádaně manžele obdařil Bůh několika dítkami, z nichž
nejstarší byl náš František, jenž uzřel světlo světa r. 11823)
Jak tomu při slavných & vynikajících osobnostech nejednou
bývá, bylo i narození Františkovo obklopeno neobyčejnými okol
nostmi a příhodami, o nichž nám bohužel jen staré legendy
zprávy zanechaly. Bůh, jenž měl s tímto prvorozeným synem
Petra Bernardone velkolepé a vznešené plány, postaral se o to,
by i jeho vstoupení na tento svět bylo kromobyčejné & slavné,
a co nejvice Jeho milovanému Synu se podobající.
Bohabojná mladistvá chol! Pelra Bernardone Pika, vidouc,
že ji Bůh zamýšlí obdařili důstojnosti mateřskou, s radostiibázni
očekávala tu chvíli, až se sprostí sladkého břemene, jež pod
srdcem svým nosila. Jsouc ženou zbožnou, nejednou se utíkala
k přesvaté Rodicce, Marii Panně, prosíc ji za pomoc a ochranu
ve významně době pro každou mladou matku. A pomoci té brzo
se také viděla v nejvyšší míře potřebnou, když nadešel čas
porodu.
Po mnoho dní strádala nebohá v krutých bolestech, tak že
ženy, jež ji obsluhovaly obávaly se o život matky i dítěte, jež
nemohla poroditi. Pika byla nešťastnou v této blažené chvíli.
') Letopisec Wadding (Annales Minorum Apparatus %3. ILl di,
a po něm to činí líní, že rodina, z níž pocházel František byla šlechtickou.
Než toto tvrzení není zaručeno' a vůbec nedá se držeti; tím ovšem
slavné jméno světce nikterak netrpí. Srovnej Acta Sanctorum tom. 11.
Octob. Commentarius praevius n. 57 násled.
') Viz Cherancě :. c. str. 29. pozn. 1; Le Monier I. c. str. 31.
pozn. 3.
') aLegenda trium Socioruma apud AA. SS n. 9. Cristofani ((Storie
d'Assisi» tom. I. str. 78. násled. — František se narodil r. 1182. a ne
jak někteří tvrdí mezi nimi i jinak výborný Paníilo (Geschichte des
heil. Franziskus und der branziskaner str. 8. násled.) roku 1181. V kte
rém měsíci uzřel světlo světa, není známo, než v souhlasu se všemi
chronologickými dáty, muselo to býti v lednu nebo v únoru a ne jak
nejnověji opět uvádí P. Bernard Christen (Leben des heil. Franziskus
von Assisi str. 4) dne 26. září. 0 této sporné otázce srovnej článek P.
Leona Patrema v časopisu “Oriente Serafíco» tom. VH. str. 261 násled.
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Její život vězel v nebezpečí ano i její dítě, jež s takovou tou
žebností očekávala a jež devět měsíců pod srdcem nosila, nemělo
se státi účastným křtu svatého, milosti, za kterou tak často k Bohu
své prosby vysýlala; mimo to neměla již spatřili milovaného
manžela Petra, jenž právě v té době dlel za svými obchodními
záležitostmi ve Francii. Jaká to byla bolest, jaký krutý žal pro
ubohou paní a mladou matku! Než samo nebe se nad ní slito
valo. Pojednou — jak vypravuje legenda — se ve světnici, kde
se na loži nalézala ubohá lrpitelka, objevil neznámý muž, jenž
se ihned otazoval po příčině ustrašenosti a zármutku v domě.
Když se dověděl příčiny, radil mladé matce, by se dala přenésti
do stáje, jinak že neporodi. „Dítě, jež máš poroditi,“ pravil
k užasle ženě, „nemá při svém vstupu na svět spočinoutima
lůžku měkkém & hedvábnóm, nýbrž má se spokojiti senem
a slámou ve stájí.“ To rka zmizel zase, jak se byl objevil.
Pika byla nyní na rozpacích, má-li uposlechnouli slov nc
známého cizince, jehož vypovědím malou viru přikládala, čili nic.
Konečně však, když bolesti její se stupňovnly, požádala přítomné
ženy, by ji upravily ve stáji na seně & slámě lůžko a jí tam
přenesly; neboť cosi ji |:ulkalo, by neodkládala s provedením
této dobré rady. Za malou chvilku stalo se její přání. A hle!
odpočívajic na novém chudobném lůžku, za krátkou dobu šťastně
porodila Sličného synáčka, jehož první kolébka skorem byla tatáž,
jako kdysi kolébka onoho presvalého dítěte Betlemskěho, malého
Ježíška.')
O, blažené dítě, které již v prvém okamžiku života jsi se
podobalo svému Stvořiteli! Ježiš se narodil v chudičkém chlévě
a odpočíval v jeslích zahříván dvěma hovádky, a ty také dle
nevyzpytatelných záměrů Božské prozřetelnosli v chlévě jsi uzřelo
světlo světa a tím jsi se stalo podobným svému Spasiteli, jehož
jednou jsi se mělo státi nejvěrnějším následovníkem. Hle, tu
odpočívás na drsných a chudobny'ch plenkách, všichni kdož na
') Wadding I. c. Vlll. - Chlév, ve kterémž dle uvedeného po—
dání porodila Pika prvního synáčka, od té doby kdy byl František pro
hlášen za svatého požíval veliké vážnosti. Byl přeměněn v kapli zvanou
(San Francesco il piccoloa (sv. Františektmaličký). kde nad-",'dveřmi
možno až dosud čísti nápis:
Hoc oratorium fuit bovis et asini stabulum,
In quo natus est Franciscus mundi speculum.
.

t. j.:

Tato kaplička byla kdysi vola a osla stájem,
ve kterémž se narodil František zrcadlo světa.
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lebe patří. žasnou a obdivují se ti a tisíceré otazky sobě kladou
o tvé budoucnosti, ale všechny zůstávají nezodpověděny. Bůh
jediný dobře ví, k čemu tě od tvého počátku ustanovil. Význačnou
známkou tvého celého života má býti dle vůle Boží chudoba
proto již od prvních okamžiků se máš v ní cvičiti, jakož i v sebe
znpírání a strádání!
Assisi stalo se v té blažené chvíli jaksi druhým Betlemem,
& jako kdysi nad jeskyní betlémskou prozpěvovalí andělé slávu
Bohu a pokoj lidem, tak dle zbožného podání při narození Fran
tiškově radostně prozpévovali tí blaženi duchové nebeští, &zpěvy
jejich bylo slyšeti v kostelíčku-nedaleko Assisi zvaném Portiunf
kula, o němž níže více uslyšíme.') — Také svého proroka mělo
loto Bohem vyvolené dítě v osobě známého opata z Fiore v Ka
labrii Joachima, jenž ve svém výkladu k proroku lsaiášovi di:
„Vzejdou dva muži, kteří založí dva řády, jeden z nich bude z Ita—

lie a druhý ze Španěl.") Ani předchůdce mu též nescházel,
jímž byl jakýsi muž assíský. jenž běhaje po ulicích města volal:
„Pokoj a štěstí, pokoj a štěstí!“i') - Jako blaženi duchové ne
beští jásali nad narozením Františka, tak prý zase duchové pe
kelni zuřili a zapřisáhlí se mu pomstouf) Než ruka Páně jako
chránila dítě dokavád bylo ještě v lůně mateřském, tak i nad ním
bděla od kolébky po celý jeho život, tak že veškeré nástrahy pe
kelných mo cnosti se minuly s výsledkem.
Bohabojná Pika vzdávajíc nejvroucnější díky dobrotívěmu
Bohu za to, že ji vytrhl z hrozícího nebezpečí smrti a že ji ob
dai-il sličným synáčkem, pečovala hned 0 to, aby její dítě došlo
co nejdříve svatého křtu. Poskytla svému dítěti tělesný život
a nyní křtem svatým mělo se státi účaslným duchovního života,
živola lásky & milosti, života v Kristu a církvi. Nečekala, až její
manžel se vrátí, nýbrž požádavši své sousedy za kmotry, doru
čila jim dítě, aby je donesli ke křtu svatému do kathedrálního
chrámu sv. Rufina. Tu také byl prvorozenec Petra Bernardone
do lůna církve svaté přijat, pod jménem Jan; nebot zbožná Pika
přála si, by její dítě toto jméno miláčka Páně obdrželo, poněvadž
již dávno byla vřelou clitelkyní panického učenníka Páněř')
') Bartholomaeus Písanus, Liber Conformitatum Ill. p. 2.
') L. c. conformit. 1. p. 2. — Opat joachim, jak patrno, mluvil tu
o sv. Františkovi a Domíníkovi. Týž Bartoloměj z Pisy (|. c.) uvádí ještě
jiná zajímavá proroctví, týkající se sv. Františka.
*) Liber conformitatum X. p. 2.
') Wadding ]. c. s 4. II.
5) Thomas a Celano dl. Víta S. Franciscizo str. 8.
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Starobylá legenda vypravuje, že ke křtu prvorozeného syna
Petra Bernardone se dostavil neznámý muž, vážného a ctihod
ného vzezření, jenž snažně žádal, aby směl při svatém obřadu
držeti dítko na loktech. Zda-li byl to týž cizinec, jenž matce dítěte
prorokoval, že porodí ve stáji a tudíž, že mu pak kmotři z vděč
nosti přenechali svůj úřad při křtu, nebo zda-li je k tomu pohnul
ctihodný zevnějšek jeho, že nebyli s to zamitnouti jeho pokornou
žádost — vše to nám zůstává pouhou hádankou; dle starobylé
legendy skutečně byl dítěti kmotrem. Po celou dobu trvaní sva:
tého obřadu spočívaly zraky jeho na kmotřenci, kochajíce se
v jeho sličné, andělské tváří. Hned po svatém úkonu zmizel opět
jako dříve, zanechav jen na stupních oltáře, kde klečel, otisk
svých kolen. ')

Než ještě jednou se tento neznámý cizinec objevil") ato
hned jak malý křtěnec Jan byl z kostela domů přinešen; prosil
domácí, by mu dítě ukázali, klerémužto přání ovšem s nejvělší
radostí vyhověno. Štasten nad tím, vzal jako druhý Simeon dítě
na své lokty a něžně se s nim laskal, zasypávaje je polibky. Po
sléze vtiskl na jeho pravé rameno znamení sv. kříže, jakoby je
hned od narození chtěl učiniti vojincm Kristovým. Vraceje je
přeštastné matce, pravil k ní: „Věž, že syn tvůj až doroste, bude
velikým před Hospodinem a dojde takové svatosti, že bude po
čítán mezi nejdokonalejší lidi. Než tu dokonalost budou mu zá
viděti pekelní duchové & proto pečuj o něj, aby snad tvou vinou
neupadl do jejich nástrah“. To řka zmizel a od té chvíle více
se neobjevil.“)
Věru, kdo se mohl cítiti štastnějšim nad bohabojnou Piku,
když slyšela toto proroctví; že dojde splnění, věřila pevně. Také
hned v té chvíli učinila slib, že dítě bude ošetřovati jako zřitel
.) Waddíng |. e. g 4. 11. — jak se za to má, byl oním cizincem,
jenž tak vznešenou úlohu zastával při narození Františkově, sám některý
z duchů nebeských v podobě lidské. Kámen s otiskem jeho kolen až
podnes se ukazuje zároveň s křtitelnicí v_dómu sv. Rufma v Assisi. Na
křtitelnici jest nápis: &Questo & il fonte dove fu battezato il seraíico
Padre San Francescom (To jest křtitelnice, ve kteréž byl pokřtěn svatý
Otec František). Srovnej též AA. SS. Commentarium n. 65.
') Byl-li to týž, jako v předešlých dvou okolnostech, nelze určití.
') Waddiug 1. c. g 11. II.; Liber conformitatum IV. p. 2. —-Pří

hoda tato zdá se býti mnohem věrohodnějši než obě předešlé, jelikož
se nám zachovaly o ni zcela určitě a spolehlivé stopy tradice. Srovnej
AA. SS. Comment. n. 66 násled; Le Monier |. c. str. 34. pozn. !; Chri—
sten 1. c. str. 6. pozn. 2.
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nici oka, by nevzalo zkázy, nebot tušila, že Bůh s ním má ve
liké záměry.
Když tak uvažujeme o zázračných okolnostech, jimiž obklo

peno bylo narození světce Františka, pozorujeme v nich zcela
zřetelně stopy milosti Boží. Ona je takořka svým teplem za
hřívá a zahaluje tajuptnou rouškou, kteréž ani nevěrec nedovede
na dlouho odporovati. Mnohý snad se těmto legendám, jež jsou
jakousi svatozáři Františkovou hned při jeho mládí, pousměje,
než věřící křesťan ve všem tom vidi úctyhodné počátky muže, jenž
si zjednal v 13. století tak znamenité pověsti.') —
Můžeme si představiti radost, jakou okoušel Petr Bernar
done, když vrátiv se ze své cesty, viděl, že jej Bůh obdaroval tak
sličným s_vnáčkem. S otcovskou pýchou vzal jej na své lokty
a rozmlouvaje s ním, naslouchal zároven vypravování zbožné choti,
kolik zkusila. dříve než své první dítě porodila. Zmínila se mu též
o podivuhodných okolnostech, jež "se při narození malého Jana
sběhly, čemuž se sice velice divil, než blíže o nich nepře
mýšlet-, těšese jen neustále svým prvorozencem. Ač souhlasil
s chotí. že jej nazvala Janem, přece mu počal říkati Francesco
(František), chtéje si vždy při vyslovení tohoto jména připome
nouti radostnou událost, že se mu narodil právě kdy dlel v krásné
zemi francouzskéf) To jméno zůstalo také jeho synu po celý
život, tak že jej nikdo jinak nepojmenoval, než František.-") Věru
Petře Bernardone, tys sobě v té chvíli, kdy jsi pro svého syna
vynalezl toto neobvyklé jméno, nepomyslil, že ono jednou bude
od celé církve s uctivostí a zbožnosti vyslovováno, vzýváno,
a že se jim honositi budou přemnozi mocní králové a mocnářovéf)
Skropen vodou svatého křtu a posílněn duchem svatým, po
dobal se náš František bylině, jež jsouc z míry něžná a mladistvá
potřebovala nejbedlivější péče. Bylo delšího času třeba, než-li se
') Cherancě [. c. str. 31.
') Tres socii I. t:. n. 2. Srov. ((Legenda minor-» str. 219; II. Celan.

strana 8.

') Někteří spisovatelé (Srovnej Wadding l.c. 54.111. násled.) mají
za to, že proto bylo změněno jméno syna Petra Bernardone _lan v jiné
František, poněvadž se tak snadno přiučit jazyku francouzskému, neboť
otec prý jej nazýval malým Francouzem (Francesco). Než vyklad ten
jest nesprávný. jest totiž jisto, že záměna jména se stala brzo po naro
zení Františka, kdy tedy chlapec ještě neznal jazyka francouzského,
amimo to Legenda třisoudruhů di zcela výslovně, že František nikdy se
nepřiučil zcela správně jazyku-francouzskému (L. t:. n. 10).
') Ozanam !. c. str. 45.
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zazelenala a v květ vyspěla, než-li plody vydala a celý svět na
plnila svou ltbeznou vůní. Jak níže uvidime, zdálo se nějaký čas,
že květina ta nikdy nedozraje ke křesťanské dokonalosti a sva
tosti. Tato květina byla nyní oběma křesťanským rodičům vopa
trování svěřena, než poněvadž zaměstnání Petra Bernardone
tomu nedovolovalo, tudíž veškerá úloha matky vychovatelky při
padla zbožné máteří Františkově.
Prvni léta Františkova plynula tiše a pokojně pod krovem
domu otcovského, jako kdysi léta Ježíška v Nazaretě. () věku
nevinnosti, svatého pokoje, naděje a lásky! Kéž by nám bylo do
přáno kochati se ve tvých vnadách! Než prozřetelnost Božská
jinak to ustanovila, ona usoudila. by bohabojná matka Pika, po
příkladu vznešené matky Páně hluboko_uschovala v srdci svém
první úsměv, první žvatlání a první výlevy srdce svého milova
ného synáčka. Proto také se tomu nelze dívítí, že staří životo
piscové sv. Františka — jinak bedlivi a důkladní v líčení života
svého vznešeného reka — mluví jen zřídka a to příliš neurčitě
a temně o jeho dětství a prvním vychováni. Avšak přece z je
jich třeba stručných a kusých zpráv, snadno si můžeme učiniti
pojem o vychování Františkově, jež si bohabojná Pika vytkla za
nejvznešenější úkol všech mateřských povinností.')
Jsouc přesvědčena, že mateřství jest jaksi kněžstvím v ro
dině, ochotně převzala povinnosti křesťanské ma:ky na sebe. Vždy
pohlížela na milovaného synáčka jako na drahý poklad nebem jí
svěřený. jenž spíše Bohu, než-Ii jí přináleží. Na křtu svatém totiž
uvázal se Bůh v držení tohoto pokladu, vloživ do vínku malému
Františkovi mnoho v pravdě nebeských dárků: posvěcujíci milost
a zárodky všelikých ctností, jež zasil do jeho něžného srdce, aby
tu rostly, kvetly a přinášely hojného ovoce.
Než nebeská tato seménka nevyklíčí tam,kde je nebeský vzduch
neovívá, kde se jim nedostává tepla a vláhy t. j. nevyklíčí, leč v ro
dině v pravdě křesťanské a zvláště na klínuasrdcizbožné matky.
Dítě u takové matky jest jakoby v nebeském ovzduší!
O matce sv. Františka čteme?) že byla ženou bohabojnou,
ctnostnou, povahy mírné a laskavé, pravý to opak svého man
žela, jenž byl obchodníkem tělem i duší a povahy často neústupné,
drsné a prchlivé. Jsouc přesvědčena, že nejvíce na dítě působí
kromě slov příklad matčin, nesvěřila svůj poklad cizím rukám,
nýbrž sama si svého Františka vychovávala. Hned od nejútlej
') Srovnej Christen 1. c. str. 8. - Cherancě 1. c. str. 32.
') Viz (Vita S. Franciscí versiíicatm str. 6.
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šího mládí učila jej Boha a jeho svaté vroucně milovati, služeb
Božích a modlitby si vážiti, k chudým a nuzným útrpným a mi
losrdným býti. Neboť věděla dobře, že nepostačí jen pouhé vzdy
cháni po pobožnosti, ale že dítě hned záhy musí býti k ctnosti ve
deno a v ní cvičeno, má-li tato v něm hluboké kořeny zapustiti
a tak později rozmanitým bouřím života odolati. Ona věděla
dobře, že dítě musí býti záhy k tomu vedeno, aby jakmile ro
zumu dosáhne, ve všem jako křesťan si počínalo, t. j. křesťansky
myslilo, soudilo, toužilo, mluvilo a jednalo, aby v Boha věřilo,
v Něj doufalo, Jej a z lásky k Němu i bližního milovalo, aby
bylo trpělivé a soucitné, skromné a pokorné, pitné a pracovité,
věrné a upřímné, pocestné & spravedlivé, zdrželivé a sebezapi
ravé. V tom všem má býti každá matka svému dítěti prostředníci.
Tak vychovávala zbožná Pika svého synácka. učíc jej Boha
znáti a jej milovati, v Něj důvěřovati a pro něj i bližního milo
vali. Proto také nejen doma jej k modlitbě naváděla, nýbrž také
hned záhy jej s sebou brávala do chrámu Páně, k nemocným
a chudým, řikávajíc, že tak činí proto, by se naučil pravé a účin
livé lásce k Bohu a bližnímu.
Bez milosti Boží však, jak známo, nic se dařiti nemůže. tím
méně tedy řádné vychování dětí. Proto každá křesťanská matka,
jíž záleží na zdárné výchově dětí, často a bez přestání má pro
siti Boha o tu milost & zdar. Tak činila i bohabojná máti našeho
malého Františka. Jsouc si dobře vědoma mateřských povin
ností, svě zodpovědnosti a zároveň nedostatečnosti a slabosti,
brávala útočiště k Bohu, prosíc Jej o sílu a potřebnou milost,
aby vždy a ve všem svému dítěti svítila vznešeným příkladem
pravé křesťanské matky, prosíc Jej zároveň o pravou moudrost,
aby všechny cesty a prostředky vedoucí k spasení jeho náležitě
poznala, a o trpělivost, by vše šťastně bez reptání vkanati mohla.
Denně se také za svého Františka modlila, prosíc Boha, by vše
co dobré na něm činí, podporovat a doplňoval svou milosti,
chránil jej před hříchem, zbavil jej chyb a vzrůstu a zdaru udě
lil víře, naději a lásce, jakož i všem ostatním v něm dřímajícím

ctnostem.')
Jak neměl František prospívati v této vzorné škole mateř
ské, jak neměl prospívati jak věkem. tak i pravou moudrostí!
O, jak krásným vzorem pro všechny křesťanské matky — vycho
') Sróvnej výborný spis P. Josefa ježka “Matky — vychovatelky»,
vydaný v Praze, nákladem katolického spolku tiskového.
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vatelky jest zbožná máti sv. Františka')! O kéž by i ony bděly
vždy nad svými dětmi zvláště v tu dobu, kdy v nich vznikají
nezřízené náklonosti & vášně, poněvadž v tom čase mají nejvice
jejich péče zapotřebí. O jak by pak lehce vykořeníly ze srdce
jejich všechno byli a zapustily hluboko kořeny dobra. Pika šta
stně pochopila důležitost té doby a proto se jí podařilo položiti
pevný základ budoucí ctnosti a svatosti svého syna. Právem
tedy mohl František nejednou se sv. Augustinem volati: „Buď
za to zveleben věčný Bože! Neboť tys to byl, jenž jsi tak něžně
sklonil matku mou ke mně, abys mi bez miry udělil, co ona
z rukou Tvých obdržela.““l

_sme—
Kapitola druhá.

MLADISTVÁ LÉTA.
1190 — 1202.

eden pečlivou rukou mateřskou, došel František věku,
v němž obyčejně rodiče se starají o duševní vzdělání
svých ditek. Také jeho rodiče měli hned zahy péči o to,
by jejich milovaný synáček byl náležitě vzdělán ve všem, čeho
mu bylo třeba k budoucímu povoláni. Cbtějíce, aby byl v rukou
dobrých pěstounů, posílali jej do školy u sv. Jiří v Assisi, kterou
spravovalo duchovenstvo téhož chrámu.-1) Tu byly vloženy do
vnímavé a bystré duše jeho první základy vědomosti. František
jsa od Boha obdařen nevšedními vlohami a onou čipernosti,
která. se nám tak zamlouvá u mládeže, snadno a rychle chápal
vše, čemu jej vyučovali jeho snaživí a svědomití učitelové. Mimo
') Kdo čte první životopis sv. Františka od Tomáše z Celano, (I.
Vita str. 16. násled.) zdá se mu na první pohled, že on tu zcela jinak
mluví o vychováni Františkově, než já jsem to učinil. Než, jak pravím,
to se nám jen zdá. Týž Tomáš : Celano později (11.Vita str. 8.)
opravil svůj poněkud drsný a nepříznivý náhled o vychování, jaké dala
Pika svému synu, proláaiv o nl, že byla matkou vzornou, mravů počest
ných a nad miru ctnosmou. Tak vzorná a ctnostná paní, vychovala zajisté
svého synáčka zdárně.
') Confessiones S. August. lib. I. cap. V1. a lib. III. cap. lV.
') Auctor Vitae secundae apud AA. SS. Comment. n. 76. Srov.
Legenda major str. 159; I. Celan. str. 48.
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jiné užitečné věci, jimž se učí mládež ve školách, přiučil se tu
František poněkud jazyku latinskému, lak že, jak později budeme
míti příležitost viděti, dosti dobře rozuměl latinskému písmu sva
tému.') Jak di již uvedený Ozanam“) bylo užíváno latinské řeči
vedle řeči domácí až do polovice 13. století; ano i při káza
nich a politických jednáních se jí často užívalo; proto nemůže
býti s podivením, že i náš jinoch se jí učil.
Dle přání svého otce a hlavně své matky, jež, jak již uve
deno, byla původu provencalského, učil se také František jazyku
francouzskému; neboť tato řeč byla za tehdejší doby řečí mezi
národní, kterou musili znáti hlavně kupci, kteří vedli obchod
s rozličnými národy. Tato řeč se také, jak uvidíme, velice líbila
Františkovi, tak že, ač se ji nikdy dobře nepřiučil, přece jí často
kráte užíval; nejvíce se mu líbily písně jihofrancouzských národ

ních pěvců, zvaných troubadourů,

jež často Zpívával se svými

soudruhy. —
Bylo tudíž vzdělání našeho jinocha ne-li obsáhlé, tedy přece
k jeho budoucímu stavu zcela postačitelné. Mýlí se všichni jeho
životopisci, kteří napsali o něm, že byl člověkem zcela nevzdě
laným a neučeným. K tomu nesprávnému tvrzení je svedly snad
některé jeho výroky, když chtěje zakrýti před světem své vlohy
a vědomosti, po svém obrácení často se nazíval člověkem ne
vzdělaným a nevědomcem. Tak mluví každý světec o sobě, tak
mluvil i náš František, z toho však nenásleduje, že také sku
tečně nevzdělancem a nevědomcem byl, nýbrž z toho nám patrno,
jeho pokorné a skromné smýšlení.
Petr Bernardone však, jenž jak již podotknuto, byl kupcem
tělem i duší, nenechal dlouho syna svého ve školách, ač by to
tomuto bylo bývalo nejmilejším; nýbrž jakmile se přesvědčil, že
jest pro své budoucí povolání dostatečně vzdělán, uvedl ho do
svého kupeckého skladu, jsa rád, že nyní bude míti ve svém
rozsáhlém obchodě dobrého pomocníka. František, ač nejevil
zvláštní náklonnosti k tomu povolání, přece poslušen svého otce,
věnoval se mu se vší horlivostíš') Brzo také se tak vpravil do
svého nového zaměstnání, že měl za to, že jest k němu povolán.
— O, jak jsi se tehdá mýlil, Františku, ne stav kupecký, ale stav
mnohem dokonalejší, mnohem vznešenější byl tvým povoláním,
') Viz AA. SS. Comment. n. 77.

') Documents ínédits pour servir & l' histoire litteraire d' Italie
du VIIIe an XIIIe siecle. Paris 1851. str. 65. 68. 71. 73.
') Legenda_major str. 7. Srovn. Tres socii n. 2.; I. Celan. str. 18.
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jak jsi se později přesvědčil; tys nebyl povolán k hromadění
pokladů světa, nýbrž měls opustiti všechno. abys se dostalv dr
žení ztraceného pokladu, evangelické chudoby!
Mladý kupecký pomocník brzo se tak vycvičíl ve svém po
voláni, že oko jeho dosti přísného otce často se zalíbením na
něm spočinulo. Tento již v něm videl svého nástupce, majitele
rozsáhlého obchodu a proto, aby jej se vším náležitě obeznámil,
brával jej s sebou na cesty do Francie a jiných zemí, při čemž
slušná znalost jazyka francouzského prokazovala Františkovi

dobré služby.')
Než co se týče povahy, lišil se náš jinoch velice od svého
otce. Tento žil jen pro obchod, pečuje o to, by lacino nakoupil
& pak draho prodal a tím jmění své rozmnožil. Také byl povahy
nevlídné a uzavřené, kdežto František zase byl pln života, srdce
jemného a cítuplného, způsobů nenucených a uhlazených,v celém
chování příjemný a ke každému přátelský. V obcování svém
s lidmi vždy prozrazoval vzdělaného muže, jenž si dovedl získati
přízeň každého, s nímž mu bylo jednati. Jsa v domě bohatých
rodičů odchován ve vší hojnosti ano i přepychu, nyni když do
spíval a svými pracemi v obchodě otce svého si vyzískal značný
peníz, nikterak nešetřil, ano žil jakoby ani nebyl synem kupce,
třebas bohatého, ale princem knížecím neb královským.") U něho
neshledáváme se ani se stínem lakoty, nýbrž spíše se štědrosti,
jež nezřídka přecházela v marnotratnostň')
Hlavně se shledáváme u něho sneobyčejnou štědrosti ksou
druhům, jichž se kolem něho shromáždil veliký počet. Těm také
velikou část svého času věnoval. Jsa povahy tak ohnivé atěkavé,
nehrubě se staral o rozkvět obchodu svého otce, domnívaje se,
že již mají jmění dosti a proto, že netřeba šetříti. Znenáhla počal
své povinnosti v krámu svého otce zanedbávati, hledě si více
světa a radovánek jeho. Byl takořka duší všech zábav, her
a spolků, a poněvadž byl synkem bohatých rodičů, postavy tak
ztepilé a mravů ušlechtilých, zvolil si jej mladý dorost assiský
*)jak nejstarší podání vypravuje, dorazil František na těchto
svých obchodních cestách až do Bozenu (Bulsanm v Tyrolsku,! kdež
prý také přisluhoval knězi při oltáři. Do dnešní doby se tu v kapli
sv. Erharda uchovává zvonek, jehož prý světec užíval, posluhuje knězi
při nejsvětější obětí. Zvonívá se jím, když se blíží bouře, neboť lid za to
má, že rozhání mračna. Viz Germania franciscana tom. Il. str. 53. n. 76.
Srovnej Cherancě !. c. str. 34. pozn. 1.; Christen !. c. str. 10. pozn. 1.
') Tres socii n. 2.
') !. Celan. str. 18. Srovnej Tres socii l. c.;Legenda major str. 7.
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za svého vůdce a pořadatele všech zábav. Tato důstojnost mu
přišla dosti draho, nebot jak to při podobných zábavách bývá,
byl nejednou nucen hluboko sáhnouti do váčku, aby jak náleží
pohostil své společníky.
František to činil rád, nebot mu velice lichotilo, že se na
lézá v čele mládeže assiské & že k němu soudruhové jeho mají
důvěru a náklonnost. Nejednou jim vystrojil skvostné hody, při
nichž se vesele bavili, zpěvem, hrou apodobně, popijejice při tom
ohnivý vinný mok. Po hostině pak, jak to za tehdejších dob bý
valo zvykem, táhli večer v slavném průvodu za plápolu rozžatých
pochodní městem, nadšeně prozpěvujíce vlastenecké nebo hrdinské
písně. V čele průvodu kráčel obyčejně František s velitelskou
holi vruce; vykračoval si sebevědomě a vznešeně, tak že oko
diváků spočívalo na něm se zalibením. Každý mělz něho radost
chvále veselého a spořádaného jinocha a nazývaje jej ozdobou
vší mládeže. ')
Petr Bernardone sice rád viděl, že jeho prvorozený syn jest
u lidí tak vážen & všude rád vidán, neboť si myslil, že mu to
pro budoucnost prospěje; ale přece starostlivě pozoroval jeho
přílišnou marnotratnost, jak stále víc a více potřebuje, jak ne
totiko co vydělá promarní, nýbrž ještě od něho často požaduje
značných peněžitých obnosů k zaplacení útratď') František potře
boval totiž mnoho peněz nejen na častováni svých stále četnějšich
soudruhů — každý rád jedl a pil na účet syna bohatého kupce —
nýbrž i na šat, na němž si nemálo zakládal. Ve své marnivosti
pokročil tak, že již ani nenalézal dosti drahé látky k zhotovení
jich & proto se počal strojiti nápadně, jen aby měl něco jiného
než druzí & tak ukojil svou marnivosU) Šetrný otec častokráte
mu sice marnotratnost vytýkal, než důlky ty se minuly s účinkem.
Ježto František si lehce peněz vydělal, nedovedl si jich vážili,
a je takřka rozhazoval mezi své soudruhy, kteří jeho marnivosti
a ctižádosti lichotilif)
Než, ač se Petra Bernardone nemile dotýkalo, že jeho syn
jest marnotratně živ, přece by mu to byl spíše odpustil, kdyby
si tento byl jen všímal více obchodu. Ten však čím dále tím
více se vzdaloval svého povolání a jak jen mohl, již spěchal
z domu do kroužku veselých druhů, třeba věděl, že tím jak svého
')
')
')
')
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n. 7; II. Celan. str 14.; Legenda minor. str. 219.
n. 2.; Srovnej II. Celan. str. 14;
!. c.
!. c.
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olcc tak i svou dobrou matku zarmucuje; ano nejednou se stalo,
že i od oběda vstal a pryč odcházel, volán jsak pořádání zábavy
od svých soudruhů.')
Můžeme si představiti jak toto jeho chování starostlivou
máti Píku znepokojovalo; ač by si přála, by její miláček jevil
ducha poněkud ustálenějšlho, přece se jej snažila u otce, jakož
i u jiných lidí omluvili, vidouc, že zábavy jeho jsou celkem
nevinné. Přece však neopomijela často jej varovati před všelikým
lehkomyslným a nepočestným chováním. znajic jeho ohnivou
povahu.
Někdy se stávalo, že jí sousedky vytýkaly přílišnou shoví
vavost a slabost k Františkovi, poukazujice na to, že bude-li
takto její syn pokračovati, brzo rozházi to, co jeho otec tak
pracně nashromáždil. „Jen vyčkejte“, odpovídala jim tato po
kojně, „uvidíte, že to vše s nim jednou dobře skončí, o tom
jsem přesvědčena. Když jej tak mnohdy pozoruji přijeho zábavách
a radovánkách, tu shledávám při něm, vzdor vši jeho lehko
myslnosti jakousi neobyčejnou vznešenost celého chování a ušle
chtilou mysl. což mne naplňuje nejkrásnějšími nadějemi pro
budoucnost“) Ano, pravím vám a také vás ujištuji. že si jednou
na má slova vzpomenete, můj syn z milosti Boží stane se jednou
velikým sluhou Božím a mnozí jeho příkladem povzbuzeni budou
ho následovati“.3)
Krčíce rameny nad takovou řečí, odcházívaly od ní sousedky,
přejice jí, aby se ve svém Františku nezklamala, neboť ve svém
srdci byly přesvědčeny, že od započaté dráhy tak snadno neupustí,
ale že po ni bude dál a dále kráčeti ku své zkáze.
Zcela jinak na chování svého syna hleděla zbožná Pika,
zcela'jinak se o něm jak vidíme vyjádřila. Kdo jí vnuknul tato
smělá slova, jež o svém Františkovi pronesla? Vyloudila je snad
mateřská něžnost a láska, či něco jiného? Nevíme, ale zdá se
býti pravděpodobnější, že to způsobila vzpomínka na předpovědění
onoho cizince při narození jejiho prvorozence. Doufala pevně, že
František třeba nyní žil dosti svčtácky a lehkomyslně a svým jc
dnáním působil jí nemalou bolest a zármutek, přece jednou dojde
Bohem mu vytčeného cile. Že ji tato nezlomná naděje nezkla
mala, brzo uvidíme-.“)

útes

socin.9.

'

') Srovnej Tres sociin. 3.; II. Celan str. 18.: [. Celan. str. 18.; Le
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') Cherancě 1. c. str.
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Také nám se 'zdá, že František příliš se pouštěl na scestí,
přiliš hověl tomuto světu. Což tak brzo zapoměl na všechny spa
sitelné rady, naučení a pokyny, jichž se mu v jeho dětství do
stalo? Nikoliv, to vše právě bylo jeho ochranou, že vzdor svému
dosti zesvětaěilému životu neklesl tak hluboko, jak se stává
mnohým jinochům jeho věku. On sice pil dosli chtivě z poháru,
jejž mu podával svět tak svůdně a vábně, než přece neupadl
v kal oněch neřestí, jež mnohdy mladým lidem se zdají býti
rájem rozkoší a proto po nich s toužebností vztahují ruce, nepo
zorujice, že v nich nalézají svou záhubu — časnou i věčnou.
Šťastně prošel marnostmi & nebezpečlmi světa, aniž by duši
poskvrnil. Podobal se jaksi pocestněmu, jenž kráčí sice po ne
bezpečném okraji propasti, přece do ní neupadá.
Že se vyhnul všem těm nebezpečným skaliskům na nichž
ctnost mládeže se tak snadno a tak často ztroskotá a že si vzdor
svému světáckému životu neporušenou zachoval lilii sv. čistoty,')
vysvětlíme si předně tím, že se mu dostalo pečlivého vychováni
mateřského & za druhé, že vedle pečlivého oka matky své těšil
se, jak dí sv. učitel Bonaventura, zvláštní ochraně nebes.")
Životopisci jeho zcela zřejmě o něm praví, že vždy a všude
dával svůj odpor a ošklivost na jevo před všelikým méně po
čestným jednáním, nebo slovem, a že také sám se vždy všeho
podobného úzkostlivě varoval. Stalo-li se někdy, což ostatně se
při podobných zábavách, jakým byl náš jinoch přítomen, nejednou
děje, že některý z jeho soudruhů pronesl z neopatrnosti méně po
čestně slovo nebo dvojsmyslný žert, hned na něj František přísně
pohlédl, dávaje mu na jevo svou nelibost a ošklivost nad tako
vými řecmi.") Z toho patrno, že při vší své lehkomyslnosti,
chráněn samým Bohem &Božskou Mátí Marii, jejíž byl vždy věrným
ctitelem, jsa k tomu od své matky nabádán, vystřihal se Fran
tišek všeho, čím by svatý pel lilie jeho nevinnosti mohl býti setí—ený)
') Legenda major str. 7.
“| L. c.
=) Tres socii n. 3.

*) Uvedenému tvrzení Legendy tři soudruhů ll. c.) opět odpo—
ruje tvrzení Tomáše z Celano Pročítáme-li totiž konec první a počátek
druhé kapitoly jeho prvního životopisu sv. Františka, zdá se nám ja
koby světec ve svém mládí nebýval skutečně tak nevinným panicem,
jakým jej liči tři společníci a sv. učitel Bonaventura (l. 5. c.). Než
jest zcela patrno, že se tento spisovatel zmýlil, (viz AA. SS. Comment.
n. 78. násled.) třeba nevědomky; nebot neznaje Františka za jeho mládí
a nepocházeje z Assisi, vylíčil jeho mladistvá léta dle pokorných výpo
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Překrásné svědectví o panictví a nevinnosti sv. Františka
zůstavil nám tajenmlk sv. Bonaventury, Bernard z Bessy.') Vy
pravuje o tom, jak kdysi jeden z nejdůvěrnějšich společníků sv.
Patriarchy. známý bratr Lev, byl od Boha obdařen překrásným
viděním. Tento bratr totiž jsa zpovědníkem Františkovým a slyše
jak často si naříká na svůj hříšný život v mládí, prosil Boha na
modlitbách, aby mu ráčil milostivě zjeviti, zda-li se František
kdy ve svém mládí provinil proti panické “čistotě. Bůh vyslyšel
jeho pokornou prosbu. “Pojednou upadl Lev ve vytržení mysli
a v něm viděl, jak František stojí na vysoké, zcela nepřístupné
hoře. V té chvíli zjevil mu Bůh, že nepřístupná, vysoká hora
značí panickou čistotu, jakou se jeho sv. Otec stkvěl po celý
svůj život. „- A věru což také mohlo býti přirozenějših'o nadto,
než aby tělo, jež mělo jednou býti ozdobeno svatýini pěti ranami
Krista Pána. vynikalo panickou čistotou!
Než—třeba František ve svém dosti veselém mládí neupadl
do bahna hříchů těžkých, přece na něm pozorujeme některé
chyby, jež mu mohly býti tím záhubnějšími, poněvadž jest známo,
že býli vždy zdatněji a rychleji roste, než-li bylina dobrá a užitečná.
Pozorujeme totiž jak František jest přílišným milovníkem
veselých společností a světáckých radovánek. To již bylo dosti
značnou jeho chybou, poněvadž tím se odcizoval Svému povolání
a ubijel drahocenný čas; mimo to vydával se tím v nebezpečí,
upadnouti v mnohé jiné těžší hříchy, poněvadž to vše, čemu on
tak náruživě hověl, bývá. jinochům můstkem ke hřichům těžkým,
smrtelným. Jinou chybou jeho byla nemírná touha po slávě a cli
světa, kterou všemožně se snažil ukojiti hlavně svou nádherou
v oděvu. Též přílišná marnotratnost a vyhazování peněz se na
něm vedle jiných menších chyb dosti patrně jevily.
Jak snadno jej to vše mohlo odlouditi jeho vznešenému
určení, Bohem mu stanoveného! Než Božské milosrdenství nejen
že jej zachovalo před poblouzením, nýbrž chyb jeho ještě pou
žilo jako vhodných prostředků k dosažení jeho svatosti.-Vzpo
minka na tyto chyby totiž udržovala vždy Františka v nejhlubší
pokoře i tehdá, kdy se viděl od Boha zahrnuta tolika milostmi,
tak že vždy na sebe pohlížel jako na největšího hříšníka, ač patrné
vědí, jež František později o svém světáckém životě pronášel; že světec
: pokory i ty nejmenší poklesky a chyby v barvách temných líčil, jest
jisto. Viz W'adding ]. c. 5 4. IX. násled.
') De laudibus beati Francisci str. 676. Srovnej Chronica XXIV
Generalíum str. 68.

31

zázraky, jež konal, všude jej označovaly jako sluhu Božího. Učme
se z toho i my, ze svých chyb těžiti ku svému spasení. Jako tí,
kdož Krista Pána ukřižovali, byli mu vlastně nápomocnými k oslavě;
tak i to, co jest naší duši nepřátelské, musi jt dopomoci k slav
nější oslavě. Z mnohých našich chyb a poklesků mohou vzejití
nejkrásnější ctnosti, hlavně pokora, shovívavost a trpělivost
s chybami jiných & kde ctnost pokory, tam položen pevný základ
k mnohým jiným ctnostem.
Mocnou ochranou proti pokušení světa, hlavně proti smy
slnýín pokušenim, našemu jinochu byla něžná láska k chudým,
kterou na něm bylo od jeho dětství pozorovati.') Zbožná Pika
měla zásluhu o to, neboť ona to byla, jež jak svým slovem tak
zvláště příkladem vštípila miláčku svému tuto krásnou ctnost do
srdce. Maje peněz dosti, udílel almužny. Chudí jej za to všude
velebíli a již z daleka uctivě pozdravovali, ano jeden z nich
potkav kdysi Františka na ulici, rozprostře! na zemi, kudy měl
jíti, svůj plášť, volaje na kolem jdoucí: „Věru, tomuto jinochu
nemůžete ani dosti pocty prokázati, neboť brzy se stane mužem
tak slavným, že jej všickni budete uctívatí“.")
Františkovi vždy působilo radost, mohl-lí nějakému mrzá—
kovi udělili almužny. Nikdy neoslyšel prosebných hlasů chudiny.
pomáhaje každému, kde a jak se mu příležitost naskytla, hlavně
prosil-lí jej kdo „pro Boha“ nebo „pro lásku Boží“ o nějakou
podporu. Neboť, jak sám později vyznala) taková prosba jím vždy,
ač byl světácky živ, mocně otřásla.
Jednoho dne stalo se, že byl více než kdy jindy zaměstnán
v obchodě svého otce, tak že byl nucen si přispišiti, aby vyhověl
kupujícím. V tom nezvyklém kvapu & lomozu přišel k němu do
krámu chudobný člověk, prose jej pro Boha o nějakou almužnu,
naříkaje, že hladem takořka'umirá. Než tentokráte nepřišel se
svou prosbou vhod. František praci všecek roztržit a zemdlen,
odbyl jej krátce, by přišel jindy, teď jak vidí, nemá času. Chuďas
se slzami v očích odešel a jeho smutný pohled velice dojal na
šeho jínocha. Hned si počal činiti trpké výčitky. „Vidíš, Frantíšku“,
počal mluvili sám k sobě, „kdyby tě byl žebrák prosil o almužnu
jménem kteréhosi mocného knížete. jistě že bys byl nechat všeho
a hleděl jej uspokojiti, ale když tě žádal pro Boha o nepatrný
') Legenda major str. 7. Srovnej: I. Celan. str. 4-0., 11. Celan. str.
128.; Tres socii n. 3.
“) Legenda major str. S. Srovnej I. Celan. str. IS.;Tres socii n. 4.
') Legenda major ]. C.; H. Celan. str. 278.
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dárek k uleveni své bídy. tu jsi mu nejen ničeho neposkytl, ale
odbyl jej tvrdě & necitelně“.
Počal litovali svého poklesku a uminil si jej dle své mož
ností ješlě napravití. Rychle vyběhl z krámu a ohližel'se po
onom žebráku. Na štěstí viděl. že není dosud daleko. Dal se
tedy do běhu a když jej dohonil, vtlacil mu do ruky několik stří
brňáků. prose jej zárOven za odpuštění. Od té chvíle znovu si
pevně umínil, že nikomu ničeho neodepře, hlavně bude-li za to
žádán pro lásku Boží.')
Tomuto svému předsevzetí jak di sv. Bonaventura, dostál
až do své smrti; a právě tato láska k chudým mu zjednala od
Boha tolik milosti a hojného požehnání.“) A zajisté, co nám
může spíše zjednati milost obrácení. posvěcení a v nás roznititi
lásku k Bohu. ne—li vykonávání skutků tělesného a duchovního
milosrdenství ?
Vedle lásky k chudým pozorujeme též na Františkovi hned
v jeho mladistvém věku jakousi velkomyslnost, živou obrazo
tvornost a vždy veselou mysl. Jednání jeho, jak jsem výše po
dotknul, bylo laskavé a příjemné, tak že se každému zamlouvalo;
mimo to bylo při něm pozorovatí cosi rytířského, což zavdávalo
mnohým nadějí, že jest povolán k vyšším hodnostemň')
Komu by bylo tehdá na mysl přišlo. že stane se obnovitelem
křesťanského ducha mezi lidmi! A to bylo přece úmyslem Božím.
Proto také Bůh svého vyvoleného mládence chránil a mimořád
nými milostmi jej zahrnoval. Neměl již předem František celým
svým zjevem obrátíti na sebepozornost národů? Neměl jej Bůh
svalozáři zázraků obklopiti, tak aby nikdo o jeho Božském po
sláni nepochyboval, nýbrž každý jeho hlasu byl poslušen? Nelze
nám tedy nikterak býti s podivením, když vidíme jak náš jinoch
takořka od narození svého se pohybuje v jakémsi nadpřirozeném
ovzduší. —
Čest a štěstí jsou však jakýmsi opojujícím nápojem, jenž
nezřídka i ty nejsilnější hlavy opojuje. Také náš mladistvý jinoch
nalézal v lichocení, cti a slávě světa velikého zalíbení. Snad by
jej bylo vše to opójilo a zničilo, kdyby Bůh, jenž vše dobře řídí,
k tomu nebyl přimísíl hořký sice, ale blahodárně působící lék
utrpení a souženi. Dobrotivý Bůh seslal totiž na Františka zkoušku,
jež byla jak obtížnou, tak neočekávanou & nepředvídanou.
') I. Celan. str. 40. Srovnej Tres socíi n. 3.; Legenda major str. 7.
') Legenda major str. 7. násled.
,) Legenda major str. 8. Srovnej l. Celan. str. IS.; 'l'res socii n. 4.
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Mezi městy Assisi a Perugia vznikla válka. ') Obe města náležela totiž
již dávno k nepřátelským stranám, Italii tak pustošícím, Guelfů
& Ghibellinů. Assisi hlásilo se k straně Guelfů, straně to hájící
práv papežských, kdežto zase Perugia náležela k straně císařské,
Ghibellinů, a proto Perugia vždy nepřátelsky vystupovala proti
Assiským hlavně proto, že jim záviděla jejich rozkvět a_vzmá
háni se. Vyhledávala každé příležitosti, aby tomuto městu mohla
škoditi.
Příležitost k nepřátelskému vystoupení proti své soupeřkyni
naskytla se městu Perugia r. 1200., kdy mezi občanstvem assi
ským a šlechtou vzniklo jakési nedorozumnění. Šlechta totiž si
nad obcanstvem chtěla osobovati nadvládu, než tím byv lid po
puzen, počal se na ni mstíti rozličným způsobem, míče a kaze
její statky. Poněvadž panská třída byla v menšině,»byla nucena
ustoupití a vidouc se v Assisi ohrožovánu, utekla se do nepřá
telského města Perugie. Tu je občanstvo přijalo s radostí, nebot
což jim všem mohlo býti vítanějšlm nad to. Ihned vyhlásili As
siským válku pod záminkou, že chtějí pomstiti křivdy šlechtě
způsobené a chrániti její práva“)
Assiští, prohlednuvše proradně záměry své soupeřkyně, ne
váhali a v krátké době vyslali proti Perugii dobře vyzbrojené
vojsko, jež se skládalo většinou z obyvatelů Assisi, hlavně z mlad
šího dorostu. Bylo tu mezi starými válečníky viděti jinochy, kteří
plni mladistvého ohně se chopili zbraní, aby bránili své rodné
město. Mezi těmi statnými jinochy nescházel náš František.
S nadšením chopil se zbraně, doufaje, že si v boji zaslouží
vavřínu vitězství. Za nedlouho na to došlo mezi vojsky obou
měst r. 1201. k vražednému boji, jenž nejhůře zuřil na mostě
sv. Jana (San Giovanni).“) Assišti sice bojovali jako lvi, než přece
štěstí válečné se tentokráte přiklonilo ku straně nepřátelské.
Vojska jejich byla rozprášena, mnoho mužstva pobito a mnoho
vojínů, mezi nimi i náš František, bylo zajato a v Perugii do
žaláře uvrženof)
Celý rok trvalo jejich zajetí. Můžeme si představíti, jak asi
bylo našemu jinochu, jakož i jiným zároveň s nim uvězněným
') Životopiscové sv. Františka se sice o příčinách války ani slůvkem
nezmiňují, než šťastnou náhodou nám jejich kusé zprávy doplňují.-i ob
jasňuji archivy města Assisi. Viz Christofani ]. c. lib. II.
1)Sabatier |. c. str. 9. násled.; Cherancě l. c. str. 39 násled.
') Tak dí alespoň bl. Kolumba, jež žila v témž stoleti. Srovnej
AA. SS. Comment. n. 93.
') Tres socii n. 4. Srovnej II. Celan. str. 10.
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rodákům v tomto vězení. Bylo jim hůře, nežli opeřenci, jenž
zbaven zlaté svobody, jest uzavřen do klece. Zkormouceni nad
porážkou rodného města počali někteří reptati nad krutým
osudem.
Zoufalost jejich a nespokojenost den ode dne vzrůstala,
ano někteří již počali churavěti. Všichni byli jako zlomení, jedině
náš František ani v žaláři nepozbyl veselé mysli. Vida spoluvězně
zasmušilé a zoufalé, těšil je a dodával jim; mysli, poukazuje na
to, že vazba již nemůže dlouho trvati, poněvadž jistě jejich rodi
čové a příbuzní pracují o brzkém jich vykoupení ze zajetí.
Potěšitelná ta slova, jakož i veselá mysl Františkova
z počátku měla sice na spoluvězně dobrý účinek; než když stále
žadné naděje na osvobození nebylo. tu již tito často se na svého
těšitele osopili, ano nejednou také nepříliš zdvořilými slovy mu
dávali na jevo, že jeho veselost a žerty jsou zcela nemístněa je
urážející, poněvadž všichni se nalézají v trapném a beznadějném
stavu. „Odpusťte mi to, drazí přátelé“, říkával' k nim František
v takovou chvíli, „odpusle mi mou veselost. nebot věřte mi,
cítím se ve svém srdci tak volným jako ptáče a pevně jsem
přesvědčen. že celé naše zajetí dobře skončí. Mimo to pravím
vám: V této chvíli mne sice ještě vidíte v okovech, ale nebude
to dlouho trvati a uvidíte, že mě celý svět bude prokazovali čest
a zahrnovati různými poctami.')
Zajisté smělá to slova, jež .tenkrále ve vězení pronesl náš
jinoch ke svým soudruhům. Zní téměř prorocky. ale přece si je
snad lze vysvětliti tím, jak di jeden znamenitý muž, že asi František
slyšel něco od své matky o předpovědění neznámého cizince,
když že narodil. Proto s takovou důvěrou o sobě mluví, ovšem
dosud málo se vynasnažuje, zaříditi dle onoho předpovědění
mravy a vůbec celý život svůj.“í
Mezi uvězněnýmí rodáky assiskýmí byl též jakýsi vojín. jenž
svým chováním upadl v nemilost všech spoludruhů, tak že tito
počali se ho stranili a žádný nechtěl s ním ničeho míti. Když pak
jednoho dne v neurvalosti své ublížil jednomu z nich, tu byli na
něj již všichni rozezleni. Františkovi bylo ubožáka líto vzdor těm
četným chybám, jež bylo na něm pozorovati. Nejednou napomínal
své soudruhy, aby s provinilcem zacházeli \'lidněji a milosrdněji;
když však viděl, že všechny jeho řeči jsou marny, ustrnul se nad
ubohým zajatcem & počal se obírati výhradně s ním. Spřátelil
') Tres socii !. c.; 11. Celan. ]. c.
') AA. SS. Commentarius praevius n. 70.
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se s ním a v krátké době svým milým & přívětivým chováním
takovou změnu v něm způsobil, že se z něho stal zcela jiný člověk.
Vidouce tu milou změnu ostatní vězňové, odpustili mu jeho dři
vější urážky a opět si ho počali více všímati. ')
Roku 1202. konečně odbila všem našim zajatcům hodina
osvobozeniF) Assisi a město Perugia umluvily konečně mezi
sebou mír, jehož jednou z podmínek bylo vzájemné propuštěni
zajatců, dílem za výkupné, dilem též záměnou. S radosti spěchaly
oběti neblahé války ke svým rodinným krbům. Také František
spěchal do náruče svých milovaných rodičů. — Tim končí Fran
tiškův hlučný, světácký život, jejž světec v pozdějším životě svem
oplakal jako „bohaprázdný a hřišný“.
Jak veliká jest radost pocestného, když po dlouhé bouřlivě
noci spatří zásvit nového dne! Mnohem větši však, jest naše
radost, když zapomenuvše na trpkosti & poklesky své doby, uva
žujeme o podivuhodných počátcích oněch hvězd, jimiž Bůh okrášlil
oblohu církve a jež ctíme jako svaté. Ve středověku jest sr. Fran
tišek, Patriarcha chudých, jednou z nejjasnějších těchto hvězd.
Co může býti půvabnějšiho nad milé jitro jeho života, nad zá
zračné okolnosti, jimiž kolébka jeho byla obklopena, nad jaro
mládí, jež sice v bujné veselosti, ale přece dosti šťastně uplynulo.
Již předem tušime, že tato hvězda se bude obrovskými kroky
ubirati cestou, jež jí vykázala Božská prozřetelnost. Přece ale
brzo uvidime, že náš František, tato jasná hvězda, sice vaha,
konečně však v plné kráse vychází na obzor, šiřic blahodárné
světlo na všechny strany?)

') Tres socii n. 4.; II. Celan. str. 10.
') Tres socii 1. c. — Někteří spisovatelé, mezi nimi opět nejnověji
Christen (|. c. str. 12) tvrdi. že byl František uvězněn r. 1202. a na
svobodu propuštěn teprv r. 1203. To však jest náhled nesprávný, jemnž
historie odporuje. lest totiž jisto, že Assisi a Perugia po roce uzavřely
mír a sice jisto jest, že to bylo r. 1202, tudíž boj musil mezi nimi zuřiti
r. 1201. Mimo to již z „Legendy tří soudruhů" (i. c. n. S.) to patrno.
Srovnej AA. SS. Comment. n. 92; hlavně ale .Oríente seratic0' i c.
str. 196; Cherance !. c. str. 41.
') Cherancě ]. c. str. 42.
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Kapitola třetí.

FRANTIŠEK NA CESTĚ K BOHU.
ak jsme až dosud viděli, byla náklonnost ku světu a jeho
marnostem dosti zakořeněna v srdci Františkově. Ač tato
přílišná příchylnost k světu ještě sama o sobě nebyla zlou,
přece byla spasení nebezpečnou a na překážku milosti Boží, jež
z něho chtěla učiniti spolehlivý a poslušný nástroj milosrdenství
Božího. Tato pouta, jimiž byl až dosud k světu vázán, měla býti
zpřerážena; pásky, jimiž dosud Inul k smyslným rozkošem mely
býti strhány. A Bůh ve své nevystíhlé dobrote sesílal ránu za
ranou na jinocha, jen aby byl zbaven co nejdříve nebezpečných
okovů. Hned po návratu jeho z vězení perugijského počaly se
na něm jevili zcela patrné účinky této milosti & milosrdenství
Božího. —

František vrátil se zase do náruče svých rodičů, kteří jej
s jásotem uvítali, hlavně otec, jenž jej po ten celý rok těžce
pohřešoval ve svém rozsáhlém obchodě. Ihned jej zase uvedl do
svého krámu. zasvětiv jej v rozličné ty změny, jež se za jeho
nepřítomnosti staly. Než „člověk míní,a Pán Bůh měni“; pravdi
vost toho přísloví tentokráte osvědčila se při našem jinochovi.
Brzo totiž po svém návratu ze zajetí upadl ve velmi dlouhou
a nebezpečnou nemoc, jejíž příčinou zajisté nade vsi pochybnost
byl nezdravý podzemní žalář v městě Perugia, kdež mu bylo
s mnohými jinými vojíny pospolu úplný rok bydleti. Dlouhou
dobu byl upoután na lůžko. Po ten celý čas uvažoval o svém
dosavadním životě. Rozebíral jednotlivé doby svého mládí, upa
matoval se na to i ono, co právě nebylo zcela správné, a sám
s sebou se cítil zcela nespokojen. Na mysl mu vstoupilo,
jak až dosud promarnil tolik času světáckými zábavami a rado
vankami, jak mnoho bolesti a zármutku způsobil rodičům. Vtéto
chvíli pocítil nad dosavadním životem' ošklivost. To byla první
mocná rána milosti Boží na jeho zaslepené srdce. V té době si
též umínil, že se polepší.')
Jen pomalu se nemoc lepšila a ztracené síly navracovaly.
Konečně však přece mu bylo možno helb-ati se o holí po světnici.
0 jak toužebně hleděl z okna na krásné okolí assiské, jež
ve svěžím & pestrém rámci se před ním rozkládalo. Jak se již
') [. Celan str. 20.; Legenda major str. &. nasled.
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těšil, až mu konečně lékař dovolí ven do Boží přírody si vyjití,
neboť jako veliký milovník její krás, doufal, že tím okřeje.
Jest známo a mnohý to již sám na sobě zkusil, že ne
moci jsou vždy důkazy Božské lásky a náklonnosti, anebo
aspoň projevy Božského slitování. Jsou přirozenými milostmi,jež
nás činí způsobilými k přijetí milostí nadpřirozených. Oslabují.
hlavně v mládí. smyslné náklonnosti a vášně. upozorňují člověka
na pomíjejicnosl vecí pozemských, z nichž nejlepším jest zdraví,
odtrhuji srdce od země a nutí člověka by pohledl k Tomu,
v Jehož rukou jest zdraví i nemoc, život i smrt. Tentýž výsledek
mčla nemoc u našeho milého jinocha.
Po dlouhé době konečně mu dovolil lékař, aby se vydal
na kratinkou procházku, to že mu bude velmi prospěšným.
Opíraje se tedy o hůl, vyšel si z města bránou zvanou „porla
nuova“ (nová brána) ven do sveží přírody, aby se pokochal
v krásách, jimiž ruka Stvořitelova tak mocně obohatila celé údolí
spoletské. Lidé se za ním udiveně dívali, nechtejíce ani věřiti
svým zrakům, že by tento přepadlý, ve tváři žlutý a o hůl tak
se opírající mladý muž mohl býti oním kvetoucím jinochem. jejž
celé Assisi zvalo ozdobou a výkvětem mládeže. Každý, kdo jej
spatřil v tak zuboženém stavu, litoval ho, přeje mu ze srdce, by
se co nejdříve uzdravil.
Přivětivě pozdravuje a zase jsa pozdravován, František
zvolna kráčel dál a dále z města. až konečně kolem něho nastalo
licho. Před očima se mu objevila silnice hadovíte se vinoucí do
Foligno, po levé straně se vypinaly skalnaté svahy a srázné
stěny hory Suhasio; po pravé pak zase celé údolí spoletské se
všemi svými vískami a dědinami, se svými pahorky pokrytými
cedry, duby, révou a olivovými stromy. Pohled na tyto krasy
přírodní byl úchvatný a proto Františka vždy tak občerstvoval.
] tenkráte doufal, že tímto pohledem pookřeje, než zklamal se
velice.
Tekal sice svým zrakem po všech těch krásách přírodních,
jindy oku jeho tolik lahodících, než nyní ku svému největšímu
úžasu pozoroval, že všechno to — ladné údoli, zapadající slunce,
jehož paprsky právě na rozloučenou se celovaly s vrcholky
Apennin. šelestení večerního vánku. jenž uzdravujícím se bývá
tak milým — vše to jej více nevábí. At pohled! na to či ono,
vše se mu zdálo bez života; on se cítil zklamána. Než toto
zklamání bylo proň blahodárné, nebot jím práve počal prohlé
dati závoj stvoření, poznávati nicotnost a pomíjejícnost všeho
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pozemského a nekonečnou dobrotu & krásu Boží. Pocit jemu
dosti neznámý — ošklivost nad vším tím, co až dosud poutalo
jeho duši, v čem se až dosud se zalíbenim kochal — ozval se
v jeho duši; opět nový účinek milosti Boží. Sopovržením hleděl
nyní na to, čeho si vážil dosud tak velice; celý jeho dosavadní
život jevil se mu v té chvíli nejvyšší zpozdilosli albláznovstvím.
Unaven a všecek zkormoucen vracel se ze _své vycházky
k domovu. Od té chvíle bylo na něm nějaký čas pozorovati
alespoň jakousi změnu k lepšímu. Nemoci samy: oisobě však
zřídka kdy polepší _člověka. Mizí a sf nimi obyčejně i mravní
účinky, jež měly; než přece jsou jakousi oporou pro dalšímilost
Boží. To se také v plné míře ukázalo na našemy_Fraiiliškovi.
Jakmile se cítil opět zdrav, opět počal snití o světské velikosti
a slávě. Rázem zapomněl na všechna dobrá. předsevzetí vjncmocí
učiněná, & brzo opět přilnul s celýmisrdcem k tomu, co: se mu
krátce před tím tak zhnusilo a zošklivílo. Zdálo se, jakoby chtěl
uniknouti milosti Boží, jež fjej takořka pronásledovala.
Slepé
spěchal vstříc nepříteli všeho dobra, nedbaje nebezpečných léček.
jež mu svět nastrojil, ten svět, o němž dí pismo svaté, že nás
šálí, zaslepuje, pouta, vašním a naružívostem líchotí, jen aby nás
uvrhl do záhubyJ),
.
Krásně věru omlouvá Františka životopisec jeho Cherancě9):
Nesmíme se nad tím horšiti. vidíme-li, že se František opět vrací
ke stvořením; naopak musili bychom se diviti, kdyby tomu mělo
býti jinak. Jen jediný byl Spravedlivým v nejdokonalejším toho
slova smyslu a byl prost vší viny: byl to Ten, jenž jest Spra
vedlivý všech spravedlivých, _anděl rady,“íSyn Nejvyššího. Jen
jedna byla ze zvláštní milostijBoži beze všig'poskrny hříchu: Ta,
kterou uctiváme jako MatkuěBoží a orodovnící lidského pokolení.
Všichni ostatní svatí a světice Boži, byli lidé jako jsme my, byli
stíženi hříchem dědičným jako my, ano téměř všickni — jen
několikamálo jich vyjímaje — utrpěli dříve porážku, než dospěli
k vítězství. Klesli-li však někdy, třeba jen do_menšich hříchů,
ihned zase s pomocí Boží se vzchopili_a činili za své poklesky
tuhé pokání. Statečné bojujíce vytrvali v dobrém, & když se smrt
přiblížila, okrášlila jejich skraně věncem vitězství. —
Náš mladý jinoch František nebyl také ani neomylný, ani
dokonalý. Marnosti světské v tisícerých podobách a způsobách,
jež pro mládež maji tolik vnad a luzných barev, nedaly mu tak
') I. Celan. str. 20. Srovnej AA. SS. Comment. n 94 násled.
') L. c. str. 44. náslod.
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snadno pokoje. Mluvily jaksi k jeho obrazotvornosti, tahaly jej
za šat a šeptaly mu do uší, jako to kdysi činili velikému učiteli
církve sv. Augustinovi: „Jak, ty se chceš s námi na věky rozlou
čiti? Tobě se zdá nyni to, co ti dříve bývalo tak milým a při
jemným, nedovoleným a hříšným? Myslíš, že tě tak snadno
opustíme? Ne, nám tak snadno neodoláš.“ — Jindy zase na něho
dorážely s celou silou zvyku, této „druhé přirozenosti duše.“
volnjíce nan slovy uštěpačnými: „Myslíš, že bez nás dlouho ob
stojíš? O, to se velice klameš. Nebude trvati dlouho a opět se
s námi tak jako dříve, ano mnohem více spřátelíš“.
Podobný boj vedl asi náš dosud tak nezkušený jinoch s mar
nostmi & rozkošemi tohoto světa — s tímto barevným pozlátkem,
jež tak často mnohého nadějného jínocha zaslepilo. Poněvadž
byl však dosud sláb a neobeznalý v podobných bojích, podlehl
sice, než bohudíky ku svému prospěchu. neboť byl od té chvíle
opatrnějšim ve volbě toho, co mu svůdný svět podával. Také dlouho
trvající nemoc. kterou právě překonal. nebyla pro něj zcela bez
účinku. Byl-li František již dříve velikým přítelema dobrodincem
chudých a opuštěných, byl jím nyní, kdy sám zakusil bolest
a nemoc, v míře tím větší.
Jednoho dne potkal vojína, jenž pocházel z rodu šlechtického,
ale zchudlého. Vida jeho nuzný šat, milosrdenstvím hnut, umíníl
si, že mu k lepšímu oděvu dopomůže. Ze však v té chvíli neměl
dostatečně peněz u sebe, krátce se rozhodnulgže mu daruje svůj
vlastní oděv. Zastaviv se tedy s ubožákem, přívětivě se ho otázal,
nebyl—li by ochoten zaměniti s ním svůj šat. Tento pohlížejc
udiveně na něho, zda snad žertuje. po kratičkém vahani
ovšem svolil. František vybídnul jej tedy, aby šel s ním někam
na odlehlé místo, že pak záměnu oděvu spolu vykonají. Za ne
dlouho, nečekaje srdečných díků obdarovaného ubožáka, spěchal,
raduje se z dobrého skutku, k domovu. Chudý oděv, jejž nyni
měl na sobě, ovšem mu dle náhledu světa neslušel, a jej jako
bohatého synka ponižoval, než toho nedbal; vždyt doma měl
ještě zásobu jiného oděvu, kdežto onen ubožák, ač z rodu mnohem
vznešenějšiho, tak dlouho dobu chatrné roucho na sobě nosil.
Tomáš 2 Celano, podávaje ve svém životopisu zprávu o této
dojemné události, činí krásné přirovnání mezi sv. Františkem
a sv. Martinem: oba darovali chudému svůj šat. &oba byli za to
způsobem tak vznešeným odměněni. ') Sv. Bonaventura pak k tomu
dodává, že František timto ošacením zchudlého vojína vykonal
') 11. Celan. str. 10. násled. Srovnej Tres Socii n. 6.
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najednou dva dobré skutky: přikryl jeho nahotu a ulevil jeho
bídě. ') —

Bůh, jen'ž nedává se předstihnouti od stvořeni ve veliko
_ myslnosti a dobrodiní, jež kdo bližnímu prokazuje z lásky k Němu.
bohatě odměňuje, ten Bůh také tento dobrý skutek našeho mlá
dence nenechal bez odměny. Ihned v noci na to. byl obdařen
František tajuplným snem. Zdálo se mu totiž, že jest pojednou
neznámou osobou, jež jej jeho vlastním jménem volala. veden
do překrásného a prostorného paláce. Všechny komnaty a síně
nádherné budovy byly takořka přeplněný různými válečnými
zbraněmi, bylo tu lze spatřiti i celá brnění pro jezdce i koně;
zbraně ležely rozloženy po zemi nebo stály opřeny o zeď, jiné
zase v pestrých a malebných skupinách zdobily zdi nádherných
komnat. Udiven hleděl František na krásné zbraně, ano některé
též vzal do ruky a prohlížel si je. K úžasu svému však pozoroval,
že každá z těchto zbraní, všechny tyto meče, štíty, kopí, pavezy
a ostatní výzbroj, nesou na sobě znamení svateho'kříže. V duchu
tázal se sama sebe, komu asi tyto zbraně náležejí a proč jsou
znamením naši spásy označeny. Tu však ihned zaslechnul zcela
zřetelně slova: „Všechno to, co vidíš, náleži tobě a tvým vojí
nům“. Hned na to vše zmizelo a on se probudil.")

Podivuhodný sen jej naplnil úžasem. Uvažoval, jaký byl
jeho pravý význam, než přece se mu to nepovedlo, jej uhodnouti.
Poněvadž duch jeho nebyl jestě zběhlý vjchápáni tajemství Božích,
neuhodnul, že sen nesmí bráti doslovně, nýbrž že má uvažovati
o jeho duchovním významu. Bůh mu totiž chtěl naznačiti, že jej
volá do vojště svých vyvolených služebníků, aby zároven sjinými
sloužil pod praporem sv. kříže. To byl pravý význam, to byl
vnitřní smysl nočního videni. Než jak praveno, našemu jinochovi
zůstal pravý význam snu neznám.
Jeho ještě příliš světácké smýšlení mu v tom bránilo, ano
právě ten sen jej ulvrdil ještě více v jeho ctižádostivých plánech,
získati si totiž v boji cti a slavného jména. Dařilo se mu jako
pocestnému, jenž kráčí tmavou nocí a neví ani kam se ubírá.
Tu zaslechne voláni, ovšem jaksi neurčitě & ani neví odkud
pochází, přece však hned_obrací kroky své v onu stranu, odkud
se ozývá. Dychtivě spěchá po hlase. nedbaje ani, že jej snadno
.) Legenda major. str. 9.
') I Celan str. 22.: Tres socii n. 5.; Legenda major str. 9.; II.

Celan. str. 12
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může do záhuby uvésti. Místo aby si sen svůj vykládal v pravém
smyslu, měl za to František, že jest povolán k službě vojenské.
V tomto povolání chtěl uskutečnití vzor lidské velikosti a vzne
šenosti. Nescházelo mu k tomu ani mladistvého ohně a odvahy,
ani příležitosti k provedení toho všeho co nejvhodnější.
Středověk vyznamenával se jak velikou horlivostí ve sv.
víře, tak i zkaženosti mravů, vynikal jak vznešeně smýšlejícími,
tak i lidmi vášněmi zaslepenými; slkvěl se hrdinstvím. jež všechen
majetek pozemský obětuje za Boha, svaté náboženství a rodnou
vlast, ale potřísněn byl přečetným nepřátelstvím aukrutností, jež
s posměchem šlapaly po lidských a křesťanských citech. Nenávist
a nepřátelství rozdvojily jednotlivce. dědiny a města; kdo byl
silnějšího ramene válečného, byl mocnějším aproto také si hleděl
podmanili vše. co mu v cestě stálo. Hlavně Italie byla jevištěm
nejzarytějších bojů a nejnespravedlívějších výbojů. Každé město
bylo pevností s hradbami, příkopy a pevnými věžmi. Skoro každé
vedlo válku se svými sousedy. Příčina často byla nepatrná; někdy
jen pouhý strach, aby nebylo samo od mocnějších sousedů na—
padáno. Co Italie sama nevykonala, to dokonalí sem ze všech
zemí přišedší cizinci. Němci, Francouzi, Spanělové vnikli do této
krásné země. by nad nesvorným obyvatelstvem byli rozhodčími
ovšem ku svému vlastnímu prospěchu. Ano sami obyvatelé se
verní Italie častěji sestupovali do jižní části poloostrova, aby se
jí zmocnili.
Církev i stát, jež kdysi tak svorně ruku v ruce pracovaly
na časném i věčném dobru'národů, také nyní zaměnily svou
tvářnost: krvavé války mezi papežem a císařem, papežem a králi
nebyly tehdá pražádnou zvláštnosti. Italie byla vždy tak příliš
vábnou, aby nebyla měla četných závistníků; byla příliš od pří
rody požehnanou, by se mohlo pomýšleti na pokojnou, dlouho
trvající ústavu v zemi, kde líd byl tak horkokrevný a rozmařilý.
Také dle dějin a tradice, původu a charakteru jest obyvatelstvo
její přiliš roztříštěno, tak že mu není možno přemoci všechny
vnitřní a vnější nepřátely. Ona bude vždy sporným oříškem
národů a zůstane jím, byť se nyní v přítomné době zdálo, že
jest sjednocena „Italia unita“ (sjednocená Italie) &nikdy se nebude
těšiti vnitřnímu klidu a pokoji, dokavád se nevyrovná s církví
a papežem.') -—To jest povšechný obraz středověku hlavně na
poloostrově italském. Než vraťme se zase k našemu statnému
jinochu.
.) Čh—risten [. c. str. 15.
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Brzo po onom tajuplném snu, zvěděl František, že velmi
dobrodružný a statečný rytíř assiský se chystá do boje, maje
namířeno do Apulie k statečnému vojevůdci Walterovi III., hra—
běti z Brienne v Champagne, jenž bojoval za obhájení prav
stolice papežské. Smrt německého císaře Jindřicha VI.,jenž pojal
za manželku Konstancií, jedinou to dédičku králů normandských
a stal se tim zároven králem sicilským, zavdala k tomu boji
podnět. Jindřich zanechal totiž nezletilého syna Bedřicha, jejž
císařovna vdova svěřila v poručenství papeži Innocenci III., ne
dbajíc odporu některých německých pánů, v jichž čele stál Mark
wald. Ti ukazovali na závěť zesnulého císaře, že vlastně jim pří
sluší míti poručenství nad nedospělým nástupcem trůnu císař
ského, než vidouce, že ani císařovna ani papež lnnocenc Ill. si
nevšímaji jejich odporu, odhodlali se násilím dopomoci k svému
zdánlivému právu. lhned se prohlásili za pány Sicílie a také
tlupy německých žoldáků pod vedením Markwalda a Děpolda
počaly pustošit državy papežské, ohrožujíce i neodvislost svět
ského panství svaté stolice. Papež lnnocenc III. ocitnul se tím
ve velkých nesnázích, ohlížel se po nějakém muži, jenž by hájil
papežských práv a toho naleznul ve jmenovaném již Walterovi,
jehož chrabrost a vojenský věhlas byl znám po celé Italii. Tento
normandsky' rek bojoval totiž v téže době proti německým tlu
pám o knížectví tarentském, na něž měl nároky, jako manžel
Albiny, dcery sicilského krále Tankreda 61194). Vítězství jeho
11Kapuy a Barlctty získaly mu srdce každého, jemuž ještě záleželo

na národní cti.')
Také do Assisi došla pověst o neohroženém válečníku.
František ihned byl pro něho a jeho spravedlivou věc nadšen
a proto vyžádav si svolení svých rodičů, spěchal k svému spolu
rodákovi, výše uvedenému rytířif) prose, by jej směl do boje
doprovázetif') Když mu bylo dovoleno, počal činiti rozsáhlé při
pravy k odjezdu. Nejprve si zaopatřil statného oře a skvostný
oděv, mnohem skvostnějši než jaký měl rytíř, jehož měl do Apulie
doprovázeti; také celá. výzbroj jeho byla způsobu šlechtického.
') Hurter, lnnocenc III.; Cherancě 1. c. str. 46; Le Monier ]. c.
str. 49. násled.
') jeho jméno nám není známo; někteří jej sice nazývají cGen—
tílisa, než zdá se, že tento název označuje jen stav, nikoli jméno nebo
příjmení.
') I. Celan. str. 22.; II. Celan. str. 12; Tres socii n. 5.; Legenda
major str. 9.
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Dříve nežli se na cestu vydal, vystrojil svým dávným sou
druhům na rozloučenou velkolepou hostinu, při kteréž tito pří
píjeli svému vůdci na šťastný návrat. přejíce mu, by se brzo zase
vrátil zdráv &ověnčen vavřínem vítězství. „Ano, uvidíte“, ujišťoval
je František louče se s nimi, „uvidíte, že se stanu slavným

mužem.“')
V ustanovený den“) nastalo Františkovi loučení s milova
nýmí rodiči. Loučení toto bylo hlavně se strany matčiny srdečné.
Objímala svého miláčka, prosic jej, aby nikdy nezapomínal na
Pána Boha a co možná. brzo se hleděl navrátiti. Otec se zachmu
řeným obličejem se s ním loučil. Dlouho nechtěl Františkovi
k tomu svotíti, poněvadž se mu zželelo ztratili tak výborného
pomocníka; konečně přece dovolil, maje za to, že se mu vojenský
tábor se vším svým nepohodlim nebude valně líbiti a že se brzo
vráti; také mu přál. aby zase shlédl jinou krajinu. Františkovi
však, ač vroucně miloval své rodiče, nepřicházelo loučení těžkým,
neboť jeho hlava byla plna vidin a vábných vyhlídek pro bu
doucnost. S nejlepšími nadějemi opouštěl rodný dům, rodné
město, ubíraje se silnicí spoletskou podle srázných boků hory
Subasio. Ve své živé obrazotvornosti představoval si již podivení
rodáků assiských, až jej uzří vraceti se jako statněho vítěze domů;
v duchu svém viděl již otcovský svůj dům přeměněný v nádherný
palác, kde misto balíků sukna spatřoval již lesklé meče, kopí
a štíty a nade dveřmi šlechtický znak. — O, jak jsi se tu v té
chvíli klamal, šťastný Františku, všechny tvé velkolepé naděje se
sice splní, ale ne tak jak se domnívaš, nýbrž způsobem duchovním.
Ty se vrátíš, ne však jako vítěz, ale jako šťastný přemožený!
Klepe-li Bůh na srdce svého stvořeni, to však se neozývá
ano dokonce i před ním dveří uzavírá, odchází pryč. Otevře-li
mu však své srdce & podrobuje-li se mu, a dává se pak někdy
na bludnou cestu: tu Bůh opět přivádí zbloudilou ovečku k sobě,
ať již prostředky přirozenými či nadpřirozenými. Podobněho cos
shledáváme i u našeho mladistvého vojína. Mylně si vykládaje
') Tres socii n. 5.
1) Poněvadž Walter z Brienne zemřel již při obléhání Sama dne
5. června r. 1205, jest téměř jisto, že František, jenž pod tímto statným
vojevůdcem si chtěl vydobití vavřínu slávy, se vydal s oním rytířem
assiským na cestu do Apulie počátkem jara téhož roku 1205 a ne jak
někteří mylně dí, na př. Papini a jiní_r. 1206, neboť v tomto roce byl
Walter již mrtev. Srovnej Wadding [. c. 5 4. n. V.; Panňlo l. e. str. 30.
pozn. 2.; Christen [. c. str. 15. pozn. 1.
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sen o paláci se zbraněmi, dal se na bludnou cestu, nebot vracel
se opět do víru světského, z něhož jej Bůh chtěl vytrhnouti.
Proto také božská prozřetelnost rozhodným útokem chtěla učiniti
záměnu v celém jeho dosavádnim životě.')
Hned na počátku své cesty počal Frantisek churavěti, než
přece pokračoval v ní dále a dorazil až do města Spoleto, kde
ustanovili přenocovati. Utrmácen a na celém těle zemdlen vrhl
sebou na lože; dlouho nemohl usnouti, konečně však přece upadl
v hluboký, nepokojný spánek. Pojednou ve spaní slyší, že jej
někdo volá a táže se ho, kam že se ubírá. Když odvětil, že jde
do Apulie, aby tam bojoval, tu znovu uslyšel hlas: „Františku,
kdo pak ti může větších dobrodiní prokázali, pán nebo služebník?“
— „Ovšem že pán,“ odvětil rychle, nerozmýšleje se dlouho.
„Nuže tedy,“ ozval se opět neznámý hlas, „proč pak hledáš sluhu
a ne pána?“ — Tu teprve poznal František, že to sám Bůh
k němu mluví a proto zvolal: „Pane, co chceš, abych učiníl?“
— „Vrať se do svého rodného města,“ tak zněla odpověď, „nebot
onen sen, jejž jsem na tebe seslal, naplním sice na tobě, ale ve
smyslu duchovním.“)
„Pane, co chceš, abych učinili-" Podobně jako náš mladistvý
vojín, mluvil před devatenácti sty léty jiný muž, jejž také jako
našeho Františka naplňovala touha po cti & slávě jejž však také
jako jeho si Bůh obral za svůj nástroj &vyvolenou nádobu. Tato
slova — Šavla — úplného odevzdání se do vůle Nejvyššího
učinila počátek jeho obrácení v Pavla a jeho velikého apožehna
ného působení mezi národy. Také náš mladistvý muž byl od Boha
vyvolen, aby obnovil ve světě apoštolský život. a hle, i on se
zcela odevzdává do vůle Boží. Slova „Pane, co chceš, abych
učinil,“ jsou jaksi základním kamenem budovy jeho pozdější
ctnosti & svatosti. základem jeho celého řádu, jenž tolik vykonal
pro spásu duší nesmrtelných.
Tatáž slova, jež byla počátkem obrácení Šavla v svatého
Pavla a světácky smýšlejícího Františka ve sv. Františka, mají
býti i naším heslem a to nejen ve věcech důležitých a velikých,
nýbrž v každodenním našem životě; tím způsobem dáme všem
svým myšlenkám, řečem a skutkům pravý. Bohu milý směr. Ne
potřebujeme ani v obyčejném svém životě na otázku: Pane,
co chceš, abych učinil? zázračnou odpověď s nebe, nebot velmi
často si na ni dovedeme odpověděli sami. Vimet skorem ve všech
') Cherancč !. c. str. 46. násled.
') Tres socii n. 6.; LI. Celan str. 12.;Legenda major str. 9. násled.
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okolnostech tohoto života, co Bůh od nás žádá; běží jen o lo,
aby při veškerém našem jednání vůle Boží a ne vůle naše roz
hodovala. Budeme-li vždy vůli Boži se řiditi, uvarujeme se mnohých
hříchů, mnohého zla, mnohých nepříjemnosti.
Vida, že jest vůli Boží, by nepokračoval na cestě do Apulie,
vracel se František do Assisi. Neuvažoval o tom, proč jej tam
Bůh volá, co s ním zamýšlí, kdy mu další svou vůlí sdělí, nýbrž
jediné poslušnost k rozkazu Božímu urychlovala jeho kroky.
S radostí se zřekl vábných tužeb po slávě vojenské, aniž se staral
o to, co jeho náhlému návratu řeknou soudruzi a spolurodáci.')
Věru nevíme, čemu bychom měli v této příhodé více se
obdivovati. Zda Božské moudrosti a milosrdenství, jež vše v_v
nakládá na zachráněni ohrožené duše, aniž svobodu člověka v nej
menším obmezuje, či naprosté poslušnosti, s jakou se shledáváme
u našeho jinocha. Okamžité na rozkaz Boží odkládá válečnou
zbroj, odriká se všech milých tužeb a naději a spěchá, aby se

W

stal co nejdříve cojinem ve vojště Kristově—!")

Kapitola čtvrtá.

VE ŠKOLE BOŽÍ.
l 205.

& pozdního večera vrátil se František de náruče svých
milovaných rodičů. Otec i matka byli tím nad miru
potěšeni; byli rádi, že upustit od svého úmyslu a tak
ušel mnohým nebeZpečím, v nichž jej mohli snadno ztratili. Zvédavé
se ho vyptávali, co jej pohnulo k tak náhlému návratu, než ne
dověděli se ničeho, poněvadž uznal za dobré, prozatim o všem,
co jej potkalo, pomlčeti na tak dlouho, dokav'ád by mu Bůh
zřetelné nedal svou vůli na jevo. Rodiče sice z jeho vážného
azamlklého chováni uhodli, že se mu přihodilo cosi neobyčejného,
než vidouce, že jest v rozpacích a nechce s barvou ven, domnívali
se, že příčinou návratu byl vrtocb a proto nenaléhali více na nej.
') I. Celan. str. 24. Srovnej Tres socii 'n. G.; II. Celan. str. 12.
Legenda major str. 10.
') Chemncě str. 47.
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Oba byli rádi, že se zřekl nebezpečného podniku, proč, na tom
jim tak mnoho nezáleželo.
Hůře však se mladému reku vedlo druhého dne, když se
po celém městě takořka bleskem roznesla zpráva o jeho náhlém
návratu. Každý o něm soudil jinak. Jedni jej schvalovali, ukazujice
na to, že jest lépe, když se vrátil, poněvadž může vésti obchod
svého otce; jiní však si z něho činili posměch, jaký to statečný
hrdina, jenž se po jednodenním vojenském tažení vrací, poněvadž
se mu stýská po domově. I mezi svými soudruhy nalezl František
nejednoho posměváčka, jenž se ho přišel tázat, jakého vyznamenání
v boji došel a kde má důkaz o své statečností. Tak a podobně
to chodilo několik dní, po kteroužto dobu se František ani
z domu nehnul.
Než jak to na světě bývá, brzo se počalo mezi lidem vy
pravovati o něcem jiném a na příhodu syna Petra Bernardone
se znenáhla zapomenúlo. Jeho bývalí soudruzi počali jej opět vy
hledávati, žádajíce, aby se zase vrátil do jejich veselého kroužku
a účastnil se jejich zábav. Dlouho jim však mu bylo domlouvali,
než-li jej opět mezi sebe dostali. Když se jim to podařilo, za
jásali, nebot měli za to, že jim nyní nadejclou opět tak veselé
časy jako dříve. Sklamali se však velice. František, aby se jich
zbavil, vystrojil jim jednoho dne opět jak obyčejně skvostnou
hostinu, umínil si však, že to bude hostina poslední; nebot od
svého návratu ze Spoleto byl odhodlán, že se navždy zřekne
veselých soudruhů a pokud možno vzdálen světa, bude očekávati
pokynů od Toho, v jehož ruce se zcela poručil. ')
Při této hostině namáhali se veselí hodovníci rozves'elíti
svého hostitele, jenž tu seděl mezi nimi zamyšlen, s tváří vážnou
a zachmuřenou, tak že nikdo by v něm nebyl poznal onoho ve
selého Františka, jenž je dříve všechny bavil; — než všechno
jejich namahání se minulo s výsledkem; nepodařilo se jim, jej
rozveseliti. Po hostině jako obyčejně brali se opět za veselých
Zpěvů městem a František s nimi, ale tentokráte ne v čele, nýbrž
zůstával pozadu, pohroužen v hluboké myšlenky. Pojednou stanul
uprostřed ulice jako strnulý. V té chvíli totiž dal mu Bůh na
hlédnouti v rozkoše a radosti, jichž požívá duše Jej opravdu mi
lující a Jemu upřímně sloužící; ukázal mu také. jak všechno, po
čem se až dosud tak pachtil, jest nicolným a bezcenným u po—
rovnání s rozkošemi duchovními. Jen na okamžik dal mu poněkud
z těchto rozkoší okusiti a hle, již byl takořka bez sebe. Stál tu
') Tres socii n. 7. Srovnej II. Celan. str. 14.
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se svou velitelskou holí v ruce jako bez ducha, nemohu hnouti
ani jazykem, ani jakýmkoliv jiným údem. Jak sám později sdělil
svému zpovědníku, byl tak ponořen v tu chvíli v rozkoše duchovní,
že kdyby jej byli na kousky rozřezali, nebyl by cítil ničeho. ')

Veselá společnost nevidouc kráčeti s sebou svého vůdce,
ohližela se, kde zůstal. Když jej viděli. jak stojí uprostřed cesty
a ani se nehýbe, rychle k němu přiskočili, domnívajíce se, že se
mu něco stalo. Volali na něj, hýbali jim. než František nejevil
nejmenší známky života. Teprv po dlouhé chvíli se vzpamatoval.
Udiveně pohlížel kolem sebe a byl celý proměněn. „Co se ti
stalo. Františku? tázal se ho o překot jeden za druhým. „O čem
pak jsi tak dlouho přemýšlel, že jsi opomenul jíti s námi?“ —'
Než on neodpovídal, nebot dosud byl duchovními oněmi rozkošemi

jako opojen.
Marně na něho útočili, vždy jim dával vyhýbavé odpovědi,
až jeden z veselých společníků chtěje celou příhodu žertem za
končiti, zvolal: „Ale, nechte ho již, co pak vám nenapadne, nač
myslil. To přece můžete věděti, že to byla nejšpíše dívka, jež
mu padla do oka a kterou brzo hodlá pojmoutí za. manželku.“
— Tato žertovná slova byla předmětem všeobecné veselosti;
nikdo však ji vážně nebral. jedině František sám. „Ano, jest
pravda, drazí přátelé', odpovidal všem vážným hlasem. „hodlám
se oženiti & sice se ženou tak bohatou, tak vznešenou a tak
krásnou. že jste dosud nikdy nespatřili jí podobnéi).
Nyní však teprv nikdo z veselých soudruhů nevěděl, mysli—li
to jejich vůdce vážně, čili nic; spíše se jim zdálo. že žertuje. po—
něvadž věděli, že nikdy žádné známosti neměl, ano, že byl spíše
nepřítelem druhého pohlaví, přece však jeho vážné a tajuplné
vzezření a opravdový hlas je tak pomátl, že nevěděli na čem
jsou. Nevěděli ovšem. že František touto ženou, kterou si uminil
pojmoutí za manželku, mysli svatou chudobu spojenou se sebe
zapiráním & opovrhováním věcmi pozemskými, jejíž krásu a vzne
šenost právě v předcházejícím vidění mu Bůh ukázal. Ano, svatá
chudoba, to byla ona vznešená a krásná žena, se kterou se náš
mládenec mínil zasnoubiti, poněvadž osvícen Duchem svatým
poznal, že byla opuštěnou vdovou od té chvíle, kdy její první
manžel, Ježíš Kristus vstoupil na kříž.“)
.) L. c.

') Tres socii n. 7. Srovnej L Celan. str. 29.

') 1. c.
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M. František dobře pozoroval, --žejeho společníci jím pro
nošená slova si různě vykládají, přece jim nevysvětlil jich pravý
smysl, počínaje si velice opatrně. Takovouto pravou křesťanskou
opatrnost neshledáváme u všech obrácenců ve stejné míře. Náš
jínoch dobře věděl, že kdyby se svým soudruhům svěřil se svými
plány pro budoucnost, že by se mu jistě vysmáli, ano, že by mu
v provedení jich všemožně bránili, nazývajíce je pošetilými; proto
se jim o nich nezmínil ani slůvkem, řídě se dle slov Božského

Spasitele, jenž pravil: „Buďte opatrnými jako hadovóťl)
Potřeba-li nám již v tom mnohé obezřetností a bedlivosti,
bychom udrželi v pořádku své časné věci, oc více jest nám opa
trnosti třeba v záležitostech duchovních, poněvadž v té příčině
jsou naši nepřátelé mnohem chytřejší a prohnanějši. Kdo .o svých
duchovních záležitostech každému povida, ten spěchá vstříc ve
likému nebezpečí, totiž ztrátě svého spasení. Takový podobá se
plané—mumáku. kterážto rostlina, jak známo, nějaký čas honosí
se krásným květem, ale brzo jeji krása a půvab pomíjí a sklá
nějic se k zemi, usychá. Proto, chceme-li zůstati nevadnoucími
květínkami v zahrádce Boží, následujme ve. věcech, týkajících se
našeho spasení, příkladu sv. Františka a říd'me se výše uvedeným
výrokem samého Krista Pána.
Od té chvíle vyhýbal se František všem radovánkám a všemu
hluku světa. Se svými soudruhy rozloučil se jednou pro vždy,
a když jej tito zase počali vyhledávati a na staré cesty sváděli,
oznámil jim zcela rozhodně, že již nechce s ními nic míti, aby
libo-lí jim se obrátili na jiného, jenž by jim 'byl vůdcem. Tato
rozhodná odpověď je všechny polekala. Usilovně mu počali do
mlouvali, domnívajíce se, že snad přece si dá říci; ale marně
bylo jejich namáhání. František byl pevně odhodlán započítí 5 ml
lostí Boží život zcela nový. Mrzutě tedy od něho odcházeli, než
přece ne bez naděje. že až jej, jak řikali, pominou jeho vrtochy,
zase jej mezi sebou uvidi. Bohudíky sklamali se úplně ve svém
očekávání.
'

František učinil tedy, jak vidíme, první a to dosli mohutný
krok na cestě svého obrácení. Krok ten, ovšem byl mu velmi ob
tížným, neboť se mu bylo odloučiti od soudruhů, pro něž takořka
žil, bylo se mu odloučiti od jejich radovánek, k nimž jeho srdce
přirostlo -— než přece s milostí Boží se mu rekovný krok po
dařil. Duch Páně, jenž jej k němu povzbudil, osvěcoval & sílil
') Matouš 10, 16.
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jej neustále od této chvíle v tvoření a plnění nových vznešených
a blahodárných předsevzetí.
Nejdříve vzbudil v jeho srdci upřímnou ošklivost nad tim.
co posaváde byl miloval, po čem až dosud toužil.') Osvícen
s hůry poznával jasně a zřetelně, jak pošetilým a zpozdilým byl,
nn miloval to, co bylo jeho duši na škodu a proto si pevně
umínil. že toho všeho se zřekne. Odloučen od svých soudruhů.
počal zcela vážně pečovati o svou duši, o niž se až dosud málo
stalal. Vyhýbal se co nejvíce všemu hluku světa a zejména pak
četné navštěvovanému obchodu svého otce?) Neboť jest nade vší
pochybnost, že nejlepším místem, kde může člověk uvažovati
o záležitostech své duše. jest samota; tu zajisté můžeme lépe
& důvěrněji s Bohem obcovati, nežli ve viru světských záležitostí
a starosti. —
Tento zjev, — že totiž člověk, obdrží-lí od Boha nějakou mi
lost, uznává toho potřebu uchýliti se do samoty, by tu mohl uspo
řádali své _myšlénky, — tento ziev můžeme pozorovali při každém
světci. Ano, můžeme "to nazvati jakýmsi zákonem Božské Pro
zřetelnosti při záležitostech duchovních. že totiž Bůh- do samoty
odvádí duši, kterou k dílu zvláště velikému vyvolil — chtěje z ní
učiniti buď apoštola. nebo proroka, nebo pannu, nebo vyzná
vače a podobně. Toto jednání svědčí o nesmírné moudrosti Boží!
Neboť. v hluku a lomozu světa snadno zaniká hlas Boží, byť se
i podobal rachotu hromu; za to však v tiché samotě potřebuje
Bůh jen šeptati a již jest slyšán.")
Největší část dne věnoval nyni František modlitbě & rozjí
mání, při čemž jeho srdce oplývalo duchovní rozkoší a vnitřní
útěchou. Tato sladkost a útěcha jsou abych tak řekl jakýmisi
cukrovinkami, jimiž Bůh vábí k sobě duše, jež uvykly na smy
slné radostí a rozkoše. aby tím snáze & raději se zřekly všech
požitků světa. V těchto duchovních rozkošich jest něco smyslného,
a duše, jež se chce Bohu zcela obětovati, musí jím znenáhla od
vykati. Než na počátku obrácení jest tento způsob útěchy nutným.
Duše zuměuuje tu požitky za požitky; není ještě dosti silnou,
aby sebe a všechno ve světě obětovala & to z pouhé lásky
k Bohu. 'l'o zná dobrý Bůh a proto tak jedná s každým začá
tečnikem na cestě obrácení a pokánif')
.) Tres socií n. 8.; Legenda major str. 10.
1) [. Celan, str. 24. Srovnej Tres socií n. S.; Legenda major str. 10.
:) Cherancě l. c. str. 49.
') Christen [. c. str. 17.

50
Kc svým duchovním cvičením volil sobě František místa
pustá a skrytá, tak aby nebyl nikým vyrušován. Ve vyhledáváni
podobných útulků byl mu nápomocen jediný a nejdůvěrnějši jeho
přítel, jenž mu zůstal věren i když počal vésti tento nový život,
jsa jeho věrným průvodcem a také svědkem všeho, co podnikal
po celý čas, kdy pracoval na svém obráceni.') František mu také
zplna důvěřoval. Chodil s ním na opuštěna místa a rozmlouval
s ním o duchovním pokladu, jehož František se hleděl co nej
dříve zmocniti. Nejčastěji chodili spolu k jeskyni ležící nedaleko
Assisi,") nebot toto místo zdálo se mu býti nejvhodnějším ke
konání duchovních cvičeni. Obyčejně vcházíval sám do jeskyně,
nechav pritele svého venku, nebot chtěl býti úplně sám se svým
Bohem. Ovšem nejednou, ač toho sám nevěděl, byl od svého
společníka bedlivě pozorován, & tomuto právě máme co děko
vati za všechny zprávy, jež se nám zachovaly o tomto období
života Františkova.")
Které péro dovede vylíčiti šťastné chvíle. jež mladistvý jinocli
strávil v této samotě? Kleče anebo leže s tváři k zemi schýlenou
před obrazem Ukřižovaného, modlival se anebo rozjimal lak
vroucně, jak jenom duše, jež jest na přímé cestě k Bohu, se do
vede modliti. Rly jeho šeplaly vroucí prosby k milému Spasiteli
za osvícení: „Veliký a slavný Bože, můj Ježíši Kriste, osvět, prosim,
tmy mysli mé. Dej mi pravou víru, jistou naději a dokonalou
lásku. Dej, ať Tě Pane poznám a abych vždy, dokonale pozná
vaje vůli Tvou nejsvětější, dle ni se spravoval“.') Tak a podobně
pronášel k Bohu své prosby, roně při tom hojné slzy, jež byly
.) Žádný ze životopisců sv. Františka neudává, jak se tento dů
věrný přitel Františkův jmenoval. Někteří však (na př. Sabatier I. c. str.
17.) ne bez vážného důvodu se domnívají, že jim byl Bonbaro da Be
viglio, jenž později stal se členem řádu sv. Františka a jest všeobecně
znám pode jménem bratra Eliáše z Kartony. Jak řečeno, tento náhled

není bez důvodu. Čteme-li zprávy o obrácení našeho Františka u To
máše z Celano vidíme, že jsou neobyčejně určité a podrobné. Že by
se byl František o tom všem někomu zmiňoval, není pravdě podobno;
tudiž lze připustiti, že bratr Eliáš to byl, jenž o tom všem poučil To
máše z Celano. Ovšem nelze si tak snadno vysvětliti, proč týž životo
pisec nejmenuje léž Eliáše jménem. Než zdá se, že v rukopisech toho
životopisu později jméno to bylo vynecháno, když bratr Eliáš hluboko
poklesl. Srovnej Sabatier [. c. str. 17. pozn. 1.
“| Půl hodiny od Assisi stranou cesty jest podobná jeskyně, jež by
snad-mohla byu' tou, do níž se tak často František uchyloval.
') I. Celan. str. 24., Tres socii n. 12.
') Viz aOpuscula S. Francisci» tom. I. fol. 18.
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brzo slzami radosti nad nevýslovnou dobrotou a láskou Boží, jež
se sklonila k němu, ubohému zemskému červíkovi; hned zase sl
zami upřímné lítosti nad dosavadním světáckým životem. Nyní
v té samotě viděl zcela jasně, jakou vděčnosti jest zavázán Bohu.
jenž se nad ním slitoval a jej odvrátil od záhubné cesty, po níž
až dosud tak mnoho jemu podobných kráčejících zahynulo. „O,
jak pozdě jsem dospěl k poznání Tebe, ó Bože, lásko má, kraso
má stará sice, ale přece vždy nové! 0, sil mne, abych opět ne
zbloudil k své záhubě.')
Konaje toto duchovní cvičení, zpozoroval náš jinoch zcela
dobře. jak jest dosud sláb aknezkušen v boji, k němuž se od
hodlal; proto také s větším zápalem a důvěrou utíkal se denně
k Bohu o pomoc. Chvílemi — což skoro Bůh na každou Jej mi
lující duší dopouští — zmocnila se ho veliká úzkost a bázeň, že
snad neobstojí v boji; přece však neustával ve své horlivosti
a vroucně prosil Boha o pomoc. Nepřítel lidského pokolení byl
naplněn nesmírným vztekem, vida, jak oběť, kterou si byl již
dávno vyhlédl a kterou stále úžeji k sobě vinul, mu nyni uniká.
Proto všemi prostředky se vynasnažil, odvrátíti Františka od za
počalé cesty pokání. Nejprve mu ukázal a sice v barvách co
možno nejsvůdnějších všechno, co jej až dosud tak poutalo a vá.
bilo; když však zpozoroval, že vše to již ztratilo pro něho při
tažlivosti, začal jiným způsobem. Snažil se jej totiž odstrašiti od
započaté cesty tim. že mu v barvách pokud možno nejhroznějších
ukázal všechny obtíže, sebezapírání, strádání, strasti, potupu,
hanbu, pronásledování a posměch, jejž jej očekávají. setrvá-li na
cestě, po které započal kráčeli. Ponoukal jej, aby upustil od svých
předsevzetí, poněvadž jsa takovým světákem, nikdy jich neprovede.

Byl to věru hrozný boj, jejž bylo našemu statečnému jinochu
podstoupiti. Nejednou se mu zdálo, že musí již podlehnouti, než
Bůh vida jeho horlivost a opravdovou snahu, sílil jej, tak že vždy
zůstal vilězem.“) Tento nezdar naplňoval pekelného ducha ještě
větším vztekem. Nevěda si již jiné rady, pohrozil Františkovi, že
neupustí-lí okamžitě od započaté cesty, že jej učiní tak hrbatým
a šeredným jako jemu známou babiznu z Assisi, na kterou se
nemohl nikdy bez hrůzy a ošklivosti ani podívati. Avšak ani tim
nedovedl jej zastrašití, nebot posilňován Bohem a Jeho svatou
Matkou, kterou často s dělínnou důvěrou vzýval, stával se čím
') [. Celan. str. 24. násled. Srovnej Tres socii n. 12.
') Tres socii n. 12.; 11. Celan. str. 18.
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dále tím statnějšim a odhodlanějšim v přemáhání podobných
ďábelských pokušení.')
Lstivý nepřítel duší — odbojný ďábel — vidi-li, že se má
kde co dobrého vykonatí. s pekelnou závislí a vztekem bojuje
proti tomu a hledi to všemožně překaziti. V tom jest neunavným
a nedá se žádnou porážkou odstrasiti. On ví dobře, že byt byl
i devětkráte po sobě přemožen a odražen. přece často po desáté
vychází z boje jako vítěz. Casto vítězí prostředky zcela malicher
ny'mi, a malichernosti často se mu podaří dosti pevně zakořeněnou
ctnost zničiti. Jeho válečnou lsli jest, jak vidíme u milého jinocha
Františka, uvésti ve zmatek a přestrašiti ty. jež chce dostati do
svých siti. Poněvadž nemá nad námi žádné moci, jesti-že se mu
sami nepodáme zcela vědomě &dobrovolně, snaží se nás alespon
znepokojiti: neboť v takovém stavu pak jest duše často neobe
zřetelnou, nedává pozor a upadá do jeho léček Kde jest nepokoj
a zmatek tam zcela jistě, anebo alespoň nedaleko číhá nepřítel
našeho spasení. Proto chceme-li se uvarovalí pádu. nedejme se
zmástí a přestrasití, nýbrž (lie příkladu Františkova volejme
v takovýchto chvilich s tím větší důvěrou k Bohu o pomoc:
neho! čím větší pokušení. tím bližsí a ochotnější jest Bůh nám
pomoci, pak-li se jen k němu s důvěrou utíkáme. Mějme vždy
pólěšítelná slova žalmisty Pane před ocima: „Byt bych i chodil
uprostřed stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou
jsi, (: Pane!“'—')

Statečnost. s jakou si náš mladistvý jinoch počínal oproti
tak mnohým a těžkým pokušením, odměnil jedenkráte sám Bůh.
Když totiž opět dabei na nej více než kdy jindy dorážel, zaslechl
Frantisek, jak Bůh mluvi k jeho srdci: „Františku, chceš-li se
naučili dokonale znáti vůli mou. musis od této chvíle nenáviděli
a nohama šlapati to, co jsi dříve tak miloval a po čem tak
toužil. Tento nový způsob života tě však nikterak neodstrašuj.
nebot třeba to v cem jsi až dosud nalézal zalíbení. se ti nyni
bude zdali trpky'm a obtížným, avšak objeví se jednou lahodným
a milým“.'")
Timto nebeským ujistěnim byl František velice potěšen
a utvrzen ve svém předsevzetí. od započaté cesty nikdy ani na krok
neustoupíti. Vždyť věděl, že je Bůh s nim a že doplní svou
milosti, čeho by snad pro svou nezkušenost a slabost nemohl
') Tres socii u. 12.; 11. Celan. str. 18.
=) žalm 22, +.

') Tres socii n. ll.; Il. Celan. str. 18.
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vykonati. Vzdaluje se co nejvíce hluku světského & trávě největší
část dne ve své duchovní samotě, připravoval se znenáhla ku
svému povolání, jež síce dosud neznal, avšak brzo je měl po
znati. Bůh mu tolíž oznámil, že za nedlouhý čas se (loví, co by
měl činiti. To bylo novou útěchou pro něj; nebot od nějakého
času již netoužil po ničem jiném, než aby dokonale poznal vůli
Boží.')
_
V poměru v jakém rostla jeho horlivost při konání těchto
duchovních cvicení vzmáhala se v něm také opravdová láska
k Bohu, jež vypudivši ze srdce jeho lásku k světu a jeho stvo
řením, zaujala je celé, stravujíc je svými blahodárnými plameny.
Hlavně zaplálo jeho srdce láskou k ukřižovanému Spasiteli. V něm
viděl zdroj všeho dobra. pramen všech milostí, svůj vznešený
vzor k následování. O jeho dobrotě a lásce k hříšnému člově
čenstvu často uvažoval; rozjímaje o jeho přehoi'kém utrpení
a smrti cítil se vždy hluboce dojat, prolévaje hojné slzy nad
svou nevděčností, s kterou se k němu až dosud choval. A Božský
Spasitel jej ihned za to odměnil, nebot jednoho dne se mu zjevil
na kříži rozepjatý, dobrotivě na něj pohlížeje.
Slěží si můžeme představiti něhu, duchovní rozkoš.zároven
však krutý zármutek a bolest, kterou nyní zakusil František, vida
na své hříšné oci 'l'oho, jejž se snažil tak milovati. Oči maje
slzami zalité, hleděl na slrápenou tvář svého Spasitele nemoh-a
ani slůvka pronesli. Na jeho bledé [.Vář'ibylo znáti, že v srdci
zuří krutá. bolest a žal nad utrpením Ježišovým. Zdálo se mu,
jakoby Božský Spasitel mluvil k srdci jeho: „Kdo chce přijíti za
mnou, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mne—"_*)— Sv.

ucitel Bonaventura, vypravuje o této události, di o Frunliškovi,
že kdykoliv od té chvíle, v níž byl obdařen překrásným a do
jemným viděním, svatříl někde obraz Ukřižovaného, anebo počal
rozjímali o jeho utrpení a bolestech, vždy vypuknul v hlasitý

placa)
Když zjevení zmizelo, klečel ještě dlouho František, pobřížen
jsa v úvahu o předmětu své lásky. Vida, že jej Božský učitel
nabádá k sebezapírání, jinak že se nemůže státi jeho pravým
následovníkem, učinil v té chvíli slib, všemožně se cvičili v této
ctnosti. A hle, příležitost k tomu se mu naskytla hned téhož
dne, Když vyšel z jeskyně, kde jak řečeno, strávil větší část dne,
.) Tres socil n. 13.
') Matouš 16, 24.

') Legenda major str. ll. nás|ed.; Legenda minor str. 221.
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a koňmo se domů ubíral, byl podroben od Boha kruté zkoušce.
v niž se mělo ukázati, jak hluboko jest v jeho srdci zakořeněna
láska k Bohu.
Viděl totiž pojednou jak stojí před ním člověk malomocen
stvím všecek pokrytý. Hrůzou se až zachvěl, když viděl jeho
zohavenou tvář a vředy pokryté ruce a nohy. Nikdy dosud něco
podobného neviděl, nebot vždy kdykoliv mu bylo některého
z těchto ubožáků potkati, zdaleka již se mu vyhýbal, boje se
nákazy. Také tentokráte již se chtěl dáti na útěk, než tu mu na
mysl přišlo, co právě před chvílí slíbil svému milovanému Spa
siteli. „Zapři sebe sama, Františku“, ozývalo se nyní v jeho
srdci, „tato slova jsi slyšel a také jsi slibil dle nich se řídili.
Učiň cos slíbil. nyní se ti k tomu naskytá nejlepší příležitost.
Chceš-li se státi opravdovým vojínem Kristovým. musíš nejprve
zvítězili nad sebou samým.“ Zaražen pohlížel lřesa se na celém
těle na malomocného; bojoval sám se sebou. Vnitřní tento boj
však trval jen malou chvíli, nebot láska k Ježíši Kristu v něm
zvítězila. Jako blesk mu projela mysli slova proroka lsaiáše. jež
tak často od své matky slýchával: l,V pravdě neduhy naše on
snášel a my počtli jsme ho jako malomocného a ubitého od
Boha a sníženého“.') Představil si v osobě tohoto malomocného
svého Spasitele a již se stal pánem nad sebou samým.
Neváhaje, seskočil s koně a přistoupil k malomocnému.
Vida, jak prosí o almužnu. bohaté jej obdaroval, políbiv mu
ruku. Ubožák zase z vděčnosti nespokojil se s pouhými diky,
nýbrž objal Františka a vtiskl mu polibení na čelo. V té chvili
bylo našemu rekovnému jinochu tak milo okolo srdce, že nejen
necítil žádné ošklivosti nad tímto objetím, nýbrž by si byl přál.
aby v něm trval stále. Bylo mu jakoby objímal samého Spasitele
a jako by políbení, jež dosud cítil na svém panickém čele, od
něho pocházelo a bylo jaksi důkazem jejich vzájemného zasnou
bení. A také jak se zdá, nemýlil se František; nebol! jakmile se
vyšvihl na svého koně a ohlédl se po malomocném, nikde
jej nespatřil. Rozhlížel se na všechny strany, než nikde nebylo
po něm památky. Tu poznal, že snad sám Bůh, nebo některý
z jeho služebných duchů se mu v podobě malomocného zjevil,
aby jej zkoušel a v ctnosti sebezapirání utvrdil. Velebě Jej za
tuto mu prokázanou milost, jel zcela spokojeně k domovu.
Byl tak rozradostněn ve svém srdci, že si hlasitě prozpěvoval.'*)
') Isaiáš 53, 4.
") l. Celan. str. 34; Tres socii n. 11; Srovnej Legenda
str. 11; II. Celan. str. 19.
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Toto zázračné zjevení Boží podává nám důkaz, jak milými
a příjemnými jsou Bohu vitězství, jichž dobýváme na sobě samých
& své smyslné přirozenosti. Stojí sice nemálo. přemáhánl, ale
nikdy nezůstanou bez odměny, byť musil Bůh za tím účelem
učiniti i nějaký zázrak. Ač od nás nežádá Bůh tak rekovných
skutků, jako od Františka, přece i. my se máme co nejvice cvičiti
v ctnosti sebezapření; neboť jest jisto. že bez této ctnosti může
se snad zdáti život náš ctnostným a počestným, ale přece pravá
evangelická ctnost bez sebezapření obejíti se nemůže.
S úžasem pozorujeme. jak mladý jinoch tak rychle postupuje
ku předu na cestě dokonalosti. Kdyby nám o tom nepodávali
svědectví mužové tak svatí a věrohodni, jakými byli jeho nej
starší životopisci, zdálo by se nám to téměř nemožným. Vysvětlime
si to však tím, že Ježiš Kristus byl jeho hlavním učitelem a rádcem.
K němu se především o radu a pomoc vždy utíkal, neza—
nedbávaje ovšem spasitelných pokynů biskupa assiského, jenž
jak se zdá byl jeho zpovědníkem a duchovním rádcem.') Kristus
byl jeho vzorem a měřítkem; modlitba prostředkem k obcování
s Bohem; umrtvování a sebezapírání zbraní, kterou za moudrého
vedení zkušeného vůdce. assiského biskupa, odrážel útoky
pekelného nepřítele. To byl věru pravý způsob, jak se má vésti
šťastný a prospěšný křesťanský boj se sebou samým.'-')
Vzpomínka na Božského Spasitele, jenž z lásky k nám se
stal chudým a jenž chudobu tak miloval, že nenalezna ji v ne
besích. sestoupil na zemi. by si ji osvojil: vzpominka tato pro

budila v srdci našeho mladistvého reka'velikou lásku k svaté
chudobě. Poněvadž však nebyl dosud od Boha poučen, jakým
Způsobem by dosáhl nejlépe a nejsnáze této krásné ctnosti.. ctil
a vážil si jí prozatím na jiných. Ač,jak jsme viděli, již od svých
nejútlejšich let miloval chudé a všemožně ulevoval jich bídě, nyni
když srdce jeho zaplálo láskou k Bohu, tato láska & náklonnost
k chudým v něm ještě více zmohutněla. Od té chvíle, kdy počal
žili dle příkladu Ježíše Krista, byla tato láska k nuzným &chudým
jaksi zušlechtěna a sesílena.
Po celý čas, kdy pracoval na svém obrácení, podporoval
chudé více než kdy jindy. nečekaje až snad sami jej o almužnu
požádají, nýbrž sám je vyhledával. Neboť nabyl přesvědčení. že
jsou mnozí v bidě a nouzi postavení, kteří se stydí žebrati;
takové chudé dlužno vyhledávati a šetrným způsobem, aby nebyli
') Legenda major str. 13.; Tres socii n. 10.
') Christen |. c. str. 22.
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zahanbení, jím pomáhatí. Tak činil František; dle jeho příkladu
jednejme i my. Za jeho doby bylo dosti bídy anouze a neméně.
ano spíše mnohem více bídy — tělesné i duchovní ——
shledáváme
za dnešních dob. Nuže, hleďme jí každý svým způsobem ulevití
z lásky k Tomu. jenž přislíbil, že ani sklenice vody podaná žízní

vému nezůstane bez odměny.
Poněvadž František žíl nyní tak vzdálen všeho hluku světa
a všech jeho radovánek. měl mnohem více prostředků k udílení
almužen. než dříve. Všechny peníze, jichž sobě buď sám vydělal
nebo je obdržel od otce nebo matky, & jichž drive používal
k vyčastování svých soudruhů a pořádání rozličných zábav, rozdal
mezi chudinu, ukládaje je tím na mnohem jistější úroky nez
dříve. Stávala-li se někdy, že již neměl žádných peněz u sebe
a přece chtěl žebráka obdarovali, dával mu to, co právě měl po
ruce. Někdy mu daroval část svého oděvu, jindy zase střevíce,
někdy i košilí svlékl a daroval ji chudému, vida, že ji má za
potřebí. ') Zvláště pak nepřítomnosti svého otce používal k udělení
almužny chudým. Nejednou dal přichystatí jídel a nápojů pro
více lidí, tak že se ho sama Pika udiveně tázala, pro koho vše
to chystá. „Milá máti“, odpovídal ji usmívaje se, „to vše jsem
přichystal pro chudé, jež nosím stále v srdcí.“'—')

ó, štastná matko, jež máš tak zdárného syna! Jakou asi
radostí se zachvělo zbožné a šlechetné srdce tvé, když jsi slyšela
krásnou odpověď svého dítěte! Můžeme si pomyslití, jak asi
zbožná Píka objala svého miláčka, velebíc v duchu Boha, jenž
způsobil při něm tak blahodárnou změnu, odvrátiv jej od nebe
zpečných cest svůdného světa. V takových chvílích jej vroucně
prosila, by byl i na dále vůdcem a ochráncem jeho na cestě
k dobrému. Mylílí bychom se velice, že snad kárala Františka
pro jeho přílišnou štědrost; naopak všemožně jej podporovala
V konání těch dobrých skutků. Nemrzela se nad tím,že jí někdy
nechával 'samotnu u stolu, odcházeje, by svůj oběd nebo večeři
rozdal mezi své miláčky. Milujíc jej více než ostatní své dítky.
nebránila mu v ničem, majíc z něho radost a kladouc v něj ty
nejkrásnější naděje pro budoucnost“)
Se zvláštní zálibou podporoval František také chudobné
a nemajetně duchovní, staraje se též o jejich kostely; zaopatřoval
') Tres socii n. 8. Srovnej Legenda major str. 12.
') Tres socii n. 9.
,) Tres socii n. 9.
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pro ně bohoslužebné nádoby a pořizoval jemná plátna a látky
na oltářní a mešní prádlo a roucha.')
Hle, jaká proměna nadešla již nyní v životě Františkově!
Dříve k zármutku svých milovaných rodičů odcházel od stolu,
aniž se byl nasytil. jen aby vyhověl požadavkům veselých sou
druhů a nyní — nyni mu působí radost, může-li chudé kolem
sebe shromažďovati a duchovním Páně pomáhati.
Než všechny tyto skutky lásky k bližnímu nedostačovaly
horlivému jinoclíu; jeho přáním bylo nejen chudým sloužiti, nýbrž
také mezi chudými žití. Ona vznešená nevěsta, kterou nedávno
spatřil ve svém vidění, nikdy nezmizela s jeho oči. Po ní toužil,
ji miloval; jen mu ještě scházelo odvahy, zmocnili se jí. Podobal
se v tom ohledu zamilovanému jinochovi, jenž miluje sice ná
ruživě vyvolenou divku, ale přece se neodvažuje svěřiti se jí
vyznáním své lásky, poněvadž se ji má za nehodna a obává se,
že ona jím opovrhne a jeho lásku opětovati nebude. A přece
chce a musí se František spojiti se sv. chudobou. Ano, ale jak
to vykoná?
Již dávno bylo mu nejvřelejším přáním jíti do cizího města,
a tu zcela nepoznán v oděvu žebráckém žebratí o almužnu a tak
zkusiti, je-li dosti silen, státi se z lásky k Bohu chuclýn1.") Dlouho
se rozmýšlel, nežli tento svůj záměr provedl. Uvažoval, které
misto by se mu k tomu nejlépe hodilo; konečně rozhodl se pro
staroslavné město Rím. Ano Řím, kolébka všeho křesťanství, měl
býti svědkem jeho vítězství nad sebou samým, ten měl býti dě
jištěm jeho cvičení v pokoře, chudoběasebezapirání. Tam spěchal
k hrobům svatých knížat apoštolských, aby si na nich vyprosil
potřebné milosti a síly ke kroku, k němuž se odhodlal.
Nádherná, bohužel v té době nedokončená svatyně svato
petrská velice dojala jeho ducha, pro vše krásně a ušlechtilé tak
vnímavého. Když vykonal pobožnost a rozhlížel se po těch krásách,
jež ruka lidská za pomoci Nejvyššího vykonala: se zármulkem
viděl, jak velkolepé dílo k oslavě Boží zdlouhavě se chýlí ku svému
dokončení, jelikož se nedostávalo prostředků, a bolest jej pojala,
když viděl, jak lidé málo příspěvků kladou do pokladnice k do
stavení chrámu tam určené. Všecek rozhořčen nad touto neteč
nosti věřících, zvolal: „Jak jest to jen možno, že lidé na toto
vznešené dílo tak málo přispívají? Ci snad již zcela mezi lidem
*)Tres socii n. 8. ; Legenda major str. 12. Srovnej Il. Celan.
str. 16. násled.
') Christen !. c. str. 18.
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ochabla láska a vroucnost k cirkvi svaté? Hanba každému, kdo
by nechtěl vším co má přispěti k ozdobení výmluvného svědka,
skály, na níž sám Kristus zbudoval církev svou!“
To řka sáhl do svého měšce a hodil plnou hrst zlaťáků ke
skrovným dárkům, tak že až přítomni tím na něj upozorněni,
obdivovali dobročinnost neznámého jinocha.') Věru, že jim v tu
chvíli nenapadlo, že týž jinoch brzo bude ne tak svými penězi
jako životem svým vlastním asvých duchovních synů, podporovali
onu skálu, o níž sám Kristus předpověděl, že ani brány pekelné
ji nepřemohou. V té chvíli netušili, že bude církev v trudných
a bouřlivých dobách, jež ji lisnily, podporovati hlavně obnovou
apoštolského života a mravů; nevěděli, že bude jednou nejen
mocnou podporou, nýbrž i útěchou. chloubou & okrasou církve
svaté. — Přáním našeho Františka bylo, by nádherná svatyně
sv. Petra byla co nejdříve ukončena a hle! — kdo by tu neob
divoval ty podivuhodné cesty prozřetelnosti - právě jeden zjeho
duchovních synů, jimiž jej Bůh obdařil — papež Sixtus V.
vyplnil toto jeho přání; dokončil tu královnu všech chrámů
světa a korunoval dílo svým svatým Otcem započaté.
Dobrý skutek, jejž František v chrámu svato-petrském vy
konal, odměnil Bůh hned v zápětí, an mu poskytnul příležitost
úmysl, k vůli němuž do Říma přišel, provésti. Když totiž vyšel
z chrámu, spatřil v předsíni a na schodišti státi větší počet nuzně
ošacených žebráků, prosících kolemjdoucí o almužnu. Ihned po
cítil při pohledu na ně touhu, zůstati tu a žebrati s nimi, poněvadž
však měl na sobě drahý, nápadný šat, uminil si dříve, že si za
opalři jiný obnošený, jaký obyčejně nosi ti, kteří jsou nuceni
chodili práh od prahu a prosíti o almužnu. Prohližeje si jednotlivé
žebráky, spatřil mezi nimi jednoho, jenž se mu zvláště svou
čistotnoslí líbil. Oblek jeho, ač byl tak chatrný. přece jen byl
slušný, mnohem slušnější než jiných; také celé chováni jeho bylo
pokorné, tak že se mu len žebrák ihned zalíbil. Bez ostychu
přistoupil k němu, požádav jej, by mu za dobrou odměnu zapůjčil
na několik hodin svůj šat. že mu zatím půjčí svůj vlastní. Na
otázku, k čemu ho potřebuje, odvětil vyhýbavě, neprozradiv pravou
příčinu, poněvadž chtěl zůstali nepoznán.
Po kratinkém vyjednávání svolil konečně chuďas !( výměně,
když přijal od Františka ujištění, že jeho oděvu použije jenkzá
ležitosti slušné a pocestné. Poodstoupili spolu do ústraní a tam
záměnu vykonali. František v oděvu žebráka a tento zase v jeho
') Tres socii n. 10. Srovnej II. Celan. str. 16.
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stkvostném a drahém obleku. Oba byli spokojeni, hlavně však
chuďas; nebot František jej ještě bohatě obdaroval, ano slíbil
mu, že večer mu dá mnohem více Zatím se měl do svého obydlí
odebrali a na něj čekati.
V novém přestrojení odebral se obětovný jínoch opětk vele
chrámu sv. Petra a tu přímisiv se mezi jiné žebráky, kteří jej
nepoznali, počal lámanou frančliuou prosili kolemjdoucí o almužnu.
Tak žebral až do večera.
Jaké to divadlo! František, onen marnivý jinoch, jenž dosud
před nedávnem měl zalíbení v hlučných a marnivých šatech,
objevuje se nyní v chatrných cárech žebráka; natahuje ruku po
almužně a cítí se šťastným a spokojeným, mnohem více než dříve.
Zkouška, kterou tak statečné podnikl, se zdařila. Jaká to změna!
Hle, jak mnoho zmůže milost Boží v srdci, jež se jí otevřelo!
Veliký ctitel sv. Františka, slavný Bossuet,') zmínuje se v jedné
své řeči o tomto hrdinském činu Františkově, volá: „Viz, on se
tlačí mezi chudé, v nichž vidí bratry a miláčky svého Spasitele.
Vykonává tím jakýsi zkušební rok, cviče se v chudobě, k níž jej
Bůh povolal; plnými doušky pije z kalicha hanby a ponížení, jenž
se mu zdá tak lahodným; olužuje se oproti bojácné & zženštilé
stydlivosti světáků, kteří nejsou s to snésti opovržení a potupu,
ač přece obé posvětil sám Božský Spasitel.
O, jak výtečně
počíná se František přiznávati k bláznovství kříže ak evangelické
chudobě—!“)

Věru nikdo ze svědků toho rekovného a obětavého činu
nebyl by v tom neobyčejném žebráku hledal syna bohatého kupce
assiskébo a nikomu též ani nenapadlo, že by duchovní synové
jeho jednou měli seděli na stolci svatého Petra. A přece se to stalo,
nebot dějiny svědčí, že čtyři papežové z řádu sv. Františka za—
sedali na tom vznešeném stolci a řídili lodičku církve svaté.

Večer odebral se náš mladistvý žebrák na ustanovené místo,
kde jej již onen chuďas, od něhož si vypůjčil chudičký žebrácký
šat, očekával. Oba se zase převlekli. Vraceje vypůjčený šat, da
roval mu František nejen všechno. co v_vžebral,nýbrž ještě ktomu
přidal dosti značnou částku peněz, tak že chuďas se slzami vdě
čnosti se s ním loučíl...-")
Pln radosti, že tak obstál při zkoušce, kterou si uložil, vracel
se František hned následujícího dne k svému domovu. Byl úplně
') Chnsten
Pauégyritre
")
. c. de
str.St.9.Francois d'Assíse.
') Tres socii n. 10. Srovnej II. Celan. str. 16.; Legenda major
str. 12. násled.
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přesvědčen, že jej Bůh výlučně volá ke své službě. Způsobu nebo
stavu, v jakém měl Bohu sloužiti, dosud neznal; přece však pevne
doufal, že není daleko doba, kdy se dle zaslíbení Božího doví,
jak by si měl počínati. Ano, nemy'liš se jinochu, jen setrvej na
cestě, kterou jsi započal & snaž se na ni pokračovati a brzo ti
bude jasno, že jsi povolán k úkolu velmi vznešenému — k ob
novení života apoštolského v církvi svaté!

W

Kapitola pátá.

OBRÁCGNÍ.
1205 -- 1206.

ozlíčné jsou cesty, jež přivádějí k dobrému, jako jsou
rozličné stupně na cestě ke zlému. Cesty, jež našeho mi
lého jinoeha Františka přivedly znenáhla k dobrému, jak
jsme v předcházejícím viděli, byly hlavně tři. Bylo to nejprve
překrásné vidění 0 chudobě. s kterou se měl zasnoubili; druhé
sen o paláci se zbraněmi a třetí zjevení Ukřižovaného Spasitele,
jímž dokonána bylo, co obé předcházející vidění započala. Ozářen
paprsky Božského Slunce, seznal František ve tváři trpícího Spa
silele vzor vši krásy, vší velikosti, vší dokonalosti. Tento obraz
vtisknul se hluboko v jeho vnímavé srdce a jeho snahou bylo
od té chvíle, jednotlivé rysy této podoby pokud možno co nej
věrněji následovali.
V předcházející kapitole jsem ukázal, jak František veden
samým Spasitelem naučil se vznešené škole Boží, v čem záleží
svatost; poznal, že nezáleží v ničem jiném, že není ničím jiným,
než-li podobnosti s Boho-Clověkem. V této výborné škole po—
chopil také prostředky, jež k tomu vedou. Tu pohlížel na kře
sťanskou dokonalost brzo jako na obchod, jenž počíná se opovr
hováním světa, brzo jako na válečné umění, jež záleží v pře
možení sebe sama. jindy zase jako na cestu, po kteréž má každý
nésti kříž svůj a následovati Božského Spasitele. ') Jak jsme také
viděli, snažil se, podporován jsa milostí Boží, co nejvíce žití dle
příkladu Ježíše Krista a tudíž započal ono vznešené dílo po
') Cherancč |. (:. str. 49. násled.
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svěcováni sebe sama. Poněvadž se dosud úplně nerozloučil se
světem, a dosud se nezasnoubil se vznešenou chotí Ježíše Krista
— svatou chudobou, naskytlo se mu ještě dosti překážek; než
již jen krátký čas a pak padnou všechny pásky a pouta, jež jej
až dosud vázaly !( světu a on se pak veřejně přihlásí pod prapor
Ježíše Krista. Jen mužně Františku v před, Božský Spasitel tě
již očekává, neváhej tedy uvrhnouti se mu v náruč a spočinoutí
na jeho Božském srdci!
Vrátiv se z Říma do milé otčiny, žil František jako dříve.
V samotě posvěcoval duši svou, obohacoval ji mnohými záslu
hami a dobrými skutky a očekával dalších pokynů od Boha. Jako
pro nezkažené srdce vůbec, tak i pro něj měla celá příroda vnady
a krásy, jež jej hluboce dojímaly. Rád čítal v této otevřené knize
dobroty a všemohoucnosti Boží, oddávaje se zcela svým zbožným
citům a hnutím.
Jednoho dne ubíral se z města kamenitou stezkou směrem
k osamělému kostelíčku. zasvěcenému svatému mučeniku Dami
anovi; svatyňka ta během času tak spustla, že byla takořka na
spadnutí. Prohlížeje si tuto chatrnou sice. ale útulnou svatyňku,
cítil se puzena vstoupiti do vnitř a pomodliti se tu. Jsa již dávno
uvyklý vždy a ve všem býti poslušcn hlasu svého svědomí, také
i tentokráte bez váhání ho uposlechnul. Vstoupiv seslými dveřmi
do kostelíčka, padl před oltářem na kolena. Jedinou okrasou toho
oltáře byl obraz Ukřižovaného, krásné dílo ze školy byzantské.
Předtím kruciíixem počal se vroucně modlili. S láskou. jaké
jeho srdce bylo schopno, pohlížel do vlídné a pokojné tváře
svého Spasitele; čím více hleděl v láskyplné tahy jeji, čím více
se stápěl v těch dvou zdrojích vší dobroty a milosrdenství —
v jeho Božských očích — tím větší láskou se rozněcovalo jeho srdce.
Tak hleděl dlouho v zbožném zaniceni na předmět své
lásky, nemoha od něho ani odtrhnouti zraků svých. Kolem něho
panovalo ticho, přerušované jen šelestem stromů, jenž sem z venku
dorážel. František tak zaniccn, cítil ve svém nitru, že se cosi
neobyčejného připravuje. A nemýlil se. Po chvíli zpozoroval, jak
se tvář Ukřižovaného mění, jak oživuje, jak se její ústa oteví
rají a z nich splývají k němu slova: „Františku, což pak nevidíš,
jak se boří můj dům? Jdi, pospěš si a oprav mi jej“.
Třesa se na celém těle, František chvili nebyl s to ani slova
pronésti. Hlas Božského Spasitele byl tak tklivý a dojimavý, že
pronikl jeho srdce jako dvojsečný meč. Hluboce oddychuje, teprve
po chvíli. vzpamatovav se, odvětil chyějicím se hlasem: „Ano,

62

s radostí učiním, Pane, jak si přeješ!“') — To byla slova, jež
byl stěží ze sebe vypravil, pak jako bez sebe klesl k zemi. Dlouhou
dobu tak ležel, jakoby v nem života nebylo . . .
Když se konečně vzpamatoval, počal o daném mu rozkazu
Božím blíže uvažovati. Slyšel, jak mu Bůh přikazuje opravíti jeho
dům. „Než který dům mám opravitiP“ tak se tázal sebe sama.
První odpověď byla ovšem ta, že tím domem mysli Božský Spa
sitel spustlý chrámek sv. Damiana. Než tu osvicen od Boha,
poznal, že tímto domem není chrám rukou lidskou vystavený,
nýbrž onen dům, jejž sám Kristus na nezdolné skále vzdělal ——

církev svatář)
Ano, církev svatá byla tím domem, který měl opraviti, neboť
již od dlouhé doby pracovalo o její zkaženi mnoho nepřátel a
škůdců, snažících se ji — ovšem marné — zúplna zničiti. Zdálo
se, že již se kloní ten velebný dům Boží. „Do křesťanské spo
lečnosti vloudila se znenáhla veliká zkaženost mravů, ohrožujic
ji v podobě různých bludů se všech stran. Horlivost ve víře a
zbožnost namnoze ochably; slavné řády Cisterciáků, Premon

strálů a'Karlhusíánů nedostačovaly více k jich oživeni, kdežto
zase ve školách prameny zbožnosti byly ucpány a přerušeny su
chopárnou logikou. Nemocné křesťanstvo potřebovalo nového hr
dinského prostředku; jeho líné údy měly zapotřebí prudkého
úderu, jeho hlava, římská církev, nových mocných páži“.3) Ob
novu tohoto domu žádal Kristus na našem Františkovi a on
ochotné přislíbil o ni pečovali; jakým způsobem by to provedl,
ovšem dosud nevěděl, ale doufal, že jej Bůh v příhodný čas o tom
poučí. Prozatím si umíníl pečovati o opravu hmotného domu
Božího — o kostelík sv. Damiana, jenž, neměl-lí se vůbec v su
tiny proméniti, potřeboval brzké opravy.
Při tom chatrném chrámku žil osaměle knéz, jehož jedinou
povinností bylo sloužiti mši svatou. Za to se mu dostávalo od
synů sv. Benedikta z opatství na hoře Subasío skrovného ro
čního platu, z něhož, podporován též almužnami věřících. žil skrovné
sice, ale dosti spokojené ve svém útulném domečku vedle kostela.
Kněz tento nazýval se Don Pietro; byl muž řádný & ctnostný,
veda život takořka poustevnický. Ten vida, jak jemu svěřená
svatyhka víc a více podléhá zkáze, namáhal se všemožné, by
', Tres socíí n. 13.; II. Celan str. 20.; Legenda maior strana 13.
násled.
*) Legenda major str. 14.
') Montalembert: aLeben der heil. Elisabeth von Ungarmo.
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byla zachována; než odnikud pomoc nepřicházela & ze svých
skrovných prostředků mohl jen menší opravy pořizovati. 'Svatyňka
čekala tedy již dlouho na svého obnovitele, až jej konečně našla
v našem rekovném jinochu Františkovi.')
Opouštěje kosteliček, odebral se František ihned k řečenému
knězi, jejž dobře znal. S ním počal se nyní umlouvati, jak by
bylo lze provésti opravu svěřeného mu domu Božího, a co by
asi tato oprava stála. Obnos vypočtený na důkladnou opravu byl
dosti značný, tak že se František zarazil, kde tolik peněz shledá.
Než přece slíbil, že se o opravu chrámku co nejdříve po
stará, prose stařičkého kněze, by mu k tomu zatím vyprosil do
volení od opata Benediktinů, jimž jak řečeno náležel kostelíček
se vším, co kolem něho bylo. Don Pietrovi zalibil se statečný
jinoch, a ač pochyboval, že by tak značnou sumu, již bylo třeba
k opravě kostela, shromáždil, přece slíbil, že žádaného dovolení
mu vymůže. Doufal totiž, že s jeho ajiných věřících pomoci
přece spustlá svatyňka bude opravena.
Odcházeje od něho nabídl mu František svůj váček s penězi.
„Prosím vás, ctihodný otče.“ pravil louče se s hodným knězem,
„vezměte prozatím tyto peníze a vydržujte za ně dnem i nocí
lampu v kostelíčku před oltářem. Chci, aby tu před obrazem
Ukřižovaného hořelo stále světlo; tento obraz je mi tak milý
a drahý. Zatim vám tato malá částka postačí; brzo se vrátím
a pak vám doručím více, z čehož se postaráme o důstojnou
opravu tohoto domu Božího“.'-')
Ubíraje se zvolna od sv. Damiana k domovu, přemýšlel
František, jak by opravu kostelíčka, jejž si zjevením Spasitele tak
zamiloval. uskutečnil. Uminil si, že stůj co stůj obnovu provede;
měl za to, že jest to jeho svatou povinností. Mimo to slíbil
šlechetněmu Don Pietrovi, a daně slovo nechtěl nikterak rušili.
Než kde vzili peněz? V tom ohledu nerozmýšlel se dlouho. Peníze
a bohatství nikdy neměly velké ceny v jeho očích. Až do ne
dávna byly mu jen prostředkem k užívání světa; nyní jich chtěl
používati, by odpomohl bídě lidské, podporuje jimi bídné a nuzné,
by pečoval jimi o čest a chválu Boží, hlavně obnovováním spu—
stlých kostelů a kaplí. Vida, že otec jest bohat a maje také za
to, že jako nejstarší syn má jakési právo na toto bohatství,
uminil si, že odprodáním několika kusů drahých látek si snadno
k penězům dopomůže.
') II. Celan. str. 22.
') Tres socii n. 13.; II. Celan. str. 22.
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Tento záměr svůj hned druhého dne provedl. Naloživ na
koně mnoho kusů sukna a různobarevných drahocenných látek,
spěchal do Foligno, jež bylo tehdá v té krajině nejživějšim ob
chodním městem. Sem také chodíval často se svým otcem, tak
že i tentokráte jeho cesta nebyla Petru Bernardone pranic ná
padnou; ano těšil se, že již jeho syn se probouzí ze samotářství
a počíná všímati si obchodu.
Ve Foligno přálo mu štěstí, tak že všechno své zboží prodal
co nejvýhodněji. Damnivaje se však, že by stržené peníze ne
stačily ještě k opravě sv. Damiana. prodal též koně a se strže
nými penězi se vracel k Assisi, jež jest asi tři hodiny od Foligno
vzdáleno. Nebral se přímou cestou k domovu. nýbrž zašel si
k Don Pietrovi u sv. Damiana, jemuž ihned odevzdal všechny
stržené peníze, prose 110, by je přijal jak na opravu kostela, tak
i pokud by snad něco z nich vybývalo. ku podpoře své vlastní
a chudých.')
Don Pietro byl však příliš opatrný, by jen tak zhola přijal
od syna Petra Bernardone značnou částku peněz, o niž ani ne
věděl, jak k ní přišel. Když mu František po kratinkém otálení
sdělil, jak si k penězům dopomohl, tu prohlásil co nejrozhodněji,
že peněz nepřijme, leč jen se svolením jeho otce. To jinocha
zarazilo. Byl sice přesvědčen, že by mu otec vše odpustil, ano
že by mu i dovolil stržené peníze za zboží a koně na opravu
chrámku sv. Damiana věnovati; přece však neměl více v úmyslu
vrátiti se domů, nýbrž prosil zbožného kněze, by mu dovolil
') I. Celan. str. 28.; Tres socii n. 16. Legenda

major str. 14. —

Někteří jako kacíř Erasmus Albertus z Braniboru a po něm ijindřich
Sedulius ve své Apologii viní v tomto případě Františkaz velmi těžkého
hříchu, odvolávajíce se na slova moudrého Šalamouna. jenž dí: »Kdo
nbirá něco otci svému neb matce a praví, že to neni hříchem, účastník
jest vražednikac. (Přísloví 28, 24.). Než jak pozorujeme, náš jinoch jednal
tu beze zlého úmyslu, maje za to, že otec celou tuto sumu peněz při
svém bohatství snadno oželí; snad že se bude mrzeti nad touto jeho
přílišnou štědrosti. ale až uvidí. na jak dobrý účel peněz použil. že bude
spokojen. Ostatně aniž bychom se zmiňovali o právu, jež měl František
jako účastník a společník otcova obchodu, jednal tu zajisté ze zvláštního
vnuknutí Božího. jistě kdyby byl býval jeho čin tak hrozným, jak tvrdí
onino spisovatelé, Bůh by jej byl o tom poučil; vždyť Bůh, jak vidíme,
byl stále s ním, byl jeho vůdcem, jeho rádcem, dle něhož on vždy
a ve všem se řídil. Odtud si také vysvětlíme, proč sv. Bonaventura
schvaluje tento skutek, nazývaje Františka »šťastným kupcemc. Srovnej
\Vadding 1. c. si 5. n. XXI. násled.; AA. SS. Comment. n. 116. násled. —

Ovšem jest celé toto jednáni Františkovo mimořádné, jehož nikdo nesmi
zneužívati na úkor mravouky.
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u sebe přebývati, že by rád chtělv soukromí kajícími “skutky
očistovati duši svou od spáchaných hříchů a posvěcovati ji. -K této
žádosti Don Pietro po kratičkém rozmýšlení svolil, peněz však
na opravu kostelička od 'něho nepřijal. Rozmrzen nad tím, že
nemůže té peněžité částky použiti k vylknutému vznešenému
účelu, hodil František peníze na římsu okna chrámového.')
Zbožný kněz, u něhož se František ubytoval, všemožně se
snažil zpříjemniti mu pobyt, neboť se mu velice zalíbil snaživý
jinoch, jenž tak zmužile kráčí po cestě pokání. Pokud mu to jeho
chudoba dovolovala, pečoval o výživu a všechny jeho potřeby;
sám se co nejvíce uskrovnoval, jen aby jemu se ničeho nenedostávalo.
Několik málo dní, jež náš jinoch v tom útulném zátiší strávil,
bylo pro něj pramenem mnohých rozkoší duchovních a mnohých
milostí. Většinu dne trávil tu František na modlitbách a svatých
rozjímánich, krotě své tělo' rozličnými kajícími skutky; ve všem
tom byl zbožný Don Pietro jeho rádcem a pomocníkem. Než jest
známo. že každá duše, jež se chce k Bohu obrátiti a která má
v úmyslu Jeho službě zcela se věnovati, musí býti připravena na
to, že všechny mocnosti světa i pekla povstanou proti ní dle slov
samého Božského Spasitele: „A budete v nenávisti u všech
pro jméno me“.a) Toto pronásledování jest, at tak dím, údělem
a zároveň vyznamenáním všech pravých učeniků Ježíše Krista.
I náš statečný jinoch se ho měl státi účastným tak sice, že sama
jeho rodina mu měla k tomuto vznešenému vyznamenání dopomoci.
Rodiče jeho byli totiž velice znepokojeni pro dlouhou jeho
nepřítomnost, nevědouce, co se s ním slalo'. Den za dnem míjel
a on se neobjevoval. Tázali se po něm ve Foligno a po celém
okolí, nikdo však jim nedovedl pověděli, kam se poděl a co se
s ním slalo. Starostlivé srdce matky Piky svíralose již úzkostí,
že snad se jejímu miláčku. přihodilo něco zlého, ano snad, —
tato myšlenka ji přímo děsila — že byl cestou vraceje sezpenězi
z Foligno od lupičů přepaden, zabit a oloupen. Manžel těšil jí,
že nemusí hned na to nejhorší mysliti, snad že někam zašel, aby
výdělku svého užil. Zatím však sám bedlivě pátral po celém městě
a okolí, maje tušení, že se tu někde František zdržuje; nebot tu
jej někteří lidé viděli naposled; ano jeden venkovan mu sdělil,
že jej viděl před několika dny rozmlouvatí s Don Pietrem, knězem
od sv. Damiana, .a vcházeti do jeho obydlí a od té chvíle, že jej
více nespatřil.
') I. Celan. str. 28.; Tres socii n. 16.; Legenda major str. 14. násled.
') Matouš 10, 22.
5

66

Konečně po delším pátrání dověděl se Bernardone, že sku
tečně František se zdržuje u tohoto kněze; setkav se jednoho
dne 5 Don Pietrem, vyzvěděl od něho, jaký život vede jeho syn
u něho a jak se zvolna připravuje ktomu, zcela se zasvětiti
službě Boží. Tato zpráva jej velice rozlílila. Jak, on by měl ztra
titi svého syna, v nějž skládal všechny své naděje, že\ jsa tak
řádně vycvičen ujme se. obchodu a jej ještě k většímu rozkvětu
přivede? On by měl ztratili svého nejstaršího syna? Ne, k tomu
se nemohl odhodlali. Dříve by byl Františkovi dovolil, věnovali
se službě Boží, stavu duchovnímu; ale nyní, kdy měl býti jeho
podporou v stáří, nyní si uminil, stůj co stůj úmysl jeho překa
ziti. Proto také ní na chvíli neváhaje, svolal všechny své přátele
a známé a vydal se s nimi k sv. Damianu, by Františka přinutil
k návratu, ať již po dobrém či po zlém, ano byl hotov i násilně
jej odtud odvésti, kdyby nechtěl uposlechnouti. ')
František dlel právě ve své komůrce na rozjímání, když tu
k jeho uším dolehl neobyčejný hluk, jehož stále přibývalo. Vy
hlédl tedy malým okénkem na cestu, by se přesvědčil, co se
děje a tu ku svému zděšeni spatřil svého otce. jak s několika
příbuznými a přátely spěchá k domku. Hněvem zarudlá jeho
tvář a zloslné výkřiky a kletby oznamovaly mu již napřed, za
jakým účelem asi přichází. Tušil dobře, že si jde pro něj, by
jej domů odvedl.
V prvním okamžiku nevěděl, co má dělali. Má vyjití vstříc
rozhněvanému otci a projevili mu svůj úmysl, že se chce věno
vati službě Boží, či snad by bylo lépe skrýti se před ním a teprv
později, až by jej hněv pominul, se mu svěřili? Než na rozmy
šleni nebylo času, neboť již zcela zřetelně zaslechl hlas svého
otce a také se zachvěl nad kletbami, jež tento ze sebe vyrážel.
Proto se rozhodl, že se ukryje, nebot dosud necítil se dosti od—
hodlán a duševně silen, čeliti tomuto nenadálému útoku, tím
méně, jelikož nešťastnou náhodou kněz Don Pietro nebyl doma.
Nebylo tu tudíž nikoho, kdo by ho bránil a proto rychle se u
chýlil do skrýše, kterou si již dříve pro ten případ v domku
upravil.
Jedva že tak učinil, slyšel nad sebou v domku, jak tu
otec, prohledávaje s přlbuznými každou svělnici & každý kout,
láteří. Slyšel také, jak se zaklínaji, že jej musí nalézti i kdyby
měli na ruby celýdům převrátiti —- ale jejich hledání bylo
marné. Bůh sám chránil svého věrného služebníka a zaslepil oci
') l. Celan. str. 30; Tres socil n. 16; Legenda major str. 15.
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jeho pronásledovatelů, že ho nenalezli a byli nuceni s nepoříze
nou odejíti. — Jako tentokráte bděl Bůh nad tímto Jemu tak
milým jinochem a jej chránil, tak jedná Bůh s každým z nás.
Ač jsme často k němu z míry nevděčnými, přece o nás pečuje
& nedopouští, by jediný vlas na naší hlavě byl zkřiven. Ten Bůh,
jenž pečuje o ptactvo nebeské a květinky polní, jak by nepečoval
o nás? A proto když Bůh s námi, kdo proti nám. Nebojme se
nepřátel svého spasení; důvěřujme vždy v Boha, tak jako Fran
tišek, a ze všech jejich úkladů šťastně vyvázneme.
Všecek přestrašen, oddechl si František z hluboka, když
slyšel, jak se vzdalují jeho pronásledovatelé a jak konečně kolem
něho nastalo ticho. Skrýši svou však přece neopustil, boje se
se úkladů a lsti. S dovolením kněze Don Pietra zdržoval se tu
nyní více než ve své komůrce, neboť právě tento útulek se
mu hodil ke konání modliteb, rozjímání a kajících skutků.
O jeho úkrytu věděl jen jeho hostitel a jeden ze služebníků jeho
otce, jenž mu byl zvláště věren a oddán. Ten mu od jeho sta
rostlivě matky přinášel každého dne něco k jídlu. Ač toho ne
měl zapotřebí, neboť v této své samotě žil skoro v ustavičném
postu, přece s radostí a vděčností to přijímal, věda, že to po
chází od jeho dobré máti, jež s ním cíli a jež se \'ynasnažuje
mu od jeho otce vymoci odpuštění a dovolení ke kroku, jejž za
mýšlí vykonati.
Po celý měsíc vytrval takto ve svém útulku, posilňuje se
stále víc a více k rozhodnému kroku, totiž k úplnému odloučení
od světa a k dokonalé službě Boží. Po celou tu dobu vroucně
prosil Boha, by jej vysvobodil z rukou jeho pronásledovatelů, tak
aby mohl dokončit, co dle Jeho svaté vůle započal. Pevně oče
kával pomoc od Boha, jsa přesvědčen, že oko Boží bdí nad ním;
ta myšlenka jej blažila a sílila jeho srdce a pozdvihla jeho po
kleslou mysl.')
Konečně po uplynutí měsíce, posilniv se dříve modlitbou,
opustil tuto skrýší. Umíníl si přimo jíti k otci a prositi ho 0 do
volení ke kroku, jejž zamýšlí vykonati. Zdálo se mu, jakoby mu
sám Bůh k tomu dodával síly. Zdálo se mu, že slyší jeho hlas:
„Neboj se, já budu s tebou!“
Svěřiv se tedy svému hostiteli
svým úmyslem a poprosiv jej o požehnání, vydal se přímo do
Assisi k rodnému domu. V tu chvíli podobal se jaksi vojínu, jenž
') I. Celan. str. 30. Srovnej Tres socii n. 16.; Legenda major

strana 15.
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stydě se za svou okamžitou zbabělost, bez bázně se zase vrací

k svému praporu.')
Lidé cestou na něho udíveně pohlíželi, co se mu zase stalo.
Neboť. tvář jeho byla vybledlá a vyzáblá, oči ustavičným pláčem
a nočním bděním vpadlé, tělo vyhublé, nohy sotva se vlekly.
Kdo jej spatřil, domníval se, že. byl opět nemocen. nikomu však
nenapadlo, že všeho jest příčinou jeho kající a umrtvený život.
Než ač tělo Františkovo bylo sesláblé, přece duch jeho byl pln
síly a statečnosti, jak sluší na pravého bojovníka Ježíše Krista.
Mnozí na něj hleděli s úlrpností, jiní domnívajíce se, že syn Petra
Bernardone se zbláznil, činili si z něho úsměšky. Ano, rozpustilá
mládež, právě když kráčel po náměstí assiském, zvaném dnešní
dobou „Piazza nuova“, volala za ním posměšně: „Pazzol Vede
telo pazzo! Figlio di Pietro Bernardoue ě impazzitot“ „Blázent

Hleďle ho blázna! Syn Petra Bernardone se zbláznill“ Tak a po
dobně ozývaly se hlasy rozpustilé mládeže, jimž i někteří výroslcí
přizvukovali, ano, někteří z nich chápali se kamení a bláta a há
zeli po němJ')
Hle, tak svět odplácí s_výmctitelům! Jaká to nestálost lidské
přízně! Ještě před nedávnem hleděli Assisští na naseho milého
jínocha jako na vzor jinochů. do nedávna měl Frantisek veliký
počet přátel, kteří mu licholili a žebronili o jeho přízeň. A nyní?
-— Kdož dříve nan s chloubou pohlíželi, nyní jej nazývají bláznem
a ti, které on kdysi tak stkvěle jídlem a nápojem vyčastoval, se
mu nyni odměňuji kamením & blátem. Takového vděku může
očekávati od svěla každý člověk, jenž se dává na lepší cesty
a nechává kráčeti po ošemetných a nebezpečných jeho cestách
ty, jimž to libo. Než ač jislojest, že svět tak nevděčné odplácí
všem svým milovníkům, přece jest vždy dosli zpozdilců, kteří mu
ku své vlastní zkáze holdují a slouží.

František byv tak přivítán, nermoutil, nehněval se proto,
nýbrž ubíral se k domovu s hlavou sklopenou a rukama na prsou
sepjatýma, neohlížeje se ani v pravo ani v levo. Zdálo se, jako
by byl hluchým k potupě, urážkám & výsměškům, jež se sypaly
na jeho hlavu. Na křik a výsměchy odpovídal mlčenim, na urážky
odpuštěním, nenávist odplácel láskou. Byltě bláznem a pošetilcem,
ale ne v tom smyslu, za jakého jej lidé pokládali; jeho pošetilost
') Tres socií n. _17.; Srovnej I. Celan. [. c.; Legenda major ]. c.
') I. Celan. ]. c.; Srovnej Tres socií !. c.; Legenda major [. c.
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byla bláznovstvlm kříže, jež věrným služebnlkům Božím není
k hanbě, ale k ozdobě.')

Cim-více se blížil František k rodnému domu, tím více
houstnul dav lůzy na něj dorážejicí, tím také větší urážky & na—

dávky se nan sypaly. Petr Bernardone právě byl doma ve svém
obchodě, když slyšel neobyčejný ten hluk na ulici. Rychle vyběhl,
aby se podíval, co se stalo. Jediný pohled mu dostačíl. Jako
břitký nůž zranilo jeho ctižádostivé srdce divadlo, jež se nyní
naskytlo jeho zrakům. Chvíli postál jako zkamenělý, když viděl,
co jeho nejstarší syn, jeho chlouba, jeho budoucí nástupce způ
sobil, jak jest lůze a rOZpustilé mládeži terčem potup &nadávek.
Hned však se vzpamatoval. Zuřivě, jako krvelačný vlk, vyřitil se
na nevinnou oběť. Hněvem soptě přiskočil k Františkovi by rázným
způsobem učinil konec urážkám a potupám, jež jeho celému rodu
byly zasazovány. V okamžiku za hrozných nadávek se sypaly rány
na nevinného jinocha; kam dopadly, toho rozlícený otec v té chvíli
nedbal, jsa vztekem téměř bez sebe. Pak za zuřivého proklínání
se ho chopil & se vší silou jej vlekl domů jako zločince. ne snad
proto, by jej vyrval jeho pronásledovatelům, nýbrž aby jej doma
beze svědků mohl ještě krutěji potrestati.
Pomíjím mlčením srdcebolný výjev, jenž nastal, když Petr
Bernardone se viděl sám se svou oběti. Péro zdráhá se vypisovati
ukrutně trýznění, jež bylo našemu druhému jínochu přetrpěti.
Marně jeho něžná matka Pika se u otce za něho přimlouvala;
Petr Bernardone byl v tu chvíli, zaslepen jsa svou vášní, zcela
nepřístupen moudrým domluvám. Neuslal od trýznění syna, až
konečně všecek zemdlen klesl na křeslo. Než ani tu ještě se ne
cítil spokojen, nýbrž nedbaje proseb své chotí, zavřel Františka
do temné komory, chtěje jej tak dlouho vězniti, dokavád by se
nevzpamatoval ze svého bláznovství & pošetilosti — tak nazýval
totiž Františkův pevný úmysl v chudobě Bohu sloužiti.
Domníval-li se, že tím způsobem zlomí jeho odpor & vzdo
rovitost — tak totiž pohlížel na chování svého syna — velice
se zmýlil. František byl již tak utvrzen v pevném svém před
sevzetí Bohu sloužiti, že jej nic nedovedlo odstrašiti. Nic nepo
mohlo, čím jej jeho otec chtěl oblomiti — bezvýsledně bylo bití,
trýznění hladem. zbytečná byla ta pouta — vše to bylo zcela
marno. Nebohý mladistvý mučeník trpělivě a oddaně snášel
všechna muka a ukrutnost svého otce, utvrzuje se víc a více ve
') I. Celan. str. 32.; Tres socii et Legenda major [. c.
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svém předsevzeti.') „Ani pouta, ani bití“, tak o něm píše jeho
životopisec, „ani co jiného nemohlo zvrátiti jej od pevného úmyslu
& předsevzetí nebo odlouditi od stádce Ježíše Krista, „který při
kazuje, bychom se radovali v strastech a pronásledováních. Ne
leká se přívalů mnohých vod ten, jenž ve svém souženi nalézá
útočiště u Syna Božího, jenž ukazuje na svá vlastní utrpení
u porovnání s nimiž naše utrpení a strasti jsou tak lehká a ne
patrná, nabádá nás tím k jich trpělivému snašeni“.“)
Uvažujeme—li bedlivě chování Petra Bernardone k jeho
synu, naskytá se nám otázka: Do které miry asi bylo jeho chování
správné a zároveň jakou měl za ně zodpovědnost. P. Cherancě3)
zabývá se ve svém životopisu sv. Františka touto otázkou a od
povídá na ni způsobem zcela nestranným, beze vší přetvářky
a vášně. že jest věru záhodno vyslechnouti jeho úsudek o věci.
„Chyba Petra Bernardone“, tak dí, „záležela hlavně v tom, že se
tak tvrdošíjně a svéhlavě postavil na odpor a překážel povolání
svého syna. Co jest jiného povolání, než hlas s hůry? Toto
důležité slovo chová v sobě největší tajemství lidského života.
Každý má své povolání a Bůh jest jeho původcem. Bůh určuje
každému člověku jeho povolání, at řadně nebo mimořádné, at
pro svět nebo pro Svou službu, a proto vždy se mu máme po
drobovati. Na něm závisí, co se týče mravného života, naše bu—
doucnost na onom světě, a pokoj nebo nepokoj. štěstí nebo
neštěstí lidi co se týče života společenského na tomto světě. Nenit
svět, ať tak dim, než jakýmsi velikým vojenským sborem, v němž
má. každý své stanoviště, jež mu Božská prozřetelnost vykázala
a na němž má mužně setrvati? Opustí-li tedy kdo své stanoviště,
co lze pak jiného očekávati, nežli onen nepořádek a zmatek,
s kterým se shledáváme za dnešních dob? — R'odičové, kteří
jsou v tom ohledu jaksi zástupci a pomocníky Božími, mají při
tom jen jediné právo a jedinou povinnost, totiž: maji povolání,
jež poznali u svých dětí, řidití, zkoumati a v čas potřeby i pod
porovati. Nikdy však nejsou oprávněni mu odporovatí a překážky
v cestu klásti“.
.

_m—
')I. Celan. str. 32.; Srovnej n. 17, IS.; Legenda major str. 15.
násled.
') I. Celan 32.
') Cherancě [. c. str. 55. násled.
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v kostelíčku

sv. Damiana: „Františku, oprav dům můj, jenž se boří !“ Jak
jsem ukázal, František uposlechl tohoto rozkazu Božího,třeba že posud
neznal způsob jakým byjej v skutek uvedl. Nechtěl-li se proliviti vůli
Boží, nemohl jednati jinak. Proto. když jej otec za to pronásle
doval a věznil. maje zlost, že si chce vyvoliti stav, o němž soudil.
že by byl jeho rodu k necti a hanbě, odporoval tím povoláni
svého syna a osoboval si tím právo samého Boha. neboť chtěl
Františkovi vnutiti jiné povolání, než jaké mu určil Bůh. Dějiny
v souhlasu se svědomím jednoho každého musí odsouditi nesprávné
chování Petra Bernardone, poněvadž zneužil své otcovské moci
a vážnosti. Ovšem marné bylo jeho namáhání. liylo na bíledni,
že musil podlehnouti v tom nerovném boji a také jak hned
uvidime, vyšel z toho boje jako přemožený. kdežto František
jako vítěz Boží.
Nyní se však ohledněme na dobrou a bohabojnou matku
našeho milovaného jinocha, jak se chovala k Františkovi. Byla
zajisté velice zarmoucena, vidouc jak její miláček trpí. Trpěla
s nim1 zakoušejíc s ním všechny bolesti. jež jemu bylo suášeti.
A kdo by také neznal tuto něžnou stránku každého srdce ma
teřského? Kdo dovede kdy vypsati, co zakouší srdce milující
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matky, když vidí jak jeji miláček trpí a bolesti snáší? Ach dobré
srdce mateřské, kéž by nám bylo dopřáno pročítati všechny něžné
stránky tvé, jak mnoho pokladu by se nám tu objevilo! Každé
takové srdce podobá se knize, v níž by mělo každé dítě čistí
a sice stále a bedlivě, zajisté by se tu mnohému přiučilo!
Bohabojná Pika velice milovala svého syna. VždyťFrantišek
byl synem jejiho přání, ona si ho na Bohu vyprosila, Jemu jej
již v nejútlejším věku obětovala. Proto nyni pozorujíc jaký spor
vznikl mezi ním a otcem, snažila se býti mezi oběma stranami
andělem míru. Namáhala se všemožně, by obě bytosti, jež stejnou
láskou milovala, smířila a udobřila. Byl to ovšem veliký a ob
tížný úkol, jejž vzala na sebe, a k němuž její slabé síly ne
dostačovali.

Nejprve se obrátila na manžela, prosic jej a domlouvajlc
mu slovy laskavými a mírnými, by propustil uvězněného syna na
svobodu, šetrně poukazujíc na nespravedlivost jeho jednání. Než
Petr Bernardone, o němž jsme již slyšeli, že byl povahy neustupné,
byl tvrdý jako skála, o niž se zcela bez účinku odrážely slova
i slzy bohabojné a milující choti. Stál pevně na svém, že jen
tak příjme Františka na milost, když zanechá blouznění a počne
žíti jako dříve.
Vidouc tedy, že \: manžela nepochodila, obrátila se na
Františka. Vším svým mateřským vlivem se ho snažila pohnouti
k tomu, by byl svému otci po vůli. Než tento, ač mu bylo líto
zarmoucené matky, přece jen v té věci jí nemohl, nesměl po
slechnouti. Ač jej dojímaly její slzy, důkazy její něžnosti a lásky
k němu, přece jí nemohl býti po vůli. Poněvadž před ní nikdy
nic netajil, svěřil se jí i tentokráte se vším, co jej od jeho cesty
do Apulie až do té chvíle potkalo. Ukázal ji zcela patrně, že
nejedná snad svévolně nebo vzdorovitě, nýbrž, že co činí, jest
vůle Boží. Vysvětlil ji také, že v této příčině nesmi dbáti ohledů,
poněvadž sluší poslouchati více Boha nežli lidi.

Tu Pika, když nahlédla v duševní stav svého syna, poznala
svým bystrozrakem, jenž obyčejně matkám jest vrozen, že jeho
povoláni jest mimořádné a proto nenaléhala více na něj, nechtějíc
se stavěti na. odpor vůli Boží; ano umínila si v té chvíli, že
bude Františka všemožně podporovati, by mohl žití, jak si toho
Bůh od něho žádá. Zároveň osnovala smělý plán, osvoboditi syna
z vězení; čekala jen na vhodnou příležitost, až by její manžel
odešel na několik dní z domu.
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Vůlí Boží to bylo, že na příležitost k tomu jí nebylo dlouho
čekati. Petr Bernardone byl znenadání nucen vzdálití se na ně
kolik dní. Ač tentokráte se nerad vydával na cestu, přece, ne
chtěl-li utrpěti hmotnou škodu. byl nucen odcestovati. Odcházeje,
neopomenul přísně napomenouti svou manželku, by se neopo
važovala Františka z vězení propustiti, jinak že zakusí jeho hněvu.
Ta však, brzo po jeho odchodu, vstoupila do vězení svého
miláčka, jejž nalezla, jak kleče na zemi modlí se k Bohu za své
brzké osvobození. S pláčem jej objala a zlíbavši jeho ubledlou
a vpadlou tvář, zbavila jej pout. Odvádějíc ho pak do svého
pokoje, posadila jej vedle sebe a něžně se s ním láskala. —
Ano, potěš se svým hodným synem, dobrá matko, jest to na
posledy, kdy jej máš tak na blízku, brzo se s ním rozloučíš!
Brzo přestaneš býti jeho matkou a tvůj manžel jeho otcem,
neboť již jej očekává jiný otec, Otec nebeský, a jiná máti, církev
svatá. Těch bude za nedlouho hodným, slavným synem.
Můžeme si představiti, jak asi toto loučení matky s milu
jicím synem bylo těžké & bolestné. Než obě bytosti, poněvadž
Boha milovaly, přinesly oběť, kterou na nich Bůh žádal, pokorně
a s oddaností. Naposledy ještě se objaly & pak každá z nich
odcházela v jinou stranu. František tam, kam jej Bůh volal &
obětovná máti do chrámu Páně, kdež s pláčem na kolenou za
svého miláčka se modlila'). Pika v tomto případě jednala tak,
jak se na opravdovou křesťanskou matku slušelo. Nehleděla na
příkoří, jež ji za tuto jeji citlivost bude snášeli. Věděla sic dobře,
znajíc svého manžela, že až se vrátí, snese se jeho hněv na její
hlavu; přece se však ničeho nebála, radujíc se z toho, že na—
plnila vůli Boží.
Vzdávaje diky dobrotivému Bohu za své osvobozeni, spěchal
František zase do předešlého svého útulku, k chudému knězi
Don Pietrovi u sv. DamianaQ), kde se opět oddal svým zbožným
cvičením. Než jen několik málo dní mu bylo dopřáno těšiti se

tomuto klidu.
Bernardone vrátiv se ze své cesty & nevida Františka ve
vězení, ihned se domyslil, kdo byl příčinou jeho osvobození.
Děsná bouře se snesla na hlavu ubohé choti. Prudkými a vášni
vými sIOVyvyčítat jí nepředloženost jejiho jednání, zasypávaje ji
nejtrpšimi výčitkami. „Proč mařiš výsledky mého jednání? Proč
.) I. Celan. str. 34; Srovnej Tres socii n. 18.; Legenda major str.
16; Viz Cherancě [. c. str. 56. násled.

') L. c.
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podporuješ syna v jeho zpozdílosteclí? Nevidíš. že nám a celému
našemu rodu působí jen hanbu a nečest? Každý již ukazuje na
jeho bláznivéjednání a radi nám, bychom záhy učinili přítrž
těmto podivínským kouskům. Uvaž přece, co nás stál, co pro
marnil. Zamhuřoval jsem až dosud oci nad jeho marnotratností.
domnívaje se, že se přece polepší a k obchodu přilne. Ale teď
již ztrácím všechnu naději. Mělas jej nechali ve vězení, jistě
že bych mu byl napravil tvrdou a neposlušnou hlavu. Teď učiním
ještě poslední pokus s ním“, dodal hněvem se všecek třesa. „Vy
hledám jej a pak buď uposlechne-a vrátí se a bude mne poslušen.
anebo se musí ihned 2 této krajiny vzdáliti, by nám tu nedělal

hanbu“.')
Tyto a podobné řečí vášnivého manžela hmuly se jako
příval na hlavu tiché trpítelky Píky. Uznala za dobré, ani neod
povídatí. vědouc dobře, že by tím přilévala oleje do ohně. Trpě
livě snášela všechny kletby a nadávky. jež se na ni sypalya tiše
nesla všechny jeho výčitky a výlevy hněvu. Když však slyšela
jeho poslední slova a hrozbu, zachvěla se na celém těle, obávajíc
se, by snad ve svém hněvu neublížil Františkovi na jeho zdraví.
Prosila ho tedy snužně, by alespoň s provedením svého záměru
posečkal, až se upokojí; než ten se již nedal více držeti. Popadnuv
klobouk vyrazil ven ze dveří a rychlými kroky pádíl ulicemi města
k sv. Damianu.
Lidé vidouce jej tak rozhněvaného, uhodli příčinu jeho zlosti.
Někteří ho lítovali, že má tak neposlušného syna, jiní mu to ve
své hříšné škodolibostí přáli. ukazujíce na to, že Františkovi příliš
povoloval a. že se v něm stále zhlížel jako v nějakém zrcadle.
Nic neboli více, jako takový posměch a škodolibost v neštěstí
a zármutku; tudíž i škodolibý úsměv na tváři tak mnohých a dosti
hlasité řečí, jež tito vedli mezi sebou. jako břitké nože bodaly
srdce Petra Bernardone, podněcujíce jej ještě v jeho hněvu.
Pádil přímo k sv. Damianu, neboť tušil, tam opět že najde
svého syna. Cestou znovu uvažoval o tom. že ho asi František
neuposlechne. že se s ním nevrátí & tudíž bude míti o syna, tuto
svou naději a chloubu, méně. Rád by mu vše odpustil, ano mi
lerád by mu ještě více dovoloval utráceti, jen kdyby zanechal
svého úmyslu. — Jak převrácené to jednání! A přece jak často
se můžeme v životě setkatí s podobným chováním mnohých ro
dičů, kteří vše trpí svým dětem, jen to ne, by byly poslušny
hlasu Božího, volajícího je k tomu či onomu stavu a povolání;

')L.c.
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ano, neschází i těch, kteří se zříkají svých dětí a proklínaji je,
než by jim dovolili věnovali se službě Boží, stavu duchovnímu
nebo řeholnímu . . .
František, když opět slyšel hlas svého rozhněvaného otce,
jak drsně se táže Don Pietra, kde ho skrývá, zachvěl se pomy
šlením, že otec přichází, by jej opět domů odvlekl a trápil. —
V první chvíli nevěděl, co má dělali. Má se mu opět skrýti?
Uznal, že by to nebylo nic platno. Casem přece musí vyjití na
veřejnost a pak by jej otec stále pronásledoval. Proto se odho
dlal, že mu vyjde vstříc a vysvětlí mu, jak se marně namáhá od
vrátili jej od jeho úmyslu. Odloživ všechnu bázeň, s pevnou dů
věrou v pomoc Boží, vyšel mu tedy v ústrety. Ovšem, že hned
při svém objevení musil zakusili nejhorších hrozeb, výčitek, lání,
ano i kletby se jen sypaly na jeho hlavu.
Petr Bernardone po prvním návalu hněvu počal poněkud
mírněji jednati se svým synem, jenž tu předním stál uctivě &po
korně, při tom však velmi zmužile. Počal mu vyčítali zvláště ve
liký nevděk, že za všechnu starost a péči, kterou měl o něj, víc
než o druhé děti, se mu odměňuje neposlušnosti a zpupnosti;
vytýkal mu velikou marnotratnosl, kterou jej připravil o tolik
peněz; ukazoval mu na jeho neuclívost anelásku, kterou má ku
svým starostlivým rodičům, že se nechce podrobili jejich vůli
a jim jen hanbu a bolest způsobuje. Než čím dále tím více chladnul
jeho hněv. „Pojd', synu můj“, pravil konečně k němu hlasem co
možno nejmírnějším, „pojď se mnou a uposlechni hlasu mého.
Odpustím li vše, jenom zanech svých pošetilých plánů“.
..Olče můj“, odpověděl mu František, „miluji tě co nejněž
něji, jak se na hodné dite sluší, než nežádej ode mne, bych se
stal Bohu nevěrným. Hleď, milý otče, Bůh sám mi naznačil, že
mne volá ke své službě. Ježíš Kristus sám mi vyměřil dráhu. po
kteréž se mám ubírali a od kteréž se nesmím odchýliti ani na
pravo ani na levo. Proto prosím tě co nejsnažněií, uděl mi své
požehnání k tomuto kroku, a budu ti za to do smrti vděčným“.
„Ne, nikdy“, vybuchl opět Bernardone, „nikdy neočekávej,
že ti to dovolím, nikdy také nečekej, že ti k tomu kroku pože
hnám, ano spíše, pak-li neuposlechneš, vydědím tě a budu tě pro
klínati. Nyní ti pouechávám ještě chvilku na rozmyšlenou. Buď
se se mnou ihned vrátíš a počneš kupčiti jako dříve, anebo budu
míti o syna méně a nikdy více o tobě nechci ani slyšeti“.
„Jednej se mnou, jak se ti líbí, mílený olče“, odvětil Fran
tišek, přemáhaje své pohnutí. Tušil totiž, že mu nastává chvíle,
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kdy se musí rozhodnouti buď pro rodiče nebo pro Boha. V té
rozhodné chvili vstoupila mu na mysl slova Spasitelova: „Kdo
miluje otce nebo matku více než-li mne. neni mne hoden.') —
Byl ihned pevně odhodlán z lásky k svému Spasiteli učiniti tento
rozhodný & pro každé hodné dítě zajisté tak těžký krok.
„Cín se mnou otče, co chceš“, volal. „přece se ti nepodaří
zviklati mne v mém úmyslu. Ci se snad domníváš, že mohu tebe
více poslouchati než-li Boha? Chceš snad, abych k vůli tobě
opustil to, k čemu mne Bůh výslovně povolal? Ne, není mi to
možno a proto se podrobují vůli Boží a ty, milený otče, učiníš
také nejlepé, když jí odporovati nebudeš“.")
„Tedy dobře“, odvětil sipavým hlasem Bernardone. Bylo
na něm znáti, že v sobě násilně potlačuje hněv. „Více se ke
mně nehlas, ode dneška mám o syna méně. Dříve však ještě
než-li se rozejdeme, vrat mi peníze, jež jsi stržil za sukno a koně
ve Foligno; bez toho jsi mne již o tolik připravila proto nemám
chuti tuto částku peněz ti ponechati. Živ se jak chceš a z čeho
chceš, mně více na oči nechoď a také hled. abys tuto svou ot
činu opustil, bys nám tu neplodil hanbu svým výstředním a ne
smyslným jednánim“.
František nemohl pohnutím promluviti, a tudíž sam kněz
Don Pietro, chtěje učiniti trapnému výjevu konec, ukázal Petru
Bernardone. kam jeho syn peníze hodil. načež ten chopiv se
lakotně měšce, rozhněván odešel.3) Po jeho odchodu padl Fran
tišek dobrému knězi do náruče, by ve vyplakal na srdci,
jež s nim cítilo. Don Pietro těšil jej, slibuje mu, že se bude
o něho jako o svého syna starali, jen aby pevně vytrval na cestě,
kterou započal . . .

Opustme nyní na okamžik ty dvě sobě tak oddané duše
&poohledněme se za Petrem Bernardonem. Rozhněván a rozmrzen
nad tím, že se mu přece nepovedlo syna od jeho úmyslu odvrá—
titi, vracel se k domovu. Cestou přepočetl si peníze, jež se mu
povedlo zachrániti. Viděl. že jest to značná částka a proto se
trochu upokojil, že alespoň těch peněz nepozbyl; byly mu skorem
milejši než-li vlastní dítě, jež nyni tak necitelně od sebe zapudil.
Než zlý duch mu počal našeptávati, že asi jeho syn bude míti
ještě více peněz u sebe, poněvadž jeho matka jej jistě jen tak
.) Matouš 10, 37.

') !. Celan. str. 34.; Legenda major str. 16.; Vita versificata str.
66. násled.
') L. c.
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s prázdnou nepropustila. Jistě že mu poskytla značnou částku,
by mohl z toho býti po nějakou dobu živ. Uminil si tedy, že mu
ani těchto peněz neponechá.
Jakmile dorazil do Assisi, ihned se odebral ke konšelům,
kteří tenkráte vedli správu města Assisi, jsouce zároven nejvyš
šími rozhodčími měšťanů ve sporných a soudních věcech. Žádal
je, aby mu dopomohlíkpenězům, jež mu vzal jeho nevděčný syn
a by jej dali povolati, že ho pak právním způsobem vydědí za
to, že se mu nechce podrobili. Než František, když bylo pro něj
vzkázáno, odepřel se k soudu dostaviti, ukazuje na to. že nyní
jako osoba službě Boží se zasvětivši, nenáleží více pod právo
moc světskou, nýbrž duchovní. ')
Toto rozhodnutí ovšem Petru Bernardone nebylo právě po
chuti. Váhal, má-li jíti k biskupu Quidonovi,") čili nic. Slyděl se
jaksi za své drsné chování, než jeho lakota zvítězila, takže
učinil i ten krok, doufaje, že nejen se zmocní všech peněz. jež
má František ještě u sebe, nýbrž že snad tohoto biskup donutí,
by ho byl poslušen a domů se vrátil.
Vyžádal si tedy slyšení u biskupa; tomu vypravoval obšírně
se všemi podrobnostmi o celém sporu, jejž má se svým synem.
Ač bylo Quidonovi skoro vše známo, poněvadž byl jak jsme pra
vili, duchovním rádcem Františkovým, přece laskavě a trpělivé
vyslechl žaloby rozhořčeného otce i slíbil mu, že se postará 0 na
vrácení toho, co mu náleží. Ihned dal Františka k sobě zavolatí.
„Ano, k biskupovi půjdu“, pravil jinoch, když mu bylo oznámeno,
kam má jíti, „nebot on jest otcem a pánem duši“. To řka, bez
meškáni spěchal k svému duchovnímu pastýři, jenž jej přijal
spíše s laskavostí milujícího otce, než-li s přísnosti soudce.
') Namane se otázka, jakou immunílou (zaručenou ochranou) se
mohl František houosítš. Wadding ul. c. 5 5. n. XXVIII.) má za to, že
snad František v té době měl již církevní tonsuru, třeba ještě nenosit
duchovního oděvu. Než pravdou asi je, jak patrno z vypravování Le
gendy tří soudruhů (n. IQ.), že František obávaje se, by na něho nebyl
u světského soudu činěn nový nátlak, užil této výmluvy, jen aby se
posla, jenž pro něho přišel, nějak zbavil. Konšelé pak, ač byli přesvěd—
čeni, že tato výmluva jest smyšlenou, přece se rádi zbavili té nemilé
rodinné záležitostí. odkázavše Petra Bernardone k biskupovi města, jímž
byl tehdá Quido II. (od roku 1204.-—1228.).By se však sami nějak o
mluvili, dovozovali, že se tu vlastně jedná o volbu duchovního stavu,
a proto že celá záležitost přísluší spíše pod pravomoc biskupa. Srovnej
AA. SS. str. 731. & nota e.

') Srovnej o něm: AA. SS. str. 688. a nota k; (Miscellanea fran
cescana>> Foligno, Volum. II. fasc. 2.
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„Milý synu“, tak počal k němu mluviti, „otec tvůj jest na
tebe rozhněván. nejen protože jsi ho neuposlechl, nýbrž též, že
máš u sebe částku peněz, jež mu náleži. Proto radím ti, chceš-li
Bohu začíti upřímně sloužiti, ihned vrat svému otci vše, co ještě
máš u sebe, nebot Bůh nechce, bys těchto peněz užil. Jinak se
neboj, pevně důvěřuj v Boha a jednej jako muž. Bůh sám ti po
skytne vše. čeho budeš míti zapotřebí“.')
„Nejdůstojnějši otče“, odpovídal František uctivě, „vrátím
svému otci vše, co mu náleži, nejen penize, nýbrž i oděv. jejž
mám na sobě“. To řka, poodstoupil do vedlejšího pokoje, “kdež
se zbavil všeho svého oděvu až na spodní kalhoty a dlouhou
žíněnou košili, kterou z kajicnosti nosil na těle a kterou obdržel,
jak se zdá, od kněze Don Pietra. Sbaliv pak všechen šat v uzlik
a položiv na vrch penize, jež mu jeho matka poskytla. vešel
zpět do síně před biskupa a jeho přísedící.
„Slyšte mne všichni a dobře mě rozumějlet“ volal slavno
stním hlasem. „Až dosud jsem zval Petra Bernardone svým
otcem, než poněvadž jsem si umínil zcela se věnovati službě
Boží, chci ode dneška nazývali otcem svým ne Petra Bernar
done, ale Otce, jenž jest v nebesích. Abych pak neměl ničeho
z majetku svého dosavadního otce, vracim mu oděv a všechny
peníze, tak že již nyní nemám nic, než tento oděv“. Po těchto
slovech přistoupil k svému otci, jenž tu stál všecek zaražen.
Děkoval mu za vše dobré, jež mu až dosud prokázal, slibuje
odměňovati se mu za to modlitbou. Na to pak nechtěje si ni
čeho z toho. co mu náleži, ponechali, svlékl i spodni kalhoty
a vrátil je zároveň s ostatním oděvem a penězi otci. tak že tu
nyni stál jen v dlouhé, po kolena sahající, žiněné košili, která
jedině kryla jeho nahotu.“)
Všichni přítomní se cítili timto rekovným činem pohnuti až
k slzám. Biskup Guido nemohl se zdržeti, vida takovou obětavost
& hrdinný čin Františkův. Rychle povstal ze svého křesla a při
skočiv k němu, sevřel jej do náruče. Zahaluje jej pak ve svůj
plášt. laskavě jej těšil. by neztrácel mysli, že jej neopusti. Po
znával totiž zcela jasně, že sám Bůh to jest. jenž tohoto mládence
vede po tak neobyčejných cestách k cíli, a proto si uminil, jej
') Tres socii n. 19.; Srovnej I. Celan. str. 36.; Legenda major
str. 16. násled.
') Tres socíi n. 20.; Srovnej I. Celan. !. c., II. Celan. str. 24.; Le
genda major I. c.; AA. SS. Comment. str. 570. n. 1-31.násled.; Wadding
]. e. n. X_XlX.
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všemožně podporovati. Hned přikázal svým služebníkům, by se
mu o nějaký šat postarali.')
Zatim sebral Bernardone šat i peníze a všecek zahanben a
rozhněván z paláce odcházel. V jeho úmyslu bylo, dostati se co
nejkratší cestou domů, tak aby se s nikým nesetkal; ale nepo
vedlo se mu jen tak zhola proklouznouti. Neboť na náměstí před
biskupským palácem, zvaným dnešní dobou „Piazza di Santa Maria
Maggiore“ nebo též „del vescovado“, nakupilo se zatím mnoho
lidu, jenž se již domyslil, co se asi děje v paláci mezi Petrem
Bernardone a jeho synem Františkem. Vidoucc nyni, jak Ber
nardone s uzlikem šatu chvatně odchází s očima k zemi sklope
nýma, uhodli, co se stalo. Hlasitě počali reptati nad jeho neci
telnosti k vlastnímu dítěti, že mu ani oděvu neponechal; litujíce
při tom ubohého jinocha, rokovali zároveň mezi sebou, co se asi
s nim teď stane.“)
Za nedlouho viděli Františka, jak se zářícím obličejem, oděn
v roucho, darované mu od biskupa, vychází z biskupského paláce
a jak cestou, naleznuv kus vápna, dělá si jím kříž na svém plášti
ina znamení, že od té chvíle prost všeho, chce jedině následovati
svého milovaného, chudičkěho Spasitele.") Když kolem nich kráčel,
uctivě jej všichni pozdravovali, uhýbajice se mu s cesty, neboť
každý si vážil rekovného mladíka, "obdivuje jeho hrdinně sebe
zapření.
Svým rekovným činem přetrhl František posledni, ku světu
jej poulajici pásku. Zřekl se nároků na jmění otcovské, zřekl se
své rodiny a tím naplnil rozkaz Krista, řkoucího: „Pojď a ná
sleduj mne“. Timto činem dokonal své obrácení, jež započal
z jara roku 1205. po svém návratu ze Spoleto a tím také jaksi
(virtualně) vzal svůj počátek řád „Bratři Menších“, jehož jest,
jak známo, zakladatelem. Sledujeme-li vy'voj všech jednotlivých
události od návratu Františkova ze Spoleto až do tohoto slavného
okamžiku, dospějeme k výsledku, že toto jeho úplné obrácení
bylo dokonána buď v posledních dnech roku 1205. anebo lépe
počátkem r. 1206.')
') I. Celan. str. 36. Srovnej Tres socii n. 20; Legenda major str. 17.
') Tres socii |. c.
“| Legenda major 1. c.
') Srovnej výborný článek P. Leona Patrema v aOrienle seraficon
]. c str. 166. násled. Mimo to ]. Celan. str. 140., 172.. 154.; Tres socii
n. 68; Legenda major str. 150. — Znáti zcela určitě tento rok úplného

obrácení sv. Fratiška jest velice důležito, poněvadž na něm zakládají
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Odřeknutím se statků pozemských a vyděděním od vlast
niho otce končí se první polovina života našeho milého světce.
František ji sám nazval životem hříchu. Známe již tedy jeho
dětství, jeho mládí, známe jeho nedokonalosti a mladické pokle
sky. Ač nebyly tak velikými, přece jich František oplakával po
celý život. On jich želel více, než-li snad jíní oplakávají svých
těžkých hříchů. Proto mluvi-li jeho životopiscové o jeho obrácení,
nesmíme si mysliti takové obrácení, jaké shledáváme v životě
mnohých svatých & světic Božích, kteří vedli hříšný život dříve,
než se k Bohu obrátili; nýbrž musíme mu rozuměti tak, že od
té chvíle František i toho se vzdal, 'i od toho se odvrátil, co mu
sice bylo dovoleno, ale co ho dosud zdržovalo na cestě k doko
nalosti, a dal se na přímou, nejkratší cestu, jež vede k Bohu.

V následující kapitole započnu ličiti druhou část života na
šeho milého reka, jež nás obeznámí se vším, co dnešní dobou
činí Františka nejen svétcem, ale i mužem o církev velezaslou
žilým a všemu lidstvu tak milým. Myslím, že nemohu tuto část
života sv. Františka lépe zakončiti, nežli slovy slavného Bossueta,
jenž unešen rekovným jeho krokem. volal: „O jak vznešený
úpadek stihl dnes tohoto kupce! Blahoslavený clovek! Není ani
tak neschopen míli bohatství a jmění, jako hoden nemiti ničeho.
On zasluhuje býti zapsán do seznamu evangelických chudých a
žití od té chvíle na útraty Božské Prozřetelnosti. Hle, konecne
nalezl chudobu, po níž toužil tak vroucně, jí také svěřil všecko,
když mu chtělii to vziti, co nejvýše cenil ze všech svých statků:
totiž možnost sdíleli své jmění s chudinou. V tomto okamžiku
nalezl Otce, jenž mu nebude brániti, rozdati chudým všechno, co
by si buď prací rukou svých vydelat anebo vyžebral od dobrých
lidí. Hle, jest šťasten, že ani toho nejmenšího nemá na světě, co
by bylo jeho, ani ten šat, jenž kryje jeho nahotu, i ten jest mu
darován. O jak šťastný to člověk“.')

W

staří životopisci celou chronologií. Ač někteří kladou toto obrácení na
rok 1207 (na př. nejnověji Christen [. c. str. ZS.), přece se přidržuji vý

vodů uvedeného P. Patrema jako zcela správných. Viz L' Oriente se
r'aíico !. 3. c.

') Panégyríque de S. Francois d' Assise.

Kapitola sedmá.
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baven všech okovů, jež jej až dosud poutaly ku světu
a jeho požitkům, cítil se František opravdu volným,
volným jako ptáče, jemuž se konečně dostalo dávno
kýžené svobody — svobody dítek Božích. Než jeho duše byla
minulými událostmi z míry rozechvěna a proto toužila po sa
motě, by našla žádoucího klidu a utišenl. V samotě, jež byla
svědkem jeho duševních bojů, měla také jeho duše nabýti nových
sil k vytčenému úkolu.
Proto hned po krušném výstupu mezi ním a jeho otcem
v paláci biskupském ubíral se z města do Boží přírody, jež ten
kráte byla zahalena v zimní sněhový rubáš. Den byl však krásný,
třeba že mrazivý vítr se na volných mistech proháněl, jakoby
chtěl k rychlosti povzbuditi našeho chodce, jenž ani nepohll
žeje v kterou stranu se ubírá, rychlým krokem se vzdaloval od
svého rodného města. Zmrzlý snih mu chřupal pod nohama.
Všude kolem něho bylo ticho, jež jen chvilemi rušil některý
dravý pták, vyrušený ze svého klidu.')
František, aniž to sám zpozoroval, vzdálil se již značný
kus cesty od Assisi. Když pozvedl hlavu a rozhlížel se kolem,
kde se Ocitl, k svému podiveni seznal, že jest na blízku m'ěsta
Gubbio u dědiny Caprignonef) Než přece se nedal na zpáteční
cestu, maje v úmyslu pobýti několik dní mimo své rodné město;
dal se na cestu lesem, jenž se rozprostíral kolem řečené vísky.
Větve lesních velikánů, obtížené sněhem, skláněly se k zemi,
jakoby chtěly vítati nového návštěvníka.
V té lesni samotě umlkaly znenáhla rozechvěné struny srdce
Františkova, ale ne na dlouho; nebot za krátko se opět roze
chvěly, ovšem tentokráte výlevy radosti a spokojenosti. V lesni
pustině, ve velkolepém chrámu, hlásajicim velebnost a moc Boží,
zapomněl na všechny boje a strasti a v srdci pocítil takovou
radost a štěstí nad získanou svobodou, že si počal francouzsky
prozpěvovali. Timto zpěvem v řeči tak měkké a cituplné snažil
se vyjádřiti všechny city vděčnosti & lásky k Bohu, jež ovládaly
.) Vita versilicata str. 78.
') Srovnej (Miscellanea francescanaib. Vol. V. fasc. 111. str. 77.
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jeho srdce; nebot jest zajisté známo, že to, co mnohdy nelze
prostou řeči vyjádřiti, možno projevili zpěvem.
Vesele a bezstarostně si takto prozpěvuje, ponořoval se
hloub a hlouběji v lesni zasněžené pustiny. Nedbal toho, že se
ubírá houštinami, v nichž se skrývají směli loupežníci, kteří již
nejednoho chodce v těch krajinách přepadli a oloupili, ano i ne
jednou, když se bránil, zabili. Vždyť on přece neměl ničeho, co
by mu mohli vzíti, a ten chudobný, obnošený šat, jenž kryl jeho
tělo, nemohl je věru lákati k přepadnutí a oloupení. Proto beze
vší bázně, jasným hlasem si prozpěvuje, až se to po celém lese
rozléhalo, bral se nebezpečnými houštinami. Nekráčel dlouho,
když tu z křoví proti němu se vyřítila tlupa lupičů, jejiž náčel
ník vztekem soptě, se na něho obořil, kdo že je a proč je vy
rušuje veselým zpěvem.
František vzpamatovav se z prvního leknutí, jež mu způso
bilo objevení se Zpustlých a zdivočelých mužů, neohroženě po
hlížeje v rozhněvanou tvář jejich vůdce, zcela klidně odvětil na
dané mu otázky, že pochází z Assisi a prozpěvuje chvály Bohu.
„Jsem hlasatelem velikého a mocného Krále", pravil zcela pokojně.
Než tato odpověď Františkova, zvláště pak jeho neohrožené
chování, rozlítily loupežnickou rotu ještě více, nebot všichni se
domnívali, že jest buď pomaten, anebo, což se jim zdálo býti
pravděpodobnéjším, že si z nich tropí úsměšky. Proto se ho již
netázali na nic, nýbrž vrhnuvše se na něj. porazili jej k zemi.
Přesvědčivše se, že nemá u sebe ani haléře a že oděv jeho
nemá ceny, pomstili se na něm tim, že mu notně natloukli. Zbi—
tého a ztlučeného s potrhaným oděvem vhodili pak do nedale
kého příkopu sněhem naplněného. „Tak, tady si odpočin, hlasa
teli Boží,“ volali & shlasitým chechtotem se rozprchli do houštin,
kde po nich nebylo za chvilku ani památky.
Jen s velikým namáháním se vydrápal František z hlubo
kého přikopu. Setřásl se sebe sníh a tu shledal, že jest jeho,
bez toho již dosti ošumělý oděv, ve velmi smutném stavu. Cáry
s něho visely, tak že jen málo chránily jeho křehnouci údy. Než
přes to nenaříkal nad příkořím, raduje se z toho, že mohl ne
vinně po příkladu svého Božského Mistra bolest vytrpéti. Aby
se zahřál, počal se rychleji bráti hustým lesem, pokračuje ve
svém zpěvu, tak jako by se nebylo nic stalo. Měl namířeno ke
klášteru, o němž věděl, že jest nedaleko tohoto místa; tu doufal
dojíti na několik dní útulku a pohostinství. Za nedlouho spatřil

šedé stěny klášterní samoty; urychlil tedy kroky a brzo stanul
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u fortny klášterní, jež jako každému pocestnému, tak i jemu se
otevřela. Na celém těle zimou se třcsa, prosil o občerstvení
a pohostinství. Prvého se mu sice dostalo ochotně a přívětivě,
než hůře bylo s přístřeším. Obyvatelé kláštera totiž vidouce jeho
rozedraný šat a schátralý zevnějšek, nedůvěřovali mu, nebo! za
tehdejších časů lidi podobných se potloukalo všude dosti a tudíž
nebylo nikdy opatrnosti nazbyt. Představený kláštera se ho vy
ptával odkud přichází a kam se ubírá, než František, chtěje zů
stati nepoznán, oznámil jen, že pochází z Assisi a že byl na
cestě přepaden od lupičů a také že má v úmyslu jíti do Gubbio.
Tyto stručné a vyhýbavé odpovědi ještě rozmnožilý podezření
proti němu, než přece mu bylo dovoleno zůstati několik dní
v klášteře; aby si však svou výživu zasloužil, byl přidělen ku
chaři, jemuž měl býti nápomocen.
Tohoto mu prokázaného dobrodiní snažil se také František
státi se v plné míře hodným. Ač viděl, že s podezřením sledují
každý jeho krok, přece se nad tím nermoutil, nýbrž skromně
a řádně vykonával všechny ty práce, jež mu byly uloženy. Za to
se mu dostávalo sice výživy, než dosud neměl teplejšiho oděvu,
jehož mu bylo zapotřebí; zima toho roku byla totiž v těch kra
jinách neobyčejně krutá. Prosil sice mnichy o obnošený oděv;
ti jsouce sami tak chudičkými, při nejlepší vůli mu nemohli
žádného poskytnouti. Proto po několika dnech, pokorně podě
kovav se za prokázané dobrodiní, opustil klášterní samotu a na—
stoupil cestu do Gubbio, by si tu vyžebral teplejšiho oděvu. Vzpo
mněl si totiž. že má v tomto městečku přítele, ten že se mu
snad o nějaký teplejší a příhodnčjší šat postaral)
Ač krutý a mrazivy vítr tak nelítostně na něj dorážel, šti
plavý mráz mu zacházel za nehty a celé jeho tělo bylo skřehlé,
přece kráčel radostně aspokojeně k vytknutému cili. Nehoršil se
na chudě mnichy, že mu neposkytli oděvu a že jej podezřívali,
vždyť on ve své pokoře, jak se domníval, nezasloužil ani tako
vého přijetí, jakého se mu dostalo. Ostatně byl přesvědčen, že
') I. Celan. str. 36; Legenda major str. 18; Vita versiíicata str.
82. násled.; Miscellanea francescana ]. c. — Tomáš 2 Celauo (|. c.) vy
pravuje o tom, jak později, když se roznesla pověst o Františkovi jako
muži Božím a také se donesla k uším představeného kláštera, litoval
tento srdečně, že tak s ním zacházel a že se mu ani o chudičký oblek
nepostaral. Bez meškánl spěchal k Františkovi, prose jej jménem svých
spolubratří za odpuštění, že s ním za jeho pobytu u nich tak špatně
nakládali. — jaký to byl klášter a které řeholi přináležel, není nám
známo. Zříceniny jeho však lze spatřiti nedaleko Caprig'none až podnes.
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vyvolív si sv. chudobu za svou choť, častěji bude mu zápasiti
s bídou a nouzí. & častěji bude mu cviciti se v sebezapírání
a strádání. Když uvážil, že Božský Spasitel, když měl sestoupiti
na svět, nenalezl v celém Betlemě přístřeší a musil vzíti za vděk
opuštěným chlěvem — on pak že byl ihned od těch dobrých
mnichů přijat a pohostěn: nahlédl, jak v té příčině se mu mno
hem lépe vedlo, nežli jeho vznešenómu vzoru, Ježíši Kristu. Poěal
rozjímati o prvních událostech Ježíše Krista na zemi v jeskyni
betlemské, a srdce jeho těmito vzpomínkami se takovou láskou
roznítílo. žei tělo, majíc jaksi podílu 7.vnitřního tepla, nevšímalo
si mrazu, jenž na ně dorážel.
Blíže Gubbio setkal se František se svým mladším bratrem
Angelem, jenž právě za jakýmisi záležitostmi dlel v tom měste
čku a nyní se vracel domů. Tento jeho mladší bratr byl věrným
obrazem svého otce, podobaje se mu nejen povahou, nýbrž i způ
soby a vůbec celým chováním, tak že již dříve bylo našemu
Františkovi, třebas staršímu, od něho nemálo snášeti. Tudíž také
nyní uznal František za vhodnější, když se mu vyhne; neboť
věděl dobře, že jest ve svém chování tak bezohledný, že nejen
necítil s ním soustrasti, když s ním otec tak krutě zacházel,
nýbrž měl z toho ještě radost, když jej viděl vyděděného, poně
vadž mu kynula naděje, že se stane dědicem obchodu a jmění
otcova.
Než, ač se mu již z daleka z cesty vyhýbal, přece mu ne
ušel. Vida jej totiž Angel, jak oděn v chudičký šat zimou celý se
třese, počal si z něho tropiti úsměšky. „Jdí,“ pravil svému prů
vodci, „jdi a Vyřiď Františkovi, by nám prodal trochu svého
potu". Po těchto slovech se necitelně zachechtal. Toto chování
zarmoutila Františka velice, nebot nikdy svému bratru neublížil
a tím méně tentokráte. Přece však mu odpověděl zcela pokojně
a beze všech výčitek a to ještě francouzsky, by tomu jeho prů
vodce nerozuměl: „Ano uvidíš, milý bratře, že draze prodám
svůj pot, ale Pánu Bohu“. To řka ubíral se svou cestou dále,

nestaraje se o něho.')
„Draze prodám svůj pot Pánu Bohu“. — V této odpovědi
našeho Františka, kterou dal na posměšnou otázku svého bratra,
jest obsažena nesmírná důvěra a spolu povzbuzení k snášení všech
obtíží a protivenství, at jsme je již dobrovolně vzali na sebe,
anebo nás stihly mimoděk. Umrtvování a protivenstvi snadno se
mohou státi drahocenným zbožím, jež v nebi dochází odbytu;
') Tres socii n. 23. Srovnej II. Colan. str. 24.
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mohou se proměnití v tolikéž démantů, určených k ozdobě trůnu
& koruny nebeského Krále. Takovou okrasu svého trůnu požaduje
od nás Božský Spasitel v .knize žalmů.') řka: „A očekával jsem.
kdo by se se. mnou pormoulil“. Kdo ve spojení s utrpením &
smrtí Ježíše Krista ohéluje svá utrpení Otci nebeskému, ten
okrašluje jeho trůn a korunu drahocennými drahokamy a šperky.
Proto také dle příkladusv. Franliška se vždy vynasnažujme hodne té
žili pro nebe “zrozličných křížků a protivenství, jež na nás Bůh sesílá.
V Gubbio bylo chudičkému Františkovi v jeho nouzi ihned
pomoženo. Jeho přítel. Bedřich Spadalunga, člen staréšlechtické
rodiny téhož jména'1), vida jej v tak velké nouzi, sotva jej mohl
poznati; neboť si nemohl v mysli srovnatí. jak to možno, že syn
bohatého Bernardone se před ním objevuje v stavu tak zubo
ženém a schátralém. Když však mu František sdělil vše, co se
mezi ním a jeho otcem událo právě v minulých dnech, pocítil
s nim velikou soustrast. lhned poslal svého sluhu do města, aby
se ohlédl po nějakém oděvu. Chtěl mu zaopatřiti oblek nový, než
František jej. prosil, by mu nového šatu nekupoval, že mu, jako
budoucímu vyznavači svaté chudoby lépe přísluší šat obnošený
a zcela prostinký, asi takový. jakým se odívají poustevníci. Ne
trvalo dlouho, a vyslanému služebníkovi podařilo se doplditi
obnošeného sice, ale jeste dosti zachovalého obleku, jaký tehdá
oblékali poustevníci. Tento poustevnický šat skládal se z roucha
podobného taláru až po kolena sahajícího. jenž se opásával ko
ženým řemenem. Roucho to se Františkovi velice líbilo, lépe ještě
nežli obyčejný světský oděv, jejž nosil až dosud. Ihned se jim
přiodél a ku podivu hodilo se mu tak dobře, jakoby bylo právé
pro nej holovenoř') Silné střevíce a dlouhá hůl doplňovaly jeho
nový poustevnický úborf)
') Žalm. 68, 21.

') Někteří (na př. Pantilo |. c. str. 34., pozn. 4.; Christen [. c.
str. 32. pozn. 1. aj.) dl, že tento přítel Františkův sluljakub Spadalunga.
Než prof. josef Mazzatinti uveřejnil r. 1890 listinu (ze dne 10. ledna 1354),'
kterou nalezl v archivu kathedrály v Gubbio, ve které tento přítel Fran—
tiškův zván Bedřich a ne jakub. Srovnej Miscellanea francescana !. c.
“) Ta okolnost, že František počal nositi poustevnické roucho,
zavdala některým příčinu, že počali tvrditi, že František dříve než za
ložil svůj řád byl členem řádu poustevníků sv. Augustina. Míněni toho
hájil slavný nugustinian P. jan Marquez. Než mylnost a bezpodstatnost
toho mínění byla ihned P. Waddingem, kronikářem frantíškánským, tak
dokázána, že nyní již nikomu ani nenapadne touto věci se obirati.
') 1. Celan. str. 38.; Legenda major str. 18. Srovnej I. Celan. str.
46 ; Tres socii n. 21, 25.
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Nyní však bylo Františkovi přemýšleti o tom, co započíli.
Bližších a určitějšich pokynů o svem povoláni dosud neměl a
tudíž zůstával na rozpacích, má-li se zase odebrali ke knězi Don
Pietrovi a žíti u něho jako dříve, anebo bylo-li by lépe, vyhledati
si jiné zaměstnání na tak dlouho, dokavád by mu Bůh neoznámil
určitěji svou—vůlí. V. Gubbio však nezůstal, nýbrž ubíral se nazpět
k svému rodnému městu. Tu se mu dostalo prvnich pokynů od
Boha, tu také chtěl čekali na své další povolání.
zením Božím se zajisté stalo, že opouštěje Gubbio kráčel
cestou kolem chýší ubohých malomocných. Při pohledu na ty
ubožáky vynořilo se mu před oči první podivuhodné a slastiplné
setkání s malomocným na rovině assiské a v té chvíli pojal
úmysl-věnovati se ošetřováni těchto nemocných, v nichž n'alezal
vznešenou podobu svého milovaného Spasitele. Ano z lásky
k svému milovanému Ježíši umínil si sloužiti těmto ubožákům a
tím odčiniti jaksi ošklivost a odpor, který jim drive dával na
jevo.') —
.
Dříve nežli přikročím k vypravování rekovných skulků'sebe
zapřeni a lásky k bližnímu, jež František vykonal ošetřováním
malomocných, myslím, že nebude zbytečno a nezajímavo obšírněji
se zmíniti o této nemoci, jež řádila nejen za času Pána Ježíše,
nýbrž i ve středověku si vyžádala mnoho obětí, ano i teď ještě
ve východních krajinách ji mnohý lidský život padne za oběť.
Tato ošklivá & nakažlivá nemoc, jež celé tělo své oběti po
krývá krvavými a hnisajicimi _vředy a šupinami, byla ve středo
věku považována nejen za nakažlivou, nýbrž, což snad mnohému
bude s podivením, za úctyhodnou, za jakési vyznamenání od Boha.
Lidé na ni hleděli s úctou pro její hluboký a vznešený význam
jak ve starém tak i_v novém zákoně. Vždyť jak známo prorok
Isaiáš předpověděl Božského Spasitele jako ubohého, Bohem
navštíVeného malomocného, a mimo to sám Božský Spasitel za
svého pozemského života lnul s takovou něžnosti a láskou k těmto
ubožákům. Proto se nesmíme diviti, že mnozí, zvláště světci po
příkladu Ježíše Krista lnuli k těmto ubožákům, pečujíce o ně a
ošetřujíce je co nejněžněji.
Na Východě vznikl k ošetřováni těchto nemocných zvláštní
rytířský řád, na západě pak zase se shledáváme s mnohými
vznešenými a pohnutlivými příklady podobné obětavosti a sebe
zapření. Tak na př. Sibylla, hraběnka ílanderská, doprovázejic
') ]. Celan. str. 38. Srovnej Legenda major str. IS.; Vita versiíicata
str. 90. násled.
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svého manžela Theodoricha na cestě do svaté země, vyžádala si
jako zvláštní milost, aby směla zůstati v Jerusalemě & tam v ne
mocnici sv. Jana ošelřovati ubohé malomocné. Sv. Ludvík, král
francouzský, choval k nim těž bratrskou náklonnost a anglický
král Jindřich III. navštěvoval je zhusta v jejich nemocnicích. Sv.
Marie z Oignies věnovala se též jejich obsluze. A kdo by neznal
vznešený příklad rekovné obětavostí a sebezapřenl u sv. Alžběty
Uherské? Ona jesl ozdobou Iřetího řádu sv. Františka a vznešeným
příkladem pro lidi, kteří jsouce výše postaveni mají svítiti ka
ždému dobrým příkladem a ctnostmi. O této světici píše její ží
votopísec: „Kdekoliv jen spatřila malomocného, ihned k němu
spěchala. Nebojíc se nákazy, posadila se k němu, těšila jej laskavě,
povzbuzovala k trpělivosti a odevzdanosti do vůle Boží, a pak
udělivši mu hojné almužny, odcházela“.
Kdo by též z nás neobdivoval vznešené obětavosti sv. Ka—
teřiny Sienské, jež ošetřujíc malomocného apochovavši jej, sama
byla zachvácena tou hroznou nemocí, z níž později ovšem z vůle
Boží zase vyvázla? Sv. Otilie z Elsas, -sv_.Jitka Polská, sv. Edmund
z Canterburgy, nebyli to praví zázrakové lásky k těmto ubožákům?
Církev svatá sama jevila se vždy jako přítelkyně a ochrán
kyně malomocných; ovšem tato její příchylnost byla vždy spojena
s moudrou obezřelosti. Majíc na paměti nakažlivost nemoci, chá
pala se vždy prostředků k zamezení nákazy. „Každý necht má
soustrast s těmi ubožáky,“ tak volala církev svatá. „Každý necht
s nimi zachází s bratrskou láskou; že však nemoc jest nad míru
nakažlivou. chtějíce předejití všemu nebezpečí, přikazujeme: by
byli malomocní oddělení od ostatních věřících, by nenavštěvovali
veřejných míst, kostely, trhy, veřejné sady, hostince & podobně;
by jejich šat byl-jednoslejny'. vousy a vlasy ostříhány; také mají
bydleti v přibytcícb zvláště ktomu zbudovaných, také mají míti u sebe
vždy odznak, jímž by je každý mohl poznati a jim se vyhnouti“.
Péče o malomocné byla svěřena biskupům. Papež Řehoř Il.
nařídil sv. Bonifácovi, by nikdy neodepíral pravověrným akajícím
těmto nebožákům přijetí sv: svátosti pokání a hlavně nejsv. svátosti
Oltářní; ani lidské útěchy nezbavovala církev tyto ubožáky, do
volujíc jim, by manželé-směli bydleti pospolu.
Obřady, jimiž malomocný býval oddělován od ostatních vě
řících, náleží věru mezi nejpohnutlivějši úkony celé církevní liturgie
& proto také, ač to s předmětem našeho spisu úzce nesouvisí.
k vůlí zajímavosti se o nich zmíním, ovšem pokud možno co
nejstručněji.
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Malomocenstvím stížený člověk byl nejprve veden do kostela,
kde sloužil kněz na jeho úmysl mši svatou. Po mši kněz oděn
rochetou a štolou pokropil malomocněho svěcenou vodou a pak
jej vedl v četném průvodu lidí na místo pro malomocné usta
novené, zvané „místem malomocných“; bylo to několik chýši od
sebe poněkud vzdálených, ve kterých jednotliví nemocní, někdy
i dva nebo více pohromadě přebývali. Kdyžprůvod dorazil k chatrči
tomu ubožáku stanovené, zastavili se všichni a kněz krátce počal
mluviti k nemocnému, asi jak následuje: „Milený bratře můj,
ubožáku Ježíše Krista! Kdo musí snášeti mnoho zármutku, sou
žení, nemocí a jiných pozemských strasti, ten se za to jednou
dostane do oněch nebeských krajů, kde není nemoci, bolu, kde
jsou všickni čistí a krásní, beze vši poskvrny jako slunce. Do
těchto rajských končin se i ty jednou dle vůle Boží dostaneš.
Proto buď pravým křesťanem a snášej trpělivě neštěstí, jež Bůh
seslal na tebe. Bůh siliž tě svou milostí! Věz, milený bratře, že
toto oddělení od ostatních věřících jest jen tělesně, duchovně
však s námi trvati budeš ina dále; budeš účasten všech modliteb
naší svaté matky církve, tak jakobys byl přítomen každého dne
nejsvětější oběti mše svaté. O tvé skrovné potřeby budou dobro
činní lidé pečovati a také Bůh tebe neopustí. Jen buď moudrým
a trpělivým! Bůh buď tu s tebou. Amen“.
Po těchto potěšujících slovech bylo knězi vykonali nejkruš
nější část sobě svěřeného úřadu; musel totiž předčitati malo
mocnému všechno to, co se mu od nynějška zakazuje konati.
Těchto věcí bylo dvanáctero. Zakázano mu bylo: 1. Navštěvovati
kostely, kláštery, trhy, mlýny anebo jiné veřejné místností. 2.
Choditi mimo svou chatrč bez přiměřeného oděvu nebo střevíců.
3. Umývati si ruce, nebo jinou část těla v řece, nebo ve studni,
nebo odtud píti. 4.Dotýkati se něčeho, co není jeho vlastnictvím.
5. Navštěvovati hostince. 6. Obcovati s jinou ženou, než vlastní.
7. Choditi úzkými ulicemi. 8. Mluviti s někým na cestě & dýchati
na něho. 9. Dotýkati se bez rukavic nějaké studně nebo lana
k vážení vody. 10. Dotýkati se dítek nebo jim něco dávati. lí.
Jísti nebo píti z jiných nádob, než z těch, jež jsou mu určeny.
12. Jísti nebo píti v jiné společnosti než v sobě rovné.
Když přečetl kněz všech těchto dvanáctero pravidel, jimiž
se bylo nemocným spravovati, posypat hlavu malomocného zemí
ze hřbitova s sebou přinesenou, řka: „Odumři světu a žij jen
Bohu...!
O Ježíši, Spasiteli můj, tys mne stvořil z hlíny země,
tys mne oděl tělem. Dej, at se probudím k životu v den nejpo
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slednějšíl“ Tato slova ovšem byla velice bolestná pro člověka, jenž
až dosud žil v lidské společnosti; jimi byly zmařeny nejněžnějši
jeho pásky a nejkrásnější naděje. Také po slovech těchto zůstal
malomocný všecek jako strnulý. Lid však zatím prozpěvoval:
„Všechny mé kosti se pohnuly a duše má byla zmatena. Alleluja.
Pane, smiluj se nad námi a zachovej nás při stálém zdraví“.
Na to četl kněz evangelium o dvou malomocných a pak
požehnav jednotlivé předměty určené pro malomocného, odevzdával
mu jeden po druhém s příslušným poučením jak jich má po
užívati. Odevzdával mu nejprve zvláštní jen pro tyto neštastníky
určený šat a rukavice, dále soudek na nápoj. klapačku, kterou
měl dávati znamení, kdyby něčeho potřeboval. Mimo to měl
míti každý málomocný : tlumok na chléb a jiné potraviny, střevíce,
kalhoty, šat z vlny, přikrývku. vlněnou čepici. dva páry šátků,
soudek s nálevkou, řemen, nůž, dřevěnou lžíci, prosté lůžko
5 poduškou, dva páry prádla, sekeru, skřínku se zámkem, stůl,
stolici, lopatku, konev k nalevání vody, talíř, misku a hrnec
k vaření, Všechny ty předměty žehnala církev svatá. Ovšem to
platilo jen pro chudší malomocně, bohatší mohli si ve svých
domcích popřáti většího pohodlí.
Konečně uváděje kněz malomocného do jeho chatrče, mluvil
jeho jménem: „Zde jest útulek můj, v něm budu přebývati, on
jest také předmětem mých přání.“ — Mezitím byl přede dveřmi
chatrče zaražen do země dřevěný kříž, na němž dole byla upe—
vněna pokladnička, do níž pak lidé kolem chodící vkládali své
dárky. První dárek vložil do pokladničky kněz a po něm ostatni lid.
Po těchto obřadech, při nichž se střídaly zármutek i naděje,
odebrali se věřící do chrámu Páně, nesouce v čele průvodu sv.
kříž. Tu padli všickni na kolena a vysílali k Bohu své prosby
za ubohého malomocného. „Všemohoucí Božet“ modlil se kněz
s lidem, „dobrýamilosrdný Bože, jenž jsi trpělivostí svého umu
čeného Božského Sýnáčka zlomil pýchu starého nepřítele lidí,

propůjč svému služebníku... potřebné milosti, by se zbožnou
oddaností do tvé svaté vůle snášel všechno trpělivě. Amen.“
Tímto způsobem se dalo odloučení těchto ubožáků od spo-.
lečnosti ostatních lidi. Bylo jím blaze, byli-li utvrzeni ve ctnosti
a zcela odevzdání do vůle Boží, pak byli také od lidí ctěni
a vážení. Poněvadž každý malomocný byl odloučen ode všeho
styku s lidmi, zbaven všeho, co .činí život příjemným, zbaven
lidské útěchy a sdílnosti, býval z pravidla život jeho neustálým
pokorným smutkem a zádumčivostí. Čím jest náboženství pro
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člověka v bídě a neštěstí postaveného, nejlépe se osvědčilo
u těchto ubožaků. Pro tyto vyděděnce lidské společnosti byly
sv. náboženství a Boží příroda bohatými prameny vznešených
požitků. což ovšem nepochopí člověk nemající víry. Ve středověku
ctili malomocné jako vyznavače svaté víry, jmenujme je něžně
„nemocnými dobrotivého Boha“ nebo též „milými ubožáky
Božími“').
Příbytky těchto ubožáků byly vystaveny z pravidla nedaleko
města na odlehlém místě, obyčejně kolem kostelíčka nebo kaple,
kam vždy docházíval čas od času kněz sloužit jím mši svatou
a posluhovat svatými svátostmi. I nedaleko Assisi byla za dob
sv. Františka malá osada pro malomocné. Celá ta osada malo
mocných měla dva kostelíčky a sice bohatší měli své domky
kolem kostelíčka Sv. Maří Magdaleny, kdežto chudší malomocní
byli seskupení kolem kaple sv. Rutina d'Arce (též zvaného St.
Rufinello.") Posléze jmenovaný špitál pro chudé malomocné stál
nedaleko místa, jež za času sv. Františka se jmenovalo všeobecně
Rivotorto-U; tu stála opuštěná a polorozbořená chatrč, ve které
') Chavin de Malan „Geschichte des heil. Franciscus von Assisi"
str. 15 násled.
') Oba kostelíčky stoji až podnes, třeba že osada malomocných
(hospitale leprosorum) již dávno vymizela. Kostelíček sv. Maří Magda—
leny jest asi 1100 m vzdálen od assiského nádraží (pro toho kdo při
chází od Foligno); 40 m výše na sever jest St. Rufmo d'Arce. Vzdálenost
obou těchto kostelíčků od svatyně portiunkulové jest jen o 48 m delší:
první chrámek jest vzdálen 1504 m, druhý 1548 m. Viz článek Pavla
Sabatiera: (Dissertazione sub primo luogo dei Frati Minori su Rivo
torto e sull' ospedale dei lebbrosi di Assisi.) Roma 1896. (Vědecké
toto pojednání jest připojeno k vlaskému překladu životopisu sv. Fran
tiška od téhož autora mnou již častěji citovaného. Viz str. 301-318).
') Uvedený Pavel Sabatier obšírně se zabýval (jak patrno z pře
dešlé poznámky) otázkou, kde bylo místo zvané Rivotorto (tolik jako
zakřivená, hadovitě se vinoucí říčka), o němž v životopisech šv. Fran
tiška jako o místě tak důležitém se často mluví. Přichází k tomu vý
sledku. že místo. jež se za dnešního dne chová v uctivé památce pod
jménem Rivotorto, (vyobrazení kostela v Rivotorto viz u Christena 1.c.
mezi str. 66-67), není oním místem. o němž mluvi životopiscové sv.
Františka. Dle něho bylo Rivotorto mezi kostelíčkem portiunkulovým
a kaplí sv. Maří Magdaleny asi 20 minut od assiského nádraží a jen
několik kroků' od hlavní silnice, jež vede ze Santa Maria degli Angeli
do Spello. Silnice tato, jak týž učený spisovatel dovozuje, vedla za
času sv. Františka trochu jiným směrem nežli dnes, asice táhla se trochu
v oblouku blíže kaple sv. Maří Magdaleny, kolem osady malocných
a odtud pak skoro v přímé čáře do Assisi, ústíc do brány (Porta
Moianam Srovnej článek výše citovaný.
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se František, vrátiv se z Gubbio, ubytoval, aby byl poblízku malo
mocným. jimž se odhodlal posluhovati.')
Ač, jak jsem právě ukázal, choval lid ve středověku od
dob křížových válek velikou uctivost a lásku k ubohým malo
mocným, přece jak nám životopiscové našeho mladistvého reka
vypravují, choval František před svým obrácením k těm ubo
žákům veliký odpor a ošklivost. Již zdaleka se jim“ vždy vyhýbal,
by se s nimi nesetkal; bylo-lí mu však přece někdy jíti silnicí
kolem jejich osady, rychle utíkal, zacpávaje si nos.') Ač i tyto
ubožáky často obmýšlel hojnými almužnami, přece se nikdy k jejich
domkům nepřiblížil, nýbrž dával almužnu jinému, by ji vložil do
pokladničky zavěšené na kříží.“) Takový měl dříve odpor před
těmi ubohýmí lidmi. Než od onoho setkání s malomocným na
rovině assiské, od té chvíle, kdy se tak zapřel z lásky k svému
milovanému Spasiteli, nejen necítil žádného odporu k těm nešťast
níkům, nýbrž přilnul k nim velikou láskou. To sám později vyznal
ve své závěti, řka: „Pán dopustil, bych takto započal svůj kající
život: Když jsem byl ještě hříšně živ, zdálo se mi příliš odporným
pohlížeti na malomocné. Bůh mě však sám uvedl mezi ně i slí
toval jsem se nad nad nimi. A když jsem se od nich vzdálil,
proměnilo se mi v lahodnost duše a těla, co mi bylo dříve tak

odporným“.')
Nyni tedy po svém obrácení chtěl František nahradili těmto
ubožákům, čím se dříve proti nim proviňoval. Neohlížeje se na
to, že by se mohl snadno nakazili. navštěvoval je v jejich cha
trčích; pečuje o ně, těšil je & nabádal k trpělivosti. Upravoval
jim lůžka, čistil prádlo. umýval těm ubožákům nohy, čistil jejich
hnisající rány, ovazoval je a nejednou též líbal, představuje si,
že líbá sv. rány svého Spasitele, jejž viděl v těchto nemocných.
Ubožáci byli mu za jeho lásku vděčnými, ovšem ne všichni; ne
jednou byla též jeho laskavost & péče odplácena hrubým nevdě
kem a surovosti. Než František přijímal všechno s vděčností a
oddaností, hledě na tyto „nemocné dobrotivého Boha“ jako na
obraz svého Spasitele. Tímto způsobem se připravoval znenáhla
býti jednou andělským lékařem duší.")
') Celan. str. 38. Srovnej Legenda major str. IS.; Vita versilicata
str. 90. násled.
') I. Celan. ]. c. Srovnej Tres socii n. ll.; Legenda major str. 12.
') Tres socii !. c.
') Opuscula S. Francisci tom. 1. str. 20. Testamentum.
') I. Celan. !. c.; Legenda major str. IS.; Tres socii ]. c.
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Nejvyšší vida takovou pokoru a hrdinské'sebezapírání svého
mladistvého sluhy, neváhal odměniti jeho ohětavost četnými mi
lostmi, ano dle svědectví serafinského učitele sv. Bonaventury,
odměnil ji i zázrakem.
Jakýsi muž z vévodství spoletského měl raka v obličeji,
hroznou to nemoc, jež zohavila jeho celou tvář. Nadarmo bral
útočiště k lékařům. nebot ti prohlásili nemoc jeho za nevy
hojitelnou. Nebožák vida tedy, že lidšké prostředky mu nepo
máhají, uchýlil se o pomoc k Bohu. Prosil jej za uzdravení a vykonal
též pout k hrobům svatých knížat apoštolských do Říma. Než
přes to horšil se jeho stav den ode dne. Jednoho dne setkal se
s Františkem. Tento vida jeho zohavený obličej, zachvěl se sice
přirozeným odporem, než v brzku zvítězil nad sebou samým;
přistoupil k ubožákovi. objal jej a srdečně políbil. A hle, té do
broty a všemohoucnosti Božské! V téže chvíli, kdy se dotekla
ústa Františkova zohaveného obličeje tohoto ubožáka, vykonal
Bůh zázrak, uzdraviv ubohého nemocného od jeho nemoci. Všechny
hrozné rány v jeho obličeji zmizely, a to tak, že nezůstalo po
nich ani nejmenší stopy. ——„Nevim Veru,“ podotýká

sv. Bona—

ventura, „čemu bych měl více při tom skutku se obdivovati, zda
hluboké pokoře, vyjádřené tak srdečným políbením, či vznešenosti
a stupni ctností při tak úžasném zázraku“.')
Hle, jak za krátkou dobu se zdokonalil František v boji se
sVou vlastní přirozeností. Před nedávnem pouhý pohled na malo
mocné & zmrzačené jej naplňoval ošklivosti a odporem, a nyní
shledává v tom, co mu bývalo odporným, svou rozkoš, svou
radost. Přesvědčil se tedy o tom, o čem jej Bůh ujistil na po
čátku jeho obrácení.
Hříchem prvních lidí zdědili jsme my všichni jejich potomci
zcela převrácené smýšlení. Dobré zdá se nám krásné a chvály
hodné, nicméně zlé a hříšné shledáváme často tak milým &svůd
ným, že věru mnohdy ani není mnoho potřebí, bychom byli k němu
svedení. Naopak zase stoji nás to velikých bojů a přemáháni,
máme-li se odhodlali k bohulibému a ctnostnému životu. Dle
výroku sv. apoštola Pavla jest nám svléci starého člověka, to jest
') Legenda major str. 19. Srovnej (Vita versiticata S. Franciscin
dle rukopisu chovaného ve Francii a sice ve Versailles. Některá místa
tohoto rukopisu, lišící se od rukopisu assíského, vydaného tiskem Anto
nínem Cristofaním, uveřejnil P. Eduard d'Alencon, řádu kapucínského
v Míscellanea francescana Vol. V. fasciculus Ill. násled. Místo týkající
se našeho zázraku jest ve čtvrtém sešitu tohoto ročníku na stránce 124.
v prvním sloupci.
'
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jinými slovy: Celý náš vnitřní život, všechny naše žádosti, ná.
klonnosti a snahy musí býti jinak utvářeny, nežli byly až dosud.
Byl-li kdo až dosud nerad živ bez hlučných společností a zábav,
bylo-li mu těžkým, ano téměř nesnesitelným,pracovati v tichosti
a ústraní o díle svého povolání, musí se nyní, chce-li vstoupiti
na cestu k Bohu, tak přemoci, by pracuje o samotě avěrně plně
v tichosti povinnosti svého povolání, cítil se při tom šťastným
a spokojeným. Bylo-li komu až dosud nesnesitelným býti od ji
ných káránu, pokořovánu a pomlouvánu, jest mu tak zaměniti
svě smýšlení, by podobně věci mu byly právě tak milými avita
nými jako hladovému denní pokrm. Tak a nejinak jest nám se
chovati a žiti, chceme-li se dle příkladu sv. Františka státi hod
nými vyznavači & následovníky Ježíše Krista.

W

Kapitola osmá.

OBNOVA DOMÚ BOŽÍCH. _ ZjGVGHÉ
POVOLÁNÍ.
1207—1208.

nohěmu ze čtenářů tanula snad již průběhem před
cházejici kapitoly na mysli otázka, kdy asi & jakým
způsobem započne František s obnovou kostelička
sv. Damiana. Vždyť si pevně uminil opraviti kostelíček a slíbil to
jeho správci Don Pietrovi; tudiž snad přece dostojí danému slibu.
Ano, namitne někdo, ale jakým způsobem si zaopatři prostředků,
nutných k nákladné opravě, když nyní nema ničeho, když se
všeho majetku zřekl? Musíme doznati, že František, ač se viděl
tak chudým. přece nikterak nespouštěl z mysli opravu milé sva
tyňky. Vždy jej zabolelo srdce, když spatřil kostelíček ve stavu
chatrném a spustlém. Rád by byl již po svém návratu z Gubbio
započal sbírati příspěvky k jeho opravě, než jak jsme viděli, vě
noval se nejprve ošetřování malomocných, aby se hodně vycvičit
v sebezapření, kteréžto ctnosti, jak tušil, mu bude při konání
těchto sbírek co nejvíce zapotřebí.
Počátkem jara roku 1207. se odhodlal započíti se sbírkami
na opravu sešlě svatyňky. Dříve však se odebral ke knězi Don
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Pietrovi, jemuž se svěřil se svým úmyslem, prose, by mu Opatřil
dovolení k tomu dilu od otců Benediktinů, kteréž dosud nebylo
dáno. Než chudičký & starý kněz nejevil tentokráte veliké chuti
vyplniti jeho žádost; ano počal jej zrazovati od vykonání úmyslu,
poukazuje na to, že mezi lidmi nezíská tak značnou částku peněz.
již třeba alespon k povrchní opravě sv. Damiana. Ač uznával
horlivost a obětavost Františkovu, přece se bál jen tak s holýma
rukama započíti dilo nákladně. Brzo se však našemu horlivému
mládenci podařilo jeho chmury &starosti zaplašití a jej upokojiti.
František ukazoval na to, že jak biskup assiský, tak otcově sv.
Benedikta mu přispějí k provedení dila. jež s pomocí Boží pod
porován jsa milodary věřících hodlá provésti. Konečně sám Don
l'ietro uznal, že by bylo marno stavěti se na odpor obětavěmu
jinochu v této bohumílé věci a proto mu přislíbil svou pomoc
a radu k provedení dila; jen jej žádal, by si sám vyprosil do
volení jak od biskupa tak od majitelů sv. Damiana, otců svatého
Benedikta na hoře Subasio.
Rozradostněn nad tím, že se mu povedlo překonati odpor
duchovního správce u sv. Damiana, spěchal František bez me
škání k biskupu Quidonovi, prose jej pokorně za písemné po
volení ku sbírání příspěvků k opravě sv. Damiana. Horlivý biskup
ovšem byl s jeho úmyslem úplně srozuměn. Bez otálení vyhotovil
žádané dovolení, v němž doporučoval všem svým poddaným, by
jej všemožně podporovali v provedení tak bohumílého dila. Sám
mu slíbil, podporovati jej jak hmotně, tak dobrou radou, by se
jen k němu vždy bez ostychu utíkal. Také otcové sv. Benedikta
v opatství na hoře Subasio byli s jeho záměrem srozumění, udělivše
mu hned značnější peněžitou částku, jako počátek k provedení
celé opravy. ')
Vida tedy, že mu nic v cestě nestojí, chopil se horlivě dila.
Odebral se nejprve do rodného města. kde počal dům od domu
sbírati příspěvky. Někde mu dali dosti značnou peněžitou almužnu,
jinde mu přislíbili dodati písek, vápno a potřebné stavivo, ma
jice radost, že svatynka bude vyrvána zkáze. Jinde Však jej při
jali uštěpačné a posměšně, považujíce jej za bláznaý V mnohých
domech jej hanou, potupou a nadávkami misto almužnou zasy
pávali, než pokorný František se nehněval; vždyt byl na to při
praven. Jemu bylo lhostejno, jak lidé o' něm soudí; se stejnou
myslí přijímal dárky i nadávky — dárky k obnově kostelička sv.
') Tres socií n. 21. Srovnej [. Celan. str. 40.; Legenda major
strana 19.
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Damiana, nadávky & příkoří k obohacení své vlastní duše mno
hými zásluhami.
Maje před očima brzkou opravu milého domu Božího, ne
lenil. nýbrž každodenně přicházel z Rivotorto, kde dosud stále
bydlel v opuštěné chatrči malomocných, do Assisi nebo okolních
vesnic, sbiraje bez bázně čeho měl k započetí opravy potřebí.
Jak nám o něm jeho životopiscové vypravují, často bylo jej ví
dati buď_někde na náměstí. nebo ulicích, nebo na rozcestí. kudy
chodilo hodně lidí, jak stoje hlasitě prozpěvuje Bohu chvály
a zbožně písně. Když pak se kolem něho shromáždil veliký dav
lidu, počal volali: „Kdo mi dá jeden kámen k opravě kostelíčka
sv. Damiana, bude jednou za to odměněn; kdo mi dá dva ka
meny. bude dvojnásob odměněn; kdo mi dá tři, trojnásobnou
obdrží za to odměnu“. Tak a podobně mluvil k shromážděným
zcela prostince a důvěrně, nelibuje si ve vybraných a strojených
slovech.') A obyčejně mnozí z nich mu při takové příležitosti
dávali nové dárky, tak že po několika nedělích František spo
čítav peněžité almužny. jichž se mu dostalo. shledal. že již může
bez bázně začíti s obnovou sv. Damiana.
Odebral se tedy k otcům Benediklinům. prose uctivě. by
některý z otců jal se řídíti opravu chrámu, poněvadž sám není
v podobných věcech dosti obeznalým. Ihned mu byl přidělen
jeden z bratři, jenž zaopatřiv, čeho bylo zapotřebí k započetí
praci & najav několik zručných dělníků, počal s opravou. Fran
tišek, ač jak patrno se nevyznal v podobných pracích, nechtěl
přece zůstati nečinným; nýbrž pomáhal při tom tak, jak mu to
bylo možno. Ač byl od svého mládí jenmě vychován a slabé tě
lesně soustavy. přece konal nejobyčejnější práce nádennické při
stavbě, dodávaje dělníkům zdivo a maltu. Pracoval a namáhal
se tak, že jeho slabé tělo. umrtvováním a posty bez toho ještě
více seslabené, nejednou se až prohy'balo pod tíží nákladu.“l
Kněz Don Pietro vida. jak horlivě se přičiůuje o opravu
domu Božího a jak se namáhá a lopotí, pečovat o jeho výživu.
Ač sám byl chud & neměl nazbyt, přece se mu vždy postaral
o nasycení. Také 0 ostatní jeho potřeby se svědomitě staral.
František sice z počátku přijímal s vděčnosti, čeho mu posky
toval dobrý kněz, poněvadž večer po denním namáhání, jsa
unaven a vysílen. s vděkem znamenal, že ho čeká posilující pokrm
') Tres socii [. c.; Il. Celan. str. 26.
') Tres socii [. c. Srovnej Vita versiíicata str. 96. násled.; ll. Celan.
str. 26. násled.
7
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a nápoj; za nedlouho však počal smýšleti jinak: „Myslíš, Fran
tišku“, tak jednoho dne uvažoval u sebe, „myslíš, že všude
najdeš tak hodného kněze, jenž by se staral o tvé potřeby? To
není život, který jsi sobě chtěl vyvoliti. Proto raději jdi. kdy
budeš míti čeho zapotřebí a vyžebrej si to u prahu dobrých lidí.
Tak máš žití z lásky k Tomu, jenž se chudým narodil, chudě žil,
nah přibit byl na kříž a po smrti do cizího hrobu uložen".')
Druhého dne šel tedy, ukončiv svou denní práci„ vyžebrat
si do Assisi něco jídla. Ač byl utrmácen, přece chodil s hliněným
hrnečkem práh od prahu, až nashromáždil tolik, kolik měl
k svému nasycení potřebí. Usednuv pak do kouta kteréhosi domu,
počal svou skrovničkou hostinu. Nejprve si prohlížel, čeho se mu
od dobrých lidí dostalo. Byla to směsice různých zbytků pokr
mových, tak že při pohledu na to, pocítil odpor a ošklivost. Oči
jeho odvracely se od tohoto jídla, jímž měl uspokojiti hladový
žaludek. Než za chvilku zvítězil opět nad sebou samým. Vzpomněl
si na Božského Spasitele, jak byl napájen od nepřátel octem
a žlučí, a mužně přemohl svůj odpor a počal jísti.
Lidé, kteří kolem něho chodili. vidouce, čím syn bohatého
Petra Bernardone, jenž byl dříve labužnikem, nyní za vděk bere,
vrtěli nad jeho chováním hlavou. Mnozí se u něho zastavovali,
než on se na nikoho neohližel, nýbrž skromně požíval z toho,
čeho mu dobrotivý Bůh rukama svých věřících ráčil udělili. Zdálo
se mu, že nikdy mu tak nechutnalo jako tentokráte. Když byl
s jídlem hotov, uhasil svou žízeň vodou z nedaleké studny a pak
pokleknuv na zemi, počal Bohu, Otci chudých, děkovati za to, že
se o něj tak postaral. Po té s radostí spěchal k sv. Damianu ke
knězi Pietrovi, jemuž hned s radostnou tváří zvěstoval, že se
ode dneška nemusí více o něj starali, poněvadž nalezl jiného vý
borného hostitele, jenž dovede připravovati lepší a chutnějši po
krmy, než-li on. Hodnému knězi se zalily oči slzami, neboť po—
rozuměl Františkovi & uhodl, jakým způsobem se nasytil a kdo
jest tím jeho výborným hostitelemť')
Za ustavičných práci míjel den po dni & oprava sv. Dami
ana utěšeně se dokončovala. František pomáhal jak mohl, vyže
brávaje si u dobrých lidí, čeho měl potřebí k živobytí. Takový
jeho život ovšem velice ztrpčoval dny Petra Bernardone. A jak
by neztrpčoval? Vždyť nejednou bylo mu dívatí se na to, jak
jeho syn, jeho chlouba, chodí dům od domu a živí se žebrotou.
.) L.

c.

—

') Tres socii n. 21.; II. Celan. str. 26. násled.
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Otec dosud, tak jako i jiní občané assíští, neporozuměl tajupl
nému hlasu milosti a svaté pošetilosti kříže a proto vždy, když
se z nenadání setkal s Františkem na ulici, hněvívě se od něho
odvracet, ano nejednou se ihned tak dalece zapomenul, že mu
zlořečil a jej proklínat.
Srdce naše trne nad neotcovským jednáním Petra Bernar
done. Ač se František nemusil obávati. že by kletby, jež mu jeho
vlastní otec metal ve tvář, mohly škodili, přece jej nemálo hnětlo
a rmoutilo nelaskavé a tvrdě jednání. Dlouho přemýšlel o tom,
jak by mohl ty kletby a zlořečení od sebe odvracetí, až konečně
připadl na důmyslný prostředek. Poprosil totiž kteréhosi stařičkého
žebráka, by s ním vždy chodil po almužně. „Pojd“, vyzýval jej,
„pojď, budeš se mnou choditi. Rozdělím se s tebou vždy o všechno,
co mi bude dáno, za to však ty vždy, když zpozoruješ, že mi
můj otec někde zlořeči a mne proklíná, budeš mi žehnati. Vždycky
ti řeknu: Otče, požehnej mi, a pak mi udělíš svého požehnání
na místě tělesného otce, jenž mne proklíná“. Žebrák příjmím
Albert byl s návrhem zcela srozuměn. Zalíbil si Františka tak,
že se stali brzo nejdůvěrnějšími přátely. Každodenně s ním
chodil žebrati buď do Assisi, nebo okolí; vždy, kdykoliv potkali
Petra Bernardone & ten opět počal proklinati svého syna, žehnal
Františkovi. Při jednom takovémto setkání, pravil František svému
otci: „Myslíš snad, že mi Bůh nemůže dáti za tebe, mne pro
klínajíciho, jiného otce, jenž mí žehná?“')
Jak tedy pozorujeme, bylo rekovnému mládenci Františkovi
snášeti mnoho pronásledování a příkoří, nejen od spolurodáků,
ale což pro něj bylo zajisté mnohem bolestnější, od vlastního
otce, jenž by byl nejraději viděl, kdyby se byl odebral do jiné
krajiny. Než jak vidíme, náš mladistvý obrácenec trpělivě snáší
všecka příkoří a protívenství, jsa rád, že může též z lásky k tr
pícímu Spasiteli něco trpěti. Podobně jednejme i my. Nesme tr
pělivé všechny křížky, jež na nás dopouští dobrotivý Bůh, ten
Bůh, jenž sám z lásky k nám nesl tak těžký kříž. A kdykoliv se
nám nedostává k tomu síly a trpělivostí, obratme zraky své ktr
ptcímu Spasiteli; v jeho přesvatém umučení, v jeho přesvatých
ranách nabudeme nové síly, nové trpělivosti k snášení všeho,
co na nás Bůh posílá.
Velice bychom se však mýlili, kdybychom se chtěli domní
vati, že František již zúplna se stal pánem nad svou lidskou
') Tres socii n. 23. Srovnej II. Celan. str. 24., M. SS. Comment.
n. 167

»
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přirozenosti. Ač daleko již pokročil na cestě sebezapření, přece
se nejednou studem zarděl, setkal—li se s některým ze svých pří
buzných nebo známých. Než to trvalo vždy jen chvilku. Hned
potom si za svou hříšnou bojácnost činil trpké výčitky, tak jakoby
se tím dopustil, Bůh ví, jak těžkého zločinu. Za takových okol
ností pak tím více se pokořoval a tim pokorněji prosil o almužnu.
by vyhladil ze svého srdce i nejmenší zárodky pýchy a samolásky.')
Jedenkráte také pozoruje, že již dochází olej v koslelíčku
před obrazem Ukřižovaného, šel žebratí o nový. Vešel právě do
domu jednoho ze svých příbuzných, doufaje, tu že dostane toho.
čeho má zapotřebí. Velice se však zarazil. když otevřev dvéře
pokoje, spatřil, jak jest tu shromážděno skoro celé jeho přibu
zenstvo. Studem uzardělý. bojácné ustoupil zpět do síně. Než
sotva dveře za ním zapadly, již si počal činiti nejtrpči výčitky
pro svou zbabělost. Aby napravil chybu. vstoupil znovu do svět
nice a přede všemi svými příbuznými vyznal čím se právě před
chvílí provinil, prose zároveň francouzsky o nějakou almužnu
k zakoupení oleje do kostelíčka sv. Damiana.")
Událost ta nám patrně potvrzuje pravdivost výroku sv.
Ambrože. že svatí mohou se právě tak dobře dopustili chyb
a poklesků jako my. Než oni vice nežli my se přičinují napravíti
své poklesky. jichž se dopustili nevědomky nebo ze slabosti
lidské, jež jest údělem každého z nás. Kdo by z nás neobdivoval
se svatým v jejich sebezapíráni a horlivosti v plnění učiněných
předsevzetí! Mezí předsevzetím & skutkem shledáváme u nich
zřídka kdy mezeru; oni hned plni to, co si předsevzali. obáva
jice se. by na to nezapomněli a nepropásli hnutí milosti Boží.
Jak oproti tomu ukvapenými jsme my v konání rozličných
předsevzetí a jak zdlouhavými a skoupýmí v jich plnění!
Koncem jara byla již obnova sv. Damiana téměř ukončena.
Zbývalo jen kostelíček uvnitř upraviti a ozdobiti. Také i toho
díla se podjal František tím spíše, že se mu nyní dostávalo pří
spěvků se všech stran. Lidé totiž počali nahlížeti záslužnost jeho
díla a všemožně jej podporovali. František sám každého k tomu
vybízel, by přispěl nepatrným dárkem na ozdobu domu Božího.
Nejednou, pomáhaje dělníkům při práci, volával na kolemjdoucí:
„Pojďte a pomozte slavěti kostelíček sv. Damiana. Vězte,“ do
dával nejednou osvícen jsa Duchem svatým, „že tento chrámek
bude jednou útulkem chudých paní, jejichž bohabojný život
.) II. Celan. str. 24.
') Tres socii n. 24. Srovnej 11. Celan. str. 26.
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a dobrá pověst budou zvelebovati Otce našeho, jenž jest v nebe
sich!"') — Že se toto proroctví Františkovo zakládalo na pravdě,
patrno z toho. že roku 1219., jak později o tom obšírnější řeč
bude. stal se kostelíček sv. Damiana útulkem Bohu zasvěcených
duší — sv. Kláry a její družek.
Nyní pohlížela milá svalyňka, když byla zásluhou Franti

škovou opravena a obnovena, mnohem veseleji a útulněji na
každého kolemjdouciho. Zbožní lidé chválili za toto bohulibé dílo
obětavého mládence, kdežto posměváčkové byli nuceni umlknouti
při pohledu na dílo, jež František vykonal. třeba byl tak chudí
čkým a Opovrženým. Stařícký Don Pietro slzel radostí, když sám
biskup assiský Guido znovu vysvětil celý kostelíček a sloužil
v něm nejsvětější oběť. Srdečné jeho objetí a otcovské políbeni
byly odměnou, jíž se Františkovi od něho dostalo. Také mnozí
lidé přicházeli a děkovali mu za jeho obětavost; než on odmítal
od sebe všeliké díky a chválu, poukazuje, že, co vykonal, bylo
jeho povinností a mimo to, že má při tom nejmenší zásluhu,
poněvadž nepřispěl ani jediným haléřem. Jeho skromnost mu
ovšem nedovolila uvážiti, že on to vlastně byl, jenž provedl celé
dílo a že bez něho by byl kostelíček propadl záhubě. — Tak
pohlíží každý světec na své dobré skutky. Byť byly sebe větší
a záslužnější, vždy má za to, že vlastně. co vykonal, není ničím
tak zvláštním, že to něčím zcela obyčejným ano i bezcenným.
Takto soudili o vlastních dobrých skutcích nabádá pokora, jež
jest základem ostatních ctností a svatosti vůbec. A jak často my,
když málo vykonáme, _iiž chceme, by o tom každý věděl, by se

o tom mluvilo, psalo, bychom byli chválení. Jaká to zpozdilost!
Zapomináme, dojdeme-lí za své dobré skutky odměny již na
světě, že zbavujeme se tím odměny pro věčnost. Proto více po
kory! Když budeme v této ctnosti řádně vycvičeni. všechny naše
dobré skutky budou míti pravou cenu před Tim, jenž je jednou
odmění. —
Povzbuzen šťastným výsledkem svého díla, nepopřál si
František klidu, nýbrž ihned zase počal konati sbírky na opravu
jiných dvou dosti sešlých kostelíčků nedaleko Assisi, z nichž
jeden byl zasvěcen knížeti apoštolskému sv. Petruř) druhý
slavně nebeské královně Panně Marii. Zvláště onen měl opravy
v nejvyšší míře potřebí; byl již skorem v rozvalínách. Však
i mariánská svatyňka čekala na dobrodince, jenž by se nad jejim
') Tres socíi |. c. Srovnej lL Celan. 1. c.
') Svatyňka ta, ležící kdysi nedaleko Assisi, již dávno zmizela.
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zuboženým stavem slitoval. Byla za té doby tak spustlá, že slou
žila pastýřům za útočiště v čas nepohody. Svatyňka byla, jak ře
čeno, zasvěcena Panně Marii, Královně andělů. Dějiny toho ko
stelíčka jsou velice zajímavé.
Kolem roku 352. přišli prý čtyři poutníci ze svaté země do
Assisi. kdež pak s dovolením papeže Liberia se usadili. vysta
vivše si nedaleko skromné obydlí s kapličkou. Kapličku tu za
světili bl. Panně Marii'Nanebevzaté,') nazvavše ji „Panna Maria
Josafatská“, poněvadž v ni uložili částečku z hrobu bl. Panny
Marie z údolí josafatskéhol') Později však obdržela tato kaplička
od lidu název „kaple Panny Marie. Královny andělů“ (Sancta
Maria Angelorum), poněvadž mnozí svatí a nábožni lidé často
prý tu slýchali krásné zpěvy andělůň') Po úmrtí jmenovaných
těchto čtyř poutníků počala svatynka znenáhla pustnouti, až ko
nečně synové Patriarchy západního mnišstva, sv. Benedikta, se
nad ní kolem roku 516. slitovali. Když viděli, jak svatyňka, o níž
lidé vypravovali tolik podivuhodného. jest spustlá, postarali se
o její obnovu. Z vděčnosti za to dali Assišti řádu tento koste
líček spolu se sousedními pOZemky na věčné časy. Od té chvíle,
jak se za to má, byl nazýván tento kosteliček vedle svého dří
vějšího jména též „Portiunkula“, což značí v naší řeči tolik jako
,částečka“, „úděl'. Název tento se odvozuje rozmanité; pravdě
nejpodobnější význam toho pojmenováni jest ten, že byla tato
částečka pozemků města Assisi zároveň s kosteličkem Panny
Marie, Královny andělů, dána sv. Benediktovi a jeho řádu, dle
těchto pozemků pak kostelíček byl nazván Portiunkula (částečkal.
V chatrči u svatyňky usadil svatý Benedikt několik svých synů,
kteří o ni pečovali. Než později za nepříznivých okolností nebylo
možno synům sv. Benedikta pečovati o tento chrámek; i počal
pustnouti, až konečně za času sv. Františka byl již, jak řečeno.
tak spustlý, že sloužil jen pastevcům za úkryt a útulek v čas

bouře a nepohodyf)
.) Christen 1. c. str. 37. dí, že jediný oltář v této svatyňce byl
zasvěcen (Nanebevstoupení Páněs.
') Jen mimochodem podotýkám, že není dosud rozhodnuto, kde
Leaf.místo
hrobu bl.
tvrdí,
jest Efesu.
v údolí rovnej
osaí'at
líže ]erusaléma,
jiní Panny
dí, že Marxe.
jest naJedni
slavičí
hořeže blíže
Stímmen aus Maria-Laach 1897 str. 143 násled.
') 1. Celan. str. 44; Speculum perfectionis str. 97. násled.; II.
Celan. str. 34; Legenda major str. 20; Octavius Spader: (Lumi sera
ňci di Portiucola). Venetiis 1701.
') Waddjn ]. c. 5 6. n. XIV. násled.; Paníilo !. c. str. 246
násled.; Fihppo rmíni (Guida ai Santuari francescani di Assisi (Prato
1895) str. 27. násled.
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Obě jmenované svatyňky, sv. Petra a Panny Marie, počal
tedy František opravovati. Lidé s radostí byli nápomocni jak
hmotnou pomoci, tak radou, tak že nežli nastala zima téhož
roku 1907, byly již zvenku i uvnitř tak opraveny, že zbývalo jen
upravení a ozdobení oltářů, kteroužto práci František dokonal
v nastalé zimě.')
Nelze se tomu diviti, že František \: poměrně tak krátké
době se postaral o opravu tři spustlých a zanedbaných chrámků:
kosteličky ty byly totiž velmi malé a obyvatelstvo jak assiské
tak i okolní, vidouc horlivost obětavého Františka, neskrblilo
podporami, pomáhajic mu všemožně. Tak spojeným úsilím všech
podařilo se tři jmenované svatynky vyrvati záhubě, která jim již
hrozila. Svatý učitel Bonaventura vypravuje o opravě těchto tří
kostelíčků činí krásné přirovnání jich k později založeným třem
řádům sv. Františka. „Moudra Boží prozřetelnost,“ tak dí světec,
„jež řídila ve všem tohoto služebníka Kristova, zařídila to tak,
že opravil tří hmotně chrámky dříve, než založil svůj trojí řád
a než počal hlásatí svaté evangelium. Tím měl zcela přirozeně nejen
postupovali od smyslného k duchovnímu, od malého k velikému,
nýbrž hmotným dílem mělo mu také býti znázorněno, co měl
vykonali v budoucnosti. Neboť dle těch tři domů Božích mělo
se postaviti také trojí svaté vojsko — trojí řád — pod jeho
svaté vedení a žíti dle jim dané řehole a pravidel života.")
Zatím, kdy František věnoval péči opravě tří kosteličků
v okoli assiském, nezanedbával nikterak chudé a malomocné,
tím méně snad zdokonalování a posvecování sebe sama. Právě
v tom čase činil největší pokroky v umrtvováni, sebezapírání a
pokoře. Přirozenost a milost dosud u něho spolu zápasily. Milost
Boží nad ním dosud zcela nezvítězila, ač bylo již patrno, že brzo
zvítězí úplně. Lidská přirozenost našeho mládence znenáhla byla
nucena podrobovati se působeni milosti Boží; František již po
dvě léta byl stále povolnějším jejim nástrojem. Než dosud se
podobal lodniku, jenž zcela bezstarostně se plaví po neznámých
vodách, věda dobře, že mocný kormidelník řídí lodičku jeho života,
až jej zavede do bezpečného přístavu, v němž by mohl zakotviti.
František vida vykonáno co si předsevzal, častěji než před
tím se utíkal k modlitbě, prose Boha, by mu již konečně určitě
oznámil svou vůli. By pak tím spíše byla jeho prosba vyslyšena,
') 1. Celan. str. 44.; Legenda major str. 20. násled.
') Legenda major str. Zl.; Vita versiíicata str. 100 násled.; Spe
culum perfectionis str. 165.
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prosil nebeskou Matku, Marii Pannu, za přímluvu. A hle, důvěra
jeho byla odměněna. Mocná královna nebeská, pohlížejíc se za
líbením na dilo, jež František k její úctě vykonal. vymohla mu
na svém Božském Synáčkovi. že mu byl oznámen způsob a pro
středky, jimiž by pracoval o obnově stkvělého domu Božího —
církve svaté.
Bylo to dne 24. února roku 1208,') v den svatého apoštola
Matěje. František, jenž často míval ve zvyku, odebral se toho
dne 2 Rivotorto do kostelička portíunknlového, by tu byl přítomen
nejsvětější oběti mše svaté. kterou jak se zdá v tento den tu
sloužil některý ze synů sv. Benedikta. Tu při čtení svatého evan
gelia slyšel slova, jež byla jakýmsi nebeským paprskem, jímž Bůh
zapudil všechny temnosti jeho srdce a mysli. Slyšel, jak kněz čte
následující slova: „Nemějte zlata, ani stříbra, ani peněz v opascich
svých, ani mošny na cestě. ani dvou sukní. ani obuvi ani hůlky“.'*)
Ač František ta slova již častokráte slyšel ano i sám četl ve
svatém evangeliu přece nikdy dosud naň takový dojem neučinila
jako tentokráte. Po celou dobu nejsvětější oběti neustále mu
zněla v uších, a kdykoliv pohlédl na obraz Ukřižovaného, zdálo se
mu, jakoby táž slova k němu s kříže mluvil jeho milovaný Spasitel.
Rozechvěn spěchal hned po mši svaté k řečenému knězi,
prose ho, by mu důkladně vyložil smysl slov výše uvedených.
') Datum toto tvoří dosud jednu z četných sporných otázek při
životopiscích sv. Františka. Většina jich má totiž za to (nejnověji opět
Christen !. c. str. 39.), že památná událost se stala o rok později; také
co se týče dne, nejsou životopiscové sv. Františka zcela svorni. Citovaný
již P. Lev Patrem (Viz L' Oriente seraíico 1. c. str. 263. násled.) obšírně
a důkladně se zabýval touto spornou otázkou, již také, jak se zdá, zcela
správně rozluštit následovně: Tomáš 2 Celano (I. Vita str. 46.) a Le
genda trium sociorum (I. c. n. 27.) di, že ta událost se stala v dobu,
kdy uplynula úplná dvě léta od úplného obrácení Františkova, a již
počínal rok třetí. Poněvadž, jak jsem vyše ukázal, úplné obrácení svat.
Františka se stalo v prvních dnech měsíce ledna r. 1206, tedy nezbytně
tato událost se musila státi v prvních měsících r. 1208. Co se týče dne,
kdy se to stalo, dí jedině sv. Bonaventura (Legenda major str. 22.),
že to bylo v den, kdy byla mše sv. apoštolů (missa de Apostolis), ne
pravi však, bylo-li to ve svátek nějakého sv, apoštola. či byla-li to mše
sv._votivní. Někteří (na př. Marek z Lissabonu, P. Agostino de Stroncone
(Umbria seraňcanv,Miscellanea francescana Vol. II. str. 27.) dí, že to bylo
ve svátek sv. Lukáše (18. října). Než všeobecnější a chronologii naší
lépe odpovídající mínění jest, že to bylo 24. února, ve svátek svatého
apoštola Matěje.
') Matouš 10, 9—10. — Připomenouti dlužno, že evangelium při
padající na svátek sv. apoštola Matěje bylo dříve jiné, nežli dnešní doby.
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Neboť, ač tušil, že těmito slovy sv. evangelia mu Bůh asi označil
způsob jeho budoucího života a jeho další povolání. žiti totiž dle
příkladu sv. apoštolů & učeniků Ježíše Krista a tím pracovati
o obnově církve — ač. to vše tušil, přece si přál míti v tomto
svém povolání úplnou jistotu; proto chtěl slyšeti z úst kněze,
jako zástupce Božího, smysl těchto slov sv. evangelia. Kněz ovšem
s radostí vyplnil jeho žádost. Poučil jej důkladně o tom, že Pán
Ježíš těmi slovy chtěl říci svým apoštolům, že jeho zvláštní ná
sledování a zvěstování svatého evangelia jest takovým úřadem
a takovým povoláním, jehož jsou jen ti hodni. kteří se zřekli
všeho, co svět poskytuje. „Ano. to jest právě, po čem již
dávno toužim,“ zvolal František radostně. „Nesmím tedy již váhati.
nýbrž musím se dle toho řiditi“. Po těchto slovech odhodil váček
s penězi, 'hůl i obuv a místo koženého pásu se opásal hrubým
provazem. Ale šat poustevnický, jejž nosil již dvě léta, se mu
zdál ještě příliš jemným & pohodlným, než jak se slušelo na pra
vého následovníka sv. apoštolů. Proto si opatřil jiné. drsné a
hrubé roucho barvy popelavé s čtyřhrannou kápí ku pokrýváni
hlavy v čas nepohody; bedra pak opásal obyčejným provazem,
s třemi uzly na obou dolů splývajicich koncích.') „Roucho toto,“
dí Tomáš 2 Celano, I,tvořilo s kápí a roztaženými rukávy znameni
sv. kříže. Tím chtěl se František ozbrojiti proti všem ďábelským
pokušením a ponoukáním. Roucho to bylo však také drsné, by
tělo, jež přikrývalo, bylo ukřižováno se všemi žádostmi a náklon
nostmi, a chudičký byl tento šat proto, by nevábil k sobě zraků
tohoto světa“.“) Zkrátka můžeme říci: František v tu chvíli učinil
první mohutný krok na cestě svatými apoštoly vyšlapané; on
') I. Celan. str. 4-6.; Tres socii n. 25; Legenda major str. 22.:
Vita versiiicata str. 106.
") I. Celan. str. 46. — V klášterním chrámu Páně (Ognisantiib
(Všech svatých) ve Florencii chová se roucho sv. Františka, jímž byl
oděn v dobu své stigmatizace. Toto roucho si na něm vyžádal jeho

přítel a dobrodinec hrabě z Monte Acuto. Podoba hábitu jest skoro
táž, jako nyní téměř u všech synů sv. Františka. Rukávy jsou od lokte
k tělu spíše širší nežli užší, kápě vice čtyřhranná nežli jehlancovitá. Barva
roucha jest popelavá. jest to sukno z bílé a hnědé vlny zhotovené.
Ostatně dlužno poznamenati, že se nikdo nemůže zastavovati nad tim,
nosí-li ta či ona rodina sv. Františka hábit jiné barvy nebo podoby,
než jaký jest šat ve Florencii uchovávaný. Sv. František nepředepsal
pro své syny určitého roucha, jen si přál, by bylo jejich roucho prostě
a odpovídající chudobě řádu, o čemž přísluší péče představeným té
které rodiny sv. Františka. Srovnej Panňlo [. 0 str. 23. násled; L' Oriente
seraňco XI. str. 600 násled.

106

nechtěl býti jen pouhým posluchačem, nýbrž plnitelem slova
Božího.
Můžeme v pravdě tento den nazvati dnem zasnoubení sv.
Františka s chudobou, dnem, jenž byl jak pro církev svatou, tak
i pro celý svět blahodárným. „Ony nesčíslné zástupy rodin sv.
Františka,“ dí Chavin de Malaný) „jimiž tvářnost církve i světa
byla obnovena. mají svůj původ že spojení sv. Františka se svatou
chudobou. Bůh sám to svaté manželství požehnal a pravil k oběma
novomanželům: Jděteamnožtež se! A toto oplozující slovo také
bylo zázračně naplněno“. Nikdo nedovedl pochopiti, jak jest
možno, že František podal ruku nevěstě tak zneuznané a opuštěné,
jakou byla sv. chudoba; lidé jej téměř obecně měli za zbožného
blázínka. Když však se ukázaly blahodárné plody jeho manželství,
pocala všechna umění zápasiti. by oslavila ono vznešené spojení.
Slavný Dante opěvuje ve své „Divina comedia“ vznešené to za
snoubení. volaje:
Ta jedenáct set roků zavržená
tak žila po prvního chotě ztrátě
bez nápadníků, sira, opuštěna . .
Bych jasněji moh' tobě zprávu dáti,
František s Chudobou jsou milující
v mé dlouhé řeči. Takou láskou jati
Tak svorně žili s usměvavou licí,
s tak jasným zrakem, že myšlenka svatá
tím vzbudila se v mnohé mysli snící .. .“)

Nadšenějším ctitelem chudoby sv. Františka nežli básnik
Dante, byl věhlasný biskup Bossuet. Ve svých chvalořečích nazývá
Františka nejzanícenějšim, nejnadšenějším a nejsmělejším milo
vníkem svaté chudoby, jejž kdy církev svatá spatřila. Také sta
vitelství se neopozdilo, nýbrž zbudovalo nádherně stavby k oslavě
chudobného Františka, a malířství považovalo za svou hlavní
povinnost štětcem co možná nejlépe a nejdokonaleji znázorniti
jednotlivé rysy ze života tohoto „žebráka z Assisi“.
„Vkročíme-lí do spodního kostela basiliky sv. Františka
v Assisi, staneme podivem a zbožnou bázní hluboce dojatí při

pohledu na jednu z fresk, jež zdobí klenbu chrámovou.

Nelze

') cLeben des heil. Franciscus von Assisi».
') Božská Komedie (překlad od Jaroslava Vrchlického, Praha
1892) Ráj X1. zpěv 22. 25. 26. -—Tento básník italský věnuje celý jede
náctý zpěv sv. Františkovi, opěvuje v něm jeho svatý a rekovný život.
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věru ani vylíčiti všechny krásy, jež se jeví našim zrakům! Jest
tu zobrazen Kristus, s tváří ozářenou oním svatým klidem, jímž
se skvěla v posledních čtyřiceti dnech jeho pozemského žití. Po
dává Františkovi ruku panny, již tento navléká na prst snubní
prsten, záruku věčného spojení. Krásná nevěsta jest obklopena
jasnou září & ověnčena růžemi; její oči se lesknou jemným
leskem, ústa se mírně usmívají, ale její oděv jest hrubý a roze—
draný, jeji nohy pak zraněné a pokrvácené. Kráčí totiž po drsné
& obtížné cestě, přes trní a špičatá skaliska. Dítky tohoto světa
ji týrají. házejí po ní kamením a zasypávají ji nadávkami, klet
bama a ranami. Jest to svatá chudoba. Chory andělské jásají
však nebeskou radostí a sklánějí se v úctě před tím andělským
zasnoubením. Anděl spravedlnosti zahání při tom lakomce a zvrhlé
mnichy, kteří se radují a těší z vaků zlata; anděl milosrdenství
naproti tomu uvádí bohatého mládence. jenž rozdal své jmění
mezi chudé, v tiché štěstí sv. chudoby. Nad obrazem jenž dýše
posvátným klidem, se vznášejí andělé. přinášejíce Bohu v oběť
budovy, bohatství a šat, jež z lásky k Němu František opustil.“')

Tak oslavoval potomní svět chudobu sv. Františka, kterou
lidé za nynější doby tak těžko chápají anebo jí nepochopuji
vůbec. Jen milovníci jeslí a sv. kříže ji pochopují! -- František
svým zasnoubením se vznešenou choti Ježíše Krista, položil zároven
sebe sama za základ budoucího řádu. Den 24. února 1208.

byl tedy slavným dnem, kdy v půdu církve svaté
bylo zaseto símě, z něhož za krátko měl vypuěeti
mohutný strom, byl položen základ k nové, velko
lepé budově

řádu „Bratří Menšíchn).

Františekv té

chvíli v radostném opojení nad tím, že se mu povedlo dosíci
toho, po čem již dávno toužil, volal: „Ach, kéž by bylo alespoň
jednoho, jenž by mne pochopil!“ Jen malé strpení, Františku,
brzo tě pochopí ne jeden, ale mnozi, kteří všichni se budou
s tebou děliti o žár, jenž ztravoval tvé serafinské srdce!-1)

') Chavin do Malan !. c.
') Speculum perfectionis str. 165; II. Celan. str. 34; Legenda
major str. 21.
') Christen |. c. str. 41.

Kapitola devátá.

PRVNÍUČENKL
1208.

rantišek plesal, vida, že se mu dostalo od Boha tak ja
sného poučení o jeho budoucím povolání. Jak již z pře
dešlých kapitol o tom jsme zpraveni, prosil Boha hned od
počátku svého obrácení, by mu jasně oznámil svou vůli. Dosti
dlouho mu bylo čekati, než-li mu Bůh zřejmě oznámil, co s ním
zamýšlí. Než tím se nedal nikterak másti, nýbrž trpělivě čekal,
až Bůh vyplní, co slíbil. Čekal trpělivě, až mu bude ukázán bez
pečný přístav, v němž by mohl zakotvíti, ale ne k odpočinku,
nýbrž k nové, horlivé práci. A hle! Po čem dlouho toužil, toho
nyni dosáhl. Nyní věděl jasně a patrně. čeho Bůh od něho žádá.
Teď nahlížel zcela zřetelně, že má žíti po způsobu sv. apoštolů
t. j. v naprosté chudobě a že má podobné jako oni vésti líd
k pokání a polepšení života & působiti v něm zušlechtění mravů,
poučovati jej o jeho náboženských povinnostech a vésti po cestě
ctností. Tím měl také býti k podpoře a prospěchu církve svaté,
tím měl s pomocí Boží naplniti slib, daný v kosteličku sv. Da
miana Božskému Spasiteli — pracovati na obnově Jeho domu
církve svaté.
Brzo po svém zasnoubení se svatou chudobou vystoupil
veřejně jako jako hlasatel pokání. Nescházela mu k tomuto úradu
ani evangelická chudoba, ani apoštolská horlivost; scházelo mu
jen církevní poslání, jež jaksi nahrazovala jeho horlivost o spásu
duší, jakou hořel po celý život. Prvním místem jeho veřejného
vystoupení byl kostel sv. Jiří v Assisi.1) Hned po službách Božích.
vyžádav si k tomu svolení tamnějšího duchovenstva, obrátil se
k lidu a slovy prostými a nehledanýmí počal k němu mluviti.
Především osvědčoval. že krok jejž učinil nevykonal nepředlo—
ženě, nýbrž po dobrém uvážení a chudičký stav, který sobě zvolil,
že jest povoláním, k němuž jej Bůh povolal. Oznámil všem, že
od nynějška chce v chudičkém tom stavu pracovati nejen na
svém spasení, nýbrž i na jejich. Se slzami v očích prosil věřící
by mu odpustilí, čím se až dosud proti nim prohřešoval, zvláště
hříšným a svěíáckým životem. Veřejně sliboval, že se vynasnaží
za své poklesky činiti upřímné pokání, prose, by byli k němu
') I. Celan. str. 48.
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a jeho slabostem shovívavými, jako dobrotivý Bůh jest k nám
všem shovívavý a milosrdný. Po tomto veřejném vyznání víny
počal líčiti velikou dobrotu a milosrdenství Boží, jež nezná mezí.
Ukázal všem, že on sám jest vlastně nejlepším důkazem dobroty
Boží k hříšníkům. „Nebot Bůh to byl“, tak volal zaniceně k shro
mážděnému lidu, „jenž mne vytrhl z bahna hříchů a uvedl mne
na cestu pokání, kterou se mám ubirati. Vím, že mne na té
cestě očekává mnoho obtíží, znám též svou slabost, přece však
pevně důvěřuje v pomoc Boží jsem přesvědčen, že se nikdy od
ní ani na krok neodchýlim. Drazí bratři a sestry v Kristu Je
žíši! Také vám již dobrý Bůh dal často na jevo svou lásku a mi
losrdenství. On to jest, jenž vás stvořil, vykoupil & neustále vás
posvěcuje a zahrnuje mnohými dobrodinímí a milostmi, jako
i mne nehodného. Proto jste zajisté povinni tomu dobrotivému
Pánu vděčností. Než pohleďte, mnozí z vás často urážejí dobro—
tivého Boha & odpláceji mu černým nevděkem. Ach, prosím vás
pro lásku k dobrému Bohu. polepšete život svůj, ciůte pokání
za své hříchy. Není to tak těžké. Hleďte, já jsem největším hři—
šníkem z vás všech a přece se Bůh nade mnou slitoval; tím
spíše se nad vámi slituje a vám odpustí, budete-li litovati svých
hříchů a v Něj důvěřovati“.

Tak a podobně plynula první apoštolská slova z úst pro
stinkého a clíudičkého Františka. Jeho první kázání k věřícím
nebylo snad řeči dle pravidel řečnických spracovanou, nebot ně
čemu podobnému se nikdy neučil, nýbrž byla jen jakýmsi vy
bidnutim a povzbuzenim věřících. Ač slova jeho byla prostičká
a tak nehledaná, přece nezůstala u velké části posluchačů bez
účinku. Slova jeho nebyla snad pouhými řečnickými obraty
a ozdůbkami, nýbrž byla plna milosti Ducha svatého a svaté
lásky k Bohu. kterou srdce Františkovo bylo již ve značné míře
zaujata. Lid, ač z počátku udíVeně na něj hleděl, čím dále tím
více se cítil dcjat jeho prostými slovy. Nikdo z přítomných ne
odvážil se ho přerušiti. Mnohý se nad jeho řečí zamyslil, počal
rozjímati o svém dosavádním životě a přišel k náhledu. že jej
ten mladý muž zahanbuje svým obětovným chováním a životem
a že již by bylo na čase, by činil jako on pokání za své mnohem
četnější hříchy. Co se lidu na skromném kazateli nejvice libilo,
byla jeho nelíčená pokora a upřímná kajicnost, jež zářily z celé

jeho postavy.l)
.) Tres socii n. 25; Legenda major str. 22.
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Slova Františkova vycházela ze srdce a nemohlo jinak býti,
než-li že šla k srdci. Taková buď snaha každého kazatele. chce-li
kázati s užitkem. Vše, co mluvi. vycházejž ze srdce, jinak slova
jeho jsou prázdnou slamou, jsou obyčejně bez blahodárného
výsledku. Od srdce k srdci! To má býti heslem & pravidlem
každého kazatele, to bylo též heslem našeho Františka. — Učinil
počátek u sebe, vydav se na pokání a pracuje o posvěcení sebe,
potom teprve počal podobně působili u jiných. Vše, co slovy
hlásal, svým vlastním příkladem potvrzoval a odtud si vysvětlíme
velkolepý úspěch. jehož se dodělal mezi lidmi. jak později otom
řeč bude. Slova hýbají. příklady táhnou. na to by neměl žádný
kazatel zapomínali.
Prvni prostíčká kázání Františkova, jež častěji byla konána
v chrámu Páně sv. Jiří, podobala se jaksi ohni, jenž všechno
stravuje. Lid, jenž se jeho kratičkých promluv víc a více súčast
noval, cítil se k němu stále více puzena. Většina jeho posluchačů
se zdála býti naplněna týmž Duchem Páně, jenž z něho mluvil.
Všichni pozorně naslouchali, jak jim liči pomijitelnost všeho. co
jest na světě a jak je upozorňuje na bláznivou snahu mnohých
lidi, kteří se snaží světu líbiti. jemu sloužiti. dle něho žití.
S vděčnosti přijímali jeho prostínké a spasitelné pokyny, jak by
měli zaříditi život svůj a cvičiti se v dokonalosti a tím si poji

stiti šťastnou věčnosti)
Promluvy své počínal František obyčejně slovy: „Bůh vám
uděliž pokoje !“. neboť tento pozdrav, jak vypravuje ve své zá
věti vnuknul mu sám Bůh.") Pozdravem tim chtěl naznačiti, že
první podmínkou pokoje a míru mezi lidmi jest. aby pokoj sídlil
v srdci jednoho každého člověka. Tento vnitřní pokoj však schází
v srdcích lidi. dokud jsou zaujata přílišnou náklonnosti k tvorům,
ke světu a jeho rozkošem. Člověk žene se po rozkoších světa;
než když jich okusil, jest srdce jeho mnohem nepokojnější než
dříve; pachtí se po cti a vážnosti a když jich dosáhl, žádná dů
stojnost světská ho neuspokojuje. Shromažďuje lakotně časné
statky. než čím více jich má tím více po nich touží; tudíž ani
mamon nepřináší pravého pokoje. Čím kdo výše ve světě po
staven, tím větší má, starosti; čím více má kdo majetku, tím
méně můžeme se u něho shledati s pravou veselosti, spokoje
ností a pokojem. K tomu velmi často druží se onen veliký ne
') Legenda major ]. c.; Tres socii ]. c.
') L Celan. str. 48.; Legenda major !. c ; Tres socii n. 26.; Spe
culum perfectionis str. 52.; Testamentum S. Franciscí [. c.
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pokoj, jejž působí hřích, nepokoj s Bohem, tak že pak není
v srdci clověka pro mír a pokoj místečka žádného.
Proto František svým vlastním příkladem doporoučel po.
sluchačům chudobu, odtržení od světa a pokání, jako neomylné
prostředky k dosažení pravého vnitřního pokoje. 0 kéž by i za
naší doby měl každý před očima krásná slova sv. Františka:
„Bůh vám uděliž pokojel“ pak by se dojista poměry, jež se nyní
našim zrakům jeví, utváříly zcela jinak! Neboť kdyby lidé nehle
dali vlastní cti a chvály, kdyby si tak příliš nevážili pomijejících
statků světa a netoužili tolik po rozkošnickém životě, jistě by
dobře se snášeli se všemi bližními. Vždyť jest na biledni, že není
jiné příčiny ustavičného nepokoje, nesvornosti a nelásky mezi
lidem než onen trojí jed žádostívosli — těla, očí a srdce. O kéž
by sv. František vyprosil lidu u trůnu Božího, toho zřidla lásky,
pravý pokoj, jejž kdysi hlásal, hned na počátku svého vystou
pení. Kéž by nám všem na Bohu vymohl trojí pokoj: pokoj
s Bohem u věrném zachování jeho přikázání a používání všech
jim poskytnutých milostí, pokoj se sebou samými v neustálém
opatrování akrocení zlé žádostivosli a pokoj s bližnímí ve svaté
svornosti a lásce, by se tak na nás všech vyplnila slova svatého
apoštola řkoucího: „Pokoj Páně, jenž přesahuje veškerý smysl,
opatruj srdce i ducha vašeho v Kristu Ježíši, Pánu našeml“ —
Pokoj a pokání hlásali, chtěl učiniti František svým život
ním cílem a povoláním. Nikdy na to nepomýšlel založili nějaký
řád a státi se duchovním otcem jiných, kteří by žili tak jako on.
Nikdy mu ani nenapadlo a přece se stalo. Bůh usoudil, by byl
nejen sám řeholníkem, nýbrž i zakladatelem veliké řeholní rodiny
— to bylo jeho pravým povoláním.
Jak jsem právě ukázal, nebyla jeho prostinká slova zcela
bez účinku u posluchačů, kteří k jeho kázáním docházeli. Někteří
byli jimi povzbuzeni k pokání a polepšení života, jiní dokonce
pojali pevný úmysl, přidružiti se k Františkovi a žili v chudobě
a kajicností jako on. První žáci, první učeníci, kteří s ním zapo
čali žíti, pocházeli z jeho rodného města Assisi, z města, jež jej
vidělo v jeho světské slávě a v jeho rekovném ponížení, jež jej
brzo jako svého miláčka takořka na loktech chovalo, brzo však
zase po něm házelo blátem a kamením, jež jej vidělo havěti
světu a honíti se za jeho radovánkamí a rozkošemi, za nedlouho
však zase pečovati o ubohé malomocné a kázati všemu lidu po

káníJ)
.) Christen 1. c. str. 43.
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Prvním z jeho spolurodáků, kteří se odhodlali k jeho ná
sledování, byl zámožný měšťan assiský, Bernard z Quintavalle.')
Ten již dlouho se obiral myšlenkou, opustiti svět a vésti život
jako František v chudobě a kajicnosti. Ano byl již odhodlán se
k němu i přidružili; chtěl se toliko přesvědčiti, zda-li jest sku
tečně tak svatým a ctnostným, jakým se býti zdál. Dlouho po
zoroval veškeré jeho chování a způsob života, pozvav jej za tím
účelem několikráte k sobě; konečně však jej, aniž František to
tušil, podrobil zkoušce.
Jednoho dne jej zase pozval k sobě a podržel u sebe až
do noci; když pak se František chystal odejiti do své chatrče
v Rivotorto, přemluvil jej, aby zůstal u něho přes noc, že je již
venku tma, počasi sychravé a do jeho chatrče dosti značný kus
cesty. František pokorně přijal přátelskou nabidku, netuše ani,
že vše to již bylo napřed od Bernarda dobře promyšleno.
Pomodliv se zbožně, uložil se na připravené lůžko, jež mu
jeho hostitel připravil ve své vlastní ložnici, by mohl každý jeho
pohyb pozorovati. Za tím účelem nechal také hořeti noční lampu.
Sám také ulehl a za nedlouho se stavěl, jako by byl usnul, ač
přimhouřenýma očima pozoroval každé hnutí svého hosta. Byl
věru zvědav, bude-li též František celou noc spáti, nebot slyšel
od lidí vypravovati, že jej často viděli v noci na osamělém místě
klečeti na modlitbách. Asi půl hodiny odpočíval František zcela
bez hnuti; když však slyšel pravidelné oddychování svého ho
.) Tomáš z Celano (Vital. str. 48) vyjadřuje se tak, jakoby právě
jmenovaný Bernard z Quintavalle nebyl býval první z učenlků, kteří se
přidružili k Františkovi. On di totiž na citovaném místě: &Mnozi, kteři
nenáviděli pokoj a vlastní spasení, došli s pomocí Boží úplného po
koje a stali se syny pokoje a horlivci věčného spasení. Mezi těmito
prvním, jenž oddaně následoval sluhu Božího, byl jakýsi člověk zAssisi,
ducha prostinkěho a obyčejného. Po něm bratr Bernard . . . .» Než u
vedeným slovům dlužno rozuměti tak, že muž, jehož jméno nám životo
pisec neudává, přilnul sice před Bernardem z Quintavalle k Frantíškovi,
ale nebyl oděn rouchem takovým, jako tento a také nežil s ním po
spolu jako Bernard. (Srovnej AA. SS. Comment. n. 185. násled.) Vždyť.
jak jsem výše ukázal. nepomýšlel František hned na to, založiti společ
nost, bralrstvo, a proto ti, kdož se k němu připojili před Bernardem
: Quintavalle, třeba se snažili žíti jako on, přece nestáli s ním v tako
vém poměru jako později Bernard a jeho následovníci. Ostatně postačí
tvrzení životopisců sv. Františka. kteřl všichni, nevyjímajic ani Tomáše
z Celano, praví, že Bernard : Quintavalle byl prvním učenikem svatého
Františka a prvním členem řádu bratři Menších. Srovnej Tres socii n.
27; ].I. Celan. str. 164; Speculum perfectionis str. 211; Legenda major
str. 23; Bernard z Bessy cDe laudibus S. Francisci) !. c. str. 667.
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stitele, maje za to, že již spí, vstal tiše a padna na kolena počal
se modliti, maje oči a ruce ke kříži pozdviženy. Tak se pohřižil
ve svou modlitbu, že zapoměl na to, kde jest, a nevšímal si
také, že jej jeho hostitel pozoruje. Nepohnutě pohlížel v bolest
nou tvář Ukřižovaného, jako by se byl proměnil v mramorovou
sochu, jen hojné slzy z jeho oči se řinouci a pohybující se rty
svědčily o vnitřním pohnutí a svatém zaniceni. Chvílemi také o
zývaly se z jeho rtů slabě vzdechy a šepot, jenž někdy se stával
tak zřetelným, že Bernard slyšel zcela jasně slova: „Můj Bože,
mé všecko! Můj Bože, mé všeckol“ Tato slova čím dále tím
vroucnějí splývala s jeho rtů.
Jsa tichým svědkem dojemného výjevu, nehýbal sebou, ne
chtěje Františka vyrušiti z jeho zbožného zaníceni. Sám také po
tichu pronášel táž slova, jako František. Můj Bože, mé všecko!
Uvažoval o nich jako to činil jeho host. Rozjímal o nesmírné
dobrotivosíi a lásce Boha k nám bídným hříšníkům, když ani
vlastního syna neušelřil, nýbrž poslal jej na svět, by lidstvo
vytrhl z hrozící záhuby, by se postaral o spásu nesmrtelných

duší.

Dlouho trval František na modlitbách, až teprve k ránu se
zase uložil na lůžko, by se posilnil kratičkým spánkem.
„V pravdě tento mládenec jest pravým sluhou Božim,“ pomyslil
sobě Bernard, sám se oddávaje spánku, „teď jsem přesvědčen,
že se nejenom zdá býti ctnostným a svatým, nýbrž že jim také
v pravdě jest“.
Druhého dne 2 rána, aniž se byl slůvkem zmínil o tom,
čeho byl právě minulé noci svědkem, laskavě propustil Františka,
prose ho, aby jej co nejdříve navštívil. Tomuto přání také Fran
tišek vyhověl, tak že se Bernard opět a opět mohl o tom pře
svědčiti, že se František nepřetváří, nýbrž že jest skutečně tím,
čím se býti zdá.
Jednoho dne z rána dal se také se svým milým hostem do
řeči, rozmlouvaje s ním o duchovním životě a prostředcích, jež
k dokonalosti vedou. Mimo jiné tázal se ho, jak by sobě měl
počínati člověk, jenž maje již delší čas u sebe jmění svého pána,
konečně je nechce u sebe podržeti. „Myslím,“ pravil mu Fran
tišek bez rozmýšlení, „že takový člověk by učinil nejlépe, kdyby
jmění vrátil svému pánu, od něhož je obdržel, a sice se všemi
užitky, jež mu přineslo.“ „Mluvíš mně ze srdce, milý příteli,“
zvolal živě Bernard. „Nahlížim zcela patrně, že jsem od Boha
obdržel všechen majetek, jejž mám, a proto bude nejlépe, když
8

114

mu jej zase vrátím. Odhodlal jsem se totiž žíti tak jako ty a či
niti pokání nejen za hříchy své, ale i za hříchy jiných lidí".
Ta zpráva potěšila Františka velice. Schvaloval šlechetný
a obětavý úmysl svého hostitele, než přece se nemohl zdrželi,
by ho neupozornil na obtíže, jež přináší sebou život, k němuž
se chce odhodlatí. „Příteli,“ pravil, „k čemu jsi se odhodlal, jest
sice skutkem velice záslužným, než přece ti nemohu zamlčeti, že
jest též velice obtížným. Hled', i mne to stálo mnoho přemáhání
a bojů, nežli jsem dospěl k stavu, v němž nyní trvám a tudíž
také tebe totéž, ano snad mnohem více očekává. Chceš-lí žití se
mnou v chudobě a kajicnosti, nemám nic proti tomu, jen si
dobře vše rozmyslí, bys později nelitoval svého kroku.“ „Ne,
toho se Františku neboj; neboť to, čemu se hodlám věnovati,
jsem si již dávno umínil. Nelekám se překážek & obtíží, doufaje
v pomoc Boží a v tvou radu a pomoc v čas potřeby“.
Vida František, že jeho hostitel jest tak pevný a nezdolný
ve svém předsevzetí, nebránil mu. „Nuže tedy,“ pravil
k němu, „jsi-li pevně odhodlán mne následovati, pojd' se mnou.
Odebeřeme se pospolu do chrámu Páně &budeme společně pro
sití Boha, by nám dal najevo, že ten krok, který míníš učiniti,
jest mu příjemným“ Poněvadž Bernard byl s návrhem zcela sro
zuměn, odebrali se oba do chrámu Páně sv. Mikuláše.') Cestou
" se k nim přidružil jiný občan assiský, muž to velice pocestný
a spořádaný, při tom však zcela prostičký, příjmím Petr Katha
níi.“) Ten zastaviv se s nimi, vyptával se jich, kam se ubírají
,) Tohoto chrámu není více v Assisi. Nyní stojí na jeho místě
kasárna (dei Carabinieri realí» na náměstí Viktora Emmanuele. Viz
Sabatier ]. c str. 60. pozn.

') Rodina podobného jména de Catane, nebo též prostě Cathane
zvaná, jak dokazuje Sabatier (Speculum perfectionis str. 71. pozn.) žila
za časů svatého Františka v Assisi. Někteří zaměňujíce tohoto druhého
učeníka sv. Františka s jiným Petrem Kathanii, jenž vstoupil, jak níže
uvidíme, mnohem později do řádu a jenž byl kanovníkem sv. Rulina
v Assisi, doktorem práv a mužem vznešeným a učeným. Speculum per
fectionis str. 112; Jordan a Jano, Chronica n. 11. et 12); dí. že tento
druhý učeník sv. Františka byl kanovníkem. Kdežto přece Tomášz Ce
lano (l. Vita str. 50.) dí zcela výslovně, že tento Petr (tak jej nazývají
tres socii n. 28) byl mužem prostinkým a neučeným a chudým. (Tres
socii n. 29). Mimo to brzo po svém vstupu do řádu zemřel (1 Vita [.
c. Srovnej týž životopis uveřejněný v AA. SS. str. 691. n. 25), kdežto
kanovník Petr Katbanii zemřel teprv roku 1221. Není tedy s druhým
učeníkem sv. Františka totožná osoba, nýbrž osoby zcela různé. Srovnej
AA. SS. Comment. n. 192 násled.;Speculum perfectionis str. 70 pozn. 2.';
Christen 1. c. str. 45. pozn. 2.
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a co zamýšlejí. Když se
účelem, ihned prohlásil,
žiti Bohu. Poprosil tedy
réžto žádosti tento také

dověděl, že jdou do kostela a za jakým
že i on dávno se obírá záměrem slou
Františka, by mu dovolil jíti s nimi, kte
co nejochotneji vyhověl.

V kostele padli všichni tři na kolena a pohroužili se ve
vroucí modlitbu, prosíce Boha, by jim nějakým způsobem ozná—
mil svou vůli a požehnal kroku, který zamýšlejí z lásky k .němu
vykonali. Po vykonané modlitbě vzal František knihu svatých
evangelií & třikráte jiiotevřel ku cti nejsvětější Trojice. Hned při
prvním rozevření knihy utkvěl zrak jeho na výroku Ježíše Krista:
„Chceš-li býti dokonalým. jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej
chudým a budeš míti poklad v nebi.“') Se zářícím zrakem po
hledl na oba své soudruhy, ukazuje jim toto místo, jímž Bůh
tak patrně jim dával najevo svou vůli. Také i druhá dvě místa,
jež nalezl, otevřev ještě dvakráte knihu sv. evangelií, tlumočila
touž nejsvětější vůli Boží. Při druhém otevření shledal totiž radu
Ježíše Krista, řkoucího: „Nic nebeřte na cestu, ani hůlky, ani
mošny, ani chleba, ani peněz, ani po dvou sukních nemějte.“")
sám, vezmi kříž svůj a následuj mne.“a)
„Bratří,“ zvolal František rozradostněn k oběma soudruhům ,
„hle, to co jsme právě slyšeli a o čem nás Bůh ve své dobrotě
poučil, to budiž pro budoucnost pravidlem života našeho a všech
těch, kteří by chtěli žíti dle příkladu našeho. Jděte tedy a za
chovejte se oba dle toho, co jste nyní slyšeli a pak se opět ke
mně vratte“.
'

Kdo není dobře obeznámen s náboženským smýšlením
a duchem středověku, tomu se snad bude zdáti Způsob, kterým
chtěl František a jeho soudruhové zvěděti vůli Boží, pouhou
pověrou. Než tomu není tak. Zbožní věřící ve středověku činili
tak často a Bůh sám nejednou ukázal způsobem zcela patrným,
že jest mu tento způsob vyzvídání jeho svaté vůle milým, an
mnohdy důvěru lidu podivuhodným způsobem odměňovat. Ovšem
za obyčejných okolností jest vždy lépe zdržovati se podobných
věcí. Když toužíme zvěděti, čeho si Bůh od nás žádá, učiníme
nejlépe, když opatrně uvážíme všechny okolnosti, poradíme se
se svým zpovědníkem nebo jiným zkušeným mužem, hlavně však
') Matouš 19, 21.
') Lukáš 9, 3.
'; Matouš 16, 24.
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když se budeme s Bohem raditi na modlitbách; totě nejlepší
způsob, jakým se máme snažili zvěděti vůli Boži.')
Zvěděvše tak zřetelně vůli Boží odebrali se oba muži, Ber
nard z Quintavalle a Petr Kathanii. by vyplnili, co jim radil
Ježiš Kristus slovy sv. evangelia. Bernard ihned rozdal peníze
mezi chudě, všechen pak svůj movitý majetek prodal a stržené
peníze rovněž chudině rozdělil, neponechav si z nich ani haléře.
Nedbal toho, že jeho příbuzní & spolurodáci na něj udiveně po
hlížeji a mají za to. že snad není všechno u něho v pořádku.
Také Petr rozdal svůj skrovnický majetek; mnoho ovšem neměl,
neži to rozdal mezi chudší nežli byl sám. František byl jim
v provádění evangelických rad nápomocen. Když všechno rozdali,
vyžebral jim hrubě sukno barvy popelavé. z něhož pak ušili dvě
roucha, taková jako měl on. Potom všichni tři se ubytovali
v chatrči v Rivotorto blíže osady malomocnýchř')
Jak vznešeným a krásným příkladem byli pro všechny své
spolurodáky a jsou též pro nás oba tito první členové nového
řádu, který měl František od této chvíle v úmyslu založiti. Jak
často mluvi Bůh k srdci našemu; ukazuje nám, co bychom měli
konati a poskytuje nám k tomu hojných milosti: my však vnu
knutí jeho si nevšímáme. Slyšíme sice hlas Boží, ale nedbáme ho;
víme, co Bůh od nás žádá, ale nečiníme toho; máme od Boha
hojných milosti k plnění povinností svého stavu, než nepoužíváme
jich. Spravujme se tedy pro budoucnost příkladem prvnich uče
niků sv. Františka; nebot ti jak uslyšeli vůli Boží, radami .evan
gelicky'mi projevenou, neváhali ani na chvilku, nýbrž jednali dle
ni. Vzdali se všeho z lásky k Bohu ve prospěch chudiny a od
hodlali se žiti dle příkladu chudičkěho Ježíše v chudobě, sebe
zapírání, kajicnosti a opovrhováni světem a všemi jeho požitky:
jejich vůli bylo s Františkem žíti dle příkladu sv. apoštolůa pra
covati s ním nejen na spáse své vlastní, nýbrž i na spasení jiných.
V Assisi brzo se roznesla pověst o obětavém jednáni obou
jmenovaných mužů. Lidé o nich, jako kdysi o Františkovi, soudili
různě. Jedni nazývali Bernarda střeštěncem, horšíce se na něj.
že se zbavil krásného jmění a nyní že bude chodili jako Fran
tišek žebrotou._Jini jej však za to jednání chválili & hájili před
pomluvami jeho nepřátel. O jeho společníka Petra se nikdo ne
.) Christen 1. c. str. 44 násled.
') I. Celan. str. 48. násl.; Tres socii n. 27 násl.; lI. Celan. str. 28
násl.; Legenda major str. 23 násl.; srovnej „Vita fratris Bernardi
a Quintavalle" in Chronica XXIV general. str. 34.
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staral; nebot každý věděl že svým krokem ničeho nezískal ani
neztratil, poněvadž byl chuďasem již dříve.
Než oba první společníci našeho Františka se nestarali
o to, jak svět o nich smýšlí. Jim na světě a jeho úsudku nezá
leželo, jejich předni starostí bylo, očistiti duši od všeliké viny a
započíti za řízení svého vůdce vznesené dilo posvěcování sebe.
Poněvadž nebyli ještě dosti vycvičeni v sebezapírání, chodil
jim z počátku František sám vyžebrávati, čeho měli potřebí
k živobytí; také je hned neurčil pro službu malomocných.')
Povzbuzovala jej k tomu láska, kterou pocítil k oběma těm
obětavým mužům. Věděl zajisté. že dítě nemůže unésti břímě
jako dospělý aže ten. kdo teprve nastoupil cestu ctnosti, nemůže
hned konati, co koná jiný. jenž po ní kráčí již delší dobu. Proto
dopřával svým prvním společníkům času, by se mohli poněkud
vzpamatovati a v ctnosti znenáhla utvrditi. Moudré jednání ta
kové mělo by býti pravidlem každému. jemuž jest svěřen důle
žitý úřad vésti jiné k dokonalosti a ctnosti.
Příklad Bernarda z Quintavalle a Petra Kathanii nezůstal
dlouho bez následování. Sotva uplynul týden od té doby, kdy se
přidružili k Františkovi. již se odhodlal jiný rodák assiský, jmé
nem Jiljí, doplnili trojici prvních základních kamenů nově založe—
ného řádu. Tento muž, slyše totiž vypravovatí o hrdinské oběta
vosti Bernarda z Quintavalle, pocítil v srdci svém touhu, jeho
vznešeného příkladu následovati. Než jsa mužem velmi zbožným,
nechtěl důležitý krok dříve podniknoutí, nežli se poradil s Bohem.
Proto ve svátek sv. Jiří. dne 9.4. dubna, se odebral do chrámu
Páně téhož světce v Assisi a tu vroucně prosil Boha za potřebné
osvícení & milost ke kroku, který hodlá učiniti.
Po vykonané modlitbě se vydal na cestu. by vyhledal Fran
tiška a jeho dva společníky. Ubíral se k osamělé chatrči v Rivo—
torto, kde, jak již svrchu bylo řečeno, zůstávala naše malá du—
chovní rodina?) Cestou se setkal s Františkem, jenž právě při
') Speculum perfectionis str. 36.
*) Legenda trium sociorum n. 32. dí, že František dlel z počátku
někdy s oběma svými soudruhy v opuštěné a polozbořené chatrči
blizko Portiuukule. Důležitým jest tu slovíčko někdy (aliquando),
neboť nám ukazuje, že mimo toto chudičké obydlí měl František a jeho
první dva soudruhové ještě jiné atím byla opuštěná chatrč v Rivotorto
nedaleko osady malomocných. Na to také, jak myslím, zcela správně
poukázal Sabatier ve zmíněném již pojednání (Dissertazione su Rivo
torto [. c.). Někdy se zdržovali v Rivotorto, poněvadž odtud neměli
k malomocným daleko; někdy u Portiunkule, poněvadž tam se jim
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cházel z lesa, kde obyčejně konával své modlitby a svá rozjímání.
Spatřiv jej, přiběhl Jiljí k němu a klekl před ním, prose za při
jetí do jeho společnosti. „Milý synu,“ odvětil mu František s ra
dostným pohnutím, „velikou milost ti hodlá Bůh prokázati. Hleď.
kdyby přišel do Assisi sám císař a přál by si někoho z našich
krajanů míti svým důvěrníkem a rádcem, jak by se každý cítil
vyznamenána, kdyby se mu dostalo takové hodnosti. Nyní však
uvaž. že ty máš mnohem více příčin se radovati, poněvadž Bůh
sám tě volá ku své službě.“ To řka objal klečlciho žadatele
a vedl jej ku svým společníkům, představuje jej slovy: „Ejhle,
rozmili bratři, Pán Bůh nám opět poslal jednoho milého spole
čníka; přijměte jej a milujte, jako by byl vašim rodným bratrem“.
Vyloživ pak nově přijatému soudruhu jaký život mu bude
vésti a co mu bude činiti, vedl jej sebou do Assisi, by mu za
opatřil přihodně roucho, jaké měli oni. Cestou potkali chudou
ženu, jež je prosila pro Boha o almužnu. František byl na roz
pacích, co ji má. dáti; nemělt u sebe ničeho. Pohledl na Jiljího,
dávaje mu znamení, by chudobné ženě udělil almužnu. Tento
však již dříve, nežli se přihlásil do nové duchovní společnosti,
rozdal svůj skrovný majetek chudým, tak že neměl kromě svého
chudobného šatu ničeho. To pozoruje František, vytrhl jej z roz
paků tim, že jej vybídnul, by dal ženě svůj plášt. „Buď tak la
skav,“ pravil k němu, „daruj ji svůj plášť, tím ji alespoň nějak
bude v její bídě odpomoženo.“ — „I s největší radosti, milý
otce,“ zvolal Jiljí a bez meškání daroval ženě svůj plášt, jediný
to ještě cenu mající svůj majetek.
Tato jeho ochota a poslušnost naplnila Františka radostí.
V duchu děkoval Bohu, že mu poslal muže, od něhož vše nej
lepší bylo očekávati. Srdecne s ním rozmlouval po celou cestu
až do Assisi, kde se oběma brzo podařilo nalézti dobrodince.
jenž jim daroval- potřebný kus sukna na roucho, ano sám je také
zhotovil pro Jiljiho dle návodu Františkova.') Druhého dne oblekl
k pobožnosti a rozjimavému životu naskytala vhodnější příležitost. Není
tedy odporu mezi Legendou třl soudruhů (1.c.) a tvrzením (Speculum
perfectionis» (str. 67.), jakož i tvrzením bratra Lva, životopisce bratra
jiljlho (Chronica XXIV general. str. 751. kteří di, že jiljl vyhledal
Františka a jeho soudruhy u Rivotorto a ne u Portiunkule. Srovnej těž
(L' etude special sur 36 chapitre du Speculum perfectionis» Sabatier
appendix ad Speculum perfectionis str. 263 násled.
') Speculum perfectíonís str. 67.; Tres socii u. 32. 44.; Vita
fratris Aegidii I. c. str. 75 násled.; Legenda major str. 24.; L Celan
str. 50.
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František Jiljího a učinil jej tak společníkem a členem svého

řádu))
Ve vzájemné lásce & pokoji žilo nyní čtvero obětavých
mužů pospolu ve skrovném obydlí. Věrů překrásný vzor svatého
přátelství! 0 nich zvláště platila slova písma svatého: „Hle, jak
dobré a jak utěšené, když přebývají bratří v jednotě.“") Všichni
byli „jedno srdce a jedna duše.“a) František byl otcem, byl duší
té duchovní rodiny. On sám, poněvadž již pokročil na cestě
ctnosti a sebezapření, stal se učitelem a vůdcem tří společníků,
jež znenáhla uváděl v ducha, který měl oživovati celý řád, jehož
se právě stal zakladatelem. Učitel i žáci takořka závodili vespo
lek, snažíce se druh druha předčiti ve ctnosti & proto nelze se
tomu diviti, že všichni tak prospívali v dokonalosti.
Než František měl při vychováváni a vzdělání svých
prvních duchovních synů na zřeteli nejen jich osobní prospěch,
nýbrž připravoval je znenáhla k_ tomu, by byly užitečnými
i jiným.') Poučoval je. že jejich povoláním bude. věřící nabádati
k pokání & polepšení života, k bázni a lásce Boží a to ne
tak slovem, jako vzorným příkladem. Nezamlčoval jim nikterak
mnohé obtíže, jež se jim naskytnou, než povzbuzoval je k sta
tečnosti, poukazuje na příklad Božského Spasitele, jenž se také
nehrozil žádné obtíže. ani ne smrti, jen když tím mohl získati
svému nebeskému Otci duše nesmrtelné. Napomínal je, by se ve
všem počínání svém podporovali a vzájemně milovali, to že bude
lidem poučením, jak i oni se mají vespolek milovati a vzájem
nou pomoc si poskytovati.
Ukazuje na to, že příčinou tolika hříchů ve světě a tolika
zlého jest vlastně trojí zhoubná žádostivost: žádost očí, těla a
ducha, nabádal je, by statečně čelili proti tomu trojímu pramenu
zla a sice chudobou, čistotou & poslušnosti k svaté římské církvi
a svým duchovním představeným. Poučil je, jak nyní jím bude
žíti mnohem opatrněji nežli dříve, tak aby nikdo ani nejmenšího
podezření neměl proti nim, co se týče mravopočestnosti a bez
úhonnosti života. Hlavně však a nejčastěji jim na srdce vkládal
') Poněvadž jiljí se připojil k Františkovi osmého dne po Ber
nardovi .1 Petrovi patrno z toho, že ti dva jmenovaní vstoupili do řádu
dne 16. dubna téhož roku 1208 a ne roku 1209, kdy již byl řád bratří
Menších schválen papežem Innocentem III. Srovnej L' Oriente sera
íico ]. c. str. 302 násled.
*) Žalm 132, 1.

') Skutkové apoštolští 4, 32.
') Christen !. c. str. 48.
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lásku k sv. chudobě, k své nebeské nevěstě, ku které planul
větší a větší láskou. Předkládal jim. že se sice zřekli všeho, co
měli, to však že nikterak nedostaěí; ukázal jim, že chtěji-li býti
opravdu chudými, nesmějí míti také pro budoucnost ničeho, vyjma
ovšem to nejpotřebnější; toho pak že jim zase bude dům od
domu dožebrávati.
Jak jsem již výše uvedl, ušetřil František své první dva
učeníky na několik dní obtížného úkolu —-žebratí dům od domu.
Z lásky ku svým dosud nezkušeným synům vyžebrával jim sám,
čeho měli potřebí. Než tato služba lásky, kterou dobrovolně vzal
na sebe, namáhala jej; nebo! byl svým kajícím životem tak se
slábl a almužnami živiti sebe a své první tři duchovní syny, bylo
přece jen obtížné. Čekal, že snad některý z jeho společníků se
odhodlá s ním jíti do Assisi & okoli žebrati. než seznal. že nikdo
z nich nemá dosud k tomu dosti odvahy & sebezapření. ') Proto
je k tomu jednoho dne sámpovzbudil sIOVy:
„Nejmilejší bratří, nestyďte se jíti sbirati almužny, nebot
věřte mi, tím způsobem budete kráčeti ve šlépějích samého Syna
Božího, jenž k vůli nám se stal chudým. Neboť, když jsme si
z lásky k němu zvolili cestu svaté chudoby, nesmíme se styděti
choditi po almužně. Nikterak se zajisté nesluší rditi se nad zá
rukou nebeského dědictví nám, kteří jsme dědicové království
nebeského. Nebo! to jest naše dědictví, jež nám a všem přátelům
sv. chudoby zjednal sám Pán Ježiš. Zajisté pravím vám, že jednou
mnozí vznešení a vysoce postavení lidé tohoto světa se k nám
přidruži a budou si za čest a velikou milost pokládati, budou-li
moci choditi žebrotou. Vy tedy. rozmili bratří, kteří jste jich
prvotinami, se nestyďte cvičití se v tom, co hodláte zanechati
svým potomkům. Nuže tedy jen choďte s důvěrou & radostně
sbirati almužny; ciňte tak mnohem radostněji, nežli ten, jenž
nabízí za haléř sto zlatých. Vždyť vy nabízíte lidem mnohem
více, totiž lásku Boží,“když pravíte k těm, jež prosite o almužnu:
Z lásky k Pánu Bohu udělte nám almužny! Nebesa izemě, mojí
drazí, nejsou ničím proti této |ásce“.*)
Krásná slova milovaného vůdce povzbudila pokleslou mysl
jeho prvních učeníků tak, že se ještě téhož dne odhodlali, jíti
po žebrotě. František by byl sice nejraději poslal vždy dva po
spolu, než poněvadž jich dosud bylo tak málo, poslal každého
') Speculum perfectionia str. 36. Srovnej II. Celan. str. 116.
') Speculum perfectíonis str. 37.; Opuscula S. Francisci tom. III.
Collatlo VIL Srovnej II. Celan. str. 118.
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zvlášť v jinou stranu.') Můžeme si pomysliti. jak ten krok byl
krušný pro každého z nich, zvláště pro Bernarda, jenž nedávno
ještě žil v hojnosti a bohatství. Zkouška, kterou jim František
uložil, by se znenáhla vycvičiliv sebezapíráni, byla velice obtížná;
přece však jí podstoupili a vykonali s nejstkvělejšim výsledkem.
Assiští a obyvatelé okolní zvykli si již jaksi na život syna
Petra Bernardone; než když nyni viděli, že jeho tři společníci
začínají život jemu podobný, vrtěli nad tím hlavou. Neboť nikdo
nemohl dosud pochopiti, jak to možno, by někdo rozdal svůj
majetek mezi chudé, jako to na př. učinil Bernard z Quintavalle.
a pak chodil sám žebrotou. Mnozí je nazývali střeštěnci a blázny
a Františka svůdcem, pravice, že kdyby jeho nebylo, nebyli by
se onino hodni občané assíští nikdy dopustili takové zpozdilostí.
Jiní však jich jednání omlouvali ano i chválili, udělujice jím vždy,
kdykoliv přišli, hojné almužny.

Velmi často však byli Bernard a jeho soudruhové misto
almužen zasypávání nadávkamí. potupou, ano i někde je ztýrali,
nazývajíce je blázny. kteří nezasluhují soustrasti. Nejhůře proti
nim řádili jejich vlastní rodiče a příbuzní. Neboť ti rovněž tak,
jako Petr Bernardone. si to pokládali za hanbu a potupu, když
je viděli chodili žebrotou. v oděvu tak nuznčm a hrubém, nohama
bosýma, hlavou nepokrytou; velice jsouce proti nim rozlíceni,
zahrnovali je, kdekoliv se s nimi potkali. kletbami & nadávkami
nejhoršího druhu, ano odvážili se ítělesně je trýznítí, hrozíce
jim ještě horším pronásledováním, nezanechaji-li okamžitě svých
bláznivých kouskůň')

Věru krušná byla obět, kterou tito obětaví mužové museli
přinésti, těžký byl boj. jejž musili podstoupiti! Než všechny ty
první nesnáze přemohla láska Boží, která zaujala místo v jejich
srdci. Kdykoliv jim bylo příkoří snášeti, vždy dle naučení Fran
tiškova pohlíželi na trpícího Spasitele; ten jím byl posilou v utrpení
a sladkou útěchou v zármutku. Byli pevně přesvědčeni o tom,
že čím více budou trpěti z lásky k němu, tim milejšími mu budou
jejich oběti. Proto snášeli vše trpělivě & tiše. Ovšem bolelo je
nemálo, že jejich vlastní příbuzní si tak bezohledně proti nim
počínají; přece však nereptali, řídíce se vznešeným příkladem
svého vůdce Františka, jenž snášel mnohem více?)
') Speculum perfectionis str. 37.
') Tres sec_ii n. 35.
') De laudibus [. c. str. 670.
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Kéž bychom i my byli nadchnuti touž láskou jako čtvero
lístek oněch apoštolských mužů! Jak by pak nám byly lehkými
všechny kříže. jež Bůh na nás sesílá a jak by nám byly záslužnymi
pro nebe. Jednáme zcela správně, snažíce se odměňovati Bož
skému Spasitelí za jeho velikou lásku dobrovolnými obětmi sebe
zapírání. mnohem větší a jistější však bude naše láska k Němu,
jestliže pokojně a oddaně budeme snášeti všechny zkoušky a
křížky, jež by nás stihly proti našemu očekávání. K sobě samým
býváme často velice mírnými, i tehdáž, kdy ukládáme si z lásky
k Pánu Bohu nějakou obět sebezapření nebo mrtvení smyslů.
Kříže však. jež na nás přicházejí bez naší vůle ano i proti naší
vůli, jsou nám obtížny. Přijmeme-li i takové kříže & soužení
z lásky k Bohu pokorně & sneseme, bude to důkazem, že jsme
na pravé cestě k dokonalosti.
Sám assiský biskup Guido obdivoval se horlivosti tříprvních
společníků Františkových, než přece se mu zdál tento jejich život
příliš přísným. V témž smyslu se také vyjádřil před Františkem
jenž se k němu často uchyloval o radu, podávaje mu zároveň
jako svému duchovnímu představenému zprávu o všem jednáni,
jak svém tak i svých soudruhů. „Důstojný otce,“ odvětil mu
František pokorně, „sám zajisté uznáte, že jest věcí zcela nepří
jemnou a mrzutou míti a starati se o majetek. Neboť při tom
má člověk mnoho starostí, jež mu ani v noci nedopřejí pokoje
a klidu. Nejednou též bývá zapleten v rozličné spory & rozepře,
ano mnohdy bývá potřebí i se zbraní v ruce obhajovatí majetku.
Za takovýchto okolností pak, jak často můžeme býti svědky, ne
zřídka se stává, že hájením buď vlastního nebo cizího majetku
trpí láska k bližnímu. A právě z toho důvodu jsme se odhodlali
trávití život svůj v naprosté chudobě'.
Těmto rozumným důvodům biskup Guido přisvědčil. Od té
chvíle se již ani slůvkem nezmínil Františkovi nebo jeho sou—
druhům, že by snad život jejich plný chudoby, strádání a sebe
zapírání byl nesnesitelným a příliš obtížným; ano měl radost
z jejich rekovné obětavostí. podporuje je všemožně achráuě před
jejich nepřátely.')
Nelze se tomu diviti, že i horlivému pastýři církevnímu se
zdál život čtyř apoštolských mužů příliš přísným; i nám se bude
zdátí tento jejich život takořka nesnesitelným. Jest pravda, že
život v úplně a dobrovolné chudobě, kdy člověk nejen ničeho
nemá, nýbrž vůbec se již napřed všeho odříká, co by snad bu
') Tres socíi n. 35.
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doucně mohl míti, přínáší s sebou rozličné nepříjemnosti a ne
pohodlí, jak ani jinak býti nemůže při porušené lidské přirozenosti.
Než na druhé straně nelze popřítí, že takový život jest velice
hlahodárným pro věčné spasení. Vždyť se přece zakládá na radě.
kterou nám dal sám Pán Ježíš, věčná Pravda, a mimo to každý
sám uzná, že majetek, když ho nedovedeme řádně užívati. jest
velmí osudnou překážkou věčného spasení, což dosvědčuje Kristus
Pán slovy: „Jak nesnadné. kdož peníze mají, vejdou do království
Božího. Snáze jest velbloudu jehelním uchem projití, nežli boha
tému vejítí do království Božího“.') Nebuďme tedy tak zpozdílými
a nepachtěme se přílišné po tom, co jest na překážku našemu
věčnému spasení!

_m—

Kapitola desátá.

PRVNÍ PRÁCE NA VlNICl PÁNĚ.
1208.

ak dlouho trvala příprava, kterou František zasvěcoval tré
svých soudruhů do budoucího povolání, není nám známo,
nebot žívotopiscové světce nepodávají o tom podrobnějších
zpráv. O tom se však krátce zmiňují, když viděl František. jak
jeho tří společníci již alespon poněkud jsou obeznámeni se svým
povoláním & znaji aspoň v hlavnéjších rysech svůj úkol, jejž jim
bude plniti mezi lidmi, že učinil s nimi první pokus. vyslav je
mezi lid, by jej vlastním příkladem povzbuzovali k pokání a po
lepšení života a nabádali k věrnému plnění křesťanských povin
ností. Vloživ Bernardovi z Quintavalle a jeho společníku Petrovi
Kathaníí znovu na srdce. by se chovali mezi lidmi tak. jak sluší
na řádné katolické křesťany, nařídil jim, by se ubírali od Assisi
na sever;") sám pak s Jiljím se ubíral severovýchodně směrem
k městu Ahkoně. Dřive nežli se rozešli, určil také dobu, kdy se
všichni sejdou.3)
') Lukáš 18, 24 násled.
') Wadding (Annales Minorum) an. 1209. n. XIV. udává, že se
odebrali do Emilie, která kdysi obsahovala část nynějšího Lombardska
a krajinu Romagna.
') Tres socii n. 33. Srovnej Chronica XXIV gen. str. 76.
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Nuže doprovázejme v duchu Františka s jeho společníkem
.na této cestě. o niž nám „Legenda tří soudruhů“ podává kratičký
náčrtek.

_

Oba naši tak neobyčejni missionáří uekráčeli jak bychom
snad očekávali určitým směrem, nýbrž ubirali se cestou, kterou
je vedl sám Duch Páně. František rozradostněn nadějí, že snad
se jim cestou přece podaří alespoň některou duši získati Tomu,
jenž za všechny lidi vytrpěl nejpotupnější smrt kříže, by je vy
koupil, chvílemi si cestou prozpěvoval francouzské zbožné pisně.
jimž se naučil od své dobré matky Píky hned ve svém mládí.
Cestou, kdekoliv spatřili pracující lid venkovský buď na polích
nebo lukách, ihned se zastavovali, dávajice se s dělníky do řeči.
Aby si tím snáze naklonili srdce lidu a zároveň si poctivým způ
sobem zasloužili denního chleba, pomáhali dělníkům, tak jak
nejlépe uměli, neštitice se žádné práce.') Mezi praci. hlavně však
v čas odpočinku rozmlouvali s dělníky o veliké dobrotě & lásce
Boží k lidskému pokolení. o tom, co nám Ježíš Kristus vyzis'kal
svým vykupítelským dilem. Ukazujíce jim prostičký obraz Ukři
žovaného, ličili jim slovy prostými a nehledanými dobrotu alásku
Božského Syna, jak mnoho trpěl za hříchy lidské od jesli až na
křiž. Se slzami v očích ukazovali na nevděk mnohých lidi kteří
zapomínajice na ona dobrodiní misto vděku odměňuji se Bohu
černým nevděkem. Zároveň prosili a zapřísáhali své posluchače,
by neuráželi toho dobrého a laskavého Boha a novými hříchy
jej více nekřižovali. Uváděli jim na pamět, jaké jsou jejich po
vinnosti, co mají činiti a čeho se varovati, povzbuzujice je, by
neváhali se smíříti se svým milým Pánem Bohem, jestliže jsou
obtížení hříchem.
Jak již lid na venkově, ač jinak bodrý a upřímný, bývá,
choval se z počátku k oběma apoštolským mužům dosti ostýchavě
a nedůvěřivě, ježto jejich celé vystoupení bylo nápadné a ne
zvyklé. Opatrně vyzvidal na nich každý, odkud jsou a za jakým
účelem se berou světem. Prosté odpovědí obou, že jdou, by po
vzbuzovali lid k pokání a polepšení života, čemuž také nasvěd—
čovalo jejich vzorné chováni, uspokojilý každého, tak že byl pře
svědčen, že nejsou lidmi špatnými nebo poběhlíky. Když je slyšeli
tak krásně o Bohu mluvili. pocítili k nim úctu. Mnohý při pro
stinkýcb, avšak tak dojemných slovech- Františkových se hluboce
zamyslil; svědomí se v něm počalo ozývati, že již by věru bylo
na čase, by se smířil s Pánem Bohem, jejž urazil tolika hříchy.
.) Speculum perfectionis str. 99. násled.
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Třeba že takový člověk ještě se necítil zcela pohnut k pokání
a polepšení života, přece mu utkvěla slova prostých mužů hluboko
v srdci, kde také brzo vzklíčila a přinesla žádoucího užitku.“

Lid poznav znenáhla Františka, cítil k němu a jeho společníku
větší úctu a náklonnost: nebot každému se zamlouvalo jejich
obětavé počínání, poněvadž opustili vše a odhodlali se žíti v chu
době a sebezapření, jen aby tím snáze mohli pečovati o spasení
své vlastní a svých spolublížnich. V srdci nejednoho venkovana
se vynořilo přání, kdyby tak mohl žíti jako oni; nikdo však ne
odvážil se vytasíti se veřejně se svým přáním; předně zarážela
každého jejich naprostá chudoba a drsnost života a mimo to
i ohledy na rodinu, přátele a podobně. Zdálo se. jakoby František
byl četl v srdcích mnohých svých posluchačů, že cili náklonnost
k jeho životu, nebot jednoho dne kráčeje polní cestou s bratrem
Jiljím, pravil k němu: „Bratře, mnozí nalézají zálibu na našem
životě, ale nejsou ještě dosti silnými a odhodlanýmí veřejně se
k nám připojili; než nebude dlouho trvnti a uskutečni svůj úmysl.
Hlouček nás se promění jednou v četnou řeholní společnost, jež
se bude podobatí rybáři, který vrhá svou s:! do jezera azahrnuje
veliké množství ryb. Když pak vtáhne všecky ryby do loďky, vybere
veliké a schová je do nádob, ostatni pak. jež se mu nehodi. hodí
zpět do vody“.')
Tímto podobenstvím předpověděl František, osvicen jsa
Duchem svatým, rozšíření své duchovní rodiny. Naznačil. že za
nedlouho mnozí z těch, kteří jej nyni vidí a poslouchají, budou
chtíti se k němu připojiti; podotknul však zároveň, že ne ka
ždému bude v jeho žádosti vyhověno, nýbrž že se přijeli do jeho
společnosti dostane jen těm, kteří se té milosti ukáží hodnými.
Že toto předpovědění se co nejstkvěleji naplnilo, brzo uvidíme.

Jen neradi a s bolestí propouštěli lidé Františka a jeho
společníka, když tito se opět chystali dále. Nejmilejším by jim
bylo bývalo, kdyby byli u nich delší dobu zůstali.; než František
poukazoval každému na to, že musí z vůle Boží jiti i k jiným
lidem a je k lásce Boží a pokání povzbuzovali. „Jen se pro bu
doucnost řiďte tím, co jsme vám pravili, až sem přijdeme podruhé,
přesvědčíme se, jak- jste se polepšili“. S těmito slovy se loučili
oba se svými bodrými posluchači, odcházejíce jinam. by i tu pů
sobili k duchovnímu „prospěchu věřících . . .
') Tres socii n. 33. Srovnej I. Celan. str. 54.; Vita fratrís Aegidii
!. c. str. 76.
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Jak pozorujeme, dostalo se oběma našim společníkům od
lidu venkovského dosti vlídného a laskavého přijetí; pravý opak
toho byl ve městech, hlavně v některých, kde, jak se zdálo, skorem
vymizela láska a bázeň k Bohu. Někteří neměli o kajicnosti ani
potuchy, ano velké většině lidu zdála se býti věcí zcela zbytečnou
a hloupou.') Panovaly tehda podobné názory. jako za naší doby.
lnyní mnozí lidé hledají v bezbožnosti a znemravnělosti svou
čest a slávu, za to však věrné plnění náboženských povinností
jest jim bláznovstvim a pošetilostí, jež se hodí ještě tak pro starce
a stařeny, nikoliv však pro lidi, kteří přikládají si názvu vzdělanců.
Tací lidé se posmívají všemu, co se nesrovnává s jejich pře
vrácenými a bludnými zásadami. Soli v očích jest jim viděti,
plní-li kdo věrně své náboženské povinnosti a dává-li neohroženě
na jevo, že chce býti křesťanem nejen zván, jako podobní polo
vzdělanci, nýbrž že jim také skutečně býti chce. Zvláště za naší/
doby můžeme pozorovati. jak taci lidé pracují o to všemi pro
středky, by lidu uloupili nejdražší co má, by mu ze srdce vyrvali
svatou viru. Než zpozdilé & marné jest namáhání takových ne—
přátel kříže Kristova. Byt se jim i podařilo do svých sítí polapiti
některého vlažného křesťana-katolíka, přece nikdy nezničí církve,
o níž sám Ježíš Kristus pravil, že ani brány pekelné jí nepřemohou.
Měštákům za dob sv. Františka se vedlo dobře a proto se
z velké části domnívali, že již nepotřebuji Pána Boha, nýbrž že
jsou na světě jen proto, by hodně bohatství užívali k ukájení
smyslných chtíčů. To se zdálo mnohým jediným cílem. pro který
jsou na světě?) Za takovýchto trudných poměrů není těžko si
představili jak asi byli naši apoštolští mužové v mnohém městě
přijati. Jedva že se objevili, již se kolem nich nakupila rozpustilá
mládež, jež si z nich dělala úsměšky. Házela po nich kamením
a blátem, považujíc je za blázny, a nikoho nebylo, kdo by se
ujal nevinných obětí. Lid měl Františka a jeho společníka ne-li
za pomatence, alespoň za poběhlíky, kteří se vloudili za nějakým
nekalým úmyslem do města. Každému však bylo nápadno, jak
ti neznámí mužové v tak podivném svém oděvu snáší všechno
týrání, všechny nadávky a potupy od rozpustilé mládeže 5 při
kladnou tichosti a trpělivostí. To nmohé přivedlo k náhledu. že
přece nebudou lidmi špatnými a proto že by bylo záhodno je
vyslechnouti, za jakým účelem přišli. A vskutku brzo také zapudili
někteří rozvážnější občané nevázanou mládež a spustlé výrostky
') Tres socii n. 34.
') L. c.
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a zvědavě se nakupili kolem obou příchozích, vybizejíce je. by
jim upřímně pověděli, za jakým účelem přišli; ujištovali je, že se
jim nic zlého nestane, leda že by zamýšleli cosi nekalého.
_ František pozoruje. že nadešla příhodná chvíle k apoštol
skému vystoupení, pokojným hlasem oznámil, jak se jmenují,
odkud pocházejí a jaký jest účel jejich cesty. Mluvil zcela bez
ostychu, ač dobře pozoroval. že mnozí z jeho posluchačů na něj
uštěpačné pohlížeji. Vida. že není vyrušován, počal k shromáždě
nému lidu mluviti, poučuje jej o tom, co každý katolický křesťan
věděti a činiti má a vytýkaje zároveň všem mírně a šetrně jejich
poklesky a hříchy, do nichž zabředli tak hluboko a tak nebezpečně.')
Účinek prostinkých slov na posluchače byl rozdílný. Někteří
slyšíce, že jim neznámí mužové mluví o pokání a polepšení života
a o lásce k Pánu Bohu, rozmrzele se od nich odvraceli, horšíce
se na ně, jak se mohou opovážiti, přijiti jim s takovými domluvami.
Jiní. zvláště starší a rozvážnějši je poslouchali bedlivě a konečně
byli nuceni uznati, že tak jako oni, nemůže mluviti žádný po
matenéc nebo tulák.“) Odcházejíce od nich, rokovali mezi sebou,
jací asi lidé to jsou, že dovedou mluviti tak dojemně, & bez bázně
vytýkají každému jeho chyby. Všeobecný úsudek zněl v ten smysl,
že bud zamýšlejí Bohu'dokonaleji sloužiti nežli ostatní lidé anebo
že nejsou při zdravém rozumu. Neboť jinak si lidé nedovedli vy
světliti jejich chování a způsob života. „Chodí bosi v tak hrubém
& neúhledném rouše, jsou živi tak chudé a při tom tak bez
úhonně“.i')
Než Františkovi i Jiljimu bylo zcela jedno, jak lid o nich
soudí. Jejich přáním bylo, by alespoň'některé lidi povzbudili
k polepšení života. Slovy prostými povzbuzovali občany brzo tu,
brzo onde, at na veřejném náměstí. nebo na stupních chrámu.
nebo na jiném místě, jak se jim právě k tomu naskytla příležitost.
František obyčejně sám lid povzbuzoval. Jiljí pak posluchače
utvrzoval v tom co slyšeli, prostince je poučuje, jak by mohli
nejsnáze vykonati, k čemu je František vybízíf)
Z chování bratra Jiljiho se můžeme důležité věci přiučiti,
Vidíme jej, an podle svých Sil podporuje Františka v jeho blaho
dárném působení. Vzájemný souhlas a svornost. vzájemné dopl
ňování jest zajisté zakladem účinného působení na spasení bližních.
') Tres socií n. 33.
') L. o. n. 34.

') L. c.
*) L. c. n. 33.
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Panuje-li mezi těmi, kteří pracují ku blahu spolubližních, láska.
úcta a svornost v náhledech, způsobu poučováni a apoštolských
pracích, pak jest jejich působení požehnané. Každý nedostatek
, vzájemné úcty & lásky. každá nedůslednost a nesjednocenostvná
hledech a zásadách činí na lid, o jehož tělesné a duchovní blaho
se jedná. špatný dojem, vzbuzuje nedůvěru & apoštolská práce
za takových okolností vykonaná nemá valného úspěchu. To mů
žeme pozorovati nejlépe při vychováni dítek. Nežije-li otec a matka
v pokoji, lásce a svornosti, nechovají-lí k sobě navzájem úctu,
nebo rozcházejí-lí se v celém Způsobu výchovy dětí a nejsou-li
sjednocení v náboženských zásadách, tak že co jedna strana dnes
vystaví. druhá zitra zboří: pak veta po zdárné výchově dětí. To
platí o každé práci, o každém podniku, při němž působí více
činitelů.
Ač se oba naši apoštolští mužové namáhali. seč byli, jejich
práce neměla valného výsledku. Příčinou byla veliká zkaženost
mezi městským lidem a zatvrzelost jeho ke všemu napomínáni.
Třeba však nemohli dosud mluviti o tom, že by byl někdo, po
vzbuzen jsa jejich příkladem a slovem. se dal na lepší cestu,
přece jejich přičinění nebylo zhola bez výsledku. Neboťjak známo
a každý vůdce duší k tomu přisvědči, byť se zarytý a zaslepený
hříšník hned nepolepšil při prvním spasitelném napomenutí a
pokáráni. že přece loto napomenutí nezůstává u něho bez výsledku.
Jeho uspalě svědomí jest zburcováno. tak že mu od té chvíle
nedá pokoje. Když pak podobná spasitelná napomínání se opakuji,
stává se nejednou. že hříšník se dává na dobrou cestu. Podobně
se dálo i v městech, kde působili dva naši apoštolští mužové.
Ač jim ještě nekynula naděje v okamžité obrácení hříšného oby
vatelstva, přece nezoufali, nýbrž byli plni naděje, že lid nahlédna
později svou bezbožnost a nemravnost se polepší. Proto s nej
lepšími nadějemi & spokojeni s výsledkem první své cesty, ubírali
se k rodnému městu, zaměřivše k Portiunkuli. Dospěvše ke svatyni
padli před oltářem Matky Boží na kolena. diky vzdávajice Bohu
a nebeské Máti za pomoc a ochranu. Po vykonané modlitbě
vyšli z kostelíčka a ubiralí se ke svému obydlí v Rivotorto, kde
je již očekávali Bernard z Quintavalle a Petr Kathaníi.')
Lze si představítí, jaká radost se uhoslila v chudobné chýšce,
když se čtvero, Boha tak milujicích duši, vzájemně spatřilo. Co
tu bylo vypravování a sdělování o strastech a slastech na cestě,
a o tom. jakých výsledků docílili. Jak se vespolek těšili &k nové
') Tres socií n. 34.
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horlivosti povzbuzovali. František byl se svými duchovními syny
zcela spokojen. Neboť ač viděl, že také výsledky “cestyjeho prvních
dvou společníků nebyly valné, přece se těšil z toho, co z milosti
Boží vykonali, vzdávajíce za to díky Bohu.

Woo-
Kapitola jedenáctá.

v ÚDOLÍ REATIHSKÉM.
1208.

o návratu z první apoštolské cesty, žilo našich čtvero
mužů v chatrčí u Rivotorto jako dříve, vzdělávajíc se
i na dále ve výborné škole Boží. Cást dne strávili mezi
lidem, jemuž pomáhali v různých pracích. začež se jím dosta-valo,
čeho měli k živobytí zapotřebí; nebot ač František vštěpoval
svým synům, by se nikdy nestyděli v čas potřeby jíti sbíratí
almužny, přece jim nestrpěl, by snad celé dny trávili na modli
tbách, pamětliv jsa výroku: „Modli se a pracuj“.') „Chci," tak
často jim říkával, „byste pracovali a poctivou prací rukou svých
si denního chleba vydělávali; neumíte-li tu neb onu práci, naučte
se ji. Tím také ulehčíme světu, jehož péči jsme se svěřili. Ostatně
jest známo, zahálka jest počátkem všech nepravosti“.9) Ovšem
stávalo se nejednou, že při nejlepší vůli si nemohli vydělatitoho.
čeho se jim nedostávalo a proto se uchylovali ke stolu Páně. tak
totiž nazývali žebrotu.“) František měl z jejich horlivosti radost,
zvláště když je vídal přicházeti z Assisi nebo z okolních dědín
& pozoroval,

že jsou při tom veselými.

Každý z nich mu se zá—

řícím obličejem ukazoval, co vyžebral u prahu dobrých lidí a měl
radost, když přinesl více nežli jeho spolubratrf)
Jednou se setkal s jedním z nich blíže Portiunkule. Slyše,
jak přicházeje z Assisi, radostně si prozpěvuje & chválí při tom
Boha, spěchal k němu a políbil mu ruku, na níž měl zavěšenu
.) Speculum perfectionis str. 100. Srovnej I. Celan. str. 72.
') Speculum perfectionís str. 48.; 11. Celan. str. 230. Srovnej Le
genda major str. 50.
") Srovnej Testamentum S. Francisci [. c.
') Speculum str. 37.
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žebráckou mošnu. Tuto pak sám bera na svá ramena, by ji od
nesl až do obydlí, zvolal: „Požehnán buď ten bratr můj, jenž
ochotně spěchá pro almužnu, pokorně o ni prosí a radostně se

vrací!“')
Vydělávajice si takto poctivou prací nebo vyžebrávajíce si
v čas potřeby svůj denní chléb, nezapomínali apoštolšti mužové
na to, k čemu jsou vlastně povoláni. Nezanedbávali posvěcování
sebe samých a nezapomínali pečovati o tělesné a duchovní blaho
svých spolubližních. Každého dne spěchali do kostelička porti
unkulového, kde se obyčejně společně modlívali a svá rozjímání
konali. Pak se odebrali k ubohým malomocným, jež ošetřovali
dle příkladu a návodu svého vůdce Františka.“) Těmto skutkům
milosrdenství dával František přednost před jinými. Castokráte
líčil svým milovaným společníkům, jakou důležitou úlohu hráli
tito ubožáci v nejrozhodnějšim okamžiku jeho života. Proto se
namáhal všemožně, by vštipil do srdce svých synů touž lásku
a náklonnost k nim, jakou měl sám. A podařilo se mu to, nebot
velice si zalíbili malomocné, věnujíce jim denně vždy několik
hodin. _Ovšem častokráte bylo horlivým opatrovnikům mnoho
snášeti, poněvadž nejeden malomocný. jenž nedovedl čerpati pravé
útěchy z pramenů, jež mu podávalo svaté náboženství, byl často
nevrlým a zlosíným.
Tak mezi malomocnými nedaleko Rivotorto, jak nám vy
pravuje stará legenda, byl jeden ubožák tak nedůtklívým &zlostným,
že se ubozi bratří naši, kteří mu všemožnou péči věnovali, právem
domnívali, že jest snad posedlý zlým duchem. Častokráte je za
sypával nadávkami a bitím a co horšího a co ubohé jeho opa
trovníky nejvíce zarmucovalo, neustále klel & Bohu se rouhal.
Pozorujíce tu tělesnou a duchovní bídu ubožáka, měli obětaví
bratří s nim soustrast; trpělivě snášeli jeho týrání & bití, než
vidouce, že se stává den ode dne horším, oznámili to Františkovi,
prosíce, by sám nebožákovi domluvil, aby se tak nerouhal. Tento
slyše o politování hodném stavu nemocného, ihned se k němu
odebral.
„Bůh ti uděliž pokoje, milý synu!“ pozdravil malomocného,
vstupuje do jeho chatrče. „Co, pokoje?“ osopil se na něj malo
mocný, koule divoce očima.. „Jak mohu mluviti o pokoji, když
mi jej Bůh vzal a nyní celé mé tělo jest ohyzdnými vředy po
krytOP“ — „Upokoj se, milý synu,“ laskavě mu domlouval Fran
') II. Celan. str. 120.
') I. Celan. str. 72. Srovnej Speculum str. 78.
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tišek, „snášej vše s odevzdaností do vůle Boží. Věz, že tělesné
bolesti sesílá na nás Bůh k našemu spasení“. „Snadno se to
řekne,“ vyhoukl nemocný, „snášeti všechno trpělivě, ale kde mám
k tomu nabrati síly? Nemám ani chvilku pokoje a tvoji bratři
zvětšují mi ještě veliké bolesti“.
František mlčky na něj patřil, neodpovídaje mu, neboť právě
v té chvíli mu Bůh sdělil, že nemocný jest skutečně v moci zlého
ducha. Po malé chvíli se od něho vzdálil a pokleknuv modlil se
za ubožáka. Když se pomodlil, přistoupil k lůžku nemocného a
laskavě jej bera za ruku, pravil k němu: „Milý synu, poněvadž,
jak jsi se vyjádřil, že nejsi spokojen s obsluhou mých společníků,
proto nemáš-li nic proti tomu, budu tě sám obsluhovati“. —
„Zcela dobře,“ odvětil hrubě tento, „než myslím, že mi asi ne
můžeš učinili více, nežli tvoji soudruhové". — „Všechno ti učiním,
milý bratře, zač mne požádáš, jen se mi netaj svým přáním“.
„Nu, tak uvidíme,“ nevlídně opáčil malomocný. „Chci, abys mne
celého umyl, nebot z mých hnisajících ran vycházi takový puch,
že jej již ani nemohu snésti“.
Tato žádost byla našemu obětavému Františkovi rozkazem.
Jakmile uslyšel, co si nemocný přeje, ihned spěchal, aby připravil,
čeho bylo třeba ke koupeli. Na rychlo ohřál vodu, přimísiv do
ní vonných a léčivých bylin a tou pak s mateřskou pozornosti
a pečlivostí omýval ranami poseté tělo malomocného. Tento nový
důkaz rekovného sebezapření se zalíbil Bohu tak, že jej odměnil
zázrakem. Neboť všude. kam zasáhla jeho ruka, okamžitě odpa
dávaly s těla nemocného krvavé šupiny, rány očité se hojily &
po celém těle se počala tvořiti nová, zdravá kůže. Než mnohem
větším zázrakem, nežli byl ten, bylo, že nemocný zbaven byl zá
roveň s malomocenstvim těla i malomocenstvi ducha. Ubožákovi
vytryskly z očí slzy & ústa šeptala slova díků a upřímné lítosti
nad spáchanými hříchy. Pokorné padl na kolena a vyznávaje
svou velikou vinu, volal: „Běda mě bidníkovi! Již dávno jsem
si zasloužil pekla, neboť jsem se Bohu rouhal“. Takto volaje,
prosil Františka, by mu zavolal kněze. Když jeho žádosti vyhověl,
vykonal kajicl hříšník skroušenou svatou zpověď. Od této doby,
jako dříve býval horlivým v páchání hříchů, byl velice horlivým
v plnění všech povinnosti a vedl kajicí život.
Po čtrnácti dnech zalíbilo se Všemohoucimu povolati tohoto
na těle i duši uzdraveného hříšníka ze světa. Skonal tiše, za—
opatřen svatými svátostmi. Jakmile jeho duše opustila tělesnou
schránku, zjevila se Františkovi, když právě trval v lese na mo
*
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dlitbách, v podobě ohnivé koule. „Otče,“ slyšel hlas, „poznáváš
mně?“ — „Kdo jsi?“ ozval se František. „Jsem onen nešťastný
malomocný, jejž milosrdný Spasitel uzdravil pro tvé zásluhy. Dnes
odcházím do věčných radostí a to se stalo po Bohu hlavně tvou
zásluhou. Požehnán budiž jak na těle tak ina duši ve všech
svých řečech a jednáních, nebot věz, již mnohé duše ti děkuji
za svou spásu. Neni dne, v němž by tvůj dosud tak skrovničký
řád nepřinášel bohatých plodů, za něž svatí andělové nebešti
vzdávají Bohu diky“. — Po těchto slovech vznesla se šťastná
duše do nebeských výšin, zanechavši Františka v radostném ro
zechvění a slastně útěše. ')

Vedle neunavné péče 6 malomocné, pracovali obětaví apo
štolšli mužové na duchovním blahu svých spolubližních, povzbu
zujice je k dobrému jak slovem tak příkladem. Jejich práce při—
nesly brzo velmi požehnaný výsledek, nebot brzy po jejich ná
vratu z první missijní cesty, hlásili se lři noví jejich rodáci, pro
síce Franliška, by je přijal do své společnosti. Byli to Sabbatino,
Morico a Jan de Capella (de Conpello).'*) František pozoruje jejich
upřímnou snahu Bohu sloužiti, přijal je. ale s podmínkou, že
rozdají všechen svůj majetek mezi chudé a budou pečovali
o ubohé malomocné. Iukázali se ke všemu ochotnými. Ihned
spěchali & prodali majetek a stržené penize rozdali mezi chudinu,
pak se vrátili k Františkovi & jeho společníkům, kteří jim zatim
sami vyžebrali potřebné roucho, ve kteréž byli oděni. Než jestliže
za přivtělení prvních tří soudruhů k chudičkému Františkovi vznikla
v Assisi bouře a hněv proli nim a proti jich „svůdci“, jak někteří
Františka nazývali, nyni byl lid již takořka rozlícen, vida že opet
tři noví soudruhové se k nim přidružili. Když je pak viděli, jak
chodí po Assisi žebrotou, tu jim dával každý na jevo svůj
hněv a nenávist, zvláště jejich rodičové a pokrevenciť') Tito sna
žili se je všemožně přemluvili, by zanechali svého bláznivého
') Fioretti str. 86. násled. Srovnej (Liber Conformitatumwbfol. 174.
') Tres socii n. 35. Srovnej Chronica XXIV generalium str. 4.
Wadding Annales 1209. n. 17, 28, 29. — Sabbatino dosáhl později v řádu
sv. Františka velikého stupně svatosti. Zemřel dne 2. února r. 1252. —
Bratr Morico (tolik jako Moříc1, jak se za to má, zemřel r. 1236 (Chro
nica XXIV general. str. 252. pozn. 12.). Dlužno činiti rozdil mezi tímto
Mořicem a jiným synem sv. Františka téhož jména, o němž později
uslyšíme. — O _lanu z Conpello (de Capella) se řádoví kronikáři přiliš
chvalně nezmiňují. Později o něm více uslyšíme; prozatim lze o něm
říci, že byl takořka Jidášem mezi prvními dvanácti syny sv. Františka.
') Tres socii !. c.
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počínání; i když viděli, že vše mamo, nedávali jim pokoje, ne
ustále je pronásledujíce, tak že jich bylo samému Františkovi
líto. Pozoruje, že jest lid proti nim tak rozhořčen, odešel s nimi
z Assisi na nějaký čas a sice usadil se s nimi v údolí reatinském,')
kde již z dřívějška znal místo k modlitbě a rozjímání jako stvo
řené. nedaleko vesničky Poggio Bustone.“) To místo se nalézalo
na hoře lesem pokryté asi “l, hodiny od vísky. Byla to opu
štěná poustevna, ve kteréž se ubylovaliň')

V této samotě konal František se svými milovanýmí syny
duchovní cvičení, jichž sám již cítil nejvyšší potřebu. Tu zvláště
poučoval své nové tři duchovní bratry, vpravuje je znenáhla
v jejich povolání. Slovem a příkladem utvrzoval je v potřebných
ctnostech, zejména v chudobě, svaté prostnosti života a v mo
dlitbě—.")Při tom však neopomíjel s nimi každodenně vycházeti
do okolí mezi lid, by jej poučovalí, neboť velice se mu zželelo
toho chudíčkého pohorského lidu, že jest tak málo obeznámen
s pravdami svatého náboženství a že tápe v duchovních temnotách.
Dobře nahlížel, že Božskému Spasiteli jest duše člověka prosti
čkého neméně drahou, než duše lidí bohatých & učených a proto
právě ubohým venkovanům se věnoval se svými soudruhy, trvaje
v těch krajinách po několik týdnů.

Ovšem, sobecký člověk málo se stará o neuvědomělý lid,
on, a! dime tak se sv. Augustinem, podobá se plavci, jenž když
sám řeku přeploval. boří most přes ní vedoucí a sloužící k pře—
chodu přes dravé vlny těm, kteří neumějí plovati. Takový člověk

jsa sám o všem, čeho mu věděti třeba, poučen, stará se jen o sebe.
jen aby on sám byl šťasten & spokojen, o jiné se při tom ne
staraje. A přece každému takovému sobci stoji po boku veliky
počet spolubližních, kteří nejsou na stejném stupni duševního
vzdělání, kteří nemají dostatečné síly k překonání všech překážek.
jež se jim slaví v cestu. Právě tací ubozí lidé mají největší toho
potřebu, aby zkušenější je vedl k Bohu a to po cestě přímé
a schůdné. To činil František a jeho soudruhové, tak hledme
jednali i my, jak a kde nám naskytá se příležitost.
') Rieti asi 80km jižně od Assisi na hranicích sabinsko-abruzských.
') Fogg-io Bustone jest vzdáleno asi 16 km na sever od Ríeti.Pou—
stevna, v níž kdysi dlel František, jest až dosud zachována.
') Wadding Annales 1209 XXIV. — Kronikář se odvolává na
spisek (Historiola de gestis S. Francisci in urbe et valle Reatina». O
tom spisku srovnej (Speculum perfectionÍS) str. 127. pozn.
') 1. Celan. str. 52.
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František, pravý apoštol pravdy a pokorný sluha sv. evan
gelia, měl péči i o nejposlednějšího ze spolubližních jako o sebe,
pomáhaje každému, jak toho měl potřebí. Tím se zcela přizpů
soboval záměrům Božské prozřetelnosti, jež s otcovskou pečli
vostí chce každému připravíti jistou a pohodlnou cestu, po
níž by snadno mohl dospěli k Bohu. Tou pohodlnou a schůdnou
cestou jest: sv. víra, poddajnost a poslušnost k církvi, učící, čímž
neuvědomělý lid zbaven jest obtížného zkoumání a bádání, pro
něž nedostává se mu sil. Tomu krásnému a vznešenému způsobu
péče o spolublížní se přiučíl František ve škole Ducha svatého
a proto také nesla se vždy jeho touha k tomu, aby neuvědomě
lému, prostému a chudičkému lidu hlásal pravdy sv. evangelia
a pochopitelným způsobem mu vpravoval tajemství oné mou
drosti, jež vede k Bohu.
Jsa však přesvědčen, že, chce-li kdo býti pravým hlasatelem
zákona Páně a pravd sv. evangelia, musí býti především mužem
modlitby, jinak že by mluvil k lidem o Bohu bez výsledku: čerpal
František právě z modlitby a svatých rozjímání onu sílu a onu
působivost, které při něm se obdivujeme a které jen pravá
a horlívá modlitba může poskytnouti. Denně věnoval několik
hodin modlitbě, zvláště pak používal k tomu ticha nočního. Za
tím účelem si vyhledával místa zcela pustá a osamělá, by mohl
bez překážky s Bohem rozmlouvati; řídil se v tom vznešeným
příkladem Božského Spasitele, o němž nám sv. evangelia vypra
vují, že velmi často celé nocí lrávíval na osamělých a opuštěných
místech.
'
Za ticha nočního klečíval František na osamělém skalisku
nebo lesní mýtině na holé zemi jsa pohřížen ve vroucí modlitbu
a svatá rozjímání. V tom nebeském tichu okřály všechny jeho
duševní mohutnosti a duše jeho se dychtivě napájela ze svatého
pramene milostí, jímž mu bylo rozjímání o umučení Páně. Ze
svatých ran svého Spasitele čerpal odvahu a schopnost upřímně

hlásatí hříšnikům pokání aje k polepšení života nabádati; ze
svatých ran Kristových splývaly toky milosti do jeho Bohu milé
duše.

'

Vzpomínka na utrpení a smrt Syna Božího měla by býti
dle slov sv. Petra pancéřem pro všechny křesťany, zvláště pro
kněze, kteří jsou nad jiné povolání. aby potírati peklo a upevňo
vati království Boží na zemi. Kterýsi učitel církevní, jehož duše
hledala & nalézala občerstvení & posily v rozjímání o umučení
Páně, vyjadřuje se o tom takto: „Utrpení Pána našeho Ježíše
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Krista, jež nám církev svatá staví každoročně před očí, musi nás
dojimati & uchvacovati tak, jako bychom my sami jej byli přibilí

na křiž. Jenom nevěrci mohou při tom zůstati chladnými .....
Co se mne týče, bráti-í, chci s vámi při tom bolestném pohledu
sténati a kvileti. Jest věru čas k nářku, bychom sebe uznávali
trestuhodnými a prosili Boha za slitováni.“ „Kdo z nás,“ tak
volá sv. Augustin, „by mohl dosti slz vyroniti nad divadlem tak
bolestiplným ?“
Uvažuje o hrůzyplněm umučení svého Spasitele, nejednou
vypukl František v hlasitý pláč a vzlykot, jimž jedině bylo noční
ticho přerušováno. Neboť na mysl mu přišla ztracená léta, jež
promarnil v hříšich a službě hřišného světa. Hořké slzy proléval
nad poklesky svého mládí a za vroucích vzdechů děkoval Spa
siteli za nesmírnou dobrotu & lásku, že jej vytrhl z bahna hříchů,
prose zároven, by nehleděl na poklesky jeho minulého života,
nýbrž okem svého nevyčerpatelného milosrdenství shlédl na něj
bídného, by mu odpustil a jej posilnil na cestě ctnosti, po níž
započal kráčeti'). Bůh, jenž jest opravdu Otcem všeho milosr
denství a slitování, jej vyslyšel.
Když totiž jednou opět s hořkou bolesti uvažoval 0 pro
marněných letech svého jínošského života a o hříších, jimiž v té
době urážel svého milého Pána Boha, pojednou osvícen Duchem
svatým, poznal, že dobrý & milosrdný Bůh, k němuž se s důvěrou
utíká, mu všechny jeho hříchy ano i tresty za ně již dávno od
pustil. To ujištění Duchem pravdy ovšem jej naplnilo nesmírnou

radosti!)
Sv. Birgitta vypravuje ve svých zjeveních, jež církev svatá
za bezvadná prohlásila, že ji Kristus Pán zjevil, jak František,
zřeknuv se světa a počav kráčeti po cestě dokonalosti, obdržel
od Pána Boha milost dokonalé lítosti ajak zvolal: „Nic již nemá
země, co bych nebyl hotov každé chvíle opustiti a to s největší
radosti. Neni práce sebe obtížnější a namáhavější, které bych
nebyl hotov se podjati ze všech sil těla a duše ku cti a chvále
mého Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Vynasnažim se všemožně,
ovšem pokud k tomu dostačuji mé slabé sily, povzbuditi celý
svět, aby miloval z celého srdce dobrého Pána Boha.“) Již tato
krásná a vznešená předsevzetí, jež František nad to ve skutek
') I. Celan. str. 52.
*) 1. Celan. !. c. Srovnej Legenda major str. 25.; Legenda minor
str. 228.
') S. Birgittae Revelat. lib. 7. c. 20.
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uvedl, byla by s to, zjednati mu úplného odpuštění hříchů a ne-li
úplnou jistotu o témž odpuštění, tedy alespoň pevnou a odůvod
něnou důvěru v ně.
Srdce Františkovo při ujištění tom zaplálo svatou láskou
a vděčností k Bohu, jeho třesoucí rty šepotaly diky milosrdnému
Bohu, tvář jeho zářila nebeským ohněm. V té chvíli upadl ve
vytržení myslí, ve kterémž jej Bůh poučil o mnohých důležitých
věcech, zvláště pak dal jemu nahlédnouti do knihy osudů jeho
budoucího řádu. Bylo mu zjeveno, že hlouček dosavádních bratři
se promění v mohutný řád a ten se rozšíří po celém světě k ve
liké útěše a podpoře církve Boží. To sdělení rozradostnilo jej ve
lice, tak že hned. jak vytržení myslí pominulo, spěchal jako pro
měněn ke svým duchovním synům. Vyburcovav je ze spánku, sdělil
s nimi radostnou zvěst, jíž se mu právě před chvílí od Boha dostalo.
„Ach, rozmilí bratří," volal, „radujte & veselte se v Pánu!
Nermutte se nad tím, že nás dosud tak skrovný a nepatrný

hlouček, aniž vás znepokojuj, jak má, tak vaše prostotaaneuče
nost. Neboť vězte, právě před chvílí Bůh mi sdělil, že se postará
o vzrůst naší společnosti, jejiž Otcem jest on sám, a že ji rozšíří
po celém světě. Mnozí se obrátí k Pánu & po celém světě rozšíří
a rozmnoží Bůh svou rodinu Mimo to zjevil mi Bůh věci, onichž
bych se vám jinak ani nezmínoval. než láska, kterou k vám
chovám, povzbuzuje mne k tomu, bych je s vámi sdělil. Viděl
jsem ve vidění veliké množství národů z rozličných zemi k nám
přicházejících a přejících si s námi žití. Ještě slyším v uších hluk
přicházejících a odcházejících těch bratři. Viděl jsem téměř
všechny cesty jimi přeplněné, jak přicházejí takořka ze všech
národů. Viděl jsem Francouze spěchati. Španěly, Němce, Angli
čany běžeti a jiné národy různých jazyků přicházeti.“')
Toto slavné předpovědění, za nedlouho potom uskutečněné,
uvádí nám na mysl proroka Isaiáše, jenž skoro podobným způ
sobem sedm století napřed oznámil založení a rozšíření církve
svaté, volaje: „Jerusaléme, jenž pravíš, že jsem neplodná, po
zdvihní očí svých a pohled kolem sebe a viz: Všichni tito se

shromáždili a přišli k tobě .....
vidím je již z dálky přicházeli,
jedny od půlnoci,jiné od západu, jiné zase od strany polední .....
a z nejmenších budou tisíce a maličký národ vzroste ve veliký

a silný.“)
') Opuscula S. Francisci tom. 111.str. 43. Collatio I. Srovnej I.
Celan. str. 52. násl.; Legenda major str. 25. násled.
') Isaiaš 49, 12. 13. 18.
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Slyšíce tak mluvili milovaného vůdce, zaradovali se jeho
obětaví soudruhové a nepochybovali ani v nejmenším. že vše, co
jim předpověděl, se vyplní. Pozorujíce však, že František ví ještě
více o svém budoucím řádu. jelikož se náhle zamlčel. doléhali
na něj. by jim pověděl vše ostatní, co mu bylo zjeveno.
„Nuže,“ pravil k nim František laskavě. „když si toho pí-e
jete, povím vám, ale jen proto, abyste ode dneška vždy a všude
děkovali Bohu za všechna dobrodiní, jež nám prokazuje. Poně
vadž si přejete znáti osudy svých bratři. slyšte: Hned z počátku
svého obrácení nalezneme velmi mnoho jablek, jež budou k po
žívání velmi chutná a příjemná. Později však se shledáme s ja
blky, z nichž některá budou sice ještě dosti chutná. a lahodná.
ostatni nikoliv. Konečně nalezneme některá jablka velice odporná
a trpká. jež nejen nám nebudou chutnati, nýbrž zprotiví se ice
lému světu, třeba byla na pohled krásná a vonna. . . .“)
To řka zakryl si obličej rukama a odcházel rychlým krokem
zpět do lesa. Bylo na něm znáti, že jest všecek rozrušen. Spo
lečnící jej nezdržovali. neotazujice se ho na výklad právě prone
seného podobenství. Vždyť smysl toho byl patrný. Podobenstvlm
tím předpověděl všechno dobré, jež jeho řád způsobí v celé
církvi svaté. Zároveň však je poučil o tom, že jak přemnozí jeho
bratři se budou vyznamenávati ctnostmi a svatosti života. tak
jiní ochabnou v řeholní kázni a budou světu ne k radosti a po
učení, nýbrž k pohoršení a nenávisti. Rozmlouvajice pak o osu
dech svých budoucich bratří. učinili v té chvíli pevné předse
vzetí, že chtějí býti pro budoucnost lahodnými a čerstvými ja
blky, jimiž by občerstvovalí nejen svého duchovního otce Fran
tiška, nýbrž i celou církev Kristovu. Všichni dostali svému slibu.
až, bohužel na jednoho, jenž šťastně sice započav, nešťastně
skončil.
Pověst o svatosti obyvatelů poustevny nedaleko Poggio
Bustone v krátké době se rozšířila po celém tom údolí. Lidé při
cházeli tam ze všech stran, by si prohlédli ty neobyčejné apo—
štolské muže. Všude je v okolních vískách & vesnicích rádi ví
dali; než našich sedmero společníků při nejlepší vůli nemohlo
vyplnili přání všech bodrých venkovanů, kdyžtě každá dědina je
chtěla míti jen pro sebe. Přece však František hleděl. pokud
možno, všem vyhověti, nebot jej těšilo. že lid tak k nim přilnul.
Slovy prostičkými poučovat zároveň se svými společníky. radil,
napomínal, varoval, káral, těšil, jak toho kde viděl potřebu.
') I. Celan. str. 54.
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Mnozí nemohouce se jich dočkali přicházeli k nim sami.
by je jednak poznali, jednak se jich na mnohé veci olázali. Je
dnomu z techto čelných venkovanů se zalíbil život jejich tak, že
žádal Františka za přijetí do jeho společnosti, udávaje za důvod,
že by rád Pánu Bohu horliveji sloužil, nežli mu dosud bylo
možno. Jinoch tento se jmenoval Filip, pro svou dlouhou po
stavu byl nazván od lidu „Longo“ (t. j. dlouhy). Pocházel z An
tria u města Perugia; tehda však sídlil se svými rodiči v údolí
reatinském. Byl to jinoch velmi zbožný a mravný. tak že se
František nerozmýšlel ani chvilku. nýbrž ihned mu dovolil. by se
k nim přidružil.') nařídiv mu, by všechen svůj majetek rozdal
mezi chudé a pak si sám vyžebral oděv, jaký měli oni. Obé vy
konal horlivý jinoch se vší přesností, tak že František nepochy
boval o jeho pravém povolání k chudému životu apoštolskému.
K vůlí novému společníku se zdržel v údolí realinském o někollk
dní déle než měl původně v úmyslu, zasvécuje jej znenáhla v jeho
budoucí povolaní. Když se přesvědčil, že jak on. tak i všech jeho
šeslero společníků jest již v ctností dosli utvrzeno a tudíž, že
může na ně spolehnouti, odebral se s nimi zpět k Assisi. Než
nemel úmyslu s nimi tam zůstati, ny'brž odhodlal se je vyslali
mezi lid na novou, tenkrále mnohem dálnější missijni cestu.“)
Proto také hned druhého dne po obyčejných ranních modlitbách
a rozjímání v kostelicku portiunkulovém svolal svých prvních šest
bratří a'počal k nim mluvití:
') I. Celan str. 50.; Chron. XXIV general. str. 4. 252; Wadding
I. c. 1209. n. XXVIII.;

1219. n. XLIV et n. XLVII:

1259. n. IX. —

O tomto sedmém společniku sv. Františka dí Tomáš z Celano (1. c.),
že byl od Boha obdařen milosti, že mluvil po celý svůj život o Bohu
medosladce a že, ač byl prostým venkovanem, přece byl od Boha ob
dařen dokonalou známostí písem svatých. Zemřel kolem roku 1259
v Perugii.
') Byla to tedy již druhá a též posledni missijni cesta kterou vy
konali František a jeho synové před schválením své řehole roku 1209.
Někteří spisovatelé. ani jinak znamenitého P. Patrema nevyjímaje (L'
Oriente seratico ]. c. str. 302. násled.l dí, že naše seraíická rodina vy
konala před schválenim své řehole celkem tři cesty. K tvrzení tomu je
svedla dvě místa a to: I. Vita str. 56. a Legenda trium sociorum n. 36.
Na prvém místě se praví, že missijni výprava byla vykonána, když bylo
bratří osm, na druhém, že František vyslal šest bratří. Než na obou
místech mluví se patrně o jedné cestě, že však Tomáš 2 Celano mluví
o osmi bratřích, lze si vysvětliti předně tím, že tento životopisec, co
se týče pořadu prvních učenlků se vyjadřuje nesprávně a tudíž jej byli
nuceni soudruhové sv. Františka ve svém životopisu opraviti. Mimo to
bratři bylo v pravdě osm, Františka a Filipa v to počítaje; že Legenda
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„Rozmilí bratři, uvažme dobře, k čemu jsme povoláni. Víte
dobře, že nás Bůh ve svém nevystihlém milosrdenství nepovolal
jen proto, bychom pečovali o své spasení, nýbrž že nás ustano—
vil k tomu, bychom pracovali i na spasení jiných, bychom šli
světem napomínajíce každého k pokání a plnění přikázání Božích
více svým příkladem nežli slovem. Nebojte se, že nás budou po
kládati za bláhovce a nevědomce, než bez bázně a zcela pro
stícce zvěstujte každému pokání, důvěřujíce v Boha, jenž pře
mohl svět. On bude vámi mluviti k lidu svým Duchem, on bude
napomínati, by se každý k němu obrátil &jeho přikázání zacho—
vávaí. Varujme se, když jsme všechno opustili, bychom neztratili
království Božího pro malichernosti; najdeme-lí kde jaké peníze.
nestarejme se o ně více,“než o pra'ch zemský, po němž šlapeme.
Neposuzujme-a nezavrhujme těch, kteří žijí stkvostně a nápadně
a v přepychu se stroji. Jako naším tak i jejich Pánem jest Bůh,
on je může k sobě povolali a povolané ospravedlniti. Takové lidi
ctěme jako své bratry a pány. Jsou totiž našimi bratřími, poně
vadž všichni pocházíme od jednoho Stvořitele. Pány jsou však
proto, že dobré lidi podporují, by mohli činiti pokání poskytu
jíce jim tělesných potřeb“.
„Jděte tedy dva a dva a zvěstujte lidem pokoj, hlásajíce
jim pokání a odpuštění hříchů Sejdete se lidmi věřícími, laska
vy'mi a vlídnými, kteří vás a vaše slova přijmou ; najdete však
též lidi nevěřící. vzpupné a rouhavé, kteří vás budou nenáviděli
a odporovati vám a k tomu, co k nim budete mluvití. Učiňte
však v srdcích svých pevné předsevzetí, že budete vše trpělivě
a pokorně snášeti. Jenom se nebojte, neboť za nedlouho k nám
přijdou mnozí moudří a vznešení lidé a pomohou nám kázati
králům, knížatům a všemu lidu. Buďte tedy v utrpení trpělivými,
při modlitbách bdělými, vprácí neunavnýmí, vřečech skromnými,
v mravech vážnými, za.dobrodiní vděčnými: nebot za vše to vás
očekává království Boží na věky; to vám, rozmíli bratří, udělíž
tří soudruhů mluví jen o šesti, vysvětlíme si tím, že Františka s Filipem
v to nepočítají, jak to činí Tomáš 2 Celano. Kdyby byl tento životo
pisec znal a důkladně též vytknul pořad prvních učeníků sv. Františka,
mohlo se předejití mnohým nedorozuměním. Podle toho není, proč
bychom byli nuceni : obou výše uvedených míst dovozovatí, že Fran—
tišek a jeho společníci vykonávali před approbaci své řehole více než
cesty dvě. Cesta, o níž mluví Tomáš 2 Celano (|. c.) a Tři soudruhové
(|. c.), jest jedna a táž. Viz Waddíng I. c. a. 1209. n. XXXI. násled ;
AA. SS. Comment. 9 X; Legenda major str. 26. Srovnej Cherancě !. c.
str. 84. násled.; Christen 1. c. str. 52. násled.; Paníilo [. c. str. 40.
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onen, jenž živ jest a kraluje Trojjediný. Ten nám všem je také
udělí nade vši pochybnost, když budeme zachovávali, co jsme
mu zcela dobrovolné slíbili“.')
Po tech slovech chystal se Bernard a jeho pět společníků
na cestu. Poklekli před svého milovaného vůdce prosíce jej, by
každému z nich určil krajinu, do které se má odebrati. František
rozvedl je ve tři odděleni. Bratr Bernard obdržel za Společníka
Jiljího, jakým způsobem bylo vysláno ostatnich čtvero učenlků
není nám známo. František louče se se svými hodnými syny. na
řídil jim, by se po vykonaných missijnícb cestách vratili & to ke
kostelíčku portiunkulovému. Ta svatynka měla býti středem ve
škeré jejich činnosti a života. Objímaje jednoho po druhém z mi
lovaných svých synů, jedinou dával jim výbavu na cestu, slova
žalmisty Páně: „Uvrz všechnu svou péči na Boha a -on te bude
živiti“.“)

Kapitola dvanáctá.

MISSIjNÍ CESTA BRATŘÍ.
1208—- 1209.

elý rozvrh k výpravě válečné, kterou František chtěl dobýli
duše veškerého světa, nestál ho mnoho práce. Udělal na
zemi kříž, jehož ramena směřovala do čtyř uhlů světa
a poslal vždy dva a dva ze svých synů v jednu stranu. Kam se
Odebrali, o tom nam první životopiscové sv. Františka nezůstavili
podrobnějších zpráv. Jen o Bernardovi z Quintavalle a Jiljlm praví
Tomáš 2 Celanof) že zaměřili ke hrobu sv. Jakuba do Kompo
stelly ve Španělsku,*) ubirajice se nynějším Toskánskem, kde se
.) Opuscula S. Francisci tom. III. Coll. 11. str. 43. Srovnej: Tres.
socii n. 35 násled; I. Celan. str. 56; Legenda major str. 26 násled.
') Žalm 54, 23. — [. Celan. [. c.; Legenda major ]. c.
') l. Vita str. 56.
') K cili své cesty nedorazili, jak někteří chtěji tvrdili, neboť
trvala jen několik neděl. V životopisu bratra ]iljiho (Chron. XXIV
general. str. 76) čteme sice, že ]iljí vykonal s dovolením sv. Františka
pout k sv. Jakubu do Španěl, ale stalo se tak později, nejspíše roku
1212. Viz Wadding ]. c. a. 1212. n. LVIL
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s nimi ještě později setkáme. Ani toho nevíme, kterou krajinu
si vyvolil František s bratrem Filipem k svému apoštolskému pů
sobeni. Uvedený Tomáš z Celano ') “pravíjen o něm, že se s jedním
svým společníkem odebral do jiné krajiny. Se vší pravděpodob
ností můžeme za to míti, že vyvolil k svým pracím údolí reatinské,
kde se pro něj a jeho společníka Filipa naskytalo ještě mnoho práce.")
Nuže doprovázejme alespoň v duchu naše horlivé missionáre,
ty anděly míru a požehnání Božího. na jejich cestách.-";
Jako dříve, bylo i na druhé cestě obétavým společníkům
svatého Patriarchy mnoho snášeti, jak jim to sám František před
pověděl, poukazuje na to, že budou znamením, jemuž bude od
piráno. V některých městech a vesnicích uvítali je s radostí,
seznavše jejich bezúhonný a obětavý život; podporovali je, s vděč
nosti přijímajíce od nich prostinká poučování1 jimiž každého na
váděli k cestě pravdy, ctnosti-a pokání. Jinde však si z nich
tropili smích. považujíce je za blázny. Rozpustílá mládež je tahala
za šat. házela po nich blátem a kamením, ano nezbedni výrosl
kové je někdy i na zem povalili a necitelně jimi v blátě smýkali.
Při tom bylo jejich chudičké roucho pokáleno a roztrháno, ano
někdy byli o ně i na nějaký čas oloupeni, tak že byli nuceni ve
spodním oděvu leckdes v koutku se skrývali. Když se stalo, že
vstoupili do domu, kde právě několik mužů hovělo karbanu
a prosili o almužnu a práci, kterou by si darovaný kus chleba
mohli zasloužili: pí'iházelo se nejednou, že karbanicijim podávali
kostky, vybi'zejice je. by s nimi hráli a něco si k výživě vydělali.

chyhověvšc tomu, byli za to polupeni, týrání a vyhnáni.
Místo almužny nezřídka se jim dostávalo nejsprostších na
dávek a přezdívek, tak že hlad a žízeň snášeti, nebylo u nich
věcí neobyčejnou.-Velmi často nechtěli jim lidé dopřáti noclehu,
považujíce je za tuláky a poběhlíky, i byli nuceni přenocovati
v koutku ulice nebo domu. Uvážímc-li, že to bylo právě v dobu
zimní a mimo to vzpomenemeoli na jejich chatrný a nedostatečný
oděv, musíme obdivovati se jejich rekovné obětavosti &sebezapření.
Než pamětlívi jsouce otcovských slov a rad milovaného vůdce
a otce Františka, snášeli s nezdolnou trpělivostí a oddaností do
vůle Boži všechna protivcnstvi a obtíže svého povolání. Modlili
se za svétpronásledovatele, prosíce Boha, by jim odpustil. po
') L. c.

') AA. SS. Comment. n. 217 násled.
') Srovnej o tom: Tres socij n. 37. násled., 40. náslcd.; I. Celan.
str. 72 násled.
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něvadž neví, co činí. Každou i sebe nepatrnější almužnu, sebe
nepatrnéjší dárek přijímali s vděčným srdcem. nikdy však nepři
jali peněz, paměllivi jsouce napomenutí Františkova. Velice se
radovali z toho, že se mohou nejen nazývati, ale i býti chudými.
Nikdy netoužilí po bohatství, aniž záviděli ho jiným, hledíce na
nějako na věc zcela pomíjítelnou a člověku po dokonalosti
toužícímu překážejíci. Cestou, kdekoliv se jim k tomu naskytala
příležitost, uchylovali se k malomocným, mezi nimiž se často u
bytovali na několik dni, posluhujíce jim dle návodu Františkem jim

daného.')
Věru milý byl pohled na apoštolské muže, kráčející horlivě
po stezce svého povolání. Pohříženi jsouce v rozjímavou modlitbu,
brali se cestou ode vsi ke vsi, od města k městu, všude svým
příkladem a slovem jsouce k duchovnímu prospěchu věřícím. Na
mnohých mistech byli předmětem obdivu. Lidé si prohlíželi ty
vyzáblé muže, jejich umrtvenou, při tom však tak přívětivou tvář,
jejich tak neobyčejný šat. Druh druha se tázal, kdo jsou ti lidé?
Mnohý poněkud smělejši, nemoha svou zvědavost přemoci, tázal
se přímo, odkud jsou a co chtějí. „Jsme kajicníci z Assisi a při—

cházíme vás povzbuditi v dobrém,“ tak a podobně odpovídali
oni na zvědavé otázky. „Přicházíme vám zvěstovati pravý pokoj
a ukázatí vám, jak byste ho nejsnáze dosáhli“.
Slovy „Pokoj vám“ nebo „Bůh vám uděliž pokoje“ započí
nali obyčejně svá prostinká napomínání a povzbuzováni, řídíce
se v tom příkladem svého milovaného otce Františka.'1) Slovy
prostými líčili lidu velikou dobrotu a lásku Boží k ubohým hří
šníkům, povzbuzujice každého k milování Boha a horlivému plnění
jeho přikázání. Zpozorovavše tu i tam zlořády a hříchy, mírně
a laskavě na ně upozorňovali své posluchače. nabádajíce k pokání
a polepšení.
Jejich prostičká, při tom však dojemná slova měla u mnohých
posluchačů dosti značný výsledek; mnohem více však na každého
působil jejich vzorný a příkladný život. Vidouce je s takovou
trpělivosti snášeti všechny obtíže, jež se jim naskytají. ano po
zorujice i jakousi vnitřní radost & uspokojenost nad tím, cítili
se mnozí z těch, kdož jim nepřáli, zahanbenými. Když pak viděli
jejich zbožnost, bratrskou lásku a pravou. neličenou chudobu,
poznali z toho, že jsou pravými služebníky Božími. Proto často
k nim přicházeli, litujíce křivd jim učiněných a prosíce za odpu
') Speculum perfectionis str. 78. a. j.
') Tamtéž str. 52.
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štění. „Ale vždyť my se na vás, drazí přátelé, nehoršime, my
vám již dávno odpustili, ano ještě se za vás modlime“. Tak
křesťansky se pomstili za učiněné bezpráví na svých ne
přátelech.
„Má jest pomsta," pravil Hospodin a Ježíš Kristus, Božská
pravda, nás vybízía napomíná: „Odpusťte a bude vám odpuštěno“.')
Tyto výroky samého Boha maji nám stále na mysli lanouti, zvláště
tehda, kdy nám byla nevinně způsobena křivda nebo bezpráví,
jako společníkům sv. Františka. Hle! jak oni museli trpěti a přece
jak se odměňují těm, kteří je potupami, urážkami, bitím a pro
následováním zahrnují? „My vám již dávno odpustili a modlíme
se za vás!“ — Tak má jednali každý pravý křesťan a následovník
Ježíše Krista, jenž se ještě v zápasu smrtelném modlil na kříži za
své nepřátelý: „Otče, odpust jim, nebot nevědí, co činí“. Odpust
nám naše viny, tak se modlíme každodenně v modlitbě Páně,
odpust nám, o Pane, čím se proti Tobě prohřešujeme, jakoži my
odpouštime našim vinníkům. Chceme-li, by i nám Bůh odpustil,
odpouštějme i my svým bližním to, čím se oni proti nám snad
provinili. Milujme své spolubližní a pak se budeme vždy k nim
chovali jak se sluší na řádné vyznavače Ježíše Krisla, nebot jest
známo, že láska přikrývá všechno proviněni“.9)

Ve svých prostínkých řečech kladli naši apoštolslí mužové
svým posluchačům na srdce lásku a úctu k Ježíši Kristu v nej
světější svátosti Oltářní přítomnému, kterážto úcta za tehdejších
dob ve velké části lidu takořka vymizela. Snažice se býti ve všem
svým posluchačům vzorem, předcházeli je příkladem v úctě a lásce.
k svátostnčmu Spasiteli. Kdekoliv jim bylo na jejich cestách jíti
kolem chrámu nebo kaple, nikdy neopomenuli, alespoň na chvíli
se sem uchýlili a pokloniti se milovanému Božskému hostu ve
svátosti Oltářní. Když jim to nebylo možno, alespoň z daleka se
poklonili svému Spasiteli. František je za tím účelem naučil kra
tinké sice, ale velmi krásné modlitbě, kterou by měl každý z nás
se z paměti naučíti a velmi často ji k uctění svátostného Spasitele
zbožně odříkávati.

Tato překrásná modlitba, jež již po osm století se ozývá
z úst tisíců synů velikého serafického Patriarchy. vznášejic se jako
kadidlo vonné k svátostnému Ježíši, zní: „Klaníme se tobě, Pane
Ježíši Kriste, zde na tomto místě a spolu ve všech chrámech, jež
') V. kniha Mojžíšova 32, 35. — Lukáš 6, 37.
') Přísloví 10, 12.
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vystavěny jsou po celém světě a dobrořečíme Tobě, poněvadž
jsi svatým křížem svým svět vykoupil“.')
O jak krásnému a bohumilému obyčeji vyučuje nás příklad
prvnich synů sv. Františka! Jak bylo by krásné, kdyby se jím
řídil jeden každý z nás! Úcla a láska k svátostnému Spasiteli
vyžaduje, bychom pokaždé, kdy nám to možno, navštívili alespoň
na chvilku svého svátostného Ježíše, zvláště když kráčíme kolem
chrámu Páně, v němž se přechovává. Brání-lí nám naše zamě
stnání v tom, neopomeňme nikdy, kráčejíce kolem kostela šme
knouti, v duchu se pokloniti témuž Spasitelí a pošeptmo odříkatí
uvedenou modlitbu. Dávejme vždy a všude na jevo lásku aúctu
svou k Ježíši svátostnému, kterou jsme mu v největší míře povinni.
Následujme v tom horlivé syny sv. Františka, kteří takovou úctou
a zbožnosti k němu pláli. Neboť jim na místech, kde nebylo
kostela, dostačovala k uctivé a vroucí vzpomínce na Spasitele
obyčejná kaplička v polích vystavěná, nebo křiž. Tam jakoby se
nalézali před svatostánkem, poklekali a kořili se Ježíši Kristu,
jenž se za spásu všech lidí obětovali ráčilř) Tak jednejme imy.
Vždy a všude dávejme na jevo, že jsme pravými a uvědomělými
katolickými křesťany, netoliko dle jména, nýbrž skutky a svým

jednáním.
Když bedlivě uvažujeme o chování a vystupování synů sv.
Františka, můžeme právem očekávatí, že přes nesčetně překážky,
jež se jim kladly v cestu, jejich missijní cesta byla požehnána.
A tak tomu též bylo. Bůh žehnaí všem jejich pracím. Lid po
zvolna počínal o nich nabývati jiného, mnohem příznivějšího
smýšlení, pozoruje jejich zbožnost, mravnost a horlivost o spasení
duší. Nejvíce však na mysl lidu působila jejich neobyčejná a zcela
dobrovolná chudoba; ta jim zjednávala úcty a vážnosti. Nejednou
se jim lidé podívili vidouce, jak nepřijímají peněz a také zjíných
almužen přijímají jen tolik, kolik jim právě bylo nutno.
„Nepůsobí vám takový chudičký život obtížíP“ na podobnou
otázku bylo našim missionářům často odpovídati. „Nikoliv, drazí
bratří,“ odpovídali oni obyčejně, „nám není chudoba pranic
obtížnou“.3)
Jaký to podivuhodný výrok, jenž zaznívá z úst těch apo
štolských mužů: „Nám není chudoba oblížna“. Věru zřídka kdy
') Opuscula S. Francisci tom. 1. str. 20. Srovnej: Legenda major
str. 34. Tres socii n. 37; I. Celan. str. 80.
') I. Celan. str. 80. Srovnej Tres socii n. 37.
') Tres socii n. 39.
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uslyšíme něco podobného ve světě. Za to mnohem častěji můžeme
slyšeti nářky a bědování lidí, kteří žijí v chudobě. Neboť dle
náhledu světa jest chudoba největším neštěstím, poněvadž zbavuje
člověka světácky smýšlejícího všeho, po čem tak dychtivě vztahuje
ruku. Chudoba přináší s sebou ponížení, poněvadž o chudobného
člověka se málo kdo stará. -— vyjma snad jeho věřitele, kteří
mu ve dne v noci nedaji pokoje — málo kdo si ho všímá jak
v životě tak i při smrti. To však srdci lidskému, světsky smýšle—
jlcímu, jest nad míru bolestné. Chudoba vylučuje pohodlí a po
žitkářství; člověk chudý nemůže si totiž dopřáti radovánek a
rozkoší jako boháč. Chudoba bývá matkou všech strasti, nebot
svým stoupencům nedopřává někdy ani nejpotřebnějšího. Když
kousky chleba. jimiž chudobný člověk hlad svůj ukáji. jsou příliš
tenké & okoralé, když vetchým šatem proniká mrazivý vítr, tu
v srdci malomyslném. Boha málo milujícim. v srdci člověka svě
táckého vzníká nespokojenost s Bohem, světem & sebou samým.
U takového člověka převahy nabývá mylný náhled, že chudoba
jest největším neštěstím na světě — bohatství největším štěstím;
on sám pak bývá rozerván a zároveň se ho zmocňuje neuhasitelná
zášť a nenávist k Bohu a lidem. Podobných lidí shledáváme za
naší doby počet vždy větší. Kdyby každý takový chuďas proniknut
byl živou věrou v Boha a jeho svatou prozřetelnost a znal zá
roven záslužnost chudoby. byt i nedobrovolné. jinak by ji snášel.

Sv. František dobře pozoroval, jak právě za jeho doby byla
chudoba u lidu nenáviděná a jak se vše pachtilo po zbohatnutí
a blahobytu, a próto osvicen a povzbuzen samým Bohem si
uminil. obnoviti ve světě lásku k sv. chudobě a tim nejlepší lék
poskytnouti proti chorobě nespokojenosti. Hned po přijetí prvních
společníků si umínil, že jeho řád, jenž ovšem dosud byl v plén
kách, musí býti jednou jakýmsi prostředníkem mezi oběma třídami
lidstva. jež právě tak jako nyní, i tehdá stály proti sobě nepřátelsky
— mezi bohatými & chudými. Již tehdá si umínil. jak vidíme
způsobem co nejvhodnějším rozluštiti světem hýbajicí otázku —
otázku společenskou (sociální).
Když jsme nabyli všeobecného názoru o apoštolském vy
stoupeni prvních šesti duchovních synů Františkových. poohlédněme
se krátce po působnosti dvou z nich. totiž po Bernardovi z Quin—
tavalle a bratru Jiljím, o jejichž cestě se nám zachovalo poněkud
podrobnějších Zpráv.1)
') Tres socii n. 38. Srovnej Chronica XXIV general. str. 37.
10

146

Jak jsem již výše ukázal, mělo těchto dvě společníků svatého
Patriarchy namířeno do Kompostelly ve Španělsku, kam snad
dospěti chtěli též za příčinou pobožnosti')
Zvolna se ubírali
Etrurií (dnešním Toskánskem) směrem k Florencii, kde se snimi
shledáváme & to za doby zimní mezi lety 1208— 1209. Jako všem

společníkům Františkovým, tak i těmto dvěma bylo cestou ne
málo trpěti, zvláště ve městě Florencii. Nikdo jich tam nechtěl
přijati pod střechu, tak že nejednou nuceni byli za tuhého mrazu
leckdes přespati.
Tak jednoho dne nevědouce, kam se uchýlili, vešli do sta—
rého domu, prosíce pani toho domu, by jim dobrotivě dovolila,
přenocovati alespoň v předsíni. Té žádosti bylo vyhověno. Než
manžel pani nebyl s tim srozuměn. Velice se horšil na ni, že
dovolila takovýmto“ tulákům přenocovati v domě. Na ty výčitky
však ona odvětila, že jí bylo těch chudých lidi líto a že se ji
zdaji býti spořádanými; „a kdyby to i byli nějací poběhlící,“ tak
asi doložila, „co by nám mohli jiného v předsíni vzíti, než
trochu paliva, jež jest tam složeno, do domu by se tak snadno
nedostali“.
Ač útulek, jehož se jim dostalo, nebyl příliš pohodlným,
přece vzdávali zah Bohu diky, nebot přece byli lépe chráněni
před mrazivým větrem, nežli na ulici. Láska k Bohu zahřívala
jejich křehnoucí údy a svatá chudoba je zahalila ve svůj háv.
Hned z rána, posilnivše se skrovným spánkem, spěchali do nej
bližšího chrámu Páně na mši svatou, při níž byli s největší zbo
žnosti přítomni.
Lidé ve chrámu Páně bedlivě pozorovali každé jejich hnuti.
Vidouce je pohřížené v modlitbu, počínali k nim cítití úctua na
bývati o nich lepšího mínění. Také paní, u níž jim bylo dopřáno
nocovati, vidouc jejich zbožnost v kostele, se utvrzovala ve svém
přesvědčení, že ti lidé nemohou býti tuláky. „Kdyby byli tito
lidé tuláky,“ tak uvažovala u sebe, „za jaké je považuje můj
muž, jistě by se nedovedli tak pobožnými stavěti“.
Po mši svaté viděla, jak bohatý občan města jménem
Guido, známý přítel chudiny, jenž každého dne po službách
Božích rozděloval dosti značně peněžité obnosy mezi chudé, na
bízí oběma její noclehářům peněžitou almužnu. Guido totiž po
važuje Bernarda a Jíljlho za obyčejné žebráky, přistoupil k nim
') S. lago de Compostella jest z nejslavnějších poutnichimist celého
světa katolického. Každoročně až podnes tam putují tisíce a tisíce
poutníků.
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a každému podával něco peněz. Než jaké bylo jeho podivení,
když oni pokorně se počali omlouvatí, že peněz přijati nemohou.
„Jak,“ tázal se jich udiveně, „nechcete přijati tuto almužnu, což
pak nejste chudými?“ — „Máš pravdu, pane,“ odvětil mu
Bernard, „jsme sice chudými, jak pozoruješ, ale přece se jen
lišíme od jiných chudých. Nám není naše chudoba obtížnou jako
mnohým jiným lidem; my z milosti Boží, poslušni rad svatého
evangelia, jsme se stali chudými zcela dobrovolně“.
Slyše tu řeč, nechtěl Guido ani sluchu svému věřiti, tak jej
překvapila odpověď Bernardova. Zvědavě se otazoval, měli-li
kdy jakého majetku. načež opět Bernard přisvědčil, řká, že byl
velice zámožným, ale že se zřekl všeho z lásky k Bohu, by mohl
jsa živ v chudobě tím snáze pečovati jak o spasení své tak i
spolublížních. Guido při těchto zprávách upadal z úžasu do
úžasu. Rekovné odříkání všeho, po čem lidé obyčejně touží. se
mu na obou příchozích tak zalíbilo, že jim nabídnul k přebývání
a pohostinství svůj vlastní dům, slyše, kde minulé noci jim bylo
přenocovati. Laskavou tu nabídku ovšem oba naši missionáři
přijali s vděčností.
Ona paní, jež byla svědkyni výjevu v kostele, litovala, že
se tak bezohledně zachovala k svým noclehářům. Přistoupila
k nim, prosíc je za odpuštění. Spolu je prosila, by přijali poho
stinství též v jejím domě, že jim vše vynahradí. Ač pozvání to
bylo Bernardovi i Jiljímu velice milé, přece byli nuceni se po—
děkovali za její zdvořilost, poukázavše na to, že již slíbili Don
Guidovi, že se u něho ubytují.

Jak dlouho se ještě oba missionáři zdrželi po té příhodě
v městě Florencii není nám určitě známo. Než i těch několik
dní jež tu ještě pobyli, získalo jim přízeň veliké části občanstva.
Jejich zbožný a příkladný život, spojený se svatou horlivosti
o spásu duši, vznešené ctnosti, zejména jejich rekovné sebeza
pření, andělské. trpělivost a mírnost oproti všem potupám a u
rážkám: vše to jim v několika málo dnech získalo srdce většiny
lidu, jak v městě samém tak ivokolí. Jejich apoštolské působeni
neslo nejhojnější ovoce, což bylo jim nejlepší odměnou za jejich
strádání . . . .
Však již na čase jest, bychom se ohlédli po našem milém
Františkovi a jeho společníku Filipovi. Po odchodu svých spo
lečníků zůstali oba ještě nějaký čas v okolí assiském, obsluhujíce
malomocné. František totiž chtěl Filipa vycvičiti co nejvíce
v sebezapírání, k čemuž se jim naskytalo při pečování o ty
*
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„ubožáký dobrotivého Boha“ tolik krásných příležitosti. Zdrževše
se tam asi čtrnácte dnů vydali se též na missijni výpravu, jak
jsem výše podotknul, pravdě nejpodobnějí do údolí reatínského,
jehož ubohý, prostý lid Františkovi tak přilnul k srdci. Oba se
zase usadili v útulné poustevně nedaleko Poggio Bustone, vy
cházejíce odtud brzo v tu, brzo v onu stranu, by pečovali o ven
kovský, dosti zanedbaný lid.

Jednoho dne kráčel František městem Rieti. Cestou spatřil
přicházeli proti sobě vojína v lesklém a nádherném odění, krok
jeho byl sebevědomý, obličej však velice milý. Se zalíbením si
ho prohlížeje, byl František v té chvíli osvicen, že vojín ten
se stane jeho společníkem. Rozradostněn nad tím spěchal
k němu, volaje na něj: „Bratře Angele,“ (tak mu bylo totiž zje
veno, že se vojín jmenuje), „již dosti dlouho jsi nosil pás, meč
& ostruhy, od této chvíle bude tvým opaskem hrubý provaz,
mečem kříž Ježíše Krista.“ Na to vyzváni vojín ihned pospíšil
k domovu a odhodív zbroj odebral se znovu k Františkovi, od
něhož se od té chvíle více neodloučil. Ten s radostí jej příjav
mezi své syny, výžebral mu potřebné roucho, jež nově získaný
vojín Ježíše Krista, Angelo Tancredi zvaný, zaměnil za lesklé

brnění vojenskél)
Maje tedy u sebe dvé horlivých společníků, Filipa aAngela,
pracoval František horlivě a neunavně na vzdělání venkovského
lidu, k čemuž se mu za dlouhých zimních večerů naskýtala nej
') Wadding ]. c. a. 1210 n. Ill. klade sice obrácení Angela Tan—
credi v dobu. kdy se František ubíral se svými syny do Říma, prositi
papeže o schválení (approbaci) své řehole a řádu. Ačkoliv jest jisto, že
mezi prvními jedenácti společníky sv. Františka byl bratr Angel, přece
nelze s určitostí udati, kdy vstoupil. Dle Tomáše z Celano (I. Vita str.
58), Legendy tří soudruhů (n. 46) a sv. Bonaventury cLegenda major
str. 27) jest jisto, že již před onou cestou do Říma, o níž mluví kroni
kář Wadding, bylo společníků kolem sv. Františka shromážděno jede
nácte, tedy Angel mezi nimi. jak se proto mohlo státi jeho obrácení
tep'rv na cestě do Říma, na kteréžto se František zastavil v Rieti? Ne
lze jinak vypravování spolehlivých prvních životopisců sv. Františka
s míněním Waddinga, (jenž ostatně se odvolává na méně důležitý již
zmíněný spisek ze 14. nebo 15. století, pojednávající cO příhodách sv.
Františka v údolí reatinském»), srovnali, nežli připustiti přijetí Angela
do řádu již dříve, jak jsem to i učinil. V tom souhlasím úplně s dů
vody P. Suyskena S. ]. Viz AA. SS. Comment. n. 232 násled. — V řádu
vedl Angel život velice zbožný a svatý. Zemřel kolem roku 1258 a po
chován jest v basilice sv. Františka v Assisi. Srovnej Wadding [. c. a.
1258. n. X; Speculum perfectionis str. 127 pozn. 1.
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krásnější příležitost. Lid lnul k nim stále více, řídě se spasitelnými
radami, jež jim všichni tři horlivě udělovali.
Než za těchto prací se zastesklo Františkovi po jeho synech,
jež byl vyslal do světa a o nichž ani nevěděl, zda-li kdy se snimi
shledá. Již počal toho želeti, že jim neustanovil lhůtu, kdy se
mají k němu vrátiti. Bylo mu v té chvíli jako pečlivému otci
nebo matce, jež touží po svých dětech, jež dlí v cizině. Jeho
touha se stávala den ode dne mocnější, protože pozoroval zcela
dobře, že společnost, které jest vůdcem, nemá dosud pevného
uspořádání a pravidel, bez nichž žádná společnost. má-li pro
spívati, býti nemůže. Nahlížel dobře, že by bylo bývalo nejlépe,
kdyby se byl o to vše postaral před jejich vysláním do dalekých
zemí. Ano počal se i strachovati o milé společníky, by snad ne
majíce pevných pravidel života, nezapomněli na svá předsevzetí
a nedali se ve světě na cesty nepravé. Láska, kterou měl ku
spolubratřím', povzbudila ho, že se utekl s prosbou k Tomu, jenž
shromáždil kdysi lid israelský, po rozličných zemich rozprášený,
prose, by vnuknul i jeho společníkům, by vrátili se k němu co
nejdříve. Vroucně přednášel Bohu svou prosbu, pevně důvěřuje,
že bude-li vůlí Boží, jistě se k němu vrátí.')
Pak se odebral s Filipem a Angelem do Portiunkule, kdež
se s nimi usadil. Poněvadž František a jeho společníci často
přicházeli do portiunkulového kostelička, ano někdy za příčinou
svých duchovních cvičení tam několik dní setrvali, vystavěli si
nedaleko řečené svatyůky chatrč z proutí, haluzi stromů a slámy,
ve kteréž přebývali.") Tam nyni očekávali ostatní spolubratry,
nebot František ujistil oba společníky, že Bůh jeho prosbu vy
slyšel a že se brzo s nimi shledaji. A nesklamali se ve svém
očekávání, dík nevyčerpatelné dobrotě Božské. Netrvalo dlouho
a všech šest bratři vyslaných do různých končin světa tak jakoby
se byli umluvili, se vrátilo do Portiunkulef')
Kdo popíše radost a útěchu při tom vespolném setkání
milovaných synů s otcem a pečlivého olce s oddanými syny! Jak
všickni vzdávali diky dobrotívému Bohu, že je na cestě ochra
ňoval a je tak zázračným způsobem svolal pod plášt Matky Boží,
k Portiunkuli. Co tu bylo vypravování, co podivení! Podobně
jako sv. Pavel mohli se tito horliví missionáři honositi, že trpěli
pro jméno Kristovo. Všechno, co je na cestě potkalo, sdělovali
') I. Celan. str. 56. Srovnej Legenda major str. 27.
') Speculum perfectíonis str. 17.
') I. Celan. ]. c.; Legenda major 1. c.
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se svým milovaným otcem, prosíce za odpuštění, že někdy též
ze slabosti lidské pochybili, a žádajíce, by jim za jejich chyby
uložil zvláštní pokání. Ničeho nezamlčeli, ani nejjemnějších hnutí
svého srdce. Věru jediný a pravý to prostředek, jenž napomáhá
k úplnému vyhlazeni chyb. Kdo zakrývá před svým představeným
své chyby. ten dává na jevo, že nejen se bojí pokárání, důlky
a trestu. nýbrž že také nechce odložiti svých chyb. ine není
důvěry k představeným a upřímnosti k nim, tam marným všeliký
prostředek k nápravě. Představení však se mají snažiti láskou a
obezřetností získati si důvěry poddaných. Jen tak mohou zdárně

a požehnaně působiti.')
Nejvíce však se potěšil František nad tím, že jeho duchovní
rodina byla rozmnožena .o členy, jež s sebou přivedli jeho bratři.
uznavše je za hodny přijetí do řádu. Jména těchto nových tří
společníků byla: Jun od sv. Konstance, Barbarus a Bernard de
Veda nebo též de Viridante;") o všech těchto nových příchozích
do řádu sv. Františka dí sv. Bonaventuraf') že byli lidmi poče
stnými. František se jich hned ujal, věnuje jim zvláštní pozornost.
tak aby je co nejdříve vpravil do jejich povolání. Při tom ne
spoušlěl nikterak se zřetele nutné uspořádání své duchovní rodiny,
znenáhla vzmáhajícího se řádu. Nahlíželť zcela dobře, že jim nelze
jen tak žíti, ale že bude třeba požádati římskou Stolicí o schválení;
poněvadž za tehdejší doby se potulovalo světem mnoho jim dosti
podobných lidí, kteří se snažili věřícímu lidu vyrvati ze srdcí po
slední zbytky sv. víry, proto na společníky Františkovy hleděli
leckdes nedůvěřivě. Než když by jejich způsob života byl schválen
od církve, pak by bylo zajisté ze srdcí lidu odstraněno všeliké
podezření a nedůvěra. Pomysliv si tedy, jak by to ve skutek
uvedl, svěřil se jednoho dne se svým záměrem všem jedenácti
společníkům,
.) Christen 1. c. str. 56.

') Chronica XXIV general. str. 4. Srovnej AA. SS. Comment. n.
220; Wadding ]. c. a 1209. n. XXXVI. násled. — O janu od sv. Kon
stance vypravuje Wadding (I. c:. že pocházel z okolí města Assisi, a že
byl muž mravů bezúhonných, vynikající zejména pokorou. Zemřel v Assisi
a pochován jest v Portiunkuli. Barbarus (1. c.) vyznamenával se velikou
láskou k sv. chudobě. V jednání svém byl mírný a ke každému vlídný,
v modlitbě horlivý a vedl přísný a kající život. Zemřel jak se za to má
r. 1232. Bernard jinak též Vigilanu'us (od častého bdění tak nazvaný),
byl, jak di uvedený letopisec (1.c. u. XXXVUJ, horlivým následovníkem
všech ctností sv. Františka. Zemřel kolem r. 1236.
') Legenda major str. 27.
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„Rozmilí bratríl“, pravil k nim, „nahlížith, že Bůh ve svém
nevystihlém milosrdenství má v úmyslu rozmnožiti naši společnost.
Proto také myslim, že učiníme nejlépe, když se ustanovíme na
společném způsobu života, jejž pak podrobíme úsudku sv. apo—
štolské Stolice. Neboť jsem pevné o tom přesvědčen, že ve věcech
týkajících se svaté víry, mravů, jakož i řeholních rodin nemůže
býti nic trvalého podniknuto bez svolení a schválení náměstka
Kristova. Proto tedy, rozmilí bratří, až si sestavíme pravidla spo—
lečného života, odebéřeme se k své duchovní matce. církvi svaté
a oznámíme sv. Otci vše, co Bůh námi nehodnými již vykonal.
Až nám bude známa jeho vůle a bližší rozkazy, budeme moci
tím snáze pokračovali v tom, co jsme započali'K')
Z těchto slov jasně poznáváme sv. Františka v jeho dětinné
lásce a úctě k sv. Stolicí a jeho ryzí víře. jež vidí v papeži stře
disko všeho světla, základ katolické církve, neomylného vykla—
datele sv. evangelia a naději budoucnosti. Ač tenkráte ještě ne
bylo výslovného církevního předpisu, jenž by řeholníky zavazoval
hledati svého potvrzení v Římě,") přece se František odhodlal
uchýliti se do Říma. Byl totiž pevně přesvědčen, že všechny jiné
sloupy církve svaté se mohou sřítili a jedině sv. Petru bylo ře
čeno: „Ty jsi Petr a na té skále vzděláni církev svou a brány
pekelné ji nepřemohou“. Jeho plán byl zcela jednoduchý, při
tom však zase tak vznešený a velkolepý. Umínil si zasadilit do
srdcí lidu kříž a vztýčiti toto

znamení

spásy v čelo lidské spo—

lečnosti. Proto se také vynasnažil, získali k provedení toho vzne
šeného díla všechny činitele, kteří by mu pomáhali; chtěl všechny
shromážditi kolem sebe a sestavili z nich řádné vojsko, jehož
nejvyšším vůdcem by byl sám papež. jako náměstek Ježíše Krista.
To byl “krátce onen velkolepý plán, jehož provedení věnoval
František celý svůj život.
Jak se dalo očekávali, byli všichni jeho společníci s tímto
zamýšleným plánem zcela srozuměni, slibujíce, že mu budou při
jeho provedení co nejvíce nápomocnými. Ihned jej také popro
sili, by sám sepsal pravidla společného života dle sv. evangelia
a až budou sestavena, že se všichni s ním odeberou do Říma
a požádají o jich schválení.
Vida lu ochotu a svornost mezi svými syny, František dal
se do práce, poprosiv nejprve Boha za osvícení a pomoc. V krát
') Tres socii n. 46.
') Nařízení takové bylo dáno teprve na čtvrtém lateránském sněmu
r. 1215. Viz Hurter, Innocenc III., 11. Band str. 688.
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kém čase sepsal nejvíce z rad a výroků sv. evangelia kratinkou
řeholi, jejíž základ tvořily tři hlavní evangelické rady — chu
doba, poslušnost a čistota. K těmto všeobecným pravidlům přidal
některé důležité pokyny, týkající se hlavně společného života
bratří. vykonávání modliteb a různých pobožnosti, zachovávání
církevních postů, poučování lidu a podobné.') V této řeholi při
dělil své duchovní rodině vázev „Bratří Menší“, poněvadž mu to
tak bylo od Boha zjeveno.“)
Když byla řehole (řehole — regula — pravidlo) sestavena,
přečetl ji bratřím a vyslechnuv souhlas jejich, nařídil jednomu
z nich, by ji čistě opsal. Hned druhého dne pomodlívše se v ko
stelíčku portiunkulovém za zdar své cesty, vydali Se všichni do
Říma, by prosili papeže o schválení řeholeý)
Jen spěchej, požehnané. rodino, bys se co nejdříve přivté
lila k mocnému stromu církve svaté, budeš mu nejen k ozdobě,
ale i k požehnání & duchovnímu užitku!

M—

Kapitola třináctá.

SCHVÁLENÍ ŘEHOLE BRATŘÍ MENŠÍCH.
1209.

vanácté století začalo sice velkolepě svůj běh, neskončilo
však takovým způsobem, jaký byl očekáván. Ač se může
vykázati mnohými slavnými činy, přece jen zanechalo"
následujícímu věku neblahý odkaz zločinů a útrap všeho druhu.
') I. Celan. str. 60. Srovnej Legenda major str. 28.
') S eculum perfectionis str. 51. násled. — O tom ojmenováni
uslyšíme ještě níže. Až dosud se za to mělo, že řád sv. rantiška ob
držel název ((Bratři Menšíz až po schválení řehole. Než ze jmenova—
ného spisu patrno, že se tak stalo před schválením.
:) Wadding (i. c. a. 1210. D. H.) podává řeholi, o níž di, že to
jest první, kterou předložil sv. František ]:schválenn papeži Innocencí III.
Než jak patrno z tvrzení nejstarších životopisců kronikář ten se m lí.
Neboť
oni souhlasně
dí l_ŠVÍZ
I. Celan.
str. první
58.; Tres
n. 51.:
genda ma'or
str. 28.), že
rantišek
napsal
svousocii
řeholi
krátce ea
stručně. ti pak řehole Waddingem prohlašovaná za první obsahuje
plnýchdes
a obšírných
23 kapitol Freiburg
a mimo toággk
ukázal
prof. Můllerchn
fánge
Minoriten-Ordenn
1
str.
4.—13.)
podává tato
řehole sama celou řadu důkazů, že ocházf z roku 1221. Týž prof.
Můller (L. c. Anhang str. 184. nasle .) pokusil se též o rekonstrukci
první řehole sv. Františka, která se nám jak se zdá ztratila. Tato re
konstrukce jest sice zajímavá, ale pro nás méně důležitá.
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Bezuzdný život Jindřicha II., krále anglického. zavraždění Tomáše
Becketa, zajetí Richarda Lví Srdce, násilnosti francouzského krále
Filipa II. Augusta oproti vlastní manželce, ukrutností císaře ně—
meckého Jindřicha VI. na Sicílii — vše to a mnoho jiného po
pustílo uzdu vášním a přivodilo takořka vítězství zlého nad
dobrým, těla nad duchem, násilí nad spravedlností, bezbožnosti
nad katolickou věrou.
Když se dvanácté století klonílo ku svému západu, ocitala
se církev svatá ve velmi trudných poměrech, tak že se zdálo,
jako by i ona měla s tím stoletím zahynouti. Kříž Ježíše Krista
se nestkvěl již na minaretech jerusalemských; křižáci, přemožení
od Saladina, jen s největším úsilím dOVedli uchranítí píď země
na pobřeží. Řecká církev byla v tu dobu méně než kdy jindy
nakloněna ku smíření s církví západní. Východ byl tedy ztracen.
Jak smutné byly toho následky, o tom podávají důkazy jak dějiny
církevní tak světské. Následoval pád Cařihradu a dobytí veliké
části evropských držav Turky, kteří nejen že vložili tisícům pod
maněných křesťanů na bedra nesnesitelné, nevolnické jho, nýbrž
ohrožovali od té doby až do časů Ludvíka XIV. celé křestanstvo;
hrozné, tři sta let trvající vpády divokých Tatařínů šly až téměř
do srdce Evropy. Následovalo připojení Ruska k rozkolu řeckému
a mnoho jiného zla.
Než i na západě neméně smutný byl stav věcl. Kázeň
valně poklesla a dobrý mrav byl téměř v úpadku. Boj papežů
proti hanebnému svatokupectví, souložníctví a investituře, zaklá
dání přísnějších řádů, zpupnost a zhýralost v městech panující.
nemírná touha po samostatností, jež rozdvojila papeže s císařem,
města s knížaty, šlechtu s lidem: to vše podává nám výmluvné
svědectví o stavu tehdejší společnosti, klesání křesťanského mravu
a potřebě ob_novy.Než touha po bohatství a nadvládě a nemírná
poživavost nebyly ještě vlastními kořeny všeho toho zla; hlavni
kořen vězel mnohem hlouběji a to v klesání víry.
Nezdar křižáckých výprav popudil lid- proti duchovenstvu,
jelikož ono k nim vybízelo a tak kladena mu na bedra zodpo
vědnost za jich smutné následky. Sbírky ke křížovým tažením,
přepych a mnohdy dosti bezuzdný život mnohých osob církevních,
desátky a rozličné jiné dávky, jež musel lid platiti z polí a domů,
zvětšovalo trpkost a nevoli lidu proti duchovenstvu. Kdekoliv
počal smělý řečník brojíti proti duchovenstvu, a aby lid sobě
naklonil, počal hlásati osvobození od desátku a daní, mohl býti
jist, že bude míti hojně přívrženců. Taci vůdcové &svůdcové po
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stvaného lidu opovrhujice kněžstvem, neváhali zavrhovati i úkony.
jimiž ono přisluhuje, totiž zavrhovati svaté svátosti a bohoslužbu,
na jejíž misto mělo nastoupili písmo svaté jako pramen všech
milostí.

'

Tak nucen byl svatý Norbert kázati v Nizozemsku proti
Franchelmovi, arcibiskup Bedřich v Kolíně proti Schmidovi Manas
sesovi, duchovnímu Evermacherovi a jeho stoupencům. V Bre
tansku a Gascogne' lid ke vzpouře nabádal Eudo de Stella,
v Lanquedocu a Provenqalsku činil to od roku 1116. Jindřich
Lausanne, nástupce bludaře Petra de Bruys. V Italii zuřivě vy
stupoval' proti časnému majetku církve známý fanatik Arnold
z Brescie. Byť všechny ty neblahé vzpoury a nepokoje byly
omezeny na jednotlivé kraje a provincie, přece nám podávají
dosti zřetelnou ukázku toho. jaká panovala mezi lidem nespo
kojenost a nenávist vůči duchovenstvu. ať již řeholnimu nebo
světskému.
Toto jitření a kvašení v lidu nalezlo brzo svého lidového
zástupce v Petru Valdovi (de Vaux), jenž shromáždil vůkol sebe
všechny nespokojené živly k odporu proti hierarchii. Jeho přivr
ženci vystupovali ve Francii jako Humiliati, chudiLyonští, Leonisté,
Sabbaíiersové. v severní Italii jako Lombardšti chudí, v Němcích
jako Winkelové, ano nebezpeční ti bludaři se rozšířili až do
Španěl. Jejich bludy byly tim nebezpečnějšími a záhubnějšimí. že
se opíraly o některé výroky písma svatého. ovšem špatně poroz
uměného, nesprávně vykládaného & dle choutky upraveného.
Za těch lrudných poměrů vplížil se do Německa a Italie
jiný neméně zhoubný blud, blud manichejský. jenž zarazil své
hlavní sídlo v jižní Francii. Tento blud vynikl od roku 1118.
v byzantské říši v sektě Bogomilů a vystupoval ve Francii, Italii
& Německu pod různými jmény jako Patarenů, Katharů a Albi
genských. Zastavatelé toho bludu tvrdili, že ve světě panuje usta
vičný boj mezi dvěma, ve věčném nepřátelství mezi sebou žijícími,
původnými bytostmi; jinými slovy blud tento hájil čirý dualismus.
V Ježíši Kristu shledával Vykupitele, jenž pomoci zdánlivého těla
dopomohl k vítězství dobrému Bohu, Stvořiteli duši, v boji proti
původci hmoty a lidských těl, proti ďáblu.
Také mezi učenci vznikla nebezpečná učení. Almarich z Bena
a David Dinanto hájili kolem r. 1200 v Paříži náhledy pantheistické.
kdežto zase Abaelard se snažil zavésti v tbcologii převratný rati
onalismus (rozumářstvi). Mnozí vznešeni mužové v Paříži klesali
ve své víře a uváděli v pochybnost vznešenou pravdu vzkříšení
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těl. Nejhroznějšího rouhání dopustil se však císař německý
Bedřich ll., an kladl Krista a Mohameda na stejnou výši atvrdíl,
že nutno věřiti jen tomu, co lze vlastníma očima viděli & roz
umem pochopiti.
Leží na bíledni. jak záhubným mohl býti pro 'veškeren lid
příklad tohoto mocnáře. Než přes to nebylo by správno domýšleti
se, že tím ne-li veškeren lid, alespon největší část lidu vzala
zkázu na své víře. Jádro lidu ještě dosti silné. pevně dosud stálo
k církví a jak vyšší tak nižši duchovenstvo chtělo- zůstati kato
lickým. Překrásné a velkolepé kostely a kláštery. jež vznikly kolem
roku 12.700v Německu, Francii a Italii. podávají o tom zřejmé
svědectví. Církev přes všechny pohromy vnitřní a vnější. přes
nebezpečí, v nichž neustále vězela, neztratila životní síly, církev
trvala dále, ač časem kolísala jako lodička na rozbouřeněm moří.
Jest zvláštním dílem prozřetelnosti, že Bůh v nejrozhod
nějších dobách své církvi pomáhá, :: tudíž i v těch trudných
dobách neodepřel jí pomocí. On ukázal. že chrání církev, která
jim byla založena a že ji ani brány pekelné nepřemohou. Božský
vánek zavál pojednou celou Evropou. Na obzoru církve svaté se
objevili mužové, které Bůh povolal. by učinili přítrž všeobecně
záhubě. Byli to zejména papež Innocenc lIl.. Ludvik IX., král
francouzský a Simon z Monfortu v krajině Languedocu.
Mimo tyto slavně muže vzbudil Bůh ve své cirkvi jiné dva
muže, jednoho ve Španěllch a druhého v Italii, kteří prostředky
na pohled nepatrnými dopracovali se velkolepých výsledků. Byli
to sv. Dominik a náš milý František. Ty dva na pohled nepa
trné muže vzbudil Bůh, by tím jasněji ukázal své působení. Oba
světci, aniž z počátku o sobě věděli, směřovali k témuž cíli. jímž
bylo: záměna tvářnosti světa duchem oběti :: sebezapření a to
postavením pokory proti pýše, dobrovolné chudoby proti ma
monu a lakotě, lásky k bližnímu proti sobectví. Nebyl to plán
vznešený a světa spásný? Jak uvidíme také jeho provedení bylo

z míry podivuhodně.')
Tolik jsem uznal za vhodné podotknouti o době, ve které
vystoupil syn Petra Bernardone, sv. František z Assisi jako za
kladatel nového, prodlením času světového řádu. Jak jsme vi
') Srovnej: Kulturgeschichtliche Bedeutung des heil. Franz von
Assisi, Stímmen aus Maria Laach tom. XXXIII. str. 276. násled.; Hurter
[. c.; Lacordaire, Leben des heil. Dominikus (Landshut 1841) kap. l.;
Sabatíer ]. c. kap. III. -—Cherancě !. c. str. 88. násled. — Prudenzano
(San Francesco d' Assisi e il suo secolo (Neapoli 1893) str. 119.násled.
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deli v předcházející kapitole, odhodlal se František & jeho je
denácte synů žádati v Římě papeže za potvrzení svého způsobu
života, své řehole. Opustili jsme je právě té chvíle, kdy se při
chystali na cestu do středu veškerého křestanstva.
Vůdcem milé družiny byl ne František, nýbrž Bernard
z Quintavalle, jeho prvorozený duchovní syn.') To nás nesmi na
plňovati podivením. Uvažme jen Františkovu pokoru, inebudeme
se diviti, proč se nepostavil v čelo družiny, již byl zakladatelem
a otcem. Jeho pokoře se to příčilo a proto přenechal své místo
jinému. V pravde, když tak v duchu patříme na tu poutnickou
družinu, zdá se nám, jakobychom videli Božského Mistra, kráče
jícího s učeníky do Judska.
Lidé vidouce neobyčejný průvod, udivené si prohlíželi Fran
tiška & jeho společníky. Kde je již znali, tam byli přijati vlídné
a laskavé & také jim bylo dáno, oč' prosili; za to jinde se jim
dostalo nemilého a nelaskavého přivítání. To však je nezarmu
covalo; beze všech cestovních potřeb, bez peněz, na nic se ne—.
ohlížejíce, ubírali se svou cestou, by co nejdříve dorazili do vě
čného Říma. Nikdo z nich se nestaral o to, dostanou—likde jisti
a. piti, čili nic, najdou-li za chladných jarních noci přístřeší, nebo
budoufli nuceni přenocovati v širém poli. Veru každý, neznalý
jejich způsobu života. vida jejich stále usměvavou tvář a jejich
veselost, byl by musel za to míti, že mají všeho hojnost a přece
tomu tak nebylo. S mysli radostnou dovedli snášeti všechny ob
tíže svaté chudoby. Byli zcela bezstarostni a spokojení, neboť
o ně se staral sám Bůh, jenž jim vždy v pravý čas připravil
pokrm, nápoj a pohostinnou střechu.“í Bůh zajisté jest nejlepší
hospodář, jenž pečuje o své vérné, kteří v něho skládají svou
nadeji. K Nému se také vždy utíkejme ve svých potřebách, v Nej
doufejme, od Něho pomoci očekávejme, nebot jest pravdou, že

Bůh toho neopustí, kdo se jeho nespustí.
Cesta vedla naše poutníky přes Spoleto, Terni, Orte stále
blíž a blíže k hlavě veškerého křestanstva. Cas si krátili spo
lečnými modlitbami nebo rozjímáními, svatými řečmi a podobně,
jen tu i onde si odpočinuli, by nabyli nových sil k daleké a ob
tížné cestě. Konečně se jim před očima vynořilo památné město,
vekovitý Řím. Spatřivše k nebesům hrdé vztyčené věže a báně
svatého města, rozloženého po sedmi pahrbcích, zaradovali se
všickni. Ihned zrychlili svůj krok, by již co nejdříve stanuli u cíle.
') Tres socii n. 46.
') Tres socii n. 49.
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Než, jak se blížili k hradbám slavného sídla hlavy křesťan
stva, společníci Františkovi pociťovali jakýsi nepokoj. Příčinou
toho bylo, že se počali obávati, zda budou k papeži vůbec před
puštění a když budou připuštěni, zda nezamltne jejich žádost,
vida jejich prostotu a nezkušenost. Počali uvažovati co si počnou,
až jim snad papež zakáže žití na dále, jako dosud žili. Ta my
šlenka je znepokojovala, tak že se ani Františkovi nepovedlo je
zcela upokojiti. Marně jim ukazoval, že zajisté Bůh, jehož dílem
jest celý jejich dosavadni život, se o to postará, by jejich zále
žitost u dvora papežského byla příznivě vyřízena, jen aby pevne
doufali v Boha. Než přece se mu nezdařilo zapuditi z jejich
srdce všechen nepokoj a všechny pochybnosti.
Tak zajisté bývá tomu nezřídka u lidí ctnostných a svatých,
že někdy v jejich životě nadejdou chvíle, kdy se cítí chabými u
slabými kvykonání toho, co sípředsevzali. Než to jest jen zkouška.
kterou Bůh na ně posílá, by je tím více utvrdil v dobrém & ve
ctnosti. Proto netřeba ztrácetí mysli v takových dobách, nýbrž
s tím větší důvěrou se k Bohu utíkatí o pomoc a radu. A Bůh
neopomene znepokojené duše potěšiti a nadchnouti novou od
hodlanosli, jako to učinil u společníků našeho milého světce.
Bylo to právě v poslední noci, před jejich vstupem do vě—

čného města. Mohli sice ještě za večera do Říma doraziti, než
poněvadž se již počínalo tmíti, ustanovil František, že budou
přenocovati v nedaleké dědině a z rána že se odeberou do města.
A právě té noci měl František sen, jenž jej naplnil nesmírnou
radostí a přispěl k upokojení jeho bratři. Zdálo se mu. že kráčí
jakousi cestou. Nedaleko od cesty viděl krásný, silný a velice ko
šatý strom. Čím více se k němu blížil, tím více se jeho kráse a mo
hutnosti obdivoval. Když se však přiblížil až k němu, cítil se
pojednou neznámou silou do výše pozdvižena, tak že bez obtíže
se chopil vrcholku stromu a pak zvolna zase se snášeje, sklonil
jej až k zemi. V té chvíli byl také poučen o tom, že ten strom
značí římskou kurii, a že jako tento strom s pomocí shůry ohnul,
tak i za přispění Nejvyššího dobře pořídí u papeže se svou zá
ležitostí, jen aby se nebál.')
Probudiv se, vypravoval František svým společníkům, co
viděl ve snách. „Nuže“, pravil k nim vesele, „zanechte již strachu,
když nás sam Bůh ujistil, že záležitost naše bude dobře vyřízena.
Podobně jako onen vysoky strom jsem s pomocí Boží sklonil
') Legenda major str. 28. Srovnej I. Celan. 62.; Tres socii n. 53.
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k zemi, tak také Bůh způsobí, že i veliký papež Innocenc Ill. se
k nám milostivě skloní a naší žádosti vyhovi“.
To bylo léčivým balsámem na přestrašené duše jedenácte
apoštolských mužů. ihned zmizel z jejich srdcí veškeren strach,
nepokoj a pochybnosti a tichá radost a nová odhodlanost se
v nich uhostila. Bohu vzdávajice diky, vydali se z rána do Říma')

Dorazivše do města, ihned se počali doptávati. kde se uby
toval jejich biskup Guido, jenž sem přišel několik dní před nimi
a doposud tu dlel za svými záležitostmi. Po nedlouhém hledání
jim byl konečně ukázán dům, kde se ubytoval a proto bez me
skáni se uchýlili k svému dobrodinci, jsouce přesvědčeni, že jim
nejlépe poradí, jak a co by měli činiti. Guido, vida je, zaradovál
se nad jejich příchodem; než ihned nedočkavě as jakousi úzkosti
se jich počal dotazovati, za jakou příčinou opustili rodnou kra
jinu a přišli do Říma. Měl totiž za to. že snad opustili jeho bi
skupství a že se chtějí v Římě usaditi a tu působiti. To by mu
bylo bývalo nemilé. 'nebot poznal již dokonale jejich ctnostný a
příkladný život a dobře nahlížel, jak v krátké době mnoho do

brého způsobili jak v Assisi tak ivokolních městecha dědinách;
proto se nechtěl spřátelili s myšlenkou, že by je měl nyni ztra
titi. právě kdy se počali co nejlépe a co nejúčinněji rozvijeti.
František však hned zaplašil jeho starosti, ujistiv jej, že“ nemají
v úmyslu se z Assisi vzdálili, nýbrž že přišli do Říma za tím
účelem, by tu dosáhli od svatého Otce schválení a potvrzení
svého způsobu života.
Tím byl biskup Guido upokojen. I počal se Františka vy
plávati. mají-li jakou řeholi a když mu ji předložil, shledal,
že se v ni nenalézá nic. co by potřebovalo opravy nebo změny;
ač se mu zdála nemálo přísnou, přece nedal to na sobě znáti,
pamatuje se ještě na to, co mu František kdysi odpověděl, když
jej upozorňoval na tuhost jejich života. Seznav. že se jim jedná
o schválení řehole, slíbil, že je bude všemožně podporovati, by
záležitost ta byla co nejdříve a nejpříznivěji skončena a vyřizena.")
To mu bylo tím spíše možno učinili, jelikož měl u kurie papežské
dobrého přítele v osobě kardinála Jana od sv. Pavla, biskupa
sabinského, jenž požíval jak u papeže, tak u kardinalů veliké
vážnosti a vlivu. Byl to muž mravů bezúhonných, ctuostný a
přítel chudiny. Tomáš z Celano dí o něm, že opovrhoval věcmi
') Legenda major ]. c.
') l. Celan. str. 60. Srovnej Tres socíi n. 47.
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pozemskými, chovaje lásku jen ]: nebeským.') K tomuto svému
dobrému příteli se biskup Guido odebral, prose jej. by podpo
roval u papeže žádost Františkovu a jeho duchovní rodiny. Obšírně
mu vypravoval, co o nich věděl, vylíčiv mu to dobré, jež již jak
v jeho biskupství tak jinde za tak poměrně krátkou dobu vykonali.
tak že kardinál Jan pocítil touhu seznati blíže ty obětavé a apo
štolské muže. Guido mu slíbil, že mu je druhého dne představí,
by se sám přesvědčil, že, pronášeje o nich a jejich životě takovou
chválu, nepřeháněl.
Druhého dne odebrala se tedy naše serafická rodina, ve
dena svým biskupem do paláce řečeného kardinála, od něhož
byla přijata 5 velikou vlidnosti. Zbožný ten hodnostář spatřiv
neobyčejnou chudobu svých milých hostů, v úžasu na ně hleděl.
Zvláště František hned svým vystoupením si získal jeho srdce.
Dlouhou dobu s ním rozmlouval, vyptávaje se hovna to i ono,
chtěje se důkladně o všem přesvědčili. Neboť byl mužem opa
trným & moudrým, a proto se hned u papeže za někoho nepři
mlouval, dokud se nepřesvědčil, že žadatel jest hoden přímluvy.
Než o těchto prosebnících nabyl v brzku přesvědčeni, že pro
svůj ctnoslný & obětavý život zasluhují jeho podpory a přímluvy
u papeže. Co přece jej zarazilo, byl drsný apřísný život, o jehož
schválení se ucházeli.
S tím také nikterak se netajil. „Co jste si předsevzali, drazí
přátelé“, pravil k nim vlídně, „jest velice chvályhodně a bohu
milé, než mám za to, že věc přesahuje vaše síly a proto bych
vám radil, abyste se odhodlali jiným, snazším způsobem Bohu
sloužiti“.
Radil pak jim, aby vstoupili do některého ze stávajících
přísnějších řádů, anebo by vedli život poustevnický. František ač
uznával pravdu slov bohabojm':ho hodnostáře, přece mu právě
tak. jako to učinil svému biskupovi, projevil svůj pevný úmysl,
žití i na dále s pomocí Boží, jak započali, ovšem, bude-li to vůli
náměstka Krista Ježíše. Podobně se vyjádřili i všichni jeho spo
lečníci, když se jich kardinál tázal, smýšlejí-li tak jako jejich
vůdce. Ta pevnost v předsevzatém úmyslu velice se zalíbila
zbožnému hodnostáři. Cim déle se stýkal s těmi apoštolskými
muži a čím více byl zasvěcován v jejich v pravdě evangelický
život, tím větší k nim cítil lásku a náklonnost.
')1. Celan. str. 60. Srovnej: Legenda majorstr. 30., Tres socií n.
47.
- aSlavný
stal se kardinálem za papeže Coelestina Ill. roku
1198
zemřelmuž
rokuten12I6.
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Chtěje poznati je dokonale podržel je u sebe několik dní,
vykázav jim příbytky ve svém vlastním domě. Ač si chtěl Fran
lišek po celý cas pobytu v Římě se svými společníky vydělati,
nebo výžebrati, čeho k výživě potřebovali. přece k tomu nedo
volil. Poněvadž věděl, že by při svém umrtveném životě jen ne
radi požívali skvostně upravených pokrmů jeho stolu, poskytoval
jim stravy, jakou mělo jeho služebnictvo. tak že pak byli zcela
spokojeni.
Přesvěděiv se za těch několik dní, že František i jeho spo
lečníci trvají na svém úmyslu Bohu sloužiti a o spásu nejen
vlastní, ale i bližních pečovati. pravil k nim jednoho dne: „Drazí
přátelé! S radostí pozoruji. že jste stali ve svých předsevzetích
a proto hned zítřejšího dne půjdu k svatému Otci a vynaložím
všechen vliv, by vaše řehole byla od něho potvrzena. Spolehněte
na mne, že vaše žádost bude co nejdříve vyřízena. Jenom za to
vás prosím. drazí přátelé, budte mne vždy pamětlivi ve svých
modlitbách, jichž mám jako každý jiný zapotřebí, a také vás
prosim. byste ode dneška zanechali všech ohledů a jednali se
mnou jako se svým bratrem a upřímným přítelem“.1)
Jak slíbil, učinil. „Svatý Otče“, pravil předstoupiv v usta
novenou hodinu před papeže Innocence IIL, „nalezl jsem velmi
zbožného muže, jenž se odhodlal žíti dle rad svatého evangelia
a evangelickou dokonalost zachovávali. Poznat jsem dokonale
toho muže a mám pevně za to, že Bůh chce jim a jeho sou
druhy věřící celého světa uvésti na lepší cestu“.") Na to vypra
voval papeži obšírně, co věděl o Františkovi a jeho jedenácti
společnících.
Papež Innocenc III. pozorně naslouchal chvalořečem. jež
o Františkovi a jeho společnících pronášel zbožný a moudrý kar
dinal. Když slyšel, že se za ně přimlouvá, by byla jejich řehole
od svaté Stolice potvrzena, s radostí slíbil, že tak učiní. neboť
byl přesvědčen, že všichni, za něž se kardinal Kolonna přimlouvá,
jsou důvěry hodni. Svolil také, aby mu byl František s družinou
následujícího dne představen a aby mu 11přítomnosti všech kar

dinalů přednesl svou pokornou žádosti)
') I. Celan. [. c.; Tres socii ]. c. Srovnej AA. SS. Comment n.
230 násled.; Víta versiíicata str. 140.
') Tres socii n. 48.
a) [. Celan. str. 60; Tres socii n. 49; Legenda major str. 28
násled.; Vita versiíicata i. c.; AA. SS. Comment n. 237 — Z těchto u
vedených životopisců patrno, že František dosáhl slyšení u papeže In
nocence jen pomocí kardínala Kolonny (jana od sv. Pavla). Než v ně

gm
>!
kuk.

„Ham.
59:5
wosa
%.
<

„__
Ní;
_!

Lit....ť,
„„

|?!lulu-||
ol.
tit..,

llrtnlllťllšř
|

li,!

161

Dříve než uvedu, jak dalo se slyšení Františka a synů jeho
u papeže Innocence Ill., pokládám za nutné o tomto nástupci sv.
Petra, v dějinách jak cirkevních tak i světských velmi známém,
alespoň krátce se zmíniti. „Papež Innocenc III. byl z největších
mužů světa; byl výborným panovníkem, výtečným papežem, pra
“výmnejvyšším biskupem, jenž velmi rád kázával duchovenstvu;
byl statným zákonodárcem. horlitclem pro právo a spravedlnost,
nepřítelem všeliké špatnosti. Byl moudrým a rozvážným ve všem
svém jednání, nepodnikaje nic bez porady se sborem kardinál
ským; život jeho byl prostý a skromný. Jedním slovem, abychom
zbytečně nešířilí slov, papež lnnocenc III. byl pravým náměstkem
Krista Ježíše, na nějž celý tehdejší křesťanský svět hleděl s úctou
a podivením. Ještě nyní jej řadíme k nejslavnějším papežům,
kteří kdy řídili lodičku Petrovu't')
„Nemožno jméno toho papeže vysloviti, aniž bychom se
při tom nerOZpomenuli na jiné dva nástupce sv. Petra, na pa
peže Řehoře VII. a Alexandra Ill. Řehoř první začal statný onen
boj za osvobození, uvolnění církve od státu, Alexander v něm
neméně zmužile pokračoval a Innocenc jej vítězně dokončil... .
Ano, ten veliký Innocenc! V pravdě byl velikým mužem, mužem
své doby. Ještě ani hrabě Lothar Conti nečílal plných 37 roků
a již byl dne 8. ledna roku 1198 jednohlasně zvolen za papeže,
tak že se nemůžeme podiviti, že kterýsi německý básník, slyše
o volbě, zvolal: O běda, papež jest tuze mladý. Pane Bože, po
kterých exemplářích životopisu sv. Františka od sv. Bonaventury (Le
genda major str. 28, pozn. 1) shledává se přídavek, jejž k tomuto ži
votopisu přičinil jeroným zAscoli (Srovnej o něm (Piccolo Compendio
di Storia dei Frati Minori» Quaracchi 1898 str. 42. násled.), jenž prý jej
slyšel od kardinala-jáhna Richarda a ten jej zase slyšel od samého In
nocence Ill., svého příbuzného(Viz Chronica XXIV general. str. 365;
Wadding ]. c. a. 1210. n. VIII.) V tom přídavku čteme, že se František
pokusil o své újmě o slyšeni u papeže, ale nepochodil. Papež prý pro
cházeje se v jedné části svého paláce, zvané Specchio .zrcadlo), setkal
se s Františkem a odvrátil se od něho, ježto jej pokládal za pobudu.
Než hned následující noci měl sen, jenž jej tak dojal, že dal Františka
k sobě zavolati a vyplnil jeho žádost. Zdálo se mu totiž, že u jeho
nohou vyrůstá stromek a mohutní v statný kmen. Zároveň mu bylo zje
veno, že tím stromem jest chudičký žebrák, jejž minulého dne od sebe
zapudil. Hned ráno poslal prý sluhy. aby vyhledali Františka, jejž tito
nalezli ve špitále sv. Antonína. Ač nemáme příčiny pochybovati o krá-—
sněm snu,jejž měl Innocenc o Františkovi, přece musime uznati, že u
dálost nezdá se býti věrohodnou, neboť zcela rozhodně odporuje tomu,
co pravi uvedeni staří životopiscově.
.) Kryštůfek (Církevní dějepis» středověk, H.svazek,str. 177.
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moz svému křesťanstvu! Než třeba byl Innocenc mlád, příliš
mlád nebyl; než bohužel dosti záhy v 55 letech jej již překvapila
smrt. V pravdě nikdy nebylo stádo Krista Ježíše a dědictví sv.
Petra v rukou muže vělšího věhlasu. lepšího srdce a obratněj
ších paží. Jeho souvěkovci jej líčí jako muže nevšední tělesné
krásy, plného líbeznosti v celém jednání & něžnosti k přátelům.
štědrého nad míru. líčí nám jej jako uchvacujícího řečníkn. Známe
jej mimo to jako výborného kazatele. bohoslovce a básníka, zna
menitého právníka, vřelého přítele a zastance věd a umění, pří
sného strážce církevní kázně. Byl by se hodil věru pro všechny
doby jako papež, jakých je málo; než památka jeho jest tim ne
smrtelnější & tím méně vadnoucí, pověvadž byl povolán právě
pro onu tak smutnou a zároveň tak důležitou dobu. Měl zřetel
upřený jak na to. co se kolem něho dálo, tak i na to, co bylo
daleko od něho vzdáleno. Nikdy nezapomněl ani na věci nejmenší
a nejnepatrnějši při závažném boji o svobodu církve—,*)

To jest tedy veliký papež Innocenc lIi.. k němuž byl při
veden pokorný František se svou družinou, by si u něho vyprosil
schválení své řehole a potvrzení svého nově založeného řádu.
Papež sedě na křesle, obklopen kardinaly, jej očekával. Když mu
všichni vzdávali povinný hold, jako nejvyšší viditelné hlavě církve,
se zalibenim si je prohlížel. Na jeho tváří bylo znáti úžas a po
divení nad jejich chudičkým a drsným oděvem, zároveň však
hned se k nim cítil nakloněna. vida jejich prostotu &pokoru, jež
se zračila v celém jejich vystupování. Proto co nejlaskavěji po
vzbudil Františka. by mu jen bez bázně přednesl svou žádost,
že. bude-li mu možno, ji zajisté vyplní.
Timto vlídným a blahosklonným přijetím jsa povzbuzen,
povstal František se země a uklonív se celému slavnému shro
máždění, počal papeži slovy prostými, ale při tom velice uclivýmí
přednášeli svou žádost. Když domluvil, podával papeži sepsanou
řeholi. prose, by jí svou apoštolskou mocí schválil a jim dovolil,
ji zachovávati. Již za jeho vypravování bylo znáti jak na tváři
papeže tak i přísedících kardinálů úžas ano i ustrnuti nad
přísnosti živola', kterou si se svými společníky vyvolil. Když
pak skončil, sám Innocenc počal mu klásti rozličné otázky; také
jeho soudruhů se dotazoval “na různé věci, chtěje se důkladně
přesvědčiti o tom, zda-li to, k čemu se odhodlali, není pouhým
výtvorem okamžité horlivosti. jež brzo zmizí, či jsou-li o všem
') Christen i. c. str 58.
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náležitě poučení a v tom utvrzeni. Než brzo nabyl přesvědčení.
že jejich úmysl jest pevný a že jsou odhodláni, bude-li to vůle
církve svaté. i na dále tak žíti jako dosud.
„Milení synové,“ pravil po kratičkěm přemýšlení, „uznávám
sice vaši horlivost Bohu sloužiti, než přece se mi zdá. váš život
přiliš přísným a drsným. Jak pozoruji, máte v úmyslu vylvořiti
řád, iehož byste byli základními kameny. Než uvažte, z čeho
budete živi, když nebudete míti vůbec žádného jměni?“ — „Svatý
Glee,“ odvětil pokorně František, „důvěřujeme pevně v pomoc
Ježíše Krista. Máme pevnou důvěru v Toho, jenž nám slíbil na
věčnosti nebeskou odměnu; Ten nás neopustí, nýbrž postará se,
bychom vždy měli tolik, kolik bude k živobytí zapotřebí“.
„Ano, drazí synové,“ přerušil jej papež, „o tom není po
chybnosti. Ostatně nejedná se tak o vás, jako o vaše-následovníky
a_náslupce. Neboť o vaší horlivosti u odhodlanosti jsem zcela
přesvědčen a vím, že chcete s trpělivostí a_odevzdaností do vůle
Boží snášeti všechny obtíže života, jejž jste si vyvolili. Než po
mněte, zda-li budou s tím také spokojeni ti, kdož se k vám
přidruži. Nemyslíte, že se jim bude takový život zdáti příliš pří
sným? Přirozenost lidská jest křehká a nestálá. Proto, drazí synové,
již k vůlí vašemu budoucímu dorostu nemám odvahy schváliti
tento váš přísný a tuhý způsob života“.
Podobně jako papež vyjádřili se i někteří kardinálové, po
ukazujice na to, že, co tito mužové zamýšlejí, jest nad sily lidské.
Tu však v rozhodné chvíli, kdy již již se zdálo, že žádost Franti
škova bude zamítnuta, vystoupil kardinal Jan Kolonna.
„Svatý Otče a moji drazí bratří,“ počal mluviti, „upozorňuji
vás na to, že zamítneme-lí žádost tohoto prostičkého a chudičkého
muže z toho důvodu, že se nám zdá neobyčejnou a nevyplnitelnou,
mějme se na pozoru, bychom tím nejednali proti svatému evangeliu.
Ba věru, stalo by se tak, kdybychom prohlásili, že život tohoto
muže dle rad svatého evangelia zařízený, jest tak přísný a ne
snesitelný, že jej nemožno schválili. Kdo však by se z nás opo
vážil tvrditi, že evangelická dokonalost a život s ni souhlasící jest
něčím zcela novým, nemožným ano dokonce i nesmyslným, rouhal
by se zajisté samému Ježíši Kristu, původci pravdy. Neboť ten
pravil k mládenci ve sv. evangeliu: „Chceš-li dokonalým býti,
jdi, prodej všechno co máš a rozdej chudým a budeš míti poklad
v nebi; a pojď a následuj mne“. Proto dovoluji si vás všechny
ještě jednou prosili jménem tohoto chudičkého muže, jenž chce
žíti se svou duchovní rodinou dle rad sv. evangelia, vyplňte jeho

'
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žádost a ty, sv. Otče, prosím, potvrď jeho řeholi sestavenou dle
svatého evangelia“.
Tato rázná & jadrná slova na slovo vzatého kardinála. jehož
si všickni vážili pro jeho věhlas a zkušenost a jehož moudrými
radami se sám Innocenc lll. řídil v nejedné záležitosti, učinila
mocný dojem na celé shromáždění ani papeže nevyjímaje. V roz
sáhlé dvorauě nastalo ticho. Každý hleděl zaraženě před sebe.
Nikdo se neodvážil vystoupiti proti tvrzení kardinála Jana, neboť
každý uznával pádnost a pravdivost jeho vývodů a důvodů: všichni
se totiž přesvědčili o tom, že řehole, o jejíž potvrzeni tito mužové
žádají, spočívá ve všech podstatných bodech na výrocích svatého
evangelia.
Konečně sám Innocenc uznal za dobré jednání ukončili.
„Milý synu,“ pravil obraceje se k Františkovi. „bud ujištěn, že
nechci ani já ani moji kardinálové býti tobě na překážku v životě
dle rad svatého evangelia. Než poněvadž ta věc jest nesmírné
důležitosti, nechci “se ukvapili. Chci o ní přemýšleti, zatím jdi
a modlí se k Bohu, by nám ukázal nějakým způsobem svou vůli.
Po několika dnech se ke mně dostav opět, oznámím ti. jak jsem
se. rozhodnul. Když seznam. že to, oč zadáš, jest vůlí Boží, s nej
větší ochotou vše vyplním.') Po těch slovech jej ajeho společníky
co nejlaskavěji propustil, dodávaje jim mysli, by pevně doufali,
že snad jejich žádost bude přece příznivě vyřízena.
Mysl výborného papeže od" té chvíle, kdy seznal žádost
Františka a jeho soudruhů, byla zaujata úvahami, je-li vhodno
při stávajících již v církvi tolika řádech zřizovati řád nový a
k tomu ještě takový, jehož členové by žili v naprosté chudobě?
Vždyťnebylo poprvé, že se nabízela svaté Stolicí oprava vcírkvi
na základě chudoby na př. od Petra Valda a jeho stoupenců za
papežů Alexandra III. r. 1179 a Lucia III. r. 1184-31)Ovšem po

zoroval svatý Otec patrný rozdíl mezi dilem těch lžireformatorů
církve a mezi dílem Františka a jeho duchovní družinyf') Viděl
zcela jasně, že dílo Františkovo od jeho obraceni počínaje, jest
dílem milosti Boží, přece však váhal s jeho potvrzením, doufaje,
že Bůh jistě dá nějakým způsobem na jevo svou vůli v této věci
') Tres socii n. 48. násled.; ll. Celan. str. BO.; Legenda major
str. 29. násled.; Bernard a Bessal. c. str. 674. Srovnej AA. SS. Comment.
n. 237 násled.
') Kryštůfek ]. c. str. 362.
') Srovnej důkladný článek P. Beissela S. ]. v cStímmen aus Maria
Lacina, svazek XXXIII., str. 6. násled.

165

buď jemu nebo Františkovi. Že se ve svém očekáváni nezklamal,
hned uvidíme.
Jakmile se vrátil z papežského paláce, oddal se František
se svými soudruhy modlitbě; vroucně prosili Boha, by jim oznámil
svou vůli)) Uplynulo několik dní a ještě neměli od Boha určité
odpovědi. Než týž Bůh, jenž hned od počátku vedl svého služebníka
Františka, ani tentokráte nenechal nevyslyšenou jeho prosbu.
Jednoho dne mu oznámil svou vůli a také papeže Innocence po
vzbudil zvláštním viděním k tomu, že se cítil nakloněna vyplniti,
oč byl žádán.
Viděl totiž ve. snách, jak basilika lateranská se již již počíná
bořili, jak stěny její pukají a jak jest blízka svému pádu. Tu
však spatřil chudě oděného muže, an přibíhá a vlastníma rukama
podepírá bořící se budovu a jí zachraňuje. Pozoruje blíže sta
tečného muže, poznal v něm Františka. Když potom uvažoval
význam snu. o němž nepochyboval, že pochází od Boha, zvolal
sám u sebe: „Ano, ten chudičký muž bude jak příkladem, tak
i apoštolským slovem podporovati církev Boží. Již nechci váhati
vyplniti jeho žádost, kéž by jen brzy přišel“.")
Poněvadž, jak jsem pravil, i Františkovi byla zjevena vůle
Boží, dostavil se hned následujícího dne se svými soudruhy
k papeži. „Svatý Otče,“ pravil pokorně, „Bůh mi dal na jevo
svou vůli v tomto podobenství“:
„V pustině žila velmi krásná, ale při tom nad míru chudičká
divka, ku kteréž zahořel láskou jakýsi bohatý a mocný král, jsa
unesen jeji sličností. Po krátkém čase ji pojal za manželku; než
z ohledů na své příbuzenstva nevzal ji do svého paláce. nýbrž
nechal ji v pusté krajině žití ina dále. Čas od času ji navštěvoval
& u ní vždy několik dní setrval. Měl s ní také několik synů, jež
jeho manželka co nejpečlivěji vychovávala. Jednoho dne zavolavši
ona všechny své syny, pravila k nim: „Milé děti, nestyďte se za
to, že jste tak chudými, nebot vězte, že jste dětmi mocného
krále, jejž jste již tak dávno neviděli. Proto jděte nyní k svému
královskému otci, af. on se postará o vaše další vzdělání a vy
chováni, jehož bych vám v této pustině dáti nemohla“. Posle
chnuvše matky, brali se synové, vedeni nejstarším bratrem, do
královského města a žádali býti předpuštěni před krále. Než ten,
když mu byli předvedeni, jich hned nepoznal, nebot jich, zaměstnán
.) Il. Celan. [. c. Srovnej Legenda major str. 30.
') Tres socii n. 51; II. Celan. str. 32., Legenda major str. 31.
Srovnej AA. SS. Comment. u. 241 násled.
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jsa neustále věcmi válečnými, již dlouhá léta neviděl. Tázal se
jich kdojsou &odkud by byli. Když mu sdělili, že jsou dětmi chudě
ženy dlící na poušti a mocného krále, tu poznal v nich své vlastní
děti. „Buďte mi vítány, milované děti,' zvolal, „již jsem velice
po vás toužil. Nebojte se, uznávám vás za své syny. Chovám-li
u stolu svého cizí lidi, jak mohl bych vás odstrčití, své zákonité

dítky“.')
„Svatý Otce,“ pokračoval František, „tím mocným králem,
jak mi Bůh zjevil, jest Pán náš Ježíš Kristus. Onou stičnou dívkou

jest svatá chudoba, jež ode všech opovrhovánaanenáviděna byla
na světě jako na poušti. Když však Král králů sestoupil na zem,
zamiloval si ji a pojal ji za choť, jež pak mu porodila mnoho
ditek. Těmito dětmi jsou: sv. apoštolé, poustevníci, řeholníci a
mnoho jiných, kteří zcela dobrovolně vyvolili si sv. chudobu.
Jejich dobrá matka poslala je k jejich Otci, Králi nebeskému,
ozdobené drahokamy sv. chudoby, poslušnosti a pokory. Ten
veliký Král přijal je laskavě a slíbil jim, že se o ně postará, řka
k nim: „Já, jenž dávám slunci vycházeti nad spravedlivými ane
spravedlívými & živím a obohacuji pohany i kacíře, tím spíše se
postarám o vás a všechny ostatní syny, jež budu ještě míti se
svou milovanou choti, svatou chudobou“.
„K tomu Božskému Králi, svatý Otče, posílá jeho manželka
i tyto syny, jež před sebou vidíš, kteří nejsou jistě méně hodnými
svých předchůdců. Nejsou dětmi nezvedenými, nejsou zbaveni
krásy svého otce i matky, vyznávajíce svatou chudobu. Není se
tedy obávati, že by snad zemřeli hladem, poněvadž jsou dětmi
nesmrtelného Krále & jeho dědici., Poněvadž pocházejí z chudičké
matky mocí Ducha svatého dle příkladu Ježíše Krista, budou ži—
veny duchem sv. chudoby. Slibuje-li nebeský Král těm, kteří jej
následují, království nebeské, oc spíše můžeme doufali my, že
nám udělí to, čeho neodepírá dobrým i zlým?“)
Když František skončil, bylo znáti na všech přítomných
úžas & podivení. Všichni hleděli udiveně a s jakousi úctou na
něj, všichni i sám Innocenc byli přesvědčeni, že nemluvil ze sebe,
nýbrž že sám Ježíš Kristus mluvil k nim ústy svého věrného slu
žebníkai') Proto také všichni byli hluboce dojati. Chvíli panovalo
') II. Celan. str. 30. Srovnej Tres socii n. 50. Legenda major str. 30.
') Wadding l. e. a. 1210. n. XII. Srovnej : Tres socií n. 51 ; Il. Celan
str. 32.; Legenda major str. 30.
') Tres socíi [. c.; II. Celan. [. c.; Legenda major str. 31. — Srovnej
AA. SS. Comment. n. 238 násled.
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ticho, jež konečné sám papež přerušil. „Milé děti,“ pravil vlídně
k Františkovi & jeho soudruhům, „nyní vidíme zcela patrně, že
dílo, jež jste započali, jest dílem Božím. Nabyli jsme tudiž pře
svědčení, že si Bůh přeje, bychom je schválili a tím jaksi na čelo
vtiskli mu církevní známku. Nuže tedy, drazí bratři, vyplňují vaši

pokornoužádost: potvrzuji

a schvalují jakožto

námě

stek Ježíše Krista váš život dle rad a pokynů sva
tého evangelia a vámi předloženou řeholi. Žijte
dle ni nejen vy, ale i vaši budoucí. JdětesPánem Bohem
a hlásejte všemu světu pokání, jak vás Bůh osvítí. Až pak Vše
mohoucí, jak pevně za to mám, rozmnoží váš počet a mnoho
dobrého způsobí mezi lidem, s radostí mně to oznamte. Buďte
ujištění, že ve mně najdete vždy příznivce a že vám pak udělím
mnoho milosti a výsad, jež vám budou užitečnými“.')
Vida nyní rázem splněny všechny své naděje, padl Franti
šek a s ním zároveň všech jeho jedenácte synů před papežem
na kolena, slibujíce jemu a všem jeho nástupcům poslušnost
a uctivost a zavazujíce se před ním též druhými dvěma sliby,
totiž chudobou a čistotou, jak jménem svým, tak i všech svých
budoucich společníků. František pak ještě zvláště složil v ruce
sv. Otce ty tři základní sliby, načež jej lnnocenc ustanovil nej
vyšším představeným nově založeného řádu. Jemu musilo pak
všech jedenácte jeho společníků slíbiti u jeho a všech kardinálů
přitomnosti poslušnost a zároveň se zavázati, že nebudou nikdy
ničeho podnikali bez jeho a jeho nástupců svolení.“) Bylo to

dne 16. dubna

roku

1209. Památný to zajisté den v dějinách

řádu bratří Menších, neboť v ten den byl nejen ústně schválen
papežskou Stolicí řád „bratří Menších'“, nýbrž v ten den složil
František a všech jeho jedenácle synů jménem celého budoucího
řádu řeholní sliby v ruce papeže lnnocencef')
Podčkovavšc se co nejpokornčjí svatému Otci za prokáza
nou mílost, spěchalo našich dvanácl nových řeholníků se svým
dobrodincem kardinálem Kolonnou do jeho paláce. František měl
sice v úmyslu hned po schválení své řehole odejítí z Říma; než
') Tres socii n. 52; II. Celan. !. c.; Legenda major I. c. — Srovnej
!. Celan. str. 62.

') Tres socii I. c.
8) Viz L' Oriente seraííco I. c. str. 299 násled. — Ten den osla—

vuje celá seraíická rodina, obnovujíc své řeholní sliby. Papež Klement
XIII. udělil (dne 30. března 1736) na ten'deu plnomocné odpustky
všem synům sv. Františka, kteří by obnovovali bud' soukromě nebo
společně své řeholní sliby.
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opatrný kardinál jej přemluvil, by zůstal u něho se svými sou
druhy ještě několik dní; byltě přesvědčen, že budou míti po
třebí ještě mnohých pokynů a rad, jak by si měli pro budoucnost
počínali. Mimo to uznal za vhodné, by jak František, tak i jeho
společníci přijali alespoň církevní tonsuru a tím vřaděni byli
mezi osoby církevní. Tonsuru, jak se zdá, jim udělil jejich vlastní
biskup Guido, jenž v té době dosud dlel v Římě.')
Tak bylo všech těchto dvanácte apoštolských mužů vřaděno
mezi pracovníky na viníci Páně v církvi svaté, jichž věru tato
nevěsta měla největší měrou zapotřebí. Bůh shlédl s nebes na
její potřeby, dobře viděl rozčeřeně vlny, po nichž byla zmítána
lodička Petrova a proto ji poslal na pomoc nový řád, založený
sv. Františkem & zbudovaný na sv. chudobě. Tento řád, hlavně
jeho chudoba měl býti zbraní proti falešným „chudým z Lyonu",
kteří strojili zkázu církvi. Měl býti zároven vhodným prostředkem
k obnově kázně a dobrého mravu v církvi. Měl býti zářícím ma
jákem na skále Kristově, aby celé církvi svítil svými ctnostmi,
svým dobrým příkladem, svou svatosti, svými hrdinnými činy
a pomáhal ji v její nesmrtelném díle — totiž v zachraňování
nesmrtelných duší, krví Ježíše Krista vykoupených. A tážeme se:
Dostál řád všem nadějím, jež byly v něj kladeny? Na tu otázku
nejkrásnější a nejpřesvědčívější odpověď podávají dějiny církevní
vůbec a dějiny řádu serafickěho zvláště. Řád sv. Františka plnil
vždy a plní až dosud svůj úkol, jejž mu vyměřila sama církev
svatá. V následujícím líčení života našeho milého světce uvidíme
alespon, jak on a jeho vzmáhající se řád vyplnil ten svůj vzne
šený úkol.

') Tres socíi n. 52. Srovnej Legenda major str. 31. — Kronikář
Wadding (L. c. a. 1210. n. XVI.) uvádí, že František při té příležitosti
obdržel vyšší svěcení a sice jáhenství, kdežto ostatní jeho společníci

jen tonsuru. Týž náhled po něm opakovalo více životopisců sv. Fran
tiška (na př. P. Candide Chalippe a j.). Náhled ten však, jak z výše u
vedených pramenů patrno, nezakládá se na pravdě. Svatý František byl
sice jáhnem, ale svěcení k tomu obdržel později. O tom ještě nížeji se
zmíním. Srovnej: AA. SS. Comment. n. 518 násled.

Část třetí.

Soukromý život rodiny serafické.
1209— 1211.

Kapitolu čtrnáctá.

HA CESTĚ z ŘÍHA.
1209.

ida František, že všechna jeho přání, jeho tužby jsou
splněny, zdržel se již jen na krátko v Římě, prijímaje
s vděčným srdcem otcovské rady a pokyny,jichž se mu do
stávalo od nového dobrodince jeho řádu, od kardinálu Jana Ko
lonny. Po několika dnech chystal se pak se svými milovanými
syny k odchodu. Loučení jejich s tímto hodnostářem bylo velmi
srdečné; nebot vznešený kníže církevní poznav dokonale Fran
tiška & jeho soudruhy, tak si je zamiloval, že mu bylo těžko od
nich se odloučití. Poněvadž však uznával, jaký vznešený úkol
čeká na ně na vinici Páně, nezdržoval jich, prose jen, by ho
byli pamětlivi ve svých modlitbách. Pokorně odmítal všechny
díky, jež mu vzdávat František za laskavou přímluvu a pomoc,
poukazuje na to, že, co učinil, bylo jeho povinností.
Opustivše palác svého příznivce, odebrali se ještě ke hrobům.
sv. knížat apoštolských, jednak aby Bohu poděkovali za všechna
jím až dosud prokázaná dobrodiní, jednak také, by si tam na
svatých knížatech apoštolských, na sv. Petru a Pavlu, vyprosili
potřebnou sílu a pomoc k jich hodnému následováni. Na to plni
sladké útěchy a vznešených nadějí pro budoucnost opustili staro
slavný Řím, ubírajíce se do své otčiny.')
') I. Celan. str. 62. Srovnej Tres socii n. 52.
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Costa jim rychle ubihala za bohumilých rozmluv, modliteb
a svatých rozjímání. Rozmlouvali hlavně o událostech právě pro
žitých dnů, o šťastném setkání s biskupem Guidonem, o laska
vostí kardinála Jana, 0 dobrotivostí papeže Innocence III., 0 vý
znamu toho, že jsou přivtěleni k cirkvi svaté a duchovenstvu
vůbec. Ve všem tom viděti zcela patrně prst Božské prozřetelnosti,
jež o ně tak pečuje. Také budoucnost zaměstnávala jejich mysl.
Rozmlouvalí mezi sebou hlavně o tom, jak by mohli nejlépe za
chovávatí svou řeholi, papežem schválenou. Též si vzájemně sli
bovali, že budou vždy a všude tak žíti, jak se sluší na řádné
řeholníky, by byli lidu dobrým příkladem. ')
Za těchto zbožných cvičení vedla je cesta. nudnou a pustou
pláni zvanou „Campagna romana“, jež pro své nezdravé pod
nebí jest skrovné obydlena. Jarní slunce vysílalo na naše pout
níky žhavé paprsky, tak že s jejich čel jen se řinul pot. Také
palčivá žízeň svírala jejich hrdla. Než nevšímalí si obtíží, kterým
již dávno uvykli. Statně kráčelí po silnici, jež se v nevelké vzdá
lenosti vine podél řeky Tibery. Brzo spalřilí po levé straně vy
pínati se zubovitý vrch hory Sorakte, jež mlhou obestřena, zdála
se jim výš a výše vystupovati, až téměř do nekonečna. Po pravé
straně prachem pokryté silnice, po níž se ubiralí, rozprostíraly
se jednotvárné horské řetězy s rozsáhlými pastvinami, obklope
nými křovínami, jež však za letní doby bývají uschlé a vyprahlé.
Krajina, kterou se ubirali, jest dosti pustá Marně se snaží
oko cestujícího spatřiti příbytek lidský, nebo alespoň strom,
marně touží znavené údy po občerstvujícim odpočinku. Tu a tam
se sice objeví na této pláni opuštěná, polozbořená chatrč, nebo
zřícenina, jež však znavenému poutníku poskytují jen skrovněho
úkrytu před ohnivými šípy slunečními. Na dalekém obzoru pak
se zdvihají mocní velikánové horští, jež jako obrovské nedo
stupné hradby se snaží cestujícího zdržeti v jeho další cestě.
Můžeme si tedy představiti, co cestující v této krajině za
parného dne zakusi, zvláště nezaopatřil-li se řádně na svou
cestu, tak jako našich dvanácte bratří, kteří s sebou na cestu
nevzali žádných zásob, žádného občerstvení, doufajíce a důvěřu
jice v pomoc Boží . . . .

Slunce se již počalo chýliti k západu a nikde dosud nebylo
se jím občerstviti. Již se sotva vlekli únavou, parnem, hladem
a žízní, trápení jsouce jemným silničním prachem, jenž při ka
ždém kroku chodce se zdvihá, zahaluje jej celého a vysušuje

')L.c.
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žízní bez toho vyprahlá ústa. Konečně po namáhavém denním
pochodu byli nuceni se zastaviti na místě zcela pustém a lidu
prázdném, aby tam přenocovali. Palčivou žízen uhasili sice vodou
z praménku, vytékajícího ze země, nedaleko místa, kde odpoči
vali, ale krutý hlad neměli čím ukojiti. Než přece doufali více
než kdy jindy, že Bůh, jenž se tak pečlivě stará i o nejmenšího
živočicha, ijim v jejich bídě pomůže. A pevná důvěra v Boha,
— tak jako dosud nikoho — jich nesklamala.
Pojednou totiž objevil se před nimi zcela neznámý muž
s chlebem v ruce, jejž položiv před ně, zmizel. Pozorujice ten
nový, zřejmý důkaz nevystihlé dobroty Boží, padli na zem děku
jice se slzami v očích Tomu, jenž jim v jejich nouzi pomohl.
Pak s vděčností a uctivostí posilnilí se pokrmem, o němž nepo
chybovali, že jim ho poslal sám Bůh. Událost ta je ještě více u—
tvrdila v pevném předsevzetí, zachovávali vždy co nejbedlivěji
svatou chudobu, kterou si vyvolili.')
Věru jest se obdivovali nezlomné důvěře v pomoc Boží,
s jakou se shledáváme u Františka a jeho bratři! Jak se mnohý
z nás musí zaslyděti pomyšlenim, že jakmile nouze zaklepe na
naše dvéře, již se stáváme malomyslnými, mrzutými a netrpěli
vými, jakoby Bůh nebyl naším dobrým Otcem. jenž nad námi
bdí a o nás se stará. A přece můžeme býti pevně o tom
ujištění, že nám Bůh zcela jistě pomůže v naší nouzi a bídě, když
se ho nespustime. On nám pomoci může ve všech okolnostech
života i bez viditelných zázraků, prostřednictvím jiných lidí, nebo
použitím zákonů přírody, jež vykonávají, co Bůh chce. Bůh již
napřed ví, co by těm. kteří Jej miluji, mohlo prospěti, a kde by
nepostačovala přirozená cesta k odpomoženi naší bídě, tu zajisté
Bůh pomůže i zázračným způsobem. Proto jest důkazem malé
víry, když člověk v bídě a neštěstí se oddává zoufalství a nářku,
zapomínaje na prozřetelnost Boží. Kdo však v Boha pevně dů
věřuje, kdo vždy činí to, co Bůh chce a ve všem se snaží plnili
Jeho svatou vůli, ten se opravdu nemá čeho obávali! Bůh vezme
na sebe jeho starosti, odpomůže jeho bídě. Pokud svět stoji,
nebylo a nebude člověka. jenž by, Bohu slouže a v Něj důvč
řuje, byl zahanbenl
Druhého dne z rána vydalo se našich dvanácte poutníků na
další cestu, i došli toho dne až k Ortě, městečku při vtoku řeky
Nery do Tibery, v půvabném údoli, jemuž vévodí hora Cimino.
') [. Celan. str. 64; Legenda major str. 32 násled. Srovnej AA.
SS. Comment. n. 248.
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V té půvabné krajině odhodlal se František zůstati se svými
syny několik dní, jichž použiti chtěli k svému zotavení tělesnému
i duchovnímu. Než neusadil se s nimi v městečku samém, nýbrž
na opuštěném místě blíže Otricoli.') Tu prostíralo se Opuštěné
staré pohřebiště, ležící na hlavní silnici mezi Římem & Spoleto,
asi půl druhé hodiny od Orte, jež se zdálo všem k odpočinku
jako stvořené.
Usadivše se v opuštěných hrobkách a zděných hrobech,
trávili větší část dne na modlitbách a svatých rozjimáních. O vý
živu všech pečovalo několik bratří, kteří vycházeli každodenně
do nedalekého města Orte a okolí, prosice za almužnu jak pro
sebe tak i pro své spolubratry. Ovšem almužny, jichž se jim od
lidi dostávalo, byly jen skrovné, než přece dostačovaly našim
přátelům a milovníkům sv. chudoby; ano nejednou se také stalo,
že i z těch skrovných vyžebraných pokrmů ještě jim něco zbylo
na druhý den?)
Asi po čtrnácti dnech pokračoval František se svou rodinou
v cestě směrem k údolí spoletskému. Ubírali se údolím řeky
Nery, jehož krása & svěžest občerslvuje oko pocestného. Jaký to
rozdíl mezi tímto údolím s jeho zelení a svěžestí a zasmušilou
a jednotvárnou rovinou římskou! Šumíc spěchá řeka Nera přes
oblázky a skaliska. aby spojila vody své s vodami řeky Tibery.
Jako se cítí cestovatel z Říma do Otricoli zcela osamocen, tak
zase naopak nyní jásá a plesá jeho srdce při pohledu na tuto
úrodnou a milou krajinku.
Kráčejice luznými i žirnými těmi krajinami, zabývali se naši
bratří cestou _olázkou velmi důležitou: totiž, co by bylo výho—
dnější usaditi se mezi věřícími ve městech a vesnicích a tu pů
sobiti, či přebývati na místech osamělých po způsobu poustevníků
a odtud teprv vycházeli na lov nesmrtelných duši. Náhledy bratří
o tom se nesrovnávaly; většina však měla zato, že nejlépe bude,
když budou přebývati na osamělých místech. poněvadž i Ježíš
Kristus miloval samotu a odtud pak vycházel mezi lid. K tomu
náhledu se též klonil František, neboť nahlížel, že by jim spo—
lečnost lidi, kdyby sidlelí v městech nebo vesnicích. neprospivala,
ano snad i mnohému z nich škodlivou býti mohla. Poněvadž byl
') [. Celan. str. 64. — Staré Otriculum, kde se až podnes nalézá
mnoho starožitných památek a kde za časů Františka bylo mnoho
elrnských hrobů, z nichž některé až podnes poskytují úkrytu v čas ne
pohody. Srovnej Sabatier [. c. str. 85.
') [. Celan. ]. c.
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navykl v pochybnostech utíkati se o radu k Bohu, vzal i tento
kráte útočiště k modlitbě, prose Boha, by' mu vnuknul. jakým
způsobem by mohli věřícím nejlépe prospěli. A hle, Bůh mu
zjevil, že nejlépe bude, budou-li přebývati blíže obydlí lidských
a takto svým dobrým příkladem zářili svému okolí. Seznav vůli
Boží, sdělil jí se .svými bratřími, kteří se jí též s radostí podrobili,
slibujíce svému duchovnímu vůdci, že půjdou za ním a tam se
usadí, kde jim přebývati rozkáže, hy nežili jen sobě samým, ale
i jiným lidem. ')
Vrátivše se do milované otčiny, usadili se opět v chatrči
v Rivotorto, kde již bydleli dříve před svou cestou do ŘimaJ')
Clmtrč tato polozbořená a nepříliš prostorná vystavěna byla, jak
jsem již výše podotknul nedaleko osady malomocných, nedaleko
místa, kde od silnice vedoucí z Foligno do Perugia odbočovala
cesta do Assisi. Krajina tamní slula Rivotorto od hadovitě vinoucí
se řícky poblíž chatrče.3) Ovšem polozbořený domek byl pro
dvanáct lidí zhola nedostatečný a nepohodlný; než to naše apo
štolské muže nezarmucovalo, naopak radovali se z toho nepohodlí
uvažujíce, že se tim podobnějšími stávají svému Božskému Spa
siteli, jenž spočinul v chudičkém chléve na drsných, nepohodlných
jeslich. „Rozmili bratři,“ těšil je František, nehledte na to, že
tento náš příbytek jest tak chudý a nedostatečný, neboť věřte
mi, snáze se lze dostati do nebe z chudé chatrče, nežli z nádher

ného paláce'h')
Prohlédaje k nedostatku volné prostory, napsal František
jména bratři uhlem na trámu u stropu, tak že každý měl své
místo vykázané tam, kde se spatřovalo na trámu jeho jméno.
Tím uspořádáním chtěl nejen zabrániti nedorozuměním mezi svými
duchovními syny, nýbrž chtěl se jim postarati o jakési pohodlí,
by totiž druh druhu nepřekážel při modlitbách, rozjímání nebo
') l. Celan. str. 66. Srovnej Legenda major str.-33.
') I. Celan. str. 76. Srovnej Tres socii n. 55; Legenda majorl. c.;
Wadding !. c. an. 1210. n. XXIII.
') Sabatier [. c. str. 87. násled. — Poloha oněch míst má za ny
nější doby jinou tvářnost, nežli za časů sv. Františka. Potoky a bystHny
řitícl se s boků hory Subasio byly svedeny za příčinou zavlažování rolí
do polních vodovodů a kanálů, tak že za naší doby nespatříš již říčky
blíže bývalé osady malomocných u Assisi, blíže Rivotorto. Srovnej výše
citovaný zajímavý článek téhož Pavla Sabau'era (Dissertazione sul primo

luogo abitato dai Frati).
') L Celan. 1. c. Srovnej Tres socii 1. c.
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konání rozličných bohulibých prací.') V té tak nepohodlné a chu
dičké chýši strávila naše serafická rodina nejšťastnější dny: dny
duchovního klidu a sebranosti, dny nejdůvěrnějšlho obcování a
styku s Bohem. Přibýtek poskytoval jí sice skrovné ochrany proti
dešti u slunci, nicméně jeho obyvatelé se cítili spokojenými, šťa
stnými a veselými. S podivuhodnou trpělivosti snášelijstrádání
& bídu a nikdy z jejich úst nezaznělo ani jediné slovíčko nářku
nebo nespokojenosti. Byliťjiž tehda a jsou až dosud světu svě
dectvím, že bohatství a poklady, nádherné paláce avýnosné domy
samy o sobě nečiní člověka šťastným, bn že i v chudobě a strádání
může se člověk cítiti blaženým. Pokoj srdce a láska k Bohu jsou
kouzelným proutkem, jímž člověk se vždy cítí šťastným a spoko
jeným ať ve šlěsti či v neštěstí, v bohatství či v bídě. Ne každý
chudák jest nešťastným jedině z té příčiny, že jest chud, jako
ne každý bohatec jest již proto šťasten, že jest bohat; bázeň
Boží a čisté srdce činí bohatce i chudáka opravdu šťastným a
spokojeným. Povšechně bychom mohli říci, že nelze nalézti méně
nešťastných lidi v chatrčích nežli šťastných lidí v palácích, ježto
v oněch více než v těchto se dbá na bázeň Boží a pravou zbožnost.
Bohužel za našich dnů již i chudina na mnoze jest připravena
o svaté náboženství a tím chýše chuďasa přestává býti sídlem
tichého štěstí a spokojenosti. Věru, toť největší zločin, jaký mohl
býti spáchán proti zubožené chudiněl Neboť chuďas, jemuž ze
srdce vyrvána svatá víra, náboženství, jest pak dvojnásobně chud
a nešťasten. Běda, třikráte běda těm, kteří, ať již vlastním pří
kladem, slovem či pérem rvou ze srdce lidu ten drahocenný
poklad a tim jej uvrhují do záhuby. Jakou zodpovědnost budou
míti tací svůdcové lidu na soudě před nanejvýš spravedlivým

Bohem!“)

,. ',W

'| I. Celan. str. 78. Srovnej Tres socii n. 55; Bernard a Bessa I.
c. str. 669. — Obydlí, jež se až dosud ukazuje v kostele zvaném cv Rivo
torton, nezdá se dle popisu nejstarších životopisců sv. Františka býti
onou chatrči. Neboť obydlí to obsahuje kapličku a dvě celly, nad nimiž
byl r. 1640 zbudován kostel, jenž po zemětřesení r. 1853 byl pak opraven
a jest až do dnes zachován. (Viz Ermini ((Guida etc.» str. 35. násled.)
Kaplička sama jest tak prostorná, že v ní může klečeti pohodlně 20
osob, celý domek pak mčří v délce 9 m 42 cm a v šířce 5 m 83 cm.

Z toho patrno, že toto obydlí nemohlo býti přibytkem Františka ajeho
jedenácti synů, neboť není tak úzké a nepohodlné jak di staří životo
piscové a mimo to jest tam kaple, kdežto seraiická rodina u Rivotorto
v bezprostřední blízkosti své chatrče neměla kaple. Srovnej (Dissertazione
etc.) |. c. str. 314. násled.
') Christen 1. c. str. 67.

177

Kapitola patnáctá.

žwor

BRATŘÍmenšícn v RlVOCORCO.
1209 -— 1211.

odobně jako příbytek serafické rodiny v Rivotorto byl
chudičký, nepohodlný a nedostatečný, taki život, jaký
tam vedla, byl přísnýaplný sebezapírání. Ačkoliv se sna
žili obživiti se prací, by nebyli stále lidem na obtíž, přece jim často
kráte bylo žíti z almužen. Almužny byly někdy velice skrovné, tak že
nejednou bylo jim trpětí hlad. Velmi často nemajíce chleba k zahnání
hladu, spokojovalí se s plodinami polními, jichž sobě s velikou
námahou po Assisi a okolí vyžebrali.') Podobali se jaksi za živa
pohřbeným; rozdíl záležel v tom, že sobě hrob ten vyvolilí zcela
dobrovolně a z lásky k Bohua že se v něm cítili štastnými, kdežto
za živa pohřbený, jen násilím přinucen do hrobu a jest v něm
neštasten až k zoufalství.
Přední posilou a útěchou našich milých bratří v Rivotorto
byla modlitba, již denně věnovali několik hodin. Ta je sílila, ta
jim činila lahodnými a snesitelnými všechny obtíže, nepohodlí,
nedostatek a bidu, jež jim bylo snášeti zejména za doby zimní.
František pěstoval se zvláštní péči a s neobyčejným výsledkem
u svých synů ducha modlitby a lásky ke všemu, co směřuje
k Bohu. Jako kdysi sv. apoštolové volali k svému milovanému
Mistru: „Pane, nauč nás modliti se!“ tak i on učil své bratry
modlitbě, jak ústní, tak rozjímavé. Jako modlitbu ústní jim do
poručil modlitbu Páně „Otče nášl“; modlitba to nejkrásnější a
nejlepší, poněvadž nás jí naučil sám Pán Ježiš. Aby poučil své
bratry, jak by s pravým užitkem tuto krásnou modlitbu měli ko
nati, sestavil překrásný výklad té modlitby, jejž se pak vždy
modlívali buď'společně nebo soukromně. Překrásný výklad ten
bohudiky se nám zachoval; jest to drahocenná památka na sv.
_Patriarchu a proto jej v doslovném překladů) podávám:
„Otče náš nejblaženější & nejsvětější, Stvořiteli náš, Vyku
piteli nás a Utěšiteli náš. Jenž jsi na nebesich mezi andělya sva—
tými, osvěcuje je k poznání Sebe, poněvadž Ty. Pane, jsi světlo,
rozplameňuje je k Své lásce Božské, poněvadž Ty, pane, lásko
v nich bydlíš & naplňujes je blaženosti, poněvadž Ty, Pane, jsi
') I. Celan. str. 76., Tres soéii [. c.; Legenda major str. 33.
') Opuscula S. Francisci tom. 1. str. 33.
12

178

nejvyšší dobro a věčné dobro, od něhož pochází všeliké dobro
a bez něhož není žádného dobra. Posvět se jméno Tvé! Budiž
v nás oslavena známost o Tobě, bychom poznávali jak veliká
jest šířka Tvých dobrodiní, délka Tvých slibů, výše velebnosti
a hloubka soudů. Přijď království Tvé! Bys vnás vládl svou mi
tváří v tvář patřiti, Tebe dokonale milovati, v Tvé společnosti
se těšili a Tebe na věky požívali. Buď vůle Tvá jako v nebi tak
i na zemi. Bychom Tebe milovali z celého srdce. na Tebe stále
myslíce. po Tobě z celé duše toužíce, řídili k Tobě z celé mysli
své všechny své úmysly, hledali ve všem Tvou čest a všemožně
vynakládali všechny své síly a mohutnosti jen k službě Tvé lásky
a k ničemu jinému. Bychom milovali bližní jako sebe samí,
každého povzbuzovali k milování Tebe. radujíce se jak z dobra
vlastniho tak i cizího. v protívenství majíce soustrast a nikoho
neurážejice. Chléb náš vezdejší. totiž milovaného Syna Svého
našeho Ježíše Krista, dejž nám dnes na památku a pochopení
a uctění té lásky, již měl k nám a toho, co k nám mluvil. co
činil & trpěl. Odpust nám naše viny! Pro neskončené Své mi
losrdenství a velikost utrpení milovaného Syna Svého Pána na
šeho Ježíše Krista a pro zásluhy a přímluvu nejblahoslavenější
Panny Marie a všech Tvých vyvolených. Jakož i my odpouštime
našim vinníkům. A v čem nedostatečně odpoušlime, to nám Pane
odpustiž úplně, bychom k vůli Tobě nepřátely své opravdu mi
lovali a za ně u Tebe se laskavě přimlouvali, nikomu zlé zlým
neodpláceli a všem k vůli Tobě se snažili prospéti. A neuvod'
nás v pokušení tajné i zjevné, náhlé i trvající. Ale zbav nás
zlého minulého, přítomného i budoucího. Amen, dobrovolně
a zdarma“.

Té překrásné modlitbě vyučil František své syny a uložil
jim, aby se ji častěji za den modlivali. Poněvadž neznali ještě
církevních hodinek, doporučoval jim, aby se za každou církevní
hodinku') modlili třikráte onu modlitbu; jenom když byli při
tomni mši svaté, zůstaveno jim na vůli, chtějí-li vykonali ty mo
dlitby či nic?) Jako pečlivý vůdce vycházel toliž od moudré
zásady, že se k pobožnosti nikdo nemá“ nutiti; jeho nejvřelejším
přáním bylo, by se jeho synové samiv této ctnosti cvičilia proto
') Církevní hodinky jsou jak známo: Matutinum (jilřnl), Laudes
(Chvály), Prima (První t. j. hodina), Tertia (Třetí), Sexta (Šestá), Nona
(Devátá), Vesperae (Nešpory) & Completorium (Doplněk).
") Chron. XXIV general. str. 4.
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jim vtom předcházel dobrým příkladem. Vedle oné modlitby
„Otčenáše“ doporučoval jim co nejvřeleji již výše uvedenou mo
dlitbu: „Klaníme se Tobě atd.“, při tom mu však nejvíce na
srdci leželo, by jeho duchovní synové dle možnosti byli přítomni
každého dne nejsvětější obětí mše svaté a aby srdce jejich plálo
k svátostnému Spasiteli touž láskou jako jeho.')
Jednoduchým. ale velevýznamným oltáříkem v jejich pro
stinkém a nedostatečném obydlívRivotorto byl prostý kříž, zho
tovený ze dvou kusů dřeva. Před tím znamením spásy obyčejně
klečívalí, konajíce své denní modlitby a svá rozjímání. Neměli
knih modlitebních, jen hrubý ten kříž jím byl nejmilejší knihou,
v níž všichni s radostí čítali. rozjímajíce dle návodu svého mi
lovaného otce o dobrotě & lásce Syna Božího k člověčenstvu.')
„Mějme na paměti, drazí bratři“, říkával k nim František
častěji, chtěje v nich roznítiti pravou lásku k přelaskavému Spa
siteli, „mějme na paměti cestu pokory a chudoby svatého kříže,
na kterou nás uvedl Spasitel náš Ježíš Kristus. Máme-li na myslí,
že i on sám musel trpětí a cestou utrpení vstoupiti do slávy
své, oč více máme my bídní hříšníci zapotřebí. kráčeti cestou
kříže a utrpení. Avšak, je-li každý křesťan zavázán nésti kříž svůj,
oč více my, kteří jsme si vyvolili prapor kříže, jejž dle Božského
přání máme nésti nejen my, ale i jiné máme ktomu slovem
i příkladem povzbuzovati, by jej nesli za svým vznešeným vůdcem
Ježíšem Kristem. Zvláště pak proto buďme milovníky kříže, po
něvadž touha trpěti po příkladu Božského Spasitele jest zvlá
štním darem, jejž Duch svatý popřává duší, jež Boha opravdu
miluje a jemu slouží. Ovšem výbornost toho daru nepochopuje
duše světu oddaná. Neboť bojí-li se některá duše pro Krista tr
pěli, nebude míti účastenství na Jeho oslavě v nebesích, po
něvadž dle slov sv. apoštola Pavla“) jen ten, kdo s Kristem trpí,
bude s ním téz oslaven. Podobně jako jenom těm, kteří běží
o závod, se může dostati odměny, tak království nebeského se
dostane jen těm, kteří ponesou trpělivě svůj kříž, poněvadž není
služebník nad Pána a učedník nad mistra svého“.4) — Kéž by
nám všem utkvěla tato serafická slova hluboko v srdci a kéž
') I. Celan. str. 78. násled. Srovnej Tres socii n. 57.; Legenda
major str. 34.
') Legenda major str. 33.
=) Řím. s, 17.

') Opuscula S. Francisci tom. III. str. 48. násled. Srovnej Legenda
major str. 34.
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bychom se vždy jimi řídili jako našich dvanactero apoštolských
mužů. Jak blaze by nám pak bylo, až bychom jednou spatřili
při posledním soudu spasné znamení kříže třpytití se na obloze
nebeské. Znamení kříže bude pak všem milovníkům svým zna
mením spásy — všem nepřátelům svým odsouzením!
Poněvadž František byl pevně přesvědčen o tom, že nejdo
konalejším naším vzorem po Kristu Ježíši jest nejblaboslave
nější Panna Maria, proto také tuto nebeskou a přesvatou matku
svým synům často před oči kladl, ukazuje na její vznešené ctnosti.
jež častokráte nadšeně velebil. Proto sepsal jim též kratičké po
jednání o její ctnostech, jež se nám zachovalo. Pojednání o vzne
šených ctnostech, jimiž se stkvěla blahoslavená Panna a jimiž by
měla býti ozdobena každá Boha opravdu milující duše, zní v pře
kladu následovně:
„Královno moudrosti, Bůh tě pozdrav s tvou sestrou svatou
a ryzí prostností! — Svatá paní chudobo, Bůh tě pozdravs tvou
sestrou svatou pokorou. — Svatá paní lásko. Bůh tě pozdrav
s tvou sestrou svatou poslušnosti. — Nejsvětější všechny ctnosti.
pozdrav vás Bůh. od Něhož pocházejíce, jste vyšly. Není vůbec
člověka na světě, jenž jedinou z vás by mohl míti úplně dříve
nežli zemře. Kdo má jednu a ostatní neuráži, má všechny; kdo
však jednu uráží. žádné nemá a všechny uráží. Každá z nich po
tírá různé vady a hříchy. Svatá moudrost potírá satana a jeho
zlobu. Ryzí svatá prostota polírá všelikou moudrost tohoto světa
a moudrost těla. Svatá. chudoba přemáhá lakolu. chtivost a sta
rostlivost o věci časné. Svata pokora přemáhá pýchu a všechny
lidi, kteří jsou na světě, jakož i vše. co na světě jest. Svata láska
potíra všechna ďábelské. pokušení a všechen smyslný strach.
Svatá poslušnost přemáhá všechny tělesně a smyslné vášněa má
umrtvené své tělo k poslušnosti ducha a k poslušnosti jiného a jest
poddána všem lidem, kteří jsou na světě, ano i zvířatům a
šelmám, tak že pak jím možno s ni činiti. jak by se jim líbilo,
ovšem je-lí jim to od Pána Boha přikázáno. Bobu díky. Amen.')
Chtěje, by všichni jeho duchovní synové byly ctitele ne
beské Matky, naučil je František zvláštním modlitbám, jež sám
složil a sám velmi často k uctění bl. Panny konával. Myslím. že
nebude od místa, když podám alespoň tři z těchto modliteb. jež
se nám zachovaly. Modlitba, kterou František pozdravoval svou
nebeskou Mati, zní: „Buď zdráva, Panno svatá, Královno nej
světější, Rodičko Boží Maria, jež jsi ustavičnou Pannou a vyvo
') Opuscula S. Francisci tom. i. str. 16. Srovnej II. Celan. str. 266.
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lenou Boha Otce nebeského, jenž tebe posvětil Svým nejsvětějším
a milovaným Synáčkem & Duchem svatým. V tobě byla a jest
plnost všeliké milosti a dobra. Budiž pozdravena, Jeho paláci!
Budiž zdráva, svatostánku Jeho! Budiž pozdravena Jeho Máti!
Také vy, všechny svaté ctnosti, jež z milosti & osvícení Ducha
svatého býváte vlévány do srdcí věřících, abyste z lidí nevěřících
učinili věřící, i vy všechny buďte pozdraveny. Matko nejsvětější
Pána našeho Ježíše Krista, nevěsto Ducha sv., oroduj za nás se
sv. Michaelem archandělem, všemi mocnostmi nebeskými a všemi
svatými u Svého přemilěho Synáčka Pána a Mistra našeho“.')
Jiná modlitba, které František syny své naučil jest: „Svatá
Boží Rodičko, laskavá a krásná, pros za nás Pána našeho Je
žíše Krista, krále na smrt vydaného, Svého nejsladšího Synáčka,
by nám odpustil naše provinění pro svou milostivou dobrotu a
moc nejsvětějšího svého vtělení a přehořké smrti“.t) Podobně
konával také tuto modlilbu: „Svatá Panno Maria. mezi ženami
na světě nenarodila se tobě podobná, dcera a dívko nejvyššího
Krále nebeského, nejsvětější Matko Pána našeho Ježíše Krista
a nevěsto Ducha svatého. Oroduj za nás se sv. Michaelem
archandělem a všemi mocnostmi nebeskými a všemi svaty'mi
u Svého nejsvětějšiho Synáčka, přemilěho Pána a Mistra našeho.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jakož byla na počátku i nyní
až na věky věkův“.3)
Rívotorto tedy jak pozorujeme skytá nám obraz vroucí po
božnosti a dětinné úcty ke sv. kříži, znamení to naší spásy; po
dává nám též dojemný důkaz pravé úcty mariánské. O, kéž by
nám bylo dopřáno, nahlédnouti alespoň na chvíli v tvé prostory,
o přeblažená chýše, jež jsi hostila chudičké stádečko serafické.
O, jaké vznešené divadlo by se tu naskytlo našim zrakům! Hle,
jak dovedl František řídili mysl svých synů k pravé zbožnosti.
Každá i sebe menší věc pamatovala je na Boha.
Láska, kterou měl František k Bohu a Jeho svaté Matce,
uabádala jej spolu k nejvěrnější oddanosti a věrnosti k svaté
pozemské Matce, k cirkvi svaté, jejímu učení, nařízením, osobám
a věcem. Hlavně dětinnou láskou plál k duchovním, hledě na ně
jako na zástupce samého Krista Ježíše, jako na správce a rozda—
vače přemnohých milostí. Castěji řikával: „Kdybych se setkal
s andělem & knězem, napřed bych políbil ruku knězi a pak te
') Opuscula cit. tom. str. 18.
') L. c.
') L. c.
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prve andělu“. Tuto svou úctu a oddanost k osobám duchovním
častěji doporučoval svým synům „Nejmilejší synové“, říkával
k nim, „pamatujme si vždy, že jsme povoláni k tomu, pracovati
na spáse duší a vlastní horlivosti doplniti to, v čem by duchovní
nedostačovali. Vězte, že každý z nás bude odměněn ne tak dle
hodnosti, jaké se těší, nýbrž dle práce. Věřte mí, drazí bratři,
nejmilejším dílem Bohu jest získávání duší nesmrtelných. Tohoto
zisku však spíše dosíci lze svornosti než nesvorností. Když onino
nepracují na spáse duši, Bohu za to přináleží odplata nebo
pomsta v čas příhodný. Buďte tedy vždy poddání duchovním
představeným církve svaté a mějte se co nejvíce na pozoru, by
nevzniklo mezi vámi a ostatním duchovenstvem žádné řevnivosti.
Budete-li vždy mírumilovnýmí, získáte Bohu jak lid, tak ducho
venstvo, což zajisté bude Bohu mnohem mílejšim, než kdybyste
Mu zjednali, vyzískalí jen lid, ale popudíli při tom duchovenstvo.
Vynasnažte se také chyby duchovních, pokud možno zakrývati,
při tom však nikdy nezapomeňte na pokoru“.')
Krásněji ještě o uctivosti ke kněžím se vyslovil František
ve své závěti. V ní vyznal totiž takto: „Pán dal mí takovou dů
věru k duchovním, kteří žijí dle pravidel svaté římské církve. že
kdyby mne pronásledovali, přece se k nim chci vždy utíkali a to
právě pro jejich důstojnost kněžskou. A kdybych měl moudrost,
jakou vynikal Šalomoun a nalezl bych prostičkě kněze ve farách,
v nichž bydlí, nekázal bych proti jejich vůli.Jicha všech ostatních
chci se báti. je milovati a ctíti jako své pány. A nechci při nich
hleděti na hřích, poněvadž v nich poznávám Syna Božího a oni
jsou mými pány. To činím však zvláště proto, poněvadž na tomto
světě nepozoruji ze Syna Božího Nejvyššího ničeho, než Jeho
tělo a nejdražší krev, jež oni proměňují a jiným podávaji“.9)
„Kněžím,“ říkával též František, „kněžím měl by každý pro
jejich velikou důstojnost a hodnost nejen libati ruce, — ty ruce,
jež každodenně drží samého Syna Božího a Jej obětují nebeskému
Otci, nýbrž i nohy. To vždy mějte, rozmili bratří, na paměti
a nejen tímto způsobem dávejte služebnikům samého Boha na
jevo svou úctu, nýbrž kdekoliv byste je potkali jedoucí na koni,
i nohy koně, na němž jedou, polibte a to z úcty ke kněžim“.-")
') Opuscula S. Francisci tom. Ill. collat. XII. str. 45. Srovnej
Il. Celan. str. 210.
') Srovnej Testamentum S. Franciscí |. c.
') Tres socii n. 57. Srovnej Legenda major str. 34.
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Mnohému snad zdáli se bude příkaz takový přemrštěným;
než ten, kdo proniknut jest živou věrou, bude o něm souditi
zcela jinak. Všichni, jsme zavázáni velikou uctivostí ke kněžím,
třeba nebyli všichni svatýmí, nebot oní jako zástupci Boží veli
kými dobrodinímí nás zahrnují. Kolik hodin musí mnohdy kněz
poseděti ve zpovědnici, kde těší, usmiřuje, napominá a varuje,
kárá a soudí. Jindy zase celé noci věnuje nemocným, spěchaje
do paláců a chatrčí, k chudým i bohatým, jakoukoliv nemocí
stíženým, aby jim přinesl posledni útěchu. Jak bez omrzeni živí
dítky ve škole mlékem svatého evangelia a vlévá víno a olej sv.
útěchy s kazatelny do znavených a zraněných srdci. Tu zase jej
volá zvonek n sakristie k oltáři, jindy na kazatelnu, nebo k ne
mocnému a ke konání jiných povinností. Sotva přijde domů, již
čekají mnozi. kterí u něho hledaji útěchy a pomoci, tak že knězi
zbývá někdy sotva chvilka k oddechu po celodenním lopocení.
Pod každým kročejem kněze zkvétá mír, s rukou jeho prýští na
Zemi požehnání, z jeho úst vychází spasitelná rada, z jeho srdce
sálá. teplo lásky k Bohu a bližnímu.
Než co vidíme! Katolickému knězi, jenž jest pramenem po
žehnání Božího pro věřící, nemůže se přijíti — zvláště za našich
dnů — ani na jméno. Skoro denně můžeme čísti v tak zvaných
„svobodomyslných a osvicených' listech o černé internacionále,
svůdcích lidu a podobně. V takových listech bývá házen po
kněžstvu den co den nový špinavý a smrdutý kal k zostouzeni
duchovenstva. Každý žebrák, každá zmrzačené. žena smí se po
kojně a bez bázně bráti po ulici, jen ne katolický kněz, po tom
leckdo nevlídně a nelaskavě se ohlédá, ten jest od leckoho na
padán a tupen. Kéž by každý následoval příkladu a slov svatého
Františka a ctil kněze-sluhy Boží, nebo! dle sv.'Chrystostoma,
kdo cti kněze, ctí Krista, kdo je uráží, Krista uráží.
Spasitelná seménka, jež zaséval František v úrodnou roli
svých milovaných bratří, přinesla užitek mnohonásobný. My
šlenka na onu vznešenou důstojnost, které se těší osoba du
chovní, působila, že ctilí každého duchovního & důvěřovali mu,
byt i nepožíval pověsti přiliš dobré. O tom svědčí následující
událost, o niž nám životopiscové sv. Františka zprávu zůstavilí.
V Assisi žil v době, o níž právě jednáme, duchovní, o němž
počaly proskakovati řeči nepříliš lichotivé. Tomuto knězi bratři,
poněvadž nebylo mezi nimi dosud žádného kněze, byli nuceni se
zpovídati. Ač i k jejich uším se doneslo, jak lidé o jednání jeho
soudí, přece neustále se k němu chovali s touž uctivostí, otevře
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ností a upřímnosti jako dříve, dokavád o něm ještě nebylo sy—
šetí zlého. Ano ve své uctivosti k němu se neopovažovali po
suzovati to zlé, jež na něm sami zpozorovali.
Stalo se, že jiný kněz řekl jednomu z bratří: „Dej pozor,
aby se z tebe nestal pokrytecl“ Ubohý bratr příjímaje napome
nutí zcela vážně, byl nad tim celý rozrušen í zarmoucen. Dnem
i noci plakal, že dosud žije tak, že sám kněz — sluha Boží —
jej byl nucen napomenouti. Ostatní jeho spolubratři, zvěděvše
příčinu jeho zármutku, těšili jej jak mohli, snažíce se jej pře
svědčiti, že onen kněz se tak o něm vyjádřil z přenáhlení. „Jen
se upokoj, milý bratře,“ tak mu vlídně domlouvali, „nebot nejsi
pokrytcem“. „Co pravíte, bratři,“ zvolal on zděšeně, „myslíte, že
snad by kněz lhal? Ne nikoliv, kněz lháti nemůže a proto mu
síme všichni věřiti, že, co řekl o mně, jest pravdou“.')
Také i kněz může chybiti a chybuje. neboť jest člověk, jen
že chyby jeho se váživají na velmi citlivých vážkách. Čeho by si
kdo u jiného člověka ani nepovšimnul, to se vykládá za zločin
Bůh ví jaký. A právě proto, že mnozí hledívají co nejostřejšími
skly na chování a jednání kněze, měl by býti život každého
sluhy Božího bezúhonný a ctihodný. Svatý František každému
knězi na mysl uvádí důstojnost, jakou jest od Boha obdařen.
Neustálá VZpomínka na ni má mu býti hradbou, jež by jej chrá—
nila ode všeho, čím by mohl na jeho kněžskou důstojnost upa
dnouti sebe menší stín podezření nebo zlé pověsti.

Jest to tedy krásný, všeho stínu prostý obraz, jaký nám
poskytuje serafická rodina v polozbořeně chatrči v Rívotorto.
Její členové žili v největší prostotě a lásce, majíce zřetel svůj
obrácený na to, následovati ve všem milovaného Otce a vůdce.
Jejich život byl životem svatosti a nevinnosti. Jeden duch, jedna
láska a jedna vůle je oživovala; panoval tam dokonalý soulad
mysli a srdci a měla tam sídlo pospolitá cvičba ve ctnostech.
František ani jeho synové nezapomínali v útulném zátiší, že jim
svatý Otec, stvrzuje jejich způsob života. řekl: „Jděte a kažte
lidu pokání, jak vám to vnukne Duch svatý“. Proto pečujíce
o sebe samy, nezapomínali na to, že jest jejich p vinností pra
covati o duchovní blaho věřících a proto každodenně vycházeli
ze svého zátiší do Assisi a okolních dědin, povzbuzovat svým
způsobem lidu k horlivému zachovávání přikázání Božích a k pc
kání za spáchané hříchy.
') I. Celnn. str. 80 násled. Srovnej Bernard a Bessa ]. c. str. 671.
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Však assiský lid od té chvíle., kdy se" dověděl, že způsob
života bratři schválil sám papež, choval se k nim mnohem při
větivěji a ůslužněji než dříve, přijímaje s vděčnosti jejich prosti
čká a srdečná povzbuzováni. Jejich slova nebyla sice výsledkem
lidské moudrosti, za to však tím přesvědčivější a plna síly Ducha
svatého a proto u mnohých padla na úrodnou půdu a přinesla
dříve nebo později hojného užitku. Nikdo z našich apoštolských
mužů neohlédal se, libi—li se jejich posluchačům přednášená
pravda čili nic. Jejich snahou bylo, aby jednak slovem, zvláště
však příkladem nabádali lid k polepšení života & cvičbě v kře
sťanských ctnostech. Mnozí zjejich posluchačů projevili těž touhu,
žití s nimi pospolu, než František při nejlepši vůli nemohl pro
zatím vyplnili jejich přání, jelikož v Rivotorto se pro ně místa
nedostávalo. Slíbil jim však, jakmile nalezne větší & výhodnější
místo k přebývání, že jejich žádost s největší radosti vyplní; za
tím je povzbudil k vytrvalosti a kajícimu životu.') Jen jednoho
z četných žadatelů přijal, poněvadž byl knězem a bratři měli
kněze velice zapotřebí. Kněz ten slul Sylvester a byl tedy prvním
knězem v řádu sv. Františka.“) Okolnosti, za jakých se odhodlal
vstoupiti do nově založeného řádu, jsou tak zajímavé, že nelze
jich mlčením pominouti.

Když František opravoval kosteliček sv. Damiana, prodal
mu řečený kněz stavební kámen zlomu, jejž k vůli většímu zisku
otevřel na svém poli. Pozoruje, jak František jen stěží shledává
almužny k opravě kostelička. přenechal mu kamen za velmi ni
zkou cenu. Než později když viděl, jak František chodě s Ber
nardem z Quintavalle (bylo to na počátku jeho obrácení) roz
dává mezi chudé značnější obnosy peněz, lakotou byv hnut.
žádal jej, by mu připlatil na prodané stavivo. „S radostí, milý
příteli,“ odvětil s úsměvem František, „když lačniš po penězích.
vezmi tuto, abys byl spokojen". To řka, sáhl Bernardovi do kapsy
a vyňal z ní hrst zlaťáků a vložil je užaslému knězi do rukou,
dokládaje, nemá-li dosti, že mu ještě přidá, by nebyl zkrácen.
Ten však raduje se, že přišel snadno k tak značnému obnosu,
prohlásil, že jest zcela spokojen. Popadl lakotně peníze a spěchal
s nimi k domovu.
') l. Celan. str. 66. Srovnej 'l'res socii n.54; ll. Celan. str. 32 ad
linem; Legenda major str. 131.
") Chron. XXIV general. str. 7. — Někteří kladou vstup Sylvestra
do řádu již před schválením řehole, než jak jsme viděli, nebyl v tu
dobu mezi společníky sv. t'atriarchy ani jediný kněz.
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Kněz ten byl jinak mužem řádným a váženým, měl však,
jak vidime, velikou nectnost. kterou lid zvláště u duchovního ne
může strpěti. Byl velice lakomým. Peníze byly mu modlou. Po
hled na závitky zlaťáků a střibrfiáků naplňovat jej vždy potěše
ním. Ve své lakolnosti a bláhovosti nepřemýšlet o tom, komu se
jeho bohatství jednou dostane. Zatím postarat se Bůh o to, by
jeho bohatství se dostalo do pravých rukou. aby bylo jeho duši
prospěšným. Nejprve začal k němu mluvili hlasem'svědomi, jež
Iakomci počalo činiti trpké výčitky. Počalo mu vytýkali jeho ne
smírnou lakotu, že je již tak stár a že brzo již snad se bude
musiti odebrali ze světa a přece že lne nesmírně k časným pomi
jitelným věcem, kdežto jeho mladistvý spolurodák František Ber
nardone a jeho jedenácte soudruhů se s takovou statečnosti od
říkávaji všeho, aby tím účinněji mohli pracovali na spasení svém
a jiných. Již po několika dnech pocítil lítost nad svou špinavou
lakotou a nad svými hrichy, jichž se tím dopustil a sliboval
Bohu, že se vynasnaží, co nejdříve polepšiti svůj život.

To byl tedy první krok, jejž kněz Sylvester vykonal na cestě
svého obrácení. Než Bůh, jako kdysi u Františka, tak i u Syl
vestra pokračoval v započatém díle. by co nejdříve z něho učinil
vhodný nástroj k spasení jiných. Ukázal mu totiž v noci ve
zvláštním snu, jak by mohl za své hříchy nejlépe činiti pokání
a jak velikou cenu mají skutky Františkovy & jakou slávou celý
svět naplní. Sylvester viděl ve snáčh Františka, jak '.:jeho úst
vychází veliký zlatý kříž, jenž hořejším svým ramenem se dotýká
nebes, dolenim země a příčnými se rozprostírá od východu k zá
padu. Když se probudil, počal uvažovati, co by sen znamenal,
a tu osvicen Bohem poznal jeho pravý smysl; poznal, že Fran
tišek jest pravým sluhou Božím a že jeho dílo, třeba dosud tak
skrovné. bude jednou celému světu k velikému užitku. Také za—
slechl ve svém vnitru hlas. že by učinil nejlépe, kdyby opustil
všechno a přidružíl se k Františkovi a jeho bratřím a s nimi
pracoval v chudobě na spáse své nesmrtelné duše.
Od té chvíle stala se s nim změna. Počal vésti život nový,
život plný kajicnosti a sebezapíráni. Ihned jal se rozdávali svůj
majetek mezi chudinu, by takto činil pokání za svou dosavadni
lakotu. K životu scrafické rodiny v Bivotorto pociťoval větší a
větší náklonnost. Než otálet ještě s uskutečněním svčho úmyslu;
teprve když viděl, že jest život jeho obětavých rodáků svýstolici
schválen, poprosil Františka za přijetí, jehož se mu také, jak již
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výše řečeno, co nejochotnčji dostalo.') Od té chvíle jako duchovní
syn svatého Otce vedl v řádu život kající a dokonaly. Vypravuje
se o něm, že tak obcoval s Bohem ve svých modlitbách, jako by
roztnlouval s nejdůvěrnčjším přítelem. Svatou smrtí dokončil za
počaté dílo vlastního spasení.“)
Jest zajisté zvláštní milostí pro člověka, volá-li jej Bůh kře
holnímu stavu. Neboť je-li již velikou milostí býti křesťanem a
žili a umříti jako dítko církve svaté, oč větším vyznamenáním
jest zaujímati mezi těmito dětmi místo vynikající a vyvolené?
Nebo kdo by chtěl popírati, že ti, kdož hodně žijí v řeholi, se
podobají jaksi prvorozencům mezi dětmi Božími & tudíž jest jiní
mnohem lépe, než-li druhým dilkám. V řeholním stavu, jak známo,
klesá křesťan řídčeji, vstává snáze a rychleji, žije bezpečněji, umírá
pokojněji a zaopatřuje si vznešenou korunu nesmrtelnosti.
V pravdě, poslechne-li křesťan hlasu Božího, volajícího jej
k stavu řeholnímu, tím jistěji si zabezpečuje své spasení. Vyjímajc
případy mimořádné — nehřeší síce člověk těžce, neřídí-li se
vnuknutim Božím k řeholnímu stavu. než taková nevšímavost jest
vždy velmi nebezpečna; neboť když člověk zamítá milost stavu
řeholního, zamítá též zřídlo hojnějšich milostí, pomocí jichž by
pak mohl snáze pracovati na svém spasení. Pro mnohé, jako
tomu bylo u bratra Sylvestra, jest povolání k řeholnímu stavu
zároveň povzbuzením k dokonalému a trvalému obrácení-. Mimo
to zdá se býti jisto, že Bůh do řeholního stavu povolává i lidi,
o nichž napřed ví, že kdyby zůstali ve světe, snadno by zahynuli.
Jest tudíž velice nebezpečno odpírati hlasu Božímu, volajícímu
k řeholnímu stavu. Avšak při volbě stavu řeholního dvou věcí
se vyhledává: třeba mílí jasné ponětí o řeholním stavu vůbec
a dlužno do něho vstupovati z čistých pohnutek. Vstupující má
věděli, že v řeholi bude zavázán po celý život svůj pracovati na
díle svého zdokonalení a snažiti se následovali Krista Pána,
'l Tres socii n. 31; II. Celan, str. 164.; Legenda major str. 24.
násled. — Sv. Bonaventura (i. c.) vypravuje o vidění Sylvestrovč po
někud jinak, než jeho předchůdci, bezpochyby že byl lépe o něm zpraven.
On totiž dí, že Sylvester viděl ve snách obrovského draka, vznášejíclho
se nad městem Assisi, jak se právě chystá město pohltiti. Tu se však
objevil František se zářícím, zlatým křížem z úst vycházejícím, jehož
jasností byl zlý drak zahnán. Také dl týž sv. učitel. že Sylvester měl
ten sen nc jednou, ale třikráte, kdežto Tomáš z Celano a Tří soudruzi
mluvi jen o jednom snu. Srovnej AA. SS. Comment. n. 187 násled.
') Fioretti str. 7. násled. — Sylvester zemřel r. 1240. v Assisi.
Srovnej Wadding !. c. a. 1209. n. XXXVIII.
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s kterýmžto následováním jest spojena oběť. ustavičný boj vumrtvo
vání a sebezapirání, což není věcí tak lehkou. jak by se snad
někomu zdálo. Pohnutkou vstoupení do řádu nesmi býti snad
jen touha po zaopatření, nýbrž pohnutka vyšší. alespoň ta, že
vstupující chce si zajistili spasení duše; pak-li se to děje z lásky
k Bohu, jest Bohu tento krok tím milejším a jistějším. Proto kdo
se cítí dosti silen z lásky k Bohu a své nesmrtelné duši pod
stoupiti ten obtížný sice, ale blahodárný krok do řehole a v ní
setrvati až do smrti, neváhej s provedením tohoto svého úmyslu.
—£©íBEXEř—

Kapitola šestnáctá.

PORCIUNKULA MAJECKEM BRACŘÍ
121l.

ssiský biskup Guido sledoval s velikým potěšením blaho
dárnou činnost, kterou duchovní rodina kolem Františka
shromážděna na všech stranách rozvíjela. Měl velikou
radost z toho, že neodešli hned po schválení svého řádu na novou
missijni cestu. ale zůstali v jeho diecesi. by nejprve přivedli
k Bohu své krajany. Proto chtěje Františka jaksi vyznamenali.
dovolil mu, aby každou neděli kázal v jeho stoličním chrámu.
Vyznamenání to přijal František pokorně, jsa rád, že se mu na
skytne vhodná příležitost pracovati o spasení svých rodáků. Již
v sobotu večer přicházival z Rivotorto do Assisi a přenocoval
obyčejně v zahradě kanovníků sv. Rufina, kdež mu upravili malou
budku. Tu trávíval celou noc ze soboty na neděli na modlitbách
a rozjímánich, připravuje se zároveň ke kázání.
Bylo to právě v takové noci ze soboty na neděli, kdy Fran
tišek dlel jak obyčejně v Assisi, kdežto jeho dvanácte bratři se
trvávalo v chudičké chatrči v Rívotorto. Někteří z nich opřeni
o zeď se posilovali spánkem k novým namahavým pracím zítřejšího
dne, jiní bděli dosud, pohřiženi jsouce v modlitbách. Tu pojednou
se zjevil zrakům těchto bratří ohnivý vůz, zářící podívuhodným,
nadpřirozeným leskem a na něm spočívala jako slunce se stkvící
koule, jež naplnila celý příbytek neobyčejnou jasností. Ohnivý
ten vůz neviditelnou rukou řízen vjel dosvětuice, kdež naši bratři
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dleli a třikráte tam se otočiv zmizel. Úžas zmocnil se všech.
nejen těch, kteří bděli, nýbrž i oněch, kteří byli nezvyklou záři
ze sna probuzení. Než mnohem více se podívili, když seznali, že
jim v té chvíli dopřál Bůh tě milosti, že se cítili nadmíru po
těšenýmí a že zároveň je tak osvítil, že nejen druhého v čiré
tmě jasně viděli, nýbrž každý z nich četl v svědomí druhého jako
v nějaké otevřené knize.')
Jak poznamenává sv. Bonaventura, poznali, že tou zářící
kouli na ohnivém voze, tím Eliášem nového zákona není nikdo
jiný nežli jejich svatý Otec František, jenž třeba tělem od nich
vzdálen; přece duchem svým dli stále uprostřed nich. Bůh je
také v té blažené chvili poučil, že mají svého vůdce, toho nového
Eliáše, jejž jim Bůh dal za duchovního vůdce a světlonoše, ve
všem následovati & s nim se raditi. „Beze vši pochyby“, pokračuje
týž svatý učitel, „týž Bůh, jenž otevrel očí služebníka Božího.
že viděl kolem Elisea horu plnou ohnivých vozů a koní, otevrel
také na přímluvu svého služebníka Františka oči jeho bratři. tak
že viděli jeho velikost a čest.“)

Když se František vrátil ke svým bratřím jako obyčejně
v neděli odpoledne, rozmlouval s nimi o tom, co minulé noci
viděli a použil té příležitosti. by je tím více utvrdil v jejich p'o
volání. Pocal s nimi důvěrně rozjimati o jejich duchovních zá
ležitostech & předpověděl jim též brzký vzrůst řádu. Mimo to
sdělil s nimi mnoho jiných věcí, lidské vědění přesahujících, tak
že byli přesvědčeni, že Duch Páně se usadil v jejich svatém
Otci a že následováni jeho svatého života a ctnosti bude jim nej
lepší zárukou budoucí blaženosti-")

Rozmlouvaje s nimi 0 brzkém zmohutnění svého řádu,
oznámil spolu, že si Bůh přeje, by se nazývali „bratry menšími,“
jak to mají psáno ve své řeholí a ne kajícníky z Assisi, kteréhožto
názvu až dosud užívali. „Rozmili bratři,“ pravil k nim právě
když jeden z nich předčítal z jeho rozkazu dotčené místo řehole

„a ať jsou bratři menší jiných lidí“ to jest, že se nemaji
nikdy nad jiné vynášeti, nýbrž vždy za nejnepatrnější pokládati,
„Bůh sám mi zjevil, že jste oním pokorným a chudičkým lidem,
za nějž prosil Syn Boží Otce nebeského slovy: ,Neboj se ma

líckě stádce, neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti
I) I. Celan. str. 82.; Legenda major str. 34.
') Legenda major str. 35. Srovnej ]. Celan. str. 84.
') Legenda major str. 35. násled.
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vám království") a ,co jste učinili jednomu z nej
menších mých bratří. mně jste učiniliW) a ,pokud

jste neučinili jednomu z menších těchto. i mně jste
neučinilí'f')

Protož nebojme se. Ano, jsme bratry menšími,

avšak Bůh sám brzo rozmnoží náš počet“.")
Pojmenovánim svého řadu „řád bratří menších“ podal svatý
František v'š'em potomním sloletím stkvělý a vznešený důkaz
pokory. jež byla jeho nejmilejší ctností. Jeho vroucím přáním
bylo, by všichni jeho duchovní synové přítomni i_budoucí byli
opravdu „menšími“ t. j. dle příkladu Pána Ježíše vždy skromnými
a pokornými. Tim pojmenováním své rodiny vtiskl tedy František
svému řádu jaksi na čelo nevyhladitelným, zlatým písmem ono
překrásné jméno „pokora“, na něž by nikdo z členstva jeho
neměl zapomínati.
Z jara roku 1211. počal se František ohlíželi po větším pří
bytku, nebot. ač se mu útulek v Rivotorto pro svou chudobu
a nepohodlí zamlouval, nahlížel přece, že test to příbytek pro ně
nedostatečný. Co jej však zvláště nabádalo k opuštění Rivotorto,
byla okolnost, že se k němu hlásilo mnoho horlivých jinochů a
mužů, snažně prosících za přijetí do řádu, jimž on pro nedo
statek místa nemohl vyhovětí. Dříve nežli se mu povedlo nalézti
vhodné obydlí, byla následující událost příčinou, že opustil
Rivotorto.
Jednoho dne. když odpočíval se svými bratry po denním
lopocení a apoštolských pracích, hnal po cestě u jejich chatrče
venkovan jakýsi z okolí assiského svého oslíčka. Ač věděl, že
v polozbořené chatrči u cesty stojíci přebývá společnost chudí
ckých mužů z Assisi, nic se na to neohlížeje, uváděl svého oslíčka
do síně chatrče, pobízeje jej slovy: „] jen pojď dale, tu máme
přichystaný vhodný příbytek, tu se uvelebime a přes noc odpo
čineme. Zde se nám bude dobře častěji přes noc odpočívali“.
Ta řeč a zároveň bezohlednost venkovana nemile se dotkly Fran—
liška. S radosti by byl dopřál jemu i jeho znavenému hovádku
potřebného odpočinku, než pozoroval, že je len muž chce svou
hrubostí z jejich dosavadního příbytku vypudili & sám se v něm
usadítí. „Bratři,“ zvolal, „pojďme odtud pryč. Bůh nás zajisté
')
')
';
')
Srovnej

Luk. 12. 32.
Matouš 25, 40.
Matouš 25, 45.

Speculum perfectionis str. 51. násled.; I. Celan. str. 68. násled.
Legenda major str. 61.
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nepovolal k tomu, bychom upravovalí příbytek pro osla a tak
byli vyrušováni ze svých modliteb a rozjímání“. To řka, vyšel
?. chatrče a za ním se bralo jeho dvanácte synů, odnášejice ze
svého dosavadního obydlí skrovné nejpotřebnější nářadí.')
Tak bylo našich třinácte chudicky'ch mužů zbaveno svého
dosavadního domova, nevěděli, kam se uchýlili. František staro
stlivě se rozlíližel po krajině; vůkol viděl sice nedaleko mnohé
jiné chatrče, než ty byly obydleny malomocnými. lak že kdyby
tam byli chtěli bydleti pospolu, nebylo by to možno, a aby každý
z nich bydlel zvlášť, lo dosud nikdo z nich nepovažoval za dobré.
Byl tudíž v nemaly'ch rozpacích, kam se obrátí. Když se tak
kolem sebe rozhlížel. spatřil v dálce bělati se marianskou svatynkn
portiunkulovou. V té chvíli se mu zdálo, jakoby Matka Páně, již
svatyně byla zasvěcena. mu kynula, by se pod její ochranu uchýlil.
že se o něho a jeho syny postará. Spatřív milý kosteliCek, ihned
prohlásil, že se všichni usadí blíže té svatynky, aby tam, kde vzal
jeho řád počátek, též pokračoval a vzrůstal pod ochranou nebes
královny.“)
O jak moudře jednal František. když si uminíl trvale se
usaditi poblíž svatynky nebes Královny! Tím zasvětil. tim věnoval
jaksi sebe a své syny, jejich práce nebeské Matce, zabezpečuje
si tím jejiho požehnání. A jak uvidime, želmala Matka Boží jeho
řádu, František a celý jeho řad nejednou seznal pravdu slov, jež
pěje jeden z jeho nejvýbornějších synů, žalmista marianský. svatý
Bonaventura: „Kdo běře své útočiště k Matce Boží, bude se
těšiti její ochraně“. Již myšlenka, že Maria jest Matkou celého
řádu bratři menších, musí všechny seraíinskě dítky naplňovati
důvěrou. Vždyť přece známo, že srdCe mateřské jest přístupno.
každému přání, každé prosbě a nářku svého dítěte; oko matky
starostlivě sleduje každé jeho hnutí, všechny jeho potřeby a ruka
její jest stále připravena, by v čas potřebnou pomoc poskytla.
Představme sobě nejvznešenější a nejmocnější srdce Matky
Boží — zda již pouhé pomyšlení nemá v srdcích serafických dětí
vzbudili důvěru? Přimluva Matky Páně u Boha jest mocná. Ta
nebeská pani, at tak dilne, má vliv na Boha, má moc jakožto
Malka nejvyššího Krále. Třeba by sama nevládla, svou přimluvou
může nám velmi mnoho prospěti. Všemohoucnost Boží jest jaksi
') Tres socii n. 55; I. Celan. str. 78. - Posléze jmenovaný dí, že
proto se František vystěhoval z Rivotorto, ježto se domníval, že onen
venkovan má za to, že si chtějí ten příbytek přivlastnití. A proto. aby
nezavdal ani nejmenšího podezření, že má nějaký majetek, odešel odtud.
') L Celan. str. 78. Srovnej Tres socii l. e.; Legenda major str. 36.
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vložena do rukou Mariiných, aby s ni zacházela a jí vynakládala
dle své libosti. Z toho můžeme zcela patrně seznati, jaký prospěch
nám z toho vzchází, těšíme-li se zvláštní její ochraně. Než s pevnou
důvěrou spojovati jest oddanost k Matce Páně. Neboť vyslyšení
našich proseb neděje se vždy takovým způsobem, jak toho oče
káváme; vždyt jest pravda, že máme velice omezený rozhled a
že nepoznáváme vždy jasně, co by nám mohlo prospěti a co by
nám snad mohlo škoditi. Proto tedy obracejme se vždy k Marií
nejen s pevnou důvěrou. nýbrž i s oddaností. by nám na Bohu
vymohla, co by uznala k našemu spasení vhodným a záslužným.
Opustivši tak z nenadání svůj dosaVadni útulek v Rivotorto,
odebrala se tedy naše seraíická rodina pod ochranná křídla Matky
Páně, do stínu milé svatynky portiunkulové. Jak jsem výše ukázal,
přebýval František se svými syny již dříve u tohoto kostelíčka,
ovšem vždy jen několik dní, když tu chtěl stráviti několik štast
ných chvil duchovních rozkoší; než nyní si všichni umínili, že se
tu trvale usadí. Za tím účelem počali upravovati skrovnou chatrč
nedaleko kostelíčka, kterou si tam již dříve František vystavěl.
Chýše ta ovšem byla velmi malá a tudíž nedostatečná, tak že
bylo třeba ji značně rozšiřiti, což však bratřím příliš velikých
starostí a prací nedalo, jelikož celý tento domek byl zhotoven
z proutí a hlíny. ') Zatím než byli s úpravou svého nového pří
bytku hotovi, přebývali v nedalekém lese. jenž se tehdy vůkol
Portiunkule rozprostíral; v naší době není po něm již ani pa—
mátky. ltylo to z jara a proto přenocování pod širým nebem
jim nepůsobilo tak velkých nepříjemností a obtíží. Za nedlouho
upravili si nový příbytek tak, že se mohli do něho přestěhovati.
Ovšem byla to chatrč zcela prostá, jak se právě hodila pro vy
znavače svaté chudoby; než při vší své jednoduchosti byla chatrč
tak prostranná. že mohla hostiti v čas potřeby i větší počet bratří.
Tím bylo o ně na čas postaráno. Všem se to nové obydlí
zamlouvalo. Usadivše se v něm, cítili se bratři štastnými a spoko
jenými, nemajíce jiného přání. než aby vedle toho příbytku měli
kapli, již by dle své libosti ve dne i v noci směli používati ku
svým modlitbám a duchovním cvičením. Zdvihala se sice opodál
svatyhka portiunkulová, než- ta náležela otcům sv. Benedikta na
hoře SubasioJ') Ti po opravě památného kostelíka ustanovili za
_
') Síeculum perfectionis str. 17.
') Po slavném opatství toho jména zbývá již jen několik málo
stop. Z kostela zachovala se jenom část s kryptou a z kláštera hostinská
síň; ostatní vše již leží v ssutínách. Srovnej Speculum perfectíonis
str. 96. not. 1.
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jeho správce jakéhosi Petra Mazancoli. kněze zbožného a svědo—
mitého, jenž o to pečoval. by záhubě \'yrvaná svatyňka v dobrém
stavu trvala.') Ač řečený duchovní dovoloval bratřím užívati
kostelíka k jejich pobožnostem dle jejich libosti, přece nepře
stávali oni toužíti po tom, aby měli kapli svou a zcela ve svém
užívání. Také František byl téhož náhledu. Tušil. že chatrč právé
zbudovaná nepostačí na dlouho, neboť se všech stran hlásilo se
mnoho mužů, prosících o přijetí do řádu. Věděl. že bude třeba
budovati nové chatrče; než k tomu se nemohl tak lehce od
hodlali, jelikož nejen Portiunkula. nýbrž i všechny okolní pozemky
náležely synům sv. Benedikta. Proto uváživ zrale všechny okolnosti.
pravil jednoho dne ku svým bratřím:
„Rozmíli bratři a synové, pozorují, že Bůh chce rozmnožiti
naše stádečko & proto považuji za slušné, bychom požádali buď
svého biskupa nebo kanovníky od sv. Rufina, nebo opata bene
diktinského na hoře Subasio o kostelík, v němž by bratři mohli
konatí své denní modlitby a o místo blíže ného, kde by se mohli
usaditi a pracovati. Neboť tato chatrč, jak pozorujete, při takovém
počtu žadatelů do našeho řádu nepostací a tudíž bude nutno
vystavěti chatrče jiné. Mimo to máme též potřebí kostelíka proto,
aby jednou bratří v ném mohli býti pohřbení".
Vida, že jsou bratří s tím zámérem srozumění, ihned se
odebral s dvěma z nich k biskupu Guídonovi. odtud pak ke ka
pitole sv. Rufina, prose tu o některý kostelík nebo kapličku pro
svůj řád; než bylo mu s nepořízenou odejíti. jelikož ani biskup
ani kanovníci mu žádné svatynky poskytnouti nemohli.
Než tím nezdarem nedal se František odstrašiti, ale odebral
se přímo k benediktinskému opatovi na Subasio. jenž jej přijal
velice přívětivé. Když mu František přednesl svou žádost, ihned
kázal svolati všechny své bratry, radé se s nimi, který kostclíčck
by mohli dáti vzrůstajícímu .řádu bratří Menších. Po kralickém
rokování usnesli se poskytnouti jím svatyňku porliunkulovou zá
roven s pozemkem vůkol ní?)
Co mohlo býti Františkovi ajeho synům vítanéjší nad tento
stkvělý dar. S radostí podrobili se podmínce, za které jim koste
líček byl darován. „Vyslyšeli jsme. bratře,“ pravil k nému opat,
„prosbu tvou a poskytujeme tobe a tvému řádu svutyňku porti»
') Srovnej: Historia Portiunculac a Francisco Bartholí de Assisío
in cMiscellanea francescanzm vol. II. str. 130., edítio Pauli Sabatier
str. 3.; Wadding [. c. a. 1210. n. XXVIII.
“) Tres socii n. 56; Fioretti str. 380. násled.
13
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unkulovou, ale s podmínkou, že kostelík ten vždy bude první
svatyni a hlavou všech ostatních chrámů vašeho řádu“.')
Poděkovavše co nejsrdečněji za prokázanou milost, spěchali
bratří s Františkem k ostatním soudruhům, kteří je s toužebnosti
očekávali. Když slyšeli, že nemusí opouštěti svatynku portiunku
lovou, nýbrž že si mohou i chatrče blíže ní vystavěti zajásali ra
dosti, vzdávajíce Bohu a Jeho svaté Matce díky za prokázané
dobrodiní, jehož se jim od dobročinných řeholníků dostalo. Ihned
se také s Františkem odebrali k správci svatyňky, jímž byl již
jmenovaný Petr Mazancoli. František sdělil s ním uctivě a po
korně, že kostelíček, který až doposaváde vzorně spravoval, ob
držel v užívání jeho řád, prose jej zároveň za odpuštění, že jej
zbavují jemu tak milé a záslužné povinnosti.
Tou zprávou byl duchovní velice potěšen. Srdečně tiskna
ruku Františkovi ujišťoval jej, že se na něj a jeho syny nikterak
nehorší, nýbrž že bylo jeho dávným přáním, by se bratří ve
správu této mariánské svatyňky uvázali. Ochotně se vystěhoval
z domečku vedle kostela, přonechav jej bratřím s chudičkým ná
bytkem.
Srdce Františkovo přetékalo radostí. že nyní bude moci
dlíti neustále pod ochranným pláštěm :své nebeské milované
Matky. Ihned také, by se jaksi v držení kostelíčka uvázal, poslal
své syny do jejich chatrče, sám pak si umínil přenocovati v ko
stelíčku. Dlouho se modlil před oltářem Matky Páně, odporučuje
jí svůj řád, až konečně spánek jej přemohl a on tvrdě usnul.
Legenda vypravuje, že pojednou byl probuzen jasnou září, kterou
byl všecek oslněn. Když se poněkud vzpamatoval, spatřil na 01
táři vznášeti se samého Krista Ježíše s jeho Božskou Mátí a ne
přehledným zástupem andělů, kteří všichni na něj přívětivě po
hlíželi.

V sladkém opojení pohlížeje František na předmět své
lásky a tužby, odvážil se po chvíli k otázce: „Nejsvětější Pane,“
zvolal vroucně, „Králi nebes a Vykupíteli světa, lásko nejsladší
a ty mocná Královno, prosím oznamte mi, za jakým účelem jste
sestoupili na chudíčký oltář této svatyůky ?“ „Františku,“ ozvala
se medotekoucí ústa Spasitelova, „přišel jsem Se svou Matkou,
abych tě i s tvými bratřímí uvedl v toto místo, jež nám jest tak
mílým“. Hned na to vidění zmizelo, zanechavší_Františka v slast
ném zanícení. — „V pravdě,“ volal rozradostněn,“ místo toto
jest svaté, kdež by spíše andělé nežli lidé měli přebývali. Proto,
') Speculum perfectionis str. 94. násled. Srovnej Wadding ]. c.

195

pokud bude v mé moci, neopustím ho nikdy. Ono bude mně
i mým synům věčným důkazem dobroty a lásky Boži“.')
Hned z rána, když bratři opět přišli, sdělil s nimi, jaké
měl v noci vidění, prose je se slzami v očích, by nikdy nespou
štěli se zřetele svatost toho místa a nikdy nezapomínali na to,
jakými diky jsou zavázáni synům sv. Benedikta. Ačkoliv mu ji
poskytli beze vší náhrady, František jako pravý vyznavač svaté
chudoby zavázal se jménem svých synů nynějších i budoucich
odváděli dobrým otcům roční dávku na důkaz, že svalyňka por
tiunkulová jest řádu jeho jen v trvalé užívání propůjčena, nikoliv
vlastnictvím.“) Odváděli totiž každoročně do kláštera na hoře
Subasio košík rybiček, jichž v blízké řičce Ghiascio bylo s do
statek. Dobří mniši přijali ten důkaz pokory a chudoby bratří,
odměňujíce se jim za to mnohonásobněř)
Byl to tedy veliký a slavný řád benediktinský, jenž přijal
pod sva křídla pokorný řád sv. Františka a vykázal mu první
trvalé obydlí, dobrodiní, za něž mu serafická rodina až podnes
zůstala vděčnou. Bohužel opatství, jehož obyvatelé byli k Franti
škovi tak štědří, již dávno zaniklo, než chudičká portiunkulová
svatyňka trvá dosud, jsouc celému světu křesťanskému, zvláště
vyvoleným, místem milosrdenství a slitování Božího. Kéž dobrý
Bůh, jenž za bouřných dob držel nad ní svou ochrannou ruku,
chrání ji i na dále před lakotnými zraky nepřátel kříže a stolce
Petrova!

W

Kapitola sedmnáctá.

PECORELLA Dl DlO.
(Ovečka Boží.)
ožský Spasitel, zvolív sobě dvanácte apoštolů, přijal též
mnoho učedníků, jimž nařídil hlásati království Boží, po
učiv je dříve, jak by si měli počínati a co by měli mlu
viti. Pohnutí duchů, ježvzalo počátek v Galileji, zdálo se býti
') Franciscus Bartholi i. c. cap. 1. Srovnej: Wadding [. c. a'1210
n. KKIK' Fioretti ]. c.; 11. Celan str. 36; I. Celan. str. 168.
') ilbulle apeže Innocence lV. qPía postulatiov ze dne 11. března
1244 uvádí se osud mezi statky náležejícimí benediktinům (Capella
S. Mariae de Portiunculam Srovnej Sabatier L' etude special etc. ]. c.
str. 267 násled.
_
') S eculum perfectionis str. 98. Srovnej Fioretti ]. c.; Waddmg
1. c. n. KKK

*
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z počátku omezeno jen na lid israelský, nebot sám Pan Ježíš při
prvním vyslání svých apoštolů pravil k nim: „Na cestu pohanů
nechoďte & do měst samařských nevcházejte, ale raději jděte
k ovcím domu israelského, kteréž zahynuly“.') Než brzo na to
sám Ježíš Kristus ukázal svým příkladem. že mají též pohanům
asamařským kázati, ano konečně rozkázal všem svým učedníkům,
aby šli do celého světa a všemu lidu hlásali evangelium. Tímto
způsobem chtěl zajisté Kristus Pán naznačiti. ačkoliv přišel spa
siti všechny lidi, že přece nejdříve musí býti uzdravení tí, kdož
náležejí k národu vyvolenému.
Ono na pohled nepatrné. ale dle svých výsledků velíkolepé
hnutí v Umbrii, jehož původcem byl František, takořka úplně se
podobalo vznešenému hnutí gallilejskému. Ta podobnost byla tak
podivuhodné., že sám bezbožecký a nevěrecký Renan byl na ni
upozorněn & zmínil se o ní ve svém bezbožném 'díle jemuž se
nestyděl dáti název „Život Krista Ježíšc“. „Veliké hnutí umbrijské
století třináctého,“ tak di Renan, „podobalo se věru nejlépe
hnuli gallilejskému před všemi ostatními podniky náboženskými"."l
To. co se událo na počátku třináctého století v Umbrii. nelze
přičítali pouhé náhodě nebo lidské chytrosti. nýbrž jedinou pří
činu všeho toho dlužno hledati a také nalézti možno v nejsvě
tější a podivuhodné prozřetelnosti Boží jež řídí svět s nevyzpy
tatelnou moudrostíf')
_
Maríanská svatyňka portiunkulová ukázala se hned z po
čátku zřidlem, z něhož vytékaly bohaté proudy milosti a pože
hnání Božího na řád bratři Menšich. Jakmile se rozhlásilo. že
František a jeho synové obdrželi kostelík a že se u něho trvale
usadili, již odevšad se k nim hrnulo mnoho žadatelů, kteří pro
sili za přijetí do řádu. Poněvadž bylo dosti místa, byl František
ochoten přijati několik synů, než vida veliký počet žadatelů. po
čínal si při přijímání jich velice obezřetně. Záleželot mu více na
tom, miti povolané bratry a vhodné, než mnohé, kteří by řádu
neprospěli, ano byli mu ke škodě. To zajisté má na zřeteli ka
ždý moudrý a obezřetný představený řádu. Podobné rozeznávání
a oddělování dobrých od zlých, jest věru nanejvýš potřebné,
zvláště za naší doby. Ne každý z těch, kdož se honosí. že se
hodí pro stav řeholní, těší se již řeholnimu povolání; a tudíž
vyloučení nepovolaných řádu jen prospívá. Jinak by snadno se
') Matouš 10, 5. 6.

') La Víc de jesus Christ. chap. XIII. str. 183. (edit. l.)
*; Dante I. c. Canto X1. v. 10.
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vyplnila slova Hospodinova k Israelovi: „Rozmnožil jsi národ.
ale nezvelebils radosti“.')l
Při přijimziní do řádu ukládal František žadatelům mnohé
zkoušky, někdy lehké. často však dosti obtížné. Kdo při zkoušce
té obstál, byl přijat. Přední zkouškou bylo, jak již z dřívějška
známo. ošetřování ubohých malomocnýeh. Proto František prve
nežli nového člena do řádu přijal, tázal se ho, je-li odhodlán,
věnovali se tomu zaměstnání. Toho. kdo se k rekovnému sebe
zapírání cítil sláb. beze všeho propouštěl, jiného však, který
s radostí se odhodlal sloužiti těmto „ubožákům milého Boha.“,
s radostí přijímal do řádu. Takového líbal jako svého pravého
bratra, povzbuzuje jej, aby malomocné miloval z lásky k Ježíši
Kristu Ukřižovauému.
_
Skrovné stádečko serafické se přijetím nových vhodných
členů zdvojnásobilo k veliké radosti biskupa assiského, jejž tě
šilo, že bude míti ve své diecesi tolik pomocníků na vinici Páně.
A věru nezklamal se ve svém očekávaní, nebot všichni nově při
jati členové byli ke cti a ozdobě rodině bratří Menšíeh. Kdyby
nám byl znám podrobný život všech těch apoštolských _mužů,
poučnou četbou by byli pro nás jejich životopisy. Než bohužel
stai'í spisovatelé majíce zřetel svůj obrácený na Františka, jen
takořka mimOchodem se zmínili o nově přijatých učednících. O ně—
kterých nám sice načrtli poněkud určitější rysy, jiné však uvedli
toliko jménem.
Poněvadž život prvních žáků úzce splývá s životem světce,
nelze ŽlVOt4)plSClsv. Františka mlčenim opomenouti život těch
reků ctnosti a sebezapiráni. Tudíž i já, pokud možno stručně,
podám kusé zprávy, jež se nám o nich zachovali, nebot život
jejich jest jaksi zrcadlem, v němž se odráží bohumilý život Fran
tiškův. V této kapitole promluvim o miláčku sv. Františka, bratru
Lvovi, v následující o jiných.
Nuže, usaďme se do stínu milé nám svatyňky portiunku
lové a pod ochranou sv. Františka pokusme se o stručný popis
života nam dosud neznámých prvnich učedníků serafického Pa
triarchyP) Ovšem již napřed podotýkám, že tomu, co uslyšíme,
můžeme se spíše obdivovati, nežli bychom mohli toho násle
dovati.
') Isaiaš 9, 3.
') Správně podotýká Christen I. c. str. 80. pozn. 1., že není jisto,
kdy učedníci, o nichž bude řeč, vstoupili do řádu sv. Františka. Než
myslím, že hrubě nepochybím, když s kronikářem Waddingem položím
přijetí jejich k letům 1210 —1213.
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Osobností zvláště vynikající v prvních dobách trvání řádu
bratří Menších jest již nám známý bratr Lev, o němž někteří
praví. že pocházel z Viterbo v Italii, jiní však jej pokládají za
rodáka assiskěho,') což se mi zdá mnohem pravděpodobnější.")
Byl to muž povahy velmi jemné a mírně, tak že mu proto od
sv. Františka byl přidělen krásný název „Ovečka Boží“ (pecorella
di Dio). Zda-li byl Lev knězem. když vstoupil do řádu, či se jím
stal teprve později, nelze s určitostí říci, než jisto jestI že knězem
byl, nebot staří životopiscově nám jej označují jako zpovědníka
sv. Františka a zároveň jeho důvěrníkař)
_
František a bratr Lev byli po mnohá léta nerozlučnými přá
tely & proto nelze se tomu diviti, že shledáváme tohoto bratra
skladatelem životopisu sv. Patriarchyď) Ti dva mužové žili &mo
dlili se spolu, vzájemně si těž sdělovali i nejtajnější city a hnutí
srdce. posvěcujíce jaksi druh druha. O dojemněm přátelství těch
dvou bohumilých duší zachovalo se několik dokladů, z nichž
alespoň ly uvedu, ve kterých se jeví způsob poučování & vyučo
vání bratří od milovaného otce. Podotýkám však předem, že vět
šina jich čerpána z pramenů, ceny “více méně legendární.
Jednoho dne vraceli se František a Lev z Perugie do Por
tiunkule. Bylo to právě za drsně zimy, jež pronikala chudický &
chatrný šat obou poutníků. kteří třesouce se zimou na celém
těle spěchali, by co nejdříve se dostali pod střechu. Aby si cestu
ukrátili, rozmlouvali spolu, poučujice druh druha, jak by snáze
kráčeli po cestě evangelické dokonalosti. Mezi jiným pravil Fran
tišek k svému průvodčímu: „Kéž by bylo vůlí Boží, by bratři
Menší byli celému světu příkladem svatosti. A přece, věř mi.
milý Lve, ani to nebylo by ještě dokonalou mou radostí“. „Bratře“,
pokračoval po malé přestávce, „kdyby Menší bratr slepě uzdra
voval, slabě sílil, zlé duchy vyháněl, hluchým sluch navracel,
chromé uzdravoval, a němým dar řeči uděloval; ano kdyby činil
ještě více, kdyby křísil mrtvě, kteří již čtyry dny ve hrobě od
počívají, přece by to nebylo ještě dokonalou radosti“.
Po malé přestávce pokračoval: „O, bratře Lve, kdyby bratr
Menší znal všechny řeči světa a všechny knihy. jež kdy byly se
psány & měl všechnu moudrost; kdyby prorokoval věci budoucí
') Paniilo l. e. str. 213.; Wadding [. c. a. 1210. n. XXXII.

') Srovnej Speculum perfectionis str. 4.
') Vita fratris Leonis in (Chronica XXIV general) str. 65. Srovnej
Bernard a Bessa !. c. str. 668.
') Totiž (Legendy tří soudruhů» a též značné částky díla zva
ného (Speculum perfectionis».
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a četl ve svědomí jiných, ani to vše by nepůsobilo dokonalou
radost“. Po několika krocích opět pokračoval: „Ovečko Boží,
kdyby bratr Menší mluvil jazyky andělskými, kdyby dovedl sto
povati všechny dráhy nebeských těles, kdyby znal všechny vla
stnosti bylin a všechny poklady země, kdyby mu byly známy
všechny vlastnosti ptáků, ryb a všelikých živočichů, lidí istromů,
kamení i kořínků i vod; všechno to by ještě nepůsobilo doko
nalou radost“. „A kdyby konečně“, dodal, „bratr menší tak do
vedl kázati, že by všechny nevěřící obrátil ke Kristu; věř, ani
v tom bych nehledal dokonalé radosti“.
Podobně rozmlouval světec se svým průvodčím téměř po
celé cestě, dvě míle trvající. Bratr Lev již s napjetim očekával
konečnou odpověď svého milovaného otce, v čem tedy shledává
úplnou dokonalou radost. Když však nedočkával se dopovědi,
nemohl se již zdržeti. „Otče“, zvolal, „prosím tě pro Boha, řekni
mi tedy v čem záleží dokonalá radost bratra menšího?“ „Roz
mily' bratře“, odvětil světec, „kdyby se nyní stalo, až celí zimou
zkřehlí přijdeme k dveřím svého kláštera a zaklepeme, prosice
by nám bylo otevřeno, že by vrátný se na nás utrhl kdo jsme
a na naši odpověď, že jsme dva jeho spolubratři, by se na nás
osopíl: „Není to pravda, vy nejste bratři menší, ale dva tuláci
a šejdlři, kteří okrádáte chudé o almužnu. Kliďte se odtud!“
Kdyby nás tak nechal celou noc v mrazu před klášterem & my
všechno jeho počínání snášeli trpělivě, bez odmluvy a reptání,
ano, my bychom za to Bohu děkovali; tu věz, bratře Lve, v tom
by záležela dokonalá radost. A kdybychom my dva neustávali
klepati. na bránu klášterní, až by se na nás onen bratr vyřítil
a odehnal by nás, volaje: „Aťse mi odtud klidíte, zlotřilá chásko.
Jděte si do noclehárny. zde nedostanete ničeho ani k jídlu, ani
k pití, ani noclehu“, kdybychom pak i to mírně, trpělivě a s ra
dostí snášeli, v tom by pak záležela dokonalá radost. A kdy
bychom hladem, žízní a noční temnotou byli nuceni znovu kle
pati na dveře kláštera a prosili pro lásku Boží o nocleh a něco
k jídlu a vrátný zlostí nad naší smělostí již téměř bez sebe se
slovy: „Počkejte, vy poběblíci. já vás odtud dostanu“, by se na
nás vyřítil a sukovatou holí nás tepal, za kapuci nás chytil a do
sněhu nás povalil; kdybychom i to trpělivě a s radostí snesli
z lásky k Ježíši Kristu, jenž za nás tolik vytrpěl, v tom by pak,
o bratře Lve, záležela dokonalá radost“.
„Proto, mily bratře“, dodal po chvíli, „slyš, co ti řeknu.
Nejvyšším á nejpřednějším ze všech darů a milostí Ducha sva
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tého, jež Kristus může uděliti svým milým jest: přemoci sebe
sama a z lásky k Bohu snášeti všechna namáhání, křivdy, po
tupy & nehody. Neboť při všech ostatních darech, nemůžeme se
ničím chlubiti, poněvadž nejsou našimi, nýbrž Božími dle slov
sv. apoštola: „Co máš, čeho bys nebyl vzal? Pak-li jsi vzal, proč
se chlubíš, jako bys byl nevzal?“') Ale v souženi, křížich a pro
tivenstvích můžeme se chlubiti, poněvadž ty nám přináležejí, jak
opět dl týž svatý apoštolť') „Ode mne pak odstup to, abych se
chlubil, leč v kříži Pána našeho Ježíše Krista, skrze něhož mi
ukřižován jest svět a já světu.“i
Jindy zase. bylo to v prvních dobách trvání řádu, kdy bratři
dosud neměli brevířů, :. nichž by se modlili církevní hodinky,
František maje po boku přítele Lva, ubíral se kamsi za svým
apoštolským povoláním. Cestou nadešla doba, kdy bylo se mo
dliti „Jitřní“.
„Nejmilejší bratře Lve“, pravil světec, obraceje se k svému
důvěrníkovi, „víš dobře, že nemáme brevíře, bychom se pomo
dlili církevní modlitbu právě na tuto hodinu připadající. Avšak.
abychom přece Pánu Bohu učinili za to náhradu, víš co udě
láme? Budu ti předřikávatí slova a ty mi budeš odpovídali. Dej
pozor, abys jinak neodpovídal, než jak tě naučím. Já řeknu:
Bratře Františku, tys tolik zlého již ve světě způsobil & lolik
hříchů spáchal, že zasluhuješ za to přijíti do pekla. Na tato
slova má, bratře Lve, odpovíš: Mluvíš zcela pravdu, zasloužíš
Slyše přání svého milovaného otce, Lev ihucd pochopil,
kam míří a proto s holubicí prostotou mu odvětil: „S radostí,
otce Františku, udělám, jak si přeješ, začni tedy ve jménu Páně“.
„Bratře Františku", počal světec, „tys tolik zlého a tolik
hříchů již spáchal, že zasloužiš za to již dávno horoucího pekla“.
„Nikoliv“, odpovídal na to Lev, „nikoliv Františku, Bůh tě za
hrne tolika dobrodiními, že přijdeš do ráje".
Opáčná odpověd, než jakou od svého soudruha očekával,
Františka zcela pomátla. „Jak to mluvíš, bratře,“ zvolal, „vždyt
přece víš, co jsem ti řekl. Dej přece pozor. Až já řeknu: Brali—e

Františku, tys již tolik nepravosti spáchal proti Bohu, že zasloužiš
býti na věky proklat, odpoviš: V pravdě zasluhuješ přijíti mezi
zavržence“. Bratr Lev slíbil sice i tentokráte, že se dle jeho slov
') L Korint. 4, 7.
') Galat. 6, 14.

') Fioretti str. 28. násled.
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zachová, než když František uvedená slova pronesl. odvětil:
„O, bratře Františku, Bůh tak s tebou naloží, že mezi požehnanými
Páně budeš zaujímali místo zcela zvláštní“.
„Ale, bratře Lve,' přerušil jej káravým hlasem, „proč ne
mluvíš jak jsem tobě přikázal? Porouěím li nyní mocí svaté
poslušnosti, bys odpověděl tak, jak ti přikáži. Já řeknu: O, bratře
Františku, ty bídnlku, myslíš, že se Bůh nad tebou slituje. Když
jsi se dopustil tolika hříchů proti Otci všeho milosrdenství a vší
dobroty, jak můžeš očekávali, že se dosud nad tebou smiluje?
Ty pak Lve, oveeko Boží, odpovíš: Ano, zajisté nezasloužíš žá—
dného slitování“. Než i tentokráte odpověď bratra Lva zněla.
zcela jinak. než František očekával. „Bůh Otec,“ odpovídal
totiž, „Otec. nebeský, jehož milosrdenství jest neskončeně větší
nežli hříchové tvoji, bude ti milostiv & přidá ti ještě hojně svých
milostí“.
Tou odpovědí však byl světec již všecek zmaten. Počal do
mlouvati svému společníku, vyly'kajemujeho neposlušnost. „Bratře,
až doposavad jsi mne byl vždy tak poslušen, nuže tedy, proč
tentokráte jsi se odvážil jednali proti mému rozkazu? Již po tři
krále jsi odpověděl zcela jinak, nežli jak jsem ti přikázal“. —
„Bůh ví," rozmilý otce,“ zvolal Lev, „že jsem měl vždy vúmyslu
mluvili tak, jak jsi mi přikázal, avšak Bůh vložil na jazyk můj
slova, jež jsi slyšel. On mluvil ústy mými tak, jak se líbilo jemu,
a nikoliv nám“.

Ač byl František ujištěním svého milého soudruha upokojen,
chtěl přece,“aby v tom tuhém duchovním boji zůstala jeho pokora
vítězem & proto pravil ku svému soudruhu: „Prosím tě, nejmilejší
bratře, odpověz alespon tentokráte, jak jsem ti přikázal“. —
„Mluv, mily' Olče,“ odvětil tento, „mluv ve jménu Páně, buď
ujišlěu, že tentokráte se všemožně vynasnažím odpověděli tak,
jak chceš“.
Prolévaje hořké slzy a hluboce vzlykaje volal tedy světec:
„O, bratře Františku, myslíš že se Bůh nad tebou slilujeP“ „0 ano,
milený otce,“ odvětil Lev, „smiluje se nad tebou, ale nejen to,
nýbrž zahrne lě ještě mnohými milostmi. Bůh tě povýší a oslaví
na věčnosti, poněvadž. kdo se povyšuje, bude ponižen, ale kdo
se ponižuje, bude povýšen. Věř mi, Františku, já nemohu jinak
mluvili, nebot Bůh sám mluví ústy mými. Proto prosím tě, odpust

mi to, nemohu za lo“.')
') Vita fratris Leonis [. c. 69. Srovnej Fiorotti kap. IX.
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Na to oba umlkli. ] my na chvíli se odmlčme a obdivujme
se kráse ctnosti, kterou jsme právě ve vypravování měli před
očima. Jest to ctnost pokory. 0, pokoro, jak velikou a vznešenou
jsi a jak velikým & vznešeným činiš toho, jenž tebe má! 0 kéž
bychom tebe milovali a tebe měli, kéž bys ty byla jediným naším
údělem na zemi! O, pokoro, tys neznáma mnohým & přece po
vznášíš své věrné až k nebesům. O, sešli zářný paprsek v uvadlá
srdce naše, bychom poznali tvoji krásu, bychom tebe celým srdcem
milovali a objlmali, jak tomu bylo u obou v pravdě seralických
duší — Františka a jeho důvěrníka bratra Lva!
Vynikaje mnohými ctnostmi, byl bratr Lev od Boha zahrnut
milostmi zcela zvláštními, jakých dostává se jen lidem, kteří ve
svatosti již znamenitě pokročilí. Jednou viděl Lev před sebou
velikou planinu, na níž měl býti právě konán soud Boží. Nesčislné
množství lidí hrnulo se tam se všech stran, andělé však neustále
ještě svolávali nové a nové zástupy. Tu pojednou spatřil, jak
s nebe jsou spuštěny dva žebříky, jeden bílý a druhý červený,
na jehož konci seděl Kristus Pán. Jeho obličej byl vážný, přísný,
ano téměř hrozivý.
František, jenž stál o něco níže na témž žebříku, zval své
bratry, jichž bylo tu velmi mnoho, aby s důvěrou vystupovali po
stupních do výše, poněvadž jest to vůlí Boží. Ti síce uposlechli
jeho rady, ale všichni se žebříku spadli, jeden se třetího stupně,
jiný se čtvrtého, jiný s pátého, jiný dokonce i s vyššího stupně.
Tou nehodou svých bratří byl František velice zarmoucen. Tu
však ohlednuv se, spatřil, jak na vrcholu bílého žebříku trůní
bl. Panna Maria a laskavě mu kyne. Nerozpakuje se ani na
chvilku, vybídl své syny, by se pokusili vystoupiti do výše po
bílém žebříku, tam že jím nehrozí žádného nebezpečí. A tak tomu
bylo. Bratří důvěrně volajíce Matku Boží o pomoc, zvolna vystu—
povali po jejím žebříku, až konečně ona objímajíc jednoho ka
ždého, odváděla jej ke svému Božskému Synáčkovi.')
Zjevení to mělo nejen bratra Lva, nýbrž i každého z nás
poučiti, že v očích Božích ani jediný člověk není úplně číst, ale
že pod ochranou blahoslavené Panny Marie může každý její pravý
ctitel zcela bezpečné pracovati na díle svého spasení. O, vzývejme
tedy vroucně tuto naši mocnou nebeskou Mati, k svému prospěchu
přesvědčíme se na konec, že naše volání k Marii nebylo marné!
Jindy zase měl bratr Lev neméně poučné vidění. Zdálo se
mu, že stojí na břehu široké, dravé řeky, kterou mnoho lidí
') Vita cit. str. 71. násled. Srovnej Wadding a. 1232. n. XXXVIIL
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snažilo se přebroditi. Také bratři menší se o to pokoušeli. Než
ke svému zármutku viděl, že všichni ve vlnách řeky berou za své.
Příčinou jejich utonutí byla zavazadla, jimiž byli obtěžkáni. Ti,
kdož jich měli příliš mnoho, utonuli hned, jakmile vstoupili do
vody; jiným, méně obtíženým se povedlo dostati se téměř až do
prostřed proudu, než tu je překvapila záhuba. Mnozí dorazili
ještě dále, ano někteří byli již blízko břehu, i tam zahynuli. Lev
s účastenstvím sledoval zápas svých bratří 5 dravým živlem, citě
soustrast nad jejich záhubou.
Zatím však viděl, kterak přibližuje se ke břehu řeky veliké
množství jiných bratří, kteří neměli sebou žádných zavazadel.
Ti kráčeli zcela lehce a svižně. Bez bázně vstoupili do dravých
vln proudu. Po kratičkém zápasu s rozkaceným živlem povedlo
se jim beze vší škody dosíci druhého břehu. V tom se bratr Lev
probudil. Udiven vypravoval vidění Františkovi, jenž právě v tu
dobu byl připoután na lůžko.
„Bratře,“ pravil tento k němu, když vyslechl pozorně celý
sen, „to, co jsi viděl, jest pravda. Veliký proud jest svět. Bratři,
kteří v něm utonuli, jsou ti, kdož opovrhovali evangelickými
radami, zvláště svatou chudobou. Ti však, kteří bez nehody se
řekou přebrodili. jsou bratři, kteří netouží ani po časných statcích,
ani žádných nemají, spokojujíce se jen věcmi nejpotřebnějšími.
Tak stávají se i podobnějšími obnaženému Spasiteli na kříži, ná
sledujíce ho, snášejíce radostně jeho lehké a sladké jho a jho
svaté poslušnosti. Proto tací bratři bez velikých obtíží dojdou
do radostí věčných“.')
Bratra Lva můžeme právem řaditi k bratřím posléze jme
novaným, nebot neustále jak za života, tak i po smrti sv. Patri
archy spatřujeme jej v řadách „horlivců“ o svatou chudobu'l).
Proto nelze se tomu diviti, že požíval zvláštní důvěry a lásky
chudičkého assiského Patriarchy. Světec mu svěřoval tajemství,
o nichž se žádnému jinému nezmínil. Tak oznámil mu, že po
jeho smrti nastane hrozný hlad po celé zemi. A tak se stalo.
Předpověděná bída se dostavila a to v takové míře, že kdesi otec
z nesmírného hladu vlastního svého syna snědl.“)
Bratr Lev byl jaksi, budiž nám dovoleno užíti toho přirovnání,
svatým Janem serafické rodiny. Byv po celý svůj život úzce spojen
se svým milovaným Otcem, i po smrti si zasloužil nebýti od něho
') Vita fratrís Leonis ]. c. str. 69. Svovnej Fioretti str. 125.násled.

') L c. str. 72.
') Thomas a Celano Vita 11. str. 86.
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odloučenu. Vynikal mnohými ctnostmi a svatosti, jsa též obdařen
od Boha darem zázraků. Klidně zesnul v Pánu v Assisi, jak se
zdá buď dne 14. nebo 15. listopadu r. 127i. Pohřben jest v ba
silice sv. Františka v Assisi před oltářem, zasvěceným ke cti
téhož svétce.')

Kapitola osmnáctá.

RUFINO, MASSEO, _IUNlPERO.
ratr Rufino pocházel ze šlechtické rodiny „dei Scifi“, byl
tudíž krevným příbuzným světice Kláry, jež pocházela
z téže rodiny. Byl to jinoch mravů bezúhonných, jenž
stav se členem serafické rodiny záhy počal zářiti mnohými
ctnostmi, z nichž vynikala jeho nesmírná trpělivost a panická
čistota.'*) Byla to duše vyvolená od Boha, mnohými miloslmi za—
hrnovaná, o niž se sám svatý František vyjádřil: „Pán mi zjevil,
že on jesl z nejvěrnějších a nejčistších duší. Proto bych se ne
strachoval, již za jeho života jej nazvali svatým, nebot za tako
vého jest v nebi dávno prohlášen“.“)

Rufin vynikal darem rozjímání a mlčení, též neobyčejnou
skromnosti a zvláštní moci nad zlými duchy, tak že často pouhé
jeho objeveni, nebo vysloveni jeho jména dostačovalo k překa—
žení jejich nekalých záměrů, nebo vypuzeni jich z lidí posedlých.
Sám sv. František. byv kdysi na hoře Alverno nesmírně týrán
a pokoušen od zlých duchů, když viděl přicházeti k sobě bratra
Rufina, zvolal: „Počkejte ďáblové, tento můj bratr zlomí vaši
zlobu, nebot vás již dávno zná'. A hle, nepřátelé lidského spa—
sení, jakmile spatřili svého nepřítele a pronásledovatele, roz
prchli se na vše strany.“) Dáblové sami vyznali kdysi ústy člo
věka posedlého z Assisi, jak jim jest hrozná přítomnost Ruňna,
')
')
str. 46.
')
')

Wadding 1. c. a. 1271. n. VIL

I. Celan. str. 162; Vita frau-is Ruíini in Chronica XXIV gen.
Víta citata ]. c.
Vita citata str. 48.
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jehož modlitby a dobré skutky je v pekle děsně tísní, jako lis
vinnou révu.')
Než Rufin, metla zlých duchů, sám také mnoho snášel od
zlého nepřítele, ano pohříchu častokráte se dal od něhoidelší
čas klamati. Nejprve snažil se jej totiž zlý duch odvrátili od 11
myslu vstoupiti do řádu bratří menších; když se mu to nepo
vedlo, snažil se jej později svésti z cesty řeholního povolání.
Rufin chtěl se sice několikráte utéci k Františkovi o pomoc, než
ďábel mu počal namlouvatí, že František, v nějž má takovou
důvěru jest zcela prostým člověkem a nedovede ani sobě sa
mému poraditi a pomoci, neřku-li jiným. Potměšilc mu radil,
aby. si raději zvolil způsob života starých poustevníků, že to
bude pro něho užitečnější, nežli následováni nevědomého novo
táře a žebráka. Ejhle, ďábelské. zloba! Ruíin uvěřil svůdnlkovi
a kráčel vstříc neodvratně záhubě. Po celý čtyřicetidenní půst,
kdy František a jeho synové v samotě trávili, nedostavil se
k společným cvičením bratří. Z počátku připisovali to bratří jeho
lásce k samotě & mlčení. Než když ani o zelený čtvrtek, ačkoliv
byl dvakráte volán, se 1: sv. přijímání nedostavil, ano přišedším
pro něj bratřím řekl, že není již učedníkem Františkovým, nýbrž
že si vyvolíl život poustevnický, v němž jistěji může pracovali
na svém spasení, než pod vedením dosavadního vůdce: počali
bratří nahlíželi, že se v jiaochn hrubě zklamali. Poznali zcela
zřetelně hrozné nebezpečí, v němž se jejich ubohý bratr nalézá.
Františkovi dobře byl znám skroušcný bratr i také lest
zlého nepřítele a proto se snažil Rufina přivésti k lepšímu po
znání. Jak se zarmoutil, když ten tvrdošíjně na svém předse
vzetí setrval, ano počal se honositi. že se mu zjevují andělé,
kteříjej řídí v duchovním životě. „Právě nyní, kdy s tebou mluvím.“
pravil k němu, „obklopují mne zástupové andělů, mezi nimiž
vyniká jeden neobyčejnou krásou a ti všichni mne posilují v za
počatém poustevnickém životě“. František nevčda jiné rady, při
kázal ďáblu jménem Božím, by se Rufinovi ukázal ve své pravé
podobě; ale ta byla tak hrozná a odporná, že zbloudilý bratr
pro tu chvíli byl ze svého omylu vyléčen.")
Pravíme pro tu chvíli! Kráčímc-li radostně svou cestou
v tom domnění, že jest to cesta pravá a přece bloudime a svůj
omyl zpozorujeme teprv tehdy, když již stojíme na pokraji ze
jící propasti, hrozné bývá naše zklamáni. Může býti cosi hro
'l L. c.

*; Vita cítata str. 48. násled.
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znějšího? Zajisté! Když jsme si totiž zcela jisti své cesty a po
ní rychlým krokem se ubíráme a již jsme velikou její část ura
zili a počínáme cítiti, že naše síly ochabují víc a více; když pak
nastane noc a my klesáme se slovy: nelze mi jíti dále: když se
před námi rozestře noc se všemi svými hrůzami a nebezpečími,
— jest to mnohem strašlivější, nežli ležeti rozdrcenu na dně
propasti — jest to jakýsi druh tiché zoufalosti, jemuž předchá
zely největší namaháni a boje. V obou těchto okolnostech života
ocitoval se nebohý bratr Rufin. Nejdříve ubíral se svou cestou
jako poustevník, klamán jsa od ďábla, ubíral se zcela jistě &po
kojně, až jej František před samou propastí zadržel. Než očeká
valo jej nebezpečí mnohem větší, očekávalo jej vysílení na jeho
cestě, tiché zoufalství.')
Když totiž Rufin, poučen byv svým milovaným Otcem, po
znal, jak se dal klamati od zlého ducha. jenž na se vzal podobu
anděla světla, pokračoval nějaký čas po cestě duchovního života,
řídě se moudrými pokyny sv. Františka. Pod jeho vedením kráčel
obrovskými skoky po cestě dokonalosti a svatosti. Ale to zase
popudilo k nenávisti zlého nepřítele, tak že chtěje jej 5 této
cesty zvrátiti, vnuknul mu myšlenku, že vše co koná není mu
nic platno, poněvadž jej Bůh určil k věčnému zatracení. Před
stavoval mu, že učiní nejlépe. když zanechá svých řeholních cvi
čení & přísnosti života.
V pravdě, hrozné to pokušení, jež může člověka přivésti až

k zoufalství! Z počátku nevěnoval sice Ruňn našeptávání ďábel
skému sluchu a vykonával řeholní povinnosti tak pilně jako
dříve; když však pokušení neustávalo, zmocnila se ho sklíčenost
a zármutek. Nejnebezpečnějším při tom bylo, že nesvěřil se svým
pokušením duchovnímu otci, svatému Františkovi. A přece jest
to nejjednodušší a nejpůsobivější prostředek k zahnání podob
ných pokušení. Slovo moudrého vůdce, jeho jediné slovo často
jest s to, osvobodili člověka od podobného soužení. Ta uzavře
nost Rufinov'a usnadnila ďáblu, jenž opět vzal útočiště ke lži
a klamu, zlotřilou hru.
_
Dabeí zjevil se totiž Rufinovi v podobě Ukřižovaného, řka

k němu: „Ubohý bratře Rufine, proč pak se moříš modlitbou
a pokáním? Vždyť nejsi z počtu vyvolených. Vím dobře, koho
jsem předurčil a sobě vyvolil. Nesmíš se o této věci radití se
synem Petra Bernardone, jemu nesmíš věřili, kdyby ti řekl opak
toho, co ti pravím; nebot ani on, ani kdo jiný ti může říci
') Christen. i. c. str. 87 násled
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pravdu, vyjma mne, jenž jsem synem Božím. Proto buď jist, že
ty i on jste určeni pro věčné zatracení a že každý velice bloudí,
kdo následuje syna Bernardona“. Po tomto klamném ujištění
ztratil Rufin všechnu naději na zachránění, a s ní zároven vše
chnu lásku k Františkovi. Od té chvíle zůstal všelikému domlou—
vání zcela uzavřen a hluch.
Než milosrdný Bůh smiloval se podruhé nad nešťastníkem,
zjeviv Františkovi stav jeho těžce zkoušeného bratra. Ihned tedy
poslal František pro Rufína. „Co je mi do FrantiškaP“ zněla
mrzutá odpověď. „Rufine,“ domlouval mu jeden z bratří, o němž
záhy těž uslyšíme, jménem Masseo, „nevíš, že František jest jako
anděl Boží, že pomáhá svou radou mnohým duším ve světě,
a že i my jeho přičiněním jsme dosáhli milosti od Boha? Prosím
tě tedy, pojď k němu, neboť jsi, jak zcela zřejmo, klamán zasa
od zlého ducha“.
.

Na štěstí uposlechl Ruňn a šel k Františkovi, jenž již z da
leka na něj volal: „Milý, zlý bratře Rufine, komu jsi to zase u
věřili“ Netázav se pak Rufina ani na jedinou věc, počal mu vy—
počítávati všechna jeho pokušení ujišťuje jej, že zjevení, jež měl,
opět bylo šalbou zlého ducha. Na konec pak mu poradil, až se
pokušitel opět objeví, aby jej s potupou a hanou od sebe ode
hnal. „Nebot Kristus,“ tak dokládat, „nezatvrzuje srdci lidských,
poněvadž jeho úlohou právě jest, je obměkčovati. Něco podob
ného jest jen dílem ďábelským, což ostatně jsi mohl sám po

znati“.
Rufin byl vyléčen. Když se mu zlý pokušitel opět zjevil
a činil mu výčitky, že přece zjevil svůj stav Františkovi a znovu
jej ujišťoval, že jest na věky zatracen, odehnal jej od sebe 5 o
povržením. Tato druhá porážka rozlítila ďábla tou měrou, že
s velikým lomozem & vztekem odkvapil. Cestou tropil takový
hřmot, že se zdálo, jakoby celá bora Subasío se bořila, nebo že
nastává soudný den. Dábel ztratil duši, která již již byla jeho —
a proto měl příčinu ke hněvu. Hned na to sám Božský Spasitel
zjevil se svému těžce zkoušenému synu, pochváliv jej za to, že
věnoval Františkovi sluchu a že zahnal ďábla od sebe. Aby jej
ujistil, že toto jeho zjevení není klamem, jako předešlá, ujistil
jej, že od té chvíle bude podobných pokušení prost. A tak se
i stalo. Zjevení zmizelo a nebeská útěcha se uhostila v srdci

Rufinově, jež s radostí sloužilo Bohu!)
') Vita citam str. 50. násled.; Fiořetti str. 107. násled.
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S radostí sloužiti Bohu, toť nejjistějším znamením. že jsme
mezi učedníky Ježíše Krista. A nastanou-lí čas od času, jak nás
tomu zkušenost učí i u samých světců trudné okamžikyahodiny,
které nám znesnadňujt plnění povinností našeho povoláni, zmoc
nuje-li se služebníků Božích někdy malomyslnost a mrzutost,
snadno rozeznáme zkoušku od pokušení u lstí ďábelské. Je-lí to
jen zkouška & dopuštění Boží, pak přes všeliký odpor k mo
dlitbě & nechuť k řeholním cvičením, neustaneme v jich ko
nání. Je-li to však lsti ďábelskou, pak upustíme od modlitby &
konání řeholních cvičení pod záminkou. že jsou nám zcela ne
užítcčna. Kdo v takových chvílích složí ruce v klín. kdo zoufá
nad mitosrdenstvím Božím & svou vlastní dobrou vůlí, ten jest
hříčkou zlého ducha a zahyne, ano již jaksi zahynul, neotevře-li
ještě v čas, jako bratr Rufin uší svých domlouvajícímu hlasu
Božímu, jakož i dobře míněné radě a slovům zkušeného du

chovního vůdce')
Těžce zkoušený Rufin byl po tom pro všechen svůj budoucí
život zbaven lstivých útoků ďábelských. Jeho stavba ctnosti pod
dozorem sv. Františka mohutněla víc a více, až při západu
slunce jeho života došla svého dokonání. Prve. než se rozloučíme
s tímto milovaným synem sv. Františka, zmiňme se ještě o jedné
zvláště významné události z jeho bohumilého života.
Dar modlitby a rozjímání liší se venkoncem od daru řeči
a výmluvností. Prvním byl Rutin obdařen od Boha v míře nej
větší. ale nikoliv darem výmluvnosti. Byl totiž od přirozeností
své velice nesmělý a bázlivý a mimo to měl jak říkáme neoby
čejně těžký jazyk a k tomu poněkud koktal. Ačkoliv vše to bylo
Františkovi dobře známo. přece chtěje zkusili jeho poslušnost.
přikázal mu jednoho dne, aby šel do Assisi a tam kázal. „Ale
otče. prosím tě, ušetř mne práce, vždyt víš, že nejsem obdařen
od Boha výmluvnoslt a mimo to jsem nevědomec'.
„Milený bratře“, odvětil mu světec. „to dobře vím. Než
žádám od tebe. abys poslechl. Proti rozkazu představeného nelze
činiti námitek. nebo! poslušnost činí i věc nejtěžší a nejobtíž
nější úkolem snadným a lehkým. Poněvadž jsi hned neuposlechnul,
svlékní nyní své vrchni roucho a ve svém spodním šatě jdi do
Assisi a kaž tam ke shromážděnému lidu“.
Na to Rufin již ani slůvka nepronesl. Tiše a pokorně svlékl
svůj šat a ve svém zaplátovnněm, přece však slušném spodním
šatu vystoupil v Assisi :: kázal. Mladí i staří z jeho posluchačů
') Christen |. c. str. 89. násled.
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vidouce jeho podivný ústroj, měli jej za potřeštěnce, jemuž
v hlavě přeskočilo. Všichni se mu smáli. Když pak počal své
kázání zcela opáčně, než-li měl v úmyslu, dostoupila vesclost
posluchačů nejvyššího stupně. Zvolil si totiž za text ku svému
kázání slova žalmuzl) „Uchyl se od zlého & čiň dobré“, místo
toho však ve svém rozčilení a úzkosti řekl: „Uchyl se od do
brého & čin zlé“.

František byl mezi posluchači. Vida co se stalo, činil si
trpké výčitky, že ubohého bratra podrobil tak kruté zkoušce. By
tedy sebe sama potrestal a vysvobodil Ruňna z jeho zahanbení
a úzkostí. svlékl své roucho a ve spodním oděvu vstoupil k Ru
finovi, jejž srdečně objal & políbil. Pak obrátiv se k shromáždě
nému lidu počal volati: „Jak, vy se smějete slovům bratra Ru
fina? Dobře řekl: „Zanechle dobrého a čiňte zlé“, neboť to, co
vy nazýváte dobrým jest jen lidská útěcha, smyslné radosti a po
žitky, jichž musíte zanechati; co však nazýváte zlým, bývá nej—
lepší mezi časnými statky, totiž činiti svému tělu násilí, činiti po
kání za spáchané hříchy, trýzniti tělo, — takové zlo máte činiti.
Rufin, váš spolurodák, chtěl vás odvésti od rozkoší a chtíčů světa
a přivésti vás ku pokání, poněvadž království nebeské již jest blízko“.
Po těch úvodních slovech počal mluviti Fiantišek o umr—
tvování a pokání s takovým důrazem, že všechen lid plakal. Na
to, obdivování ode všech, vrátili se oba naši rekové pokory a
poslušnosti do Portiunkule.")
Přibližoval se den, kdy ustanovil Bůh povolati svého věr
ného služebníka Ruíina ze světa & odměniti jej na věčnosti za
jeho věrnost. Bratří Rufin a Lev leželi těžce nemocní na lůžku,
toužíce po brzkém vysvobození z tohoto slzavého údolí a po
spojení s Bohem. Tu měl bratr Lev sen. Zdálo se mu, že stojí
před ním veliké množství bratří, z nichž jeden, jehož oči zářily
jako slunce, upoutal jeho pozornost. Na otázku kam ti zástu
pové se ubírají, obdržel odpověď, že jdou vstříc jednomu z jeho
bratří, jenž právě umírá. Na další otázku, kdo jest .onen bratr
se zářícím pohledem dověděl se, že to Bernard z Quintavalle.
„Jeho oči proto tak jasně září“, tak zněla odpověď, „poněvadž
ve svém životě nikoho neposuzoval, ano i to nejhorší vždy do
vedl vysvětliti a obrátili na dobrou stránku. Pokorně a s opovr
žením smýšlel o sobě a nezkaleným zrakem pohlížel na nečistotu
světa. Co bylo krásného, bylo mu pohnutkou k chválení Boha
_') Žalm 33, 15.

') Vita citata str. násled. Srovnej Waddíng. I. c. a. 1270. n. XVlll.
14
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a co očím jiných bylo nebezpečným, nikdy neposkvrnilo jeho
duši ctnostmi ozdobenou“.
Hned na to vidění zmizelo. Bratr Lev domnívaje se, že on
sám je tím bratrem, jenž brzo zemře, spěchal rychle k lůžku ne
mocného Rufina. „Rozmilý bratře“, pravil k němu, „přicházím,
abych se s tebou rozloučil, nebot mám za to, že mě Bůh za ne
dlouho povolá k sobě“. „Co jsi ve snách viděl, bratře Lve“,
přerušil jej Rufin, „platí o mně, nikoliv o tobě. I já viděl jsem
ono množství našich milých spolubratří. Bratr František přišel
ke mně a ujistil mne, že zítřejšího dne zemru. Na potvrzení
svých slov vtiskl políbení na mé rty. Ještě cílím slast, která
mě při tom naplnila. Ještě cítím nebeskou vůni, kterou i ty
můžeš pozorovati“.
Jak řekl, tak se stalo. Rufin zemřel před bratrem Lvem,
jenž jej přežil 0 celý rok. Pochován byl v basilice sv. Františka

a to v choru na straně epištolníJ)
Již v dosavádním vypravování o bratru Rufinovi stala se
zmínka o bratru Masseovi. Pocházel z Marignano blíže Assisi.
Pro svou neobyčejnou skromnost & vlídnost, pro své obsáhlé
vědění a zkušenosti. pro svou obratnost v jednání se světskými
lidmi a svou zcela zvláštní zbožnost stal se miláčkem sv. Fran
tiška.") Oproti sobě samému byl Masseo velmi přísný. Jedl jednou
za den a to večer, při tom se spokojoval s chlebem a vodou.
Spánkem se posiloval jen dvě až tři hodiny před půl nocí, ostatní
část noci obyčejně trávil v kostele na modlitbách. Po mši svaté
se uzavíral do své celly, by mohl zcela nerušeně obcovati s Bohem.
Poněvadž sebe pokládal za největšího hříšníka, častokráte kr—
vavé slzy roně, prosil Boha za slitování a odpuštění svých ne

pravostíř)
Ačkoliv sv. František dobře znal Masseovu horlivost v mo
dlitbě a jeho neobyčejnou pokoru, přece jej podrobil dosti ob
tížné zkoušce. „Bratře Massee“, pravil k němu kdysi u příto
mností ostatních bratří, „všichni tvoji bratří mají od Boha dar
modlitby & rozjímání, tobě však byl přidělen dar výmluvnosti
k poučování lidu. Proto budeš zastávali místo vrátného, budeš
zároven vypomáhatí v kuchyni a míti péči o chudé. Zatím co
ostatní bratří budou pospolu seděti u stolu, ly budeš jísti ve
fortně, bys tam byl chudým a příchozím ihned k službám, dříve
') Víta citata str. 53. násled. Viz Waddíng !. c. a. 1270. n. XVIII.
') ]. Celan. str. 162.
8) Vita fratrís Massaeš in Chronica XXIV general. str. 119. násled.
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než-lí by zaklepali. Proto jdi a zastávej ten úřad svědomitě
a poslušněl“
Těžká byla oběť. kterou musil bratr Masseo přinésti Posud
byl se vzdaloval vši roztržitostí ducha, miloval samotu a tiché
obcování s Bohem. Nez přece, jak se slušelo, s radostí uposlechl.
Vesele zastával svůj úřad, tak že se mu každý divil, jak se tak
v krátké době vpravil do svého nového úkolu. Bratřim však
neušlo, jak jej to stojí mnoho přemahání a proto s ním měli
soustrast. Někteří z nich se obrátili k sv. Františkovi prosíce,
by práce a povinností domu stejně mezi ně všechny rozdělil.
Světec dosáhl již svého účele a proto zavolal k sobě bratra
Massea. „Bratře“, pravil k němu. „na tvých bedrách spočívá
příliš mnoho povinností a proto ti bratří chtějí pomoci. Jest
tudíž mým přáním. by úřady klášterní byly rozděleny". — „Otče“,
odvětil mu Masseo, „svěříš-li mí celek nebo jen “část povinností,
je mi zcela jedno; přijmu všechno, jakoby to přímo od Boha
přicházelo.
Pokora a poslušnost Masseova a láska bratří k němu tak
dojaly sv. Františka. že povstal a nadšeně promluvil o ctnosti
pokory, vybízeje je. by se v ní vždy hodně cvičili, ježto bez po
kory žádná ctnost se Bohu nelíbí.')
Od té chvíle cvičil se Masseo usilovně ve ctnosti pokory.
Když slyšel, jak velikým se stal kterýsi sluha Boží neustálým
cvičením ve svaté pokoře, učinil slib. že si neoddechne, dokud
si pokory, tě záruky království nebeského, zcela neosvojí. Častěji
než prve uzavíral se do své komůrky. tu se pak modlil. postil,
plakal, vzdychal, bičoval až do krve a přece ještě neustále se
považoval za hodna trestů pekelných. ] zjevil se mu sám Božský
Spasitel a pravil k němu: „Bratře Massee. co mi chceš dáti za
udělení milosti, o kterou tak vroucně prosíš ?“ „Pane“. odvětil
tento. „oči z hlavy“. — „Však já“, pravilk němu laskavě Kristus,
„chci tobě dáti nejen “tuto milost, ale ponechám ti i tvé oči“.
To však bylo příliš mnoho pro našeho bratra. Slyše, že
Spasitel vyslyšel jeho prosbu. pobíhal jako Opilý radostí. jásaje
a zpívaje nad obdrženým pokladem jako dítě.“)
_
Bratra Massea shledáváme často jako věrného průvodce
sv. Františka na jeho cestách. Vespolné obcování jejich bylo tak
důvěrné. že si dobrý bratr dovolil i nevinně, žerty vůči svému
milovanému otci. Tak pravil k němu kdysi: „Bratře Františku,
') Vita citata str. 115. násled.; Fiorettí str. 40. násled.
') L. c. str. 119; Fioretti str. 117 násled.

212

proč celý svět jde za tebou, všichni chteji tě viděti, slyšeti & tebe
poslouchati? Nejsi přec zvláště sličný, nepocházíš ze šlechtické
rodiny, nevyznamenáváš se zvláštními vědomostmi? Proč tedy
celý svět za tebou běží?“
Při těchto slovech pohledl František k nebesům a byl jako
u vytržení mysli. Když po chvíli se opět vzpamatoval, klekl před
Masseem na zemi a děkoval mu za to. že jej tak pokořil. „Chceš
věděti, bratře, proč všichni za mnou jdou?“ pravil k němu la
skavě. „Vševidoucí oko Boží nemá mezi hřišníky na světě horšího,
bídnějšiho a neschopnějšího k provedení svého vznešeného díla
nade mne. Tim chce zahanbiti velikost. moc, krásu, ušlechtilost
a vědy světa, by svět poznal, že všechno dobré a všeliká ctnost
od Boha pochází a ne od stvořeni, aby se nikdo nechlubil před
tváři Páně, kdo se chce chlubiti, nechť se chlubí v Pánu, jemuž
na věky přísluší všeliká čest a chvála“.')
Jindy zase použil Masseo příležitosti, by jednak vážně, jednak
žertem zkoumal srdce svého milovaného otce, Když si totiž jednou
dle sv. řehole vyžebrali cestou několik kousků okoralého chleba
a pak se za městem posadili u pramene vody, by vykonali svou
skrovnou hostinu, pravil František k Masseovi: „Bratře, dnes
jsme se stali účastnými velikého pokladu.“ Tato slova opakoval
František několikráte. „Ale, otče,“ přerušil jej konečně jeho spo
lečník. „kterak lze při hotovém nedostatku potřebných věcí a při
takové nouzi mluvili o pokladu? Vždyť vidíš, že nemáme ani
stolu, ani ubrusu, ani nožů, ani sluhy ani děvečky“. -- „Právě
to, milený synu, považuji za veliký poklad. že nám schází všeliká
lidská pomoc. Co máme, připravila nám Božská prozřetelnost.
Ta se jeví na chlebě vyžebraném, na kamenu, jenž zastává misto
stolu a na tomto čerstvém praménku. Proto prosme Pána, by nám,
svým služebnikům, propůjčil milost, bychom sv. chudobu, ten
poklad nejdražší víc a více miloval?).
Jiná událost ukazuje nám Františka i Massea v plném lesku
pokory. Bylo to roku 1221. František se ubíral se svým prů
vodčim Toskánskem, zdánlivě na zdař Bůh. než dle jeho náhledu
zcela dle vůle Boží. Když přišli na místo, kde se sbíhalo tré cest,
z nichž jedna směřovala do Florencie, druhá. do Sieny & třetí do
Arezzo, tázal se Masseo: „Otče. kterou cestou se hodláš brátiP“
„Kterou chce Pán Bůh“, zněla krátká odpověď. — „Ale jak se
o tom dovíme. kterou cestou chce Bůh, bychom se ubiraliP“ —
,) Fioretti cap. X.
') Vita citata str. 117 násled., Fioretti cap. XIII.
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„Řeknu ti to hned bratře. odvětil mu František. Slyš! Poroučím
ti mocí svaté poslušnosti, bys se na tomto místě tak dlouho do
kola točil, až ti přikáži, bys přestal“.
Masseo poslušen jako vždy ihned se počal otáčeti. až se
ho zmocňovala závrať. „Stůj,“ zvolal po chvíli František, „stůj
a nehýbej se. Kam jsi nyní obrácen?“ „K Sieně“, odvětil Masseo.
— „Dobře tak, totě cesta, po které nás volá vůle Boží.“ Šli do
Sieny a v brzku se ukázalo, že Siena jest místem, kde chce Bůh
svého služebníka vyznamenati a lidu učiniti prospěšným.
Jakmile se totiž lid dověděl, že se František blíží, ihned
spěchal mu vstříc, pozdvihl jej na ramena a nesl před biskupský
palác, kde právě zuřila krvavá řež mezi obyvatelstvem na strany
se dělícím. Hoj byl dosti tuhý. Na zemi leželi dva mrtví a jiní
z mnohých ran krváceli. František vida, co se děje. vstoupil mezi
bojující a počal je chlácholiti. až konečně po “dlouhém domlou
vání je usmířil. Hluboce dojet, děkoval mu biskup města a po,
zval jej i Massea do svého paláce. František pozvání sice přijal.
zůstal den v paláci, ale druhého dne odešel potají. aniž se byl
poděkoval svému hostiteli. Jednání to na oko nezdvořilé bylo
Masseovi s podivením. „Co se to s dobrým otcem naším děje?“
tázal se sebe sama; „mně porouči, bych se točil do kola jako
dítě a biskupovi za jeho zdvořilost se neodměňuje ani slůvkem
diků.“ Než záhy myšlenek svých litoval; nebot poznal, že Fran
tišek proto tak jednal, by mu biskup za prokázané dobrodiní
neděkoval a on tak neztratil zásluhu vykonaného skutku. Za ne—
laskavou onu myšlenku Masseo velice se pokořoval, obávaje se, že
za ni již zaslouží pekla.')
Bratr Masseo byl ještě r. 19.47. kdy tří soudruhové psali
životopis sv. Františka, na živu; než zdá se, jak Papini výborně
dokazuje. téměř jisto, že brzo potom zemřel. Neboť předně dí
o něm jeho životopisec, že zemřel pln ctnosti, ale nikoliv bohaL
lety; za druhé není jeho jméno mezi těmi, kdož byli přítomni
smrti svaté Kláry a konečně když r. 1975. počali mnozí pochy
bovati o platnosti odpustků portíunkulových. neslyšeli nic o Mas—
seovi, ač jeho svědectví by bylo rázem umlčelo všechny pochy
bovače.*) Masseo, o němž mluví Waddinga), že zemřel r. 1280.,
jest jiný syn sv. Františka téhož jména. Masseo, o němž jsme
.) Vita citata str. 116 násl.; Fioretti cap. XL
') Panňlo !. c. str. 312.
') Annales 1280. n. 111.
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právě pojednali, zemřel v Assisi a pohřben jest v basilice sv.

Františka.
Počet žáků, kteří se vletech 1210—1213 shromáždili kolem
sv. Františka není vypravováním naším vyčerpán; tak mohl bych
se ještě zmíniti o bratru Illuminatovi z Rieti. Augustinovi, Ště
pánovi, Jakubovi, Theobaldovi a Šimonovi, rodácích assiských,
mimo to o Šimonovi z Colazzano a hlavně o Juniperovi; než
jednak skrovné zprávy, jež se nám o těchto bratřich zachovali.
jednak i menší jich důležitost pro nás, jsou mi pohnutkou, že se
o nich nezmiňují. Jen zmíním se krátce o posléze jmenovaném,
o němž se téměř všichni životopisci sv. Františka zmiňují, totiž

o bratru Juniperovi.')
Juniper (jméno to značí „jalovec“) byl muž dokonalé pa
nické čistoty, prostaty a nelíčené dětinuosti, kteréžto vlastnosti,
jej činily Bohu i _lidem milým, za to však zlým duchům hrozným.
Jeho prostota & dětinstvi ' přecházely nezřídka až v bláznovství.
Nejlépe jej pOsuzují sv. František a svatá Klára, kteří oba jej

clili & milovali. Když jednou František mluvilo Juniperovi, pravil
o něm žertem: „Přál bych si míti celý les podobných „jalovců“
ve svém řádu.“ Svatá Klára jej žertem nazývala „šaškem Ježíše
Krista“.
'
Bylo by nezbytno uvážiti celý řeholní život Juniperův, bychom
ze směsu prostoty a rozličných jeho nápadů, z jeho bojů. poku
šení & vítězství, dovedli vystihnouti rysy světcovy. Abychom jej
řádně pochopili, musil bych zvláštní kapitolu věnovati jeho životu,
jinak měli bychom obraz neúplný, jemuž by snad mnohý ne
porozuměl.
Jak tedy vidime, měl František hned v prvních dobách tr
vání svého řádu kolem sebe zástup převýborných žáků a učed
níků. Pokora. sebezaplráni, svatá prostota a veliká svatost. byly
význačné známky jejich života. A kde nabyli tito první synové
sv. Františka tak výborného duchovního vzdělání. kde se naučili
tak rychlými kroky kráčeti po cestě dokonalosti? Všeho toho
nabyli ve výborné seraňcké škole. do níž v následující kapitole
uvedu milého čtenáře, by i on měl příležitost mnohému v této
škole přiučiti se pro život věčný.

_sím—
') Viz (Vita fratris Jnniperb in Chronica XXIV general. str. 54.
nálad.; Fioretti str. 267. násled.; Panlilo 1. c. str. 315. násled.
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VE ŠKOLE SERAFICKÉ.
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:elmi
důležitým a plným zodpovědností jest úřad, který
jest svěřen mnohým lidem — totiž úřad vychovávati
jiné. Že tomu tak, uzná každý rozumný člověk, neboť
na vychovatelích a představených závisí nejen časné a věčně blaho
chovanců a podřízených, nýbrž i blaho celé společnosti. A protože
úřad vychovatele jest tak důležitý, dříve než uvedu čtenáře do
školy seraíické, zmíním se krátce o některých pokynech, jimiž by
se měl říditi každý, jemuž svěřen úkol vychovatele — učitele.
Nejdůležitější věcí při vychování, má—lise potkali se zdárným
výsledkem, jest dobrý příklad. Kdo chce jiné naváděti k dobru
a ctnosti, musí svítiti příkladem, chce-li dobrých výsledků 11pod—

daných svých se dočkati. Kristus Pán ukázal apoštolům vlastním
příkladem, jak se mají modliti, jak mají trpělivě snášeti rozličné
strasti, pronásledování & soužení; jak mají nepřátelům odpouštěti
a srdce před zkažeností tohoto světa neporušené zachovati. Sv.
apoštolové a učedníci zase svým příkladem poučovali jiné a podobně
dělo se a děje se i na dále v naší době, kdy dobrý příklad má
vynikající místo při vychováváni. Dítě nápodobí posunky a chování
svých rodičů a pěstounů, a to dříve, než-li dovede správně mlu
viti. Ježto pak člověk v jistém ohledu neustále zůstává dítětem,
nelze se tomu diviti, že i dospělí hledí na příklad těch, jimž jsou
podřízeni a řídí se zpravidla tím, co pozorují na svých vychova
telich a představených. Nejlepší napominání, povzbuzování a ká—
ráni otcovská k dětem, představených k podřízeným, vychovatelů
k chovancům nepřinášejí užitku, nepotvrzuje-li jich dobrý příklad.
Jakkoli pak dobrý příklad jest první a nejdůležitější věcí
při vychování, nesmíme si mysliti, že by vychování, jež se děje
slovem, bylo bez významu a užitku. Jako nelze mnohému obrazu
porozuměti, nebylo-li dostatečně vysvětleno, co znázorňuje; tak
i mnohý příklad, jejž by neprovázelo živé slovo, zůstal by bez
účinku. Avšak tu má zase přednost poučovánía napomínání před
nepředloženým a příliš častým káránim, jež člověka zvláště
v mladých letech cini omrzelým, kdežto vážně a laskavě prone
šené povzbuzení, napomenutí a poučení snáze nalézá přístupu do
mladistvého srdce. Mnohý dorůstající jinoch, mnohá dívka byla
tichým žalem své matky nebo laskavým a vážným domlouváním
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svého otce přivedena z cesty zkázy a záhuby na cestu dobrou.
Laskavé a časté povzbuzování a napomínáni nemine se konečně
účinkem; byt i zprvu byla přeslechnuta, později přinášejí užitku.
Tím nebuď řečeno, že bychom měli nechati zcela bez po
všimnutí zcela zjevné chyby a zjevnou neposlušnost a nepoužili
pokárání nebo trestu. Děti i podřízeni maji býti pokáráni, kdy
toho potřebí, když totiž laskavá domluva se ukáže bez úspěchu.
Než vždy jest nutno. by ten, jemuž tato dosti nemilá úloha pří
padla, se dovedl opanovati a nedal se unésti hněvem, nebo do
konce nevybuchl v kletby & nadávky, poněvadž takové pokárání
by nejen nepřineslo užitku, ale spíše bylo by ku škodě.
Komu svěřen jest úřad vychovatelský. má se varovati í všeho
přehánění. To platí jak o povzbuzování k dobrému, tak i kárání
a trestání zlého. Jinak zajisté i napomínky i výstrahy měly by
zcela opačný výsledek, nežli jaký očekáváme. Když by se totiž
podřízený přesvědčil, že jeho představený všechno přehání, hleděl
by na sebe vážnější a důležitější napomenutí a sebe spravedlivější
důlku jako na pouhou libůstku představeného a nevšímal by
si jich.

Pozorovali jsme, jak byl František Opatrný v přijímání no
viců. Neméně obezřetným a moudrým ukazoval se v jejich výchově
a celém vedeni. Tajemstvi vychovatelství spočívá na dvou zá
kladních zásadách: na vážnosti k představenému (autoritě) a lásce.
František dovedl výborně obě zásady při svém způsobu vychová
váni uvésti v platnost. Ačkoliv byl od srdce pokorný asebe sama
vždy za nejnepatrnějšiho považoval, přece sí nezadal nikdy ve
své vážnosti jako zakladatel řádu. Dovedl vždy, kdy toho bylo
potřeba, vystoupiti tak, jak jeho hodnost a úřad vyžadovaly, ano
v čas potřeby byl přísný a mnohým líknavějším i na postrach.
Nic nesprávného. na bralřich neušlo jeho pozornoslí; chyby a zlo
zvyky jejich nalezly v něm nejúhlavnějšího nepřítele. Při všem
vychování svých synů řídil se zásadou: „Uchyl se od zlého a čiň

dobrél“
Když přijal nové členy do řádu, první starosti jeho bylo,
odkrýtí na nich jejich vady a poklesky a přivésti je k jich poznání
a napravení. Totě prvá podmínka pravého polepšení a obrácení.
Když se to stalo a když viděl, že jeho žáci horlivě pracují na
vykořenění svých chyb a nedokonalosti, snažil se povzbudíti je
k odstranění vnějších nedostatků a nezpůsobů, t. j. snažil se u
spořádati vnějšek svých bratří tak, jak se sluší na řádné řehol
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niky. Aby pak do svých starých chyb neupadli, všemožně je
vzdaloval příležitosti ke zlému.')
Nedbal však jen, aby žáci jeho odstranili vše nedokonalé,
oni měli býti zároveň znenáhla cvičení v dobrém a v ctností,
a v ní utvrzení. Nebot co plalno by bylo, kdyby kdo boural a ne
stavěl? Co pomůže vypletí býlí, když místo něho nezasiješ semena
dobrého? Jedno bez druhého nelze si při vychování ani myslití.
Toho jsa dobře si vědom, pečoval František nejen o vyhlazení
různých chyb a poklesků u svých synů, nýbrž snažil se vychovali
je znenáhla v řádné, Bohu i lidem milé řeholníky.
První jeho starostí bylo, vzbuditi ve svých nových bralřich
ošklivost k světu a jeho marnostem, jichž se právě zřekli z lásky
k Bohu, a roznítití v nich lásku k novému povolání. Na tom
základě stavěl budovu vnitřního života. Především vštěpoval
v srdce svých duchovních synů ducha živé víry, jenž všechněm
i nejobyčejnějšim pracím dodává rázu nadpřirozeného & nás uči,
že vše, co se neděje pro Boha, jest bez ceny, právě tak jako,
co se neděje pro věčnost, jest podvod a klam. Po té hleděl
v nich vzbudili ducha modlitby, jenž jest jaksi pokrmem k udr
žování života nadpřirozeného. Byl totiž pevně o tom přesvědčen,
že bez modlitby jest nemožný pokrok ve ctnosti a ten, jenž
modlitbu zanedbává, nebude stálým ve vykonávání svěřených
povinností. Proto dával si všemožnou práci, by jeho bratři byli
muži modlítby.'*)
Že však byl o tom přesvědčen, že Bůh jen pokorněho dárce

miluje a jemu dává svou milost, snažil se také, by v srdce svých
synů všlipil něžnou květinu — svatou pokoru, kteréžto překrásné
ctnosti nás naučil sám Kristus Pán, sestoupiv na tento svět.
V pravdě nic nemělo by býti lidem přirozenějšiho, nežli po
kora, nebot pokora jesl pravdou. Pokora záleží v tom, že člověk
pohlíží na sebe tak, jakým ve skutečnosti jest a uznává svou
nicotu dle žalmísty Páně: „Bytost má jest jako nic před tebou“.3)
To mějme neustále před očima; klaďme si vždy, kdykoliv se nám
naskytá příležitost hřešiti proti sv. pokoře, tyto otázky: Cim jsme
kdysi byli? Jak jsme povstali? Cim jsme nyní? A co se s námi
jednou stane? — Odpovězme si vždy upřímně na ty otázky
a každé pokušení proti vznešené ctnosti pokory snadno přemůžeme.
') I. Celan.
str. 76.; Bernard
') Legenda
') Žalm 38.

str. 88. Srovnej Christen I. c. str. 73 násled.; I. Celan.
a Bessa !. c. str. 672.
major str. 105.
6.
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„Rozmilí bratři,“ říkával František, „mějte vždy před očima
cestu pokory a chudoby svatého kříže, na kterou nás povolal
sám Spasitel náš, Ježíš Kristus. Když uvažujeme, že bylo třeba,
by jeho svatá velebnost utrpením vešla do slávy, čím spíše nám
hrozným hříšníkům třeba kráčeti cestou kříže a utrpení. Vpravdě
je-li každý křesťan zavázán nésti svůj kříž, jsme my tím více
povinni, poněvadž se hlásíme pod prapor kříže, o němž si přeje
Pán, bychom jej nejen sami nesli, ale i jiné slovem a příkladem
k tomu povzbudili, by s námi kříž nesli a Krista, svého vůdce,
následovali. A to tím více, ježto dobrá vůle a touha napodobovati
utrpení Spasitele našeho jest zvláštní dar, jejž poskytuje Duch
svatý duši, která Boha opravdu miluje ajemu slouži. Neboť duše,
jež hoví toliko svým náklonnostem a toliko sebe miluje, nemiluje,
nýbrž má v ošklivosti tu pravdu Ducha sv. a nemá za potřebné
k dosažení dokonalosti státi se účastnou utrpení Kristova. Ano,
slibujíc si většího prospěchu na jiných cestách, jež nejsou tak
cestami, jak skrytými propastmi, a prchajíc před žlučí soužení,
setrvává & zakrňuje ve svých náklonnostech a tvrdí, že za takové
svobody může lépe Bohu sloužiti. Nestará se nikterak o nevýslovné
rozkoše, jichž v nitru svém okouši duše v rozjímání aůčastenství
na utrpení Páně zcela pohroužená; těchto však nelze okoušeti,
leč když člověk podstoupí utrpení pro Krista. Za to duše, zbavena
a prosta všech náklonností, dává se pokorně vésti od Ducha
svatého, by v ní dle své libosti působil jako nejlepší učitel pravdy,
kterou nám Pán zůstavil napsanou v knihách své pokory, trpě
livosti a utrpení, jež jsou nejjistějšími cestami ke křesťanské do
konalosti. Pročež duše, jež obdržela od Boha milost očištění,
usilovné touží státi se účastnou Jeho bolesti & opustivši ostatni
cesty a útěchy požitků časných, jež nemají trvání, dává přednost
tomuto blahodárnému léku, jenž sice trpce chutná, ale za to
podle účinku svého jest nejlahodnéjší. Dávajíc přednost zdraví
před lahodností, okusi, jak podivuhodna jest sladkost života
trvalého, jenž opovrhuje smrtelnou a chvilkovou útěchou a do
kazuje, že v ničem jiném nemůže dokonaleji spočinouti jeji láska
nežli vláskyplné soustrasti nad utrpením Kristovým, a že čím více
se proměňuje v Krista ukřižovaného, tím více se proměňuje
v Boha slavného a vznešeného. Tu jakoby přestával rozdíl mezi
lidskosti a božstvím, jakož sám Kristus prosil Otce, řka: Chci,
aby kde já jsem, i moji byli. Když to má duše na paměti, nikdy
se od Boha neodlučuje. Bude-li však utíkati před utrpením, bude
od něho odloučena i ve slávě, dle slov svatého apoštola Pavla:
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„Trpíme-lí s nim,hudeme s ním i oslaveni.“ Rozjímá tedy duše
v Kristu smrtelném i nesmrtelném a to buď dokavád ještě se
nalézá na závodišti, anebo kdy již došla cile. Tedy jako se dává
odměna jen těm, kteří běželi o závod, tak i uděluje se nebe jen
těm, kteří nesli kříž. neboť není žák nad mistra a sluha nad Pána
svého. Proto vidíme, že Bůh poskytuje svou milost těm, kteří jej
tím způsobem následují, odnímá ji však lidem zpupným, kteří se
honosí, že se s ním jinakým způsobem — než křížem a utrpením
— mohou spojiti, sebe se nevzdávají a konečně bídně upadají

do záhuhy'.')
Krásná to slova, o nichž by měl každý z nás uvažovati.
Krátký obsah jejich jest: Kdo chce býti s Kristem oslaven, musí
s ním i trpěli, neboť cesta utrpení jest nejjistější cestou k ne
besům. Duše, jež se vyhýbá utrpení, vyhýbá se i této cestě a tím
sobě samé nejvíce škodí. Nebojme se tudíž křížů a utrpení, jež
jsou nám zárukou věčné blaženosti!

Nejvíce se však František snažil vštípiti v srdce svých synů
lásku k sv. chudobě, kterou se zálibou nazýval královnou ctností
a základním kamenem svého řádu. Není člověka, jenž by měl
takovou péči o zlato a poklady své, jako měl František ořečenou
perlu sv. evangelia.") Vždy o to pečoval. aby se jeho synové
cvičili v chudobě, sám jim jsa v tom nejvýmluvnějším příkladem.
Když se v jejich chudičké portiunkulové osadě počal někdy ozývati
hlad a nedostatek, těšil své syny, povzbuzuje je, by nedostatek
ten trpělivě snášeli z lásky k Bohu. V takových chvilich nejednou
jal se nadšeně líčiti krásu a vznešenost svaté chudoby, by si ji
bratří tím spíše zamilovali.
„Vězte, rozmilí bratři,“ říkával k nim, „vězte, že chudoba
jest královnou ctností, nebot jasně zářila na Králi králů a ne
beské Královně. Chudoba jest zvláštní cestou k spasení, povzbu
zením k pokoře, stromem dokonalosti, jehož plody jsou sice
skryté, ale četné. Onatě skrytým pokladem v poli, o němž jest
řeč ve sv. evangeliu; kdo se chce v držení toho pokladu dostati,
nejen prodává vše co má, nýbrž i to, co nemůže prodati, vzhledem
k velikosti toho pokladu, od sebe odvrhuje. Kdo chce dosíci
vrcholu této ctnosti, musí se odřici nejen moudrosti světa, nýbrž
i svého vlastního úsudku a vědění, by takto, všeho zbaven jsa,
dostal se v držení statků nebeských a všeho prost mohl utéci se
') Opuscula S. Francisci tom. Hl. collatio XXIV st. 48 násled.
') II. Celan. str. 90. Srovnej Legenda major str. 68.
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do náruče Ukřižovaného. Neodříká se totiž úplně světa ten, kdo
uschovává hřivny svých smyslů v tajných záhybech svého srdce“.
„Nuže bratři, necht vždy a ve všem záři mezi vámi svatá
chudoba a to především v příbytcích, jež budete stavěti, majíce
na paměti slova sv. evangelia, že lišky mají doupata a ptáci
nebeští hnizda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavy složil. Proto
vždy jako chudí budujte si chudičké. obydlí, ale nepřebývejte
v nich, jako byste byli jejich vlastníky, nýbrž žijte v nich jako
poutníci & příchozí. Neboť poutníci uchylují se sice pod cizi krov,
touží však, by se co nejdříve dostali do své vlasti“. '
„Evangelická chudoba, rozmilí synové, jest zakladem našeho
řádu, na tom jest i každá řehole zbudována; čim pevnější bude
tento základ, tim silnější bude celá.stavba; bude-li onen vyvrácen.
vezme i tato za své. Bratří, tou měrou, jakou vy se odchýlíte od
svaté chudoby, odtrhne se svět od vás. Budete-li ale žití se
svatou chudobou, svět vás bude živiti, poněvadž jste dáni světu
ke spáse. Jest totiž smlouva mezi světem a bratřími, oni mají
mu býti k dobrému příkladu & svět zase se jim má starali oto,
čeho mají potřebí. Když však nebudou sloužiti světu dobrým pří—
kladem, zavře svět před nimi svou ruku, jež hotova byla k udílení
dobrodiní“. ')
Právě z těchto slov poznáváme Patriarchu chudých, svatého
Františka! Světec nejen sám zachovával sv. chudobu, s kterou
se dle příkladu milovaného Mistra svého zasnoubil, nýbrž snažil
se získati ji co nejvice ctitelů a milovníků, mezi nimiž ovšem
na prvním místě své duchovní syny. Proto dříve než přijal nového
člena do řehole, musel, jak dí Tomáš 2 Celano, vydati „lístek
zapuzení“ t. j. jinými slovy, kdo chtěl se státi bratrem menším,
musel se především vzdáti všeho majetku a rozdati jej z lásky
k Bohu mezi chudé.“)
Jak jsme již s vrchu doslechli, nabádal František své syny,
by se nestyděli sbírati almužny, jak to sluší na pravé chudé.
Ovšem netrpěl bratřím zahálky, nýbrž jeho vůli bylo, by praci
rukou svých si zasloužili denni chléb a teprve, kdyby nemohli
ničeho vydělali, měli se uchylovati s radostí k prahům cizich lidi.
Sám často s nimi chodil žebrati, jednou k tomu, podruhé k ji
nému ze svých bratři se přidruživř) Aby své syny ještě více
') Opuscula S. Francisci tom. III. collatio V. str. 44'. Srovnej
II. Cel. str. 92., 112 ; Legenda major str. 68 násled.
') II. Celan. str._124. Srovnej Legenda major str. 70.
') Srovnej Speculum perfectionis str. 52. násled.
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k tomu povzbudil, poučoval je častěji, že chléb práh od prahu
vyžebraný jest v pravdě chlebem andělským, poněvadž svatí
andělové strážní nabádají věřící k tomu, by z lásky k Pánu Bohu
udíleli hojných almužen.
„Drazí bratři,“ pravil k nim jednoho dne pln svatého zápalu,
„právě proto dal Bůh světu bratry menší, by lidé měli příležitost
ke konání skutků tělesného milosrdenství. Neboť li skutkové jim
budou k velikému užitku, až k nim věčný soudce řekne: Co jste
jednomu z mých nejmenších bratří učinili, mně jste učinili.')
Pravý brar menší, maje loto na paměti, nesmí se styděli choditi
v čas potřeby žebrotou. Cim kdo vznešenější, tím radostněji by
měl spěchati, poněvadž si tím nejen sám získává mnoho zásluh,
nýbrž i jiným k jich získání poskytuje příležitost“.“)
Ačkoliv bylo přáním sv. Františka, by jeho synové vždy
měli, čeho jim třeba, přece neopomenul často je poučili o tom,
že jako praví chudí, nemají hned spěchali, by si vyžebrali věci,
které nemají a ku které si nemohou praci rukou svých dopomoci.
Neboť, tak je častěji poučovat, pravému chudému přísluší, by
někdy trpěl nedostatek i ve věcech potřebných. Jen tehdy, kdy
se jeví naprostá nutnost věci, jest záslužno se uchýlili k cizím
prahům. Než tuto nutnost, nejmilejší bratři, musí udávati rozum,
nikoliv smyslnost. Nutnost, kterou neudává rozum, nýbrž lidská
smyslnost, jest znamením vyhaslého duchovního života. Neboť
jen duch slabý a v milosti chladnoucí, hledá, co krvi a tělu při
náleži. Když duše zbavena jest duchovních rozkoši, co zbývá, než
aby tělo počalo hověti choulkám svým? Tu zviřecká žádostivost
předkládá se jako plášlík nutnosti a tělesná smyslnost tvoří svědomí.
Když však má některý bratr v pravdě něčeho zapotřebí a rychle
se snaží svou potřebu ukojiti, jakou má za svou chudobu zásluhu?
Naskytla se mu krásná příležitost zjednali si zásluhu, on však
dává na jevo, že ji nehodlá užíti; nebot potřeby trpělivě nesnášeli
jest jako vraceli se (k plným hrncům) do Egypta“.")
Všemožnou péči vynakládal František i na to, by se jeho
bratři slkvěli též jinými dvěma ctnostmi, které krášlí každého
řeholníka vedle ctností svaté chudoby. Minim svatou čistotu a
poslušnost. Poněvadž panická čistota jest květinkou tak něžnou,
') Matouš 25, 4-0.

') II. Celan. str. IIS.; Legenda major str. 75. Srovnej Speculum
perfectionis str. 48.
') Opuscula S. Francisci tom. III. 0011.X. str. 45. Srovnej II. Celan.
str. l08 násled.
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že i sebe menší náraz, sebe nepatrnější zlý větérek ji poškozuje,
třeba jest vždy stáli na stráži & vždy krotiti smysly, jež jsou
jaksi dveřmi, jimiž přichází hřích do srdce lidského a poskvrňuje
duší. K tomu vždy nabádal světec své syny. varuje je zvláště
před zvědavostí v pohledech, poněvadž očima přichází nejčastěji

smrt do duše.')
Kteréhosi času. pokud bratři přebývali v chatrči v Rivotorto,
naskytla se jim velmi vhodná příležitost k podobnému umrtvováni
v pohledech. Bylo to ke konci září r. 19.09, kdy císař Otto se
ubíral ve stkvělěm průvodu silnicí kolem Rivotorto do Spolcto
a odtud dále do Říma, by se dal od papeže Innocence III. koru
novati za cisařef) Bratři, ač mohli z okna zcela pohodlně viděti
vznešený průvod rytířů přicházejících s císařem, přece ani pohledu
nevěnovali nevídanému divadlu, řídíce se v tom dle příkladu svého
svatého Otce, jenž zabrán jsa v modlitbu, ničeho sobě nevšímal.
Jejich chování se Františkovi velice libilo, neboť se domníval, že
některý z nich neodolá zvědavosti a vyhlédne; než nestalo se tak
a proto pochválil je František, poukazuje na to, že celá sláva
a nádhera císaře Otty nebude míti dlouhého trvání. „Jdi,“ pravil
k jednomu ze svých bratři, „a vyřiď to císaři. by věděl, dle čeho
se říditi“.“) Podobným způsobem cvičili se bratří v přemáhání
vášni & náklonností. jimiž každý z potomků Adamových jest
zmítán.
Věda dobře. jak nebezpečným pro člověka jest přátelství
s druhým pohlavím, varoval František své syny velmi důrazně
přede všemi zbytečnými styky, přátelstvím & jednáním s osobami
druhého pohlaví, dovoluje jim s nimi jen v duchovních záležitostech
a to co nejstručněji & nejobezřetněji jednatí. „Muž & žena“, dí
sv. Jeroným, „jsou jako oheň a sláma, ďábel pak neustále dmychá,
by roznítil oheň“.')
„Přátelství se ženami, nejdražší synové," říkával bratřím.
„rozmluvy s nimi a pohledy jsou mnohým příležitostí ku pádu,
i jest nám tím spíše varovati se těchto tenat, čím častěji vidíme
') ]. Celan. str. 76. Srovnej Legenda major str. 48.
') “Hurter aInnocenc lIIm tom. 11. str. 187 násled. Srovnej Panňlo
!. 0. str. 13.

') l. Celan. str. 76. Srovnej Wadding ]. c. a. 1209. n. XLIlL — Že
toto předpovědění se vyplnilo, dokazují dějiny. Neboť hned na to roku
12l0. byl Otto od papeže z církve vyloučen a zbaven koruny a r. 1218.
zahynul bídnou smrti. Srovnej Hurter |. c.; Kríštůfek |. c. Středověk 11.
str. 167. násled.
') Euseb. ad Damas. de morle Hieron.
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slabého do nich upadati a silného klesati. V těch věcech nelze
býti dosti Opatmým; nebot uvarovati škody na duši při jednání
s osobami druhého pohlavi se může člověkjen tehdy, je-li v ctnosti
dosti utvrzený; jinak uvaruje se škody právě tak málo, jako ten,
jenž chodě po ohni, nechtěl by si popáliti nohy“.
„Nepokládám za bezpečné, pohledy na osoby ženské napl
novati srdce představami. jež pak mohou chtíče již utlumené
znovu roznítiti, nebo čisté srdce poskvrnili. Zbytečnou jest tedy
rozmluva se ženou, vyjma samu zpověď nabo kratičké spasitelné
poučeni, jež se srovnává se slušnosti. Nebot jaké řeči má vésti
řeholník se ženskými, leč když se jedná o sv. zpověď anebo po—
učení ve věcech spasení?
Má-li se kdo za příliš bezpečného, méně se vyhýbá nepří
teli zlému; ďábel pak jest z počátku spokojen, může-li z tako
vého člověka dostati vlásek, však brzo se postará, by měl celé
lano. Než nejen tělesná žádostivost má býti umrtvována, nýbrž
i smysly mají býti držány na uzdě & s největší pečlivostí ostří
hány, poněvadž jimi přichází smrt do duše“.'l
Tato krásná slova sv. Františka měla by býti měřítkem
jednomu každého z nás, hlavně řeholniku a duchovnímu vůbec.
V jednání s osobami ženskými není nikdy opatrnosti nazbyt.
Cim jistějšim a silnějším domnívá se kdo býti, tim snáze klesne.
Klesl—liDavid, klesl-li Šalomoun, tim spíše můžeme klesnouti my.
„Není možno', di sv. Karel Boromejský, „bys se na dlouho
uchoval čistým, nebdíš—li ustavičně nad sebou. Dokavád jest
člověk na světě, jest v neustálém boji s ďáblem a vlastním
tělem a boj jen bývá hrozný. Naše hříšné lělo jest nejmocnější
zbraní ďáblovou, které používá, by nás učinil svými otroky. Proto
může zváno býti velikým štěstím, vyjde-li kdo z tohoto prudkého
boje s pomocí Boží jako vítěz“. „Boj o čistotu“, dí sv. Augustin,
„jest nejprudší ze všech; povstává každodenně a vítězství jest
řidké“.")
Na boj hříšného těla proti duchu upozorňoval František
často své bratry. poukazuje na to. že třeba krotili a na uzdě
držeti toho nebezpečného protivníka duše, jejž on sám často
nazýval „bratrem oslem“. V tom ohledu však nalezl ve svých
synech ty nejučelivější žáky. Ti krotili usilovně své smysly a své
tělo. posty, bděním, bičováním & jinými kajícími skutky a to tak,
.) Opuscula S. Francis-cí tom. III. col. VI. str. 44. Srovnej : Il. Celan
str. 168. 170.; Legenda major str. 49.
') Sermo 293.
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že by byli ve své horlivosti nejednou překročili pravou míru,
kdyby nebyl nad nimi bděl jejich seraíický Otec.') O tom svědčí
událost, která se přihodila v době, kdy naše seraíická. družina
dlela ještě v Rivotorto.
Jedné noci, když bratři odpočívali, slyšel František, jak
jeden z nich stená na svém lůžku: „Bratři, umírání hladyl“
Zoufalým voláním jeho byl jak František, tak idruzí bratří, kteří
se probudili velmi polekáni. Světec rychle vstal, volaje na své
syny; „Vstaňte a rozsvětte. — Kdo z vás úpěnlivě stenal před
chvíli?“ tázal se, když bylo rozžato světlo. „Já to byl, otče",
pravil skroušeně a s bázni jeden z nich, boje se pokárání. Než
ani slovíčkem ho nezarmucuje, kázal druhy'm bratřím, aby vyn
dali chleb a zbytky jídla od včerejšího dne. Když bylo vše při

praveno, počal sám nejprve jisti, by hladovémubratru

dodal

chuti; také ostatní své syny pobidnul, by jedli. Když se všichni
nasytili, poučoval je krátce, že při všem svém umrtvováni maji
dbáti pravé míry.“l
„O bratra-tělo jest rozumně pečovati, nejmilejší bratři, by
se ho nezmocnila ochablost. Služebník Boží at ji, nebo pije, nebo
příjímá jiné potřeby tělesné, vždy má rozumně s tělem svým
nakládati, aby nebylo mrzutým při bdění, chovalo se uctivě při
modlitbě & nereptalo: „Hladem umírám, nemohu snésti břemene
tvých cvičeni, nemohu státi zpříma & trvalí na modlitbě, ani se
radovali v protivenstvi, ani jiné dobré skutky konati, poněvadž
mi neposkytuješ toho. čeho potřebuji.“ Kdyby však sluha Boží
vždy slušně a náležitým způsobem poskytoval tělu, co mu patři,
ono pak, ač se mu již potřeb dostalo, přece by nebylo spoko
jeno & bylo by přes to nedbalým, líným aospalým při modlitbách
a bdění a jiných dobrých skutcích, pak jest třeba, pobídnouti
je bodcem jako líné hovádko a zaraziti mu ostruhy v bok jako
netečnému mezku, jest potřebí krotiti je jako špatné a líné zvíře,
jež chce jen se živiti, ale ne se namáhatí a pracovati. Když
však nelze tělu buď v době zdraví nebo v nemoci dáti toho,
čeho má potřebí a to pro chudobu a nouzi, třebas prosil člověk
pro lásku Boží, at to trpělivě snáší z lásky k Bohu, jako Kristus
trpělivě snášel protivenství, hledaje, kdo by jej potěšil & nena
lezl. Taková nutnost bude mu od Pána Boha přičitána za mu
čenictví & ježto člověk učinil co bylo jeho povinnosti, totiž prosil
') II. Celan. str. 38. Srovnej Legenda major str. 50.
') II. Celan. str. 38. Srovnej Speculum perfectionis str. 54. Le
genda major str. 51.
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pokorně o to, čeho mu bylo třeba, bude prost hříchu, třeba by
tím i tělo onemocnělo'U)
„Ve starém Zákoně, rozmilí synové“, pokračoval světec po
chvíli, „nařizoval Bůh, aby se při obětech užívalo těž soli, což
nestalo se bez obrazného významu. Tím způsobem chtěl Bůh
dáti na srozuměnou, že při dobrovolných obětech se má každý
říditi dle svých sil. Odepírati tělu to, čeho k výživě nutně po
třebuje jest hříchem právě tak, jako jest hříchem dopřávati mu
příliš mnoho. Každý z vás měj na zřeteli svou vlastní přirozenost,
nebot ač některému z vás postaci k výživě méně jídla než ji
nému, přece nechci nikterak, aby ten, jenž má hojnější výživy
potřebí, jej v tom následoval. Nýbrž každý maje vědomost otom,
co snese, necht poskytne tělu, čeho potřebuje. Jako jsme zavá
záni varovali se poživavosti, jež škodí duši i tělu, tak máme se
varovati přílišné újmy a to tím spíše, ježto Bůh chce milosr
denství a ne oběť. Hle, bratří, nyní jsme skrovně pojedli se svým
spolubratrem, aby on se nestyděl ukojiti hlad svůj. Ačkoliv jsme
nyní vykonali věc, které bychom jinak nebyli učinili, poněvadž
nesluší se na řeholníka, aby jedl ještě v noci, přece požívajíce
pokrmů v noční hodině, nemusíme se báti, že by nás kdo chtěl
vinit z nestřídmosti, nebot vykonali jsme dobrý skutek“.'*)
Vždy a ve všem jest nám zachovávati pravou míru, vždy
se máme varovati všeho přehánění a to zvláště při umrtvování
a skutcích kajicích. Podobná nemírnost v kajicnosti přivedla již
mnohého v zkázu těla i duše. Proto velmi radno jest, nepodni—
kati větších kajicích skutků bez rady a svolení moudrého zpo
vědníka, jenž nejlépe dovede posouditi, co by nám mohlo pro
spěti a co uškoditi. Neboť neni jedna každá věc pro každého.
Co jednomu může prospěti, může jinému v jiných okolnostech
života velmi uškoditi. Úsudkem zpovědníka jest pak se věrně
a poslušně říditi, nebot tím poslouží se nejlépe duši, jež touží
kajicími skutky se libiti Bohu. V té poslušnosti snažil se Fran
tišek co nejvíce vycvičiti své syny.
„Nejmilejší synové,“ tak mluvíval k nim, „vykonejte vždy,
co vám bude uloženo a nikdy nečekejte, až vám bude znovu
rozkaz dán. Nic nemějte za nemožné, co se vám přikazuje, neboť
třeba by se vám zdálo nad vaše síly, nezapomeňte, že svaté po
s_lušnosti nikdy neschází schopnosti. Také se neohližejte na to,
_——uscula
') O
S. Francrscxtom. llI. coll. Vllg.str. 44. Srovnej: ll. Celan.
str. 190.
n stled Sgeculum
perfeclionis
cap.IX. str. 45. Srovnej: ll. Celan.
') Opuscula
Francisci
tom. Ill. coll.
str. 38.; Legenda major str. 51.',Speculum perfectionis str. 55
15
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kdo a jaký jest ten, jenž vám porouči, nýbrž na tom přestaňte,
že to váš představený. Mezi milostmi, jež mi Bůh udělil, za
předni pokládám, že bych právě tak rád byl poslušen nového
čekatele, vstoupivšiho do naší rodiny, kdyby mi byl dán za před
staveného, jako nejstaršího a nejzkušenějšiho z vás všech. Dobře si
vštipte v paměti Podřizený nemá hleděti na představeného jako
na člověka obyčejného, nýbrž jako na zástupce Toho, pro jehož
lásku jest poslušen. Neboť čim opovrženějši jest představený,
tim záslužnějši jest naše poslušnost“.')
Uplně podrobeni se představenému jest nejjistější záruka,
že plníme vůli Boží. Svatý Bernard dí, že Bůh chce k našemu
prospěchu a jistotě postaviti představené takořka na roveň sobě
a pohlížeti na uctivost nebo opovrhování vůči jim, jako by se
to dělo jemu samému. Ovšem i představeni jsou lidé a proto
mnohým chybám podrobeni, než to není pro podřízené důvodem,
jich neposlouchali, přikazuji-li, co přímo nedeli proti zákonům
Božím a církevním. Nejlepším prostředkem v takovýchto chvílích,
kdy méně hodný představený porouči, jest, pomysliti si, že to,
co z jeho úst slyšíme, pochází od samého Ježíše Krista a tudíž,
že jest nám bez okolků uposlechnouti. Ovšem někdy se nám to
zdá velice krušným, než čím větší přemáhání, tim slavnější vítěz
ství a za ním jdoucí odměna.
Svatý patriarcha odporučiv svým synům svatou poslušnost,
mohl radovati se z krásného ovoce u nich. Neboť, jak nám nej
starší jeho životopiscové vypravují, snažili se všichni takořka
o závod vyplniti všechny rozkazy, ano i pouhá přání milovaného
Svého Otce. Dřive ještě nežli dozněl jcho rozkaz, již viděl vyko
náno, čeho si přál.“) Ano nejednou se stávalo, že bratři se sna
žili již napřed uhodnouti, čeho by si František přál, aby to již bylo
vykonáno. Taková poslušnost líbila se světci nejvíce, nebot ři
kával, že pravá poslušnost záleží nejen v tom, vykonali, co před
stavený porouči,

nýbrž i čeho si přeje.-“) V řeholní rodině, kde

tato krásná zásada jest v plné platnosti, jest rozkoší býti před
staveným. Za to, kde není poslušnosti a kázně, tam veta po
blahém míru a tiché radosti, která jest zvláštní milosti stavu
řeholního. Mnohým lidem se zdá věcí takořka nepochopitelnou,
jak to možno, že řeholníci i z nejpřísnějších řádů při veškeré
tuhosti života, při všem strádání a opovrhováni světem mohou
') Opuscnla citata coll. IV. str. 43. Srovnej: I. Celan. str. 80; 11.
Celan. str. 218; Legenda major str. 0.
" 1. Celan. str. 70. Srovnej: [. Celan. str. 80; Tres socii n. 42.
') I. Celan. str. 80.
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býti tak spokojenými a veselými; spíše by očekávali přísné, za
smušilé tváře, nevlídný pohled a podobné. A přece jest to věc
snadno pochopitelná. Kde dlí duše v pravdě Bohu sloužící,
tam jest svatá radost v Pánu. Kde svědomí čisté. tam i tvář jasná.
Tu pravdu vštěpoval světec často svým synům. „Ať se varují
bratři,“ dal napsati uhlem na stěnu, „at se varují jeviti se na
venek zasmušilými a zádumčivými pokrytci, vždy nechť jsou ve
selými v Pánu, přiměřeněroztomilými, přívětivými &laskavými.“)
Toto naučení sv. Františka měli by si vzíti k srdci mnozí lidé,
kteří chtějí u jiných považováni býti za nábožné nebo dokonce
svaté. Tací se totiž domnívají, že nábožnost nelze srovnati s pra
vou veselosti a radostí. Proto chodí s hlavou k zemi svěšenou,
hledí přísně a zamračeně, i sebe nejnevinnější věc, zábava nebo
žert je uráží a nelibostí naplňuje. Tací lidé jsou pravou metlou
nejen svým domácím ale i cizím, jsouce spíše ku pohoršení-nežli
ku vzdělání. Klamou se však takové duše, nebot přiměřenou ve
selost a radost vždy lze srovnati s pravou nábožností a svatosti,
což pozorovati lze téměř u všech svatých a světic Božích, zvláště
však u sv. Patriarchy Františka.
Staří životopisci jeho nám vypravují, jak byl světec vždy
veselé mysli. Nejednou bylo jej slyšeti hlasitě si prozpěvovati,
obyčejně francouzsky, ano někdy se stávalo, že si sestrojil i ja
kýsi hudební zcela prostinký nástroj. Vzal totiž delší kus větve,
která mu měla nahražovati housle, kdežto v oblouk ohnutý a na
obou koncích provázkem spojený prut posloužil mu za smyčec.
Na tom podivném hudebním nástroji doprovázel obyčejně svůj
zpěv, tak že bylo radost poslechnouti.“) Tím způsobem chtěl
dáti svým bratřím na jevo, že Bůh miluje veselého dárce a že
se máme vždy v Pánu veseliti. Proto nerad viděl, byl-li některý
z nich trudnomyslný a zasmušilý. Kdykoliv takového viděl, ihned
se ho otazoval na příčinu jeho zármutku, snaže se jej upokojili
a potěšiti a vždy se mu také, jak doznává Tomáš 2 Celano, po
vedlo zaplašiti chmurnou a zádumčivou jeho náladu?)
Svatý Patriarcha se totiž obával, by-se mezi jeho rodinou
nezahnizdií duch zasmušilosti, dobře věda, že jest to cesta, kterou
d'ábel chce k sobě strhnouti duše, které chtějí směřovali ke
ctnosti. Proto doporučoval svým synům nevinné zábavy a zota
vení, laskavě káraje toho, koho viděl nakloněna k zádumčívosti.
') 11. Celan. str. 190.
') ll. Celan. str. 188.
') l. Celan. str. 82.
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Jednoho dne vida zasmušilce v počtu svých bratří, obrátil
se k němu a pravil: „Bratře, nesluší se sluhovi Božímu, by byl
smutným a nespokojeným. Když jsi ve své cele. tam můžeš
v pláči a vzdychání prositi Boha za odpuštění svých hříchů
& otevřítí mu celé srdce, zjeviti mu vše, co tě bolí a tíží. Jak
mile však přijdeš mezi spolubratry, tu třeba, bys odložil smutek
a byl vesel s ostatními'.') Po těch slovech obrátív se k ostat
ním bratřím, pravil:
„Mějte, rozmílí bratři, vždy svatou vnitřní i vnější radost
Páně. Neboť snaží-li se sluha Boží, aby měl a zachoval si radost
duchovní, jež pochází z čistého srdce a bývá získána zbožnosti
při modlitbě: ďáblové nebudou mu moci uškoditi, řikajíce: Po
něvadž tento sluha Boží jest vesel v soužení i blahobytu, nemů
žeme do něho nikterak vniknouti a jemu uškoditi. Naproti tomu
jásají zlí duchové. když mohou udusítí nebo alespoň překazítí
zbožnost & radost, jež pochází z pravé modlitby a jiných do
brých skutků. Neboť ďábel, může-li na služebníku Božím míti,
co by nazvati mohl svým, v krátkém čase uplete si z jednoho
vlasu celé lano, po kusech přidávaje, leč by sluha Boží byl tak
moudrý a obezřetný a zmařil ty léčky jeho mocí svaté modlitby,
lítostí, zpovědí a dostiučiněním. Poněvadž tedy. nejmilejší bratří,
2 čistoty srdce a pravé modlitby vzniká duchovní radost, jest nám
o to dvojí míti největší péči, bychom jak já tak i vy, což jest přáním
mým nejvřelejším, měli tu vnitřní i vnější radost k vzdělání
bližního &zahanbení nepřítele zlého. Jemu totiž a jeho stoupencům
sluší býti smutným, my však máme býti vždy v Pánu veselýmí“.")
Láska světce k milovaným synům & touha učiniti jim po
vinnosti sebe těžší úkolem lehkým, milým a drahým, nabádala
bratři k lásce vzájemné. Bez takové bratrské lásky, bez toho
Božského tmelu neměla by trvání duchovní rodina a proto Fran
tišek doporučoval svým synům velmi zhusta lásku bratrskou.
„Chcí,“ říkával, „byste se vždy mezi sebou chovali jako synové
jedné matky“.3) A slovy těmi oni věrně se vždy řídili.
„Jakou horoucí láskou k sobě plálí ti noví učedníci Kristovi!“
volá vzanícení Tomáš z Celano. „Jak se milovali ty prvotiny
řádu! Kdekoliv se potkali, vždy dávali na. jevo, jak se vespolek
milují. V takových chvílích byli bychom mohli spatřití, jak se
bratrsky objímají, jak se radostně na 'sebe usmívají, prostínce
'; II. Celan. str. 190. Srovnej: S eculum perfectíonis str. 189.
') Opuscula S. Francisci lom. IYI. coll. Xl. str, 45. Srovnej: ".
Celan. str. 186., 190.; Speculum perfectionis str. 187 násled.
') ll. Celan. str. 254.
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na to či ono otazujl a vzájemně si odpovídají. Na každém z nich
se zračila ochota, laskavost a vlídnost. Nikdy nebylo u nich ani
stopy zistné lásky. Všichni se milovali; žádnému nebyla dána
přednost; každý byl hotov v čas potřeby za svého bratra i život
obětovali. S radostí spolu obcovali a jen neradi se od sebe od
lučovali“.1) Tak se milovali, že druh sloužil druhu jako svému
pánu a bratr pečoval o bratra jako matka 0 milované dítě?)
Toho důkazem jest i následující událost:
Kteréhosi dne, když několik bratři se ubíralo cestou za
svým povoláním, vyběhl za nimi blázen a počal zuřivě házeti po
nich kamením. Bratří se nebránili, jsouce podobným příhodám
již uvyklí. Než právě v tu chvíli se nejlépe ukázala jejich ve
spolná láska. Jakmile totiž některý z nich viděl, že by padající
kámen dopadl na spolubratra, ihned se postavil tak, by kámen
udeřil jej a ne jiného. Druh závodil s druhem o přednost vtom
dojemném bratrském zápase.-*)
Svědkové té příhody byli pohnutí k slzám. A přece nemohlo
jinak býti, nebot bratří měli stále před očima vzor, jenž lnul
k nim láskou nejněžnějšl. Důkazy obětavé lásky, jež bylo pozo
rovati u křesťanů v prvních dobách církve Páně a v čas nejkru
tějšího pronásledování, bylo lze spatřiti také v serafické rodině,
jejiž hlavou a otcem byl náš milý světec. Všichni členové její se
milovali vespolek, řídíce se v tom vznešeným příkladem milo
vaného Spasitele, jenž nás miloval až k smrti. Stalo-li se však,
že některý z nich z přenáhlení se provinil proti svému bratru,
byl svým pokleskem velice znepokojen. Za trest si obyčejně sám
ukládal na kolenou veřejně vyznati svou vinu a odprositi ura
ženého bratra. Stala-li se urážka slovem, tu Vinnik obyčejně za
trest lehal si na zem, prose uraženého, by mu za způsobenou
urážku šlápl nohou na ústa. Když se však obyčejně takový bratr
zdráhal vyplniti. oč byl žádán. bylo mu to poručeno, by tím
vinniku dána příležitost za poklesek svůj dostiučiniti. Vinnik pak
obyčejně nohu svého spolubratra zasypával políbem'mi, objímaje
.ji vděčnéf) Krásným dokladem usmiřováni jest událost, která
se sice mnohem později stala, než uvádím ji již nyní, poněvadž
ji lze sem lépe, než kam jinam zařaditi a poněvadž doplňuje
obraz, který jsem načrtl laskavému čtenáři o lásce bratři menších
mezi sebou.
')
')
')
')

!. Celan. str.
Tres socii n.
Tres socii n.
Tres socii n.

70.
41. Srovnej: L Celau. [. c.
42. Srovnej: Bernard a Bessa 1. c. str. 670.
43. Srovnej: Speculum perfectionis str. 88. násled.
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Jednou se stalo, že dva z bratří u přítomnosti jakéhosi rytíře
se nepohodlí. Jeden z nich pak z přenáhlenosti vyjádřil se dosti
příkře o svém soudruhu, nad čímž nevinně napadený byl velice
zarmoucen. Zármutek zračící se v jeho tváři byl krutou výčitkou
pro přenáhleného útočníka, tak že on vida, jak spolubratru svému
ublížil, ihned si umínil vytrpětí za to trest dosti krutý. Vida totiž
nedaleko hromádku osličích odpadků, šel a nabral si jich plná
ústa: „To máte za trest, utrhačná místa“, mluvil polohlasité sám
k sobě. „ať se odpadky živí jazyk, jenž se opovážil jed svůj vy
střiknouti na nevinného spolubratra“. To přísné dobrovolné pokání
dojalo rytíře, jenž výjevu byl přítomen mnohem více, nežli sebe
plamennější kázaní proti pomluvě, na cti utrbání a jiným hříchům,
jichž se jazykem často dopoušlíme.')
Ano, jazyk jest malý úd, ale možno jím mnoho zlého způ
sobiti. Nedržime-li ho bedlivě na uzdě, neuchraníme se mnohých
hříchů. K bedlivému ostříhání jazyka vybízel František častěji své
syny, připomínaje jim, že z každého zbytečného slova jim jednou
bude počet klásti na věčnosti při soudu. „Mlčenípokorné,' říkával
k nim nejednou, „jest ochranou čistého srdce a nemalou ctností,
poněvadž od jazyka závisí mnohdy smrt nebo život“.fj
Zvlášť důrazně varoval světec své syny před pomluvami a
na cti utrháním. „Na cti utrhání, bratři, jest nejdobrotivějšímu
Bohu, pramenu vší lásky a milosti, ošklivosti, a to proto, že utrhač
se pase krvi jiných duší, jež mečem svého jazyka ubíji. Tím větší
jest zlotřilost pomlouvačů & utrhačů, čim přísněji zákon Kristův,
jenž se naplňuje zachovávanim lásky, nás zavazuje pečovati více
o spasení duší nežli těl. Mimo to řeholník, jenž reptá proti před
staveným nebo bratřím, činí to, že matku svou —-řád - naplňuje
žlučí pohany a zrády? Utrhači jsou z pokolení Cháma, jenž stydké
údy svého otce nepřikryl, nýbrž odkryl; tak i utrhači odkrývají
a zveličují poklesky představených a řádu svého, začež si zaslouží
zatracení od Boha. Oni jako vepři povalují se v nečistotě a hltaji
kal, živíce se jim, jsouce ve svém svědomí dokonce poskvrněni.
Oni jako vzteklí psí stěžují si na řeholní kázeň, touží po opravě
řehole a řádu vůbec, změně představených, štěkajíce proti nim
a kousajice co nejvíce. Utrhač mluví asi takto: Sám nejsem do
konalým, nejsem ani zvláště učený a nadaný a tudíž ani u Boha
ani u lidí nmoho neplatím. Však vím, co učiníml Poskvrním
vyvolené a tím se zalichotím svým představeným. Vím, že před
") Speculum perfectiouis |. c.; u.. Celan. str. 222.
') Legenda major str. 50. Srovnej: I. Celan. str. 74.
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stavený můj jest člověk, jejž často vidím činiti to, co já činím:
poráží! kolem sebe cedry, aby jeho slabý stromek byl viděn
v lese. — Hle, bídniku! živ se lidským masem a vnitřnostmi
svých bratří! Tací se chtějí jen zdáti dobrými, ale nikdy jimi se
státi, žalují na poklesky jiných, sami jich však neodkládají, jedině
ty chválí, jichž přízeň si chtějí získati, zamlčujíce chválu tehdy,
když jsou přesvědčeni, že se nedostane k uchu toho, jejž chváliti
chtějí. Chtějí se státi lidmi duchovními, soudí vše, sami však
nechtějíce od nikoho býti souzeni“.')
V pravdě přísná jsou to slova, pronešená nad jazykem utr
hačným, ale zcela spravedlivá. O, mějme vždy pozor na jazyk,
neboť jest údem velmi nebezpečným a leckdy závisí na něm nejen
náš, ale i bližních život. Řiďme se příkladem sv. Františka a jeho
synů, kteří bedlivě dávali na sebe pozor, by se jazykem ani vnej
menší míře neprohřešili.
Než nejen jazyk, nýbrž i ostatní své smysly ostříhali synové
sv. Františka, o to především dbali jsouce, by svým jednáním
nikoho nepohoršili. Jejich jednání bylo vždy svaté, pocestné a
užitečné, nabádajíc každého k pokoře a trpělivosti. Krok jejich
byl vážný a skromný, smysly umrtvené, mysl jejich obírala se
stále Bohem. Ani závist, ani hněv nebo pomstychtivost, ani po
mluva ani podezřívání nemělo místa u nich; za to však sídlila
mezi nimi svatá svornost, ustavičný mír, díkůvzdání &chvály do
brotivému Boha.“) Ve všem jednání i řečech byli dalecí ošemet—
nosti, v celém životě byla patrna svatá a nelíčená prostota. Jako
kdysi první křesťané, tak i oni byli jedna duše a jedna vůle. Mezi
nimi byl vzájemný souhlas a svornost, cvičba vctnostech, sjedno
cenost mysli a svatý klidň')
Dle příkladu svého svatého Otce tak opovrhovali věcmi po
zemskými, že přijímali jen to, čeho bylo k zachování života ne
vyhnutelně třeba. Nic nepokládali za vlastní, nýbrž vše měli jako
za dob prvních křesťanů společné. Ač sami byli z míry chudi
čkými, přece, viděli-li chudšího sebe, pomáhali mu z láskyk Bohu
jak mohli. Castokráte nemajíce již nic mimo oděv, dělili se
s chudým o své roucho dle slov sv. evangelia: „Kdo tě o něco
prosí, tomu dej“.') Srdečně se radovali z toho, že jsou tak chu
') Opuscula S. Francisci tom III. coli. XVIIL str. 47. násled.
Srovnej: II. Cel. str. 258.; Legenda major str. 82. násled.
') I. Celan. str. 72. násled. Srovnej: Tres cocíi n. 42.; Bernard
a Bessa ]. c. str. 671.
') I. Celan. str. 80.
') Luk. 6, 30.
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dými, netoužice po bohatství a pokládajíce za marné a pomíjitelně
vše to, v čem světští lidé shledávají zalíbení. Nabizel-li jim kdo
peníze, nepříjímali jich, neceníce jich více, nežli prachu zemského
a odpadků osličích. Poněvadž tak pilně varovali se světa, tim
úžeji lnuli k Bohu, kráčejíce cestou kříže a spravedlnosti, odkli
zujíce z drsné cesty pokání a zachovávání sv. evangelia všechny
překážky, chtějíce tím potomkům svým zanechati cestu rovnou
a bezpečnou. ')
Dennim zaměstnáním jejich byla modlitba a práce. Velikou
část noci vynakládali na modlitbu, vstávali již o půl noci modlíce
se až do svítání a slzy rom'ce nad poklesky, jichž se jedenkaždý
z nás ze slabosti dopouští. Pamětlivi slov svého svatého Patri
archy, že si mají denních potřeb vydělali, vykonávali vedle mo
dlitby rozličné práce.“) Nikdy však se zřetele nespouštěli, že jsou
povoláni těž ku spasení jiných; k tomu je František častěji po
vzbuzoval, stave jim před oči vzor dobrého pastýře Ježíše Krista:
„Vizte, drazí bratří,“ říkával k nim, „jak dobrý pastýř vytrpěl
smrt kříže za spásu svých ovcí. Pravé ovce jeho vždy následovaly
jej v utrpení, pronásledováni, nouzi a chudobě, nemocech a po
kušenich a za to se jim dostalo odměny věčné u Boha. Proto
bychom se museli styděti my, kteří chceme býti služebníky Božími,
že jiní tolik vykonali, my však na ně toliko ukazujíce a o nich
mluvíce, bychom chtěli bez práce těžili slávu a čest. V pravdě
ničemu nelze dávati přednost před spasením duší, poněvadž jedno
rozený Syn Boží za ně ráčil zemřiti na dřevě kříže“.a)
S potěšením tedy vyznati jest, že ze slov, jež mluvil František
ku svým synům, ani jedno nepadlo na cestu tvrdou, nýbrž úrodnou
a přinášelo hojného užitku. To také bylo největší radostí dobrého
Patriarchy. Neboť co může působiti otci radost větší, než když
vidí, že dítky pod dozorem a vedením jeho zdárně prospívají na
těle i na duchu. Než světec, ač těšil se z toho, že bratří prospívají
v dobrém, nepřičítal si to za zásluhu, dobře věda, že ne ten,
kdo sází a zalévá jest něčím, nýbrž ten, kdo vzrůst dává, totiž
Bůh. Takové pokorné smýšlení mějme i my, když jsme vóc dobrou
vykonali a pak nám budou naše skutky prospěšnými a pro nebe
opravdu záslužnými.

%

.) Tm socií n. 43. náslod.
') L. c. n. 41.

') Opuscula S. Francisci tom. !. str. 13. Srovnej: Legenda major
strana 97.
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ak jsme shledali ve dvou xapitolách předchozích, vzrů
stala serafická rodina zvolna sice, ale utěšeně, že nebylo
pochybnosti. že dospěje časem v dobře spořádanou rodinu
řeholní. Pozorovalí jsme, jak moudrý zakladatel všechnu svou
péči a pílí věnoval řádnému vychování svých prvních synů, kteří
měli býti jaksi pevným základem k duchovní stavbě řádu bratří
Menších. Když základy pevné a nezdolné byly již položeny, co
zbývalo jiného, než aby mohutná stavbu rychle pokračovala říze
ním nanejvýš obratného a velemoudrého stavitele, samého Boha.
Ano Bůh to byl, jenž se zvláštní zálibou spočinul na nové větvi
úrodného stromu církve svaté — na novém, chudíčkém řádu.
jejž byl sám vzbudil, o nějž od jeho prvopočátku pečoval. On
ustanovil též, by se větev ta stala úrodnou a církvi užitečnou.
nástroji pak k provádění právě řečených záměrů prozřetelnosti
byli František & jeho duchovní synovér
František dobře si byl vědom úlohy svého řádu. Chtěl, ano
musil 2 nařízení papežova pracovati na spáse duší a kázati po
kání, poněvadž to náleželo k podstatě jeho řádu; tím také, vedle
úplné chudoby jak jednotlivců tak i celého řádu, lišila se rodina
bratří Menšich od jiných, starších řádů v církvi. Kdežto řády ty
dle svého založení a uspořádání bud' byly žívy více pro sebe.
vedouce život rozjímavý, nebo pečujíce o bohoslužbu a vědy,
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synové sv. Františka měli býti církvi a věřícím užitečnými svou
apoštolskou činnosti: měli totiž dle příkladu Ježíše Krista a sv.
apoštolů spojovatí práce na vinici Páně se životem kajícím a roz
jímavým. Tím ovšem není řečeno, že by starši řády hlásáním
slova Božího nebyly nic prospěly církvi, nebo jen velmi málo
v té příčině vykonaly. Naopak! Vzpomeňme jen na sv. Bene
dikta, Bernarda a mnohé jiné, jaké služby prokázali oni církvi
Páně v čas života svého a prokazují až podnes. To však, co pro
blaho věřících vykonali, nevykonali 2 nařízení vlastní řehole,
nýbrž z vlastní horlivostí pro čest Boží a pro blaho duší a jsouce
k tomu puzení časovými poměry, v nichž žili.
František však ve spojení se svými syny vykonal ve svém
apoštolském povolání mnohé a veliké věci, tak že zcela dostál
úloze papežem nan vložené. Hned na počátku založení řádu pod
nikl dvě missíjní cesty a teď chystal se s mílovanými bratry na
třetí míssijní výpravu, kterou chtěl podniknoutí v mnohem větších
rozměrech, než byly dřívější. Místem jejich působení měla býti
pokud možno celá Italie.
Příčiny, proč světci v první řadě na srdci ležel prospěch
vlasti, jsou zcela patrny. Především zdálo se mu zcela sprave
dlivé, hlásati evangelium Ježíše Krista nejprve ve vlasti. Mimo to
Italie shledávala se ve stavu velice zbědovaném, tak že všude
byla nutná náprava & obnova, jak ve víře tak v mravech. Své
vlasti chtěl tudíž František nejprve prospěti a v ní řád svůj roz
šířiti a všude upevnití, pak teprve se obrátíti do jiných krajů.
Dle činnosti bratří v rodné zemi chtěl se také přesvědčiti, co
který z nich by mohl vykonati v cizích krajinách.
Svěřív se bratřím, že hodlá podniknouti novou apoštolskou
cestu, shledal u nich nejživější zájem a souhlas, poněvadž všichni
pláli touhou po získání duši nesmrtelných. Ta horlivost jejich
pobízela Františka, aby neváhal se svým úmyslem, než ještě před
rozesláním svých synů do světa umínil si, přesvědčili se 0 na
dání a výmluvnosli kazatelské jednoho každého z nich. Proto
jim jednoho dne oznámil, by se připravili, že budou před ním
kazatí. Večer pak shromáždiv všechny, přikázal nejprve Bernar
dovi z Quintavalle, po něm Petrovi Cathaníi a ostatním, jak za
sebou vstoupili do řádu, aby u jeho přítomnosti mluvili. Každý
z nich mluvil o jiném předmětu, než všichni tak jasně a přesně
vyjadřovali se o učení církve svaté, jejich myšlenky byly tak
vznešené a jadmé, že světec nepochyboval, že Duch svatý mluví
jejich ústy. To ostatně potvrdilo i následující vidění.
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Když totiž všichni bratři se v řečnění vystřídali, zjevil se
jim Ježíš Kristus v podobě sličného mládence, žehnaje všem.
Tím krásným viděním byli všichni tak dojati, že upadli ve vy
tržení mysli. Když se opět vzpamatovali, pravil František ku
svým synům:
„Bratři a předrahé děti. děkujme Bohu Otci a Ježíši Kristu,
jeho Jednorozeněmu Synu, že ráčil na nás prostinké lidi vylíti
hojnost svých pokladů nebeských. Neboť vězte, on to jest, jenž
dává řeč němému a činí výmluvným jazyk neučeného. On Vyvolil
nás, muže opovržené a prostě, bychom kázalí světu pokání, by
se nikdo před ním nemOhl honositi. Jest, jak vidíte, jeho svatou
vůlí, bychom se rozešli na všechny strany a jak svými řečmi,
tak zvláště skutky dávali svědectví o Něm, bychom zbloudilé
ovce přiváděli do Jeho ovčince, bychom knížatům a národům
zvěstovali Jeho svaté jméno a Jeho zákon. Proto kráčejte vždy
zmužite a obětavě, nechávajíce se jako 'obloha plná požehnání
hnáti brzo na to, brzo na ono místo, kam vás duch Páně volá
sv. poslušnosti, byste vylili požehnání slova Božího na neúrodnou
a vyprahlou půdu lidských, zatvrzelých duši“.l)
Ještě než se všichni toho dne odebrali na lůžko, rozmlou
vali vespolek o záslušnosti úřadu kazatelského a jeho řádném
zastávání. Světec jak obyčejně poučovat své syny, jak by si měl
každý kazatel počínati, by pečuje o jiné sám nezahynul, a jak
by měl kázati, by jeho řeči prospěly jak jiným tak i jemu.
„Jest mým přáním, nejmilejší bratři,“ poučoval je, „by po
sluhovači slovem Božím věnujíce se duchovním pracím, pustili
všechny ostalni záležitosti mimo sebe, poněvadž by jim překá
žely v řádném zastávání úřadu kazatelského. Jsou totiž hlasatelé
slova Božího k tomu vyvolení od velikého Krále, by rozkazy, jež
od něho pocházejí, sdělovali s lidem. Nejprve tedy kazatel si
má hleděti v soukromých modlitbách osvojiti to, co později chce
říci ve svých kázáních; nejdříve má cititi ohen vnitřní'a pak
teprv pronášeti slova“.
Ano, ctihodný jest tento úřad a ti, kteří jej zastávají, maji
býti ctěni ode všech. Jsou jaksi životem těla, potírateli ďáblů,
svítilnou světla. Chvályhodnými jsou ti kazatelé, kteří v čas při
hodný také o sebe pečují a o sebe se starají; jiní na obral do—
vedou špatně nakládati se svým časem, že vše věnují kázání, nic
pobožnosti. Také i těch věru litovati, kteří vše to, co činí, pro
.) Wadding !. ega. 1211. n. 11. Srovnej: Chen-ancě [. c. str. 103.
násled., Christen !. c. str. 98. násled.
'
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dávají za olej marné chvály. Úřad kazatelský, bratři, jest milejší
Otci nebeskému nad každou jinou oběť, hlavně konan-li z lásky
a zastává-li jej kazatel více příkladem než slovem, více slzami
a modlitbou než sebe výmluvnější řečí. Litovati jest tedy onoho
kazatele, jenž jsa zbaven pravé pobožnosti. při kázání nehledí
tak na získání duší, nýbrž na vlastni chválu, nebo svým nepo
řádným životem ničí to, co buduje pravdou své vědomosti. Před
ním má přednost bratr prostičký a zcela nevýmluvný, jenž po
vzbuzuje k dobrému svým dobrým přlkladem. Neplodná poro
dila mnohé, dí prorokyně, a jež měla mnoho synů, zemdlena jest.
Neplodným jest prostičký bratr, jehož povinností není rodilí
církvi svaté syny. Takový však při soudu jednou porodí mnohé,
poněvadž je svými soukromými modlitbami obrátil ke Kristu
a to věčný soudce připočte k jeho oslavě. Jež měla mnoho synů,
zemdlena jest, to znamená, že kazatel marnivý a výmluvný, jenž
se těší, že svou silou jaksi porodit mnohé, pozná pak, že mu nic

na nich nepřináleži“.')
Tato slova nechť si vštlpí každý kazatel hluboko do svého
srdce. Jsou to sice slova prostíčka, ale upřímná, hlubokého vý
znamu a rozsahu. Kéž bychom se my kněží vždy dle nicb řídili.
jak by nám pak bylo jednou blaze při soudu, jak bychom se ne
musili báti objeviti se před věčným soudcem žádajicim od nás
účty z \'ladaření svého. O, svatý Patriarcho chudých, jenž vše,
co jsi slovem hlásal, vlastním příkladem jsi též dokazoval, pros
za nás, by tato tvá v pravdě božská slova hluboko vnikla v naše
srdce, jako vnikla v srdce tvých milovaných prvnich bratři a tu
přinesla plodů v hojnosti!
Hned druhého dne 2 rána, když byli všichni přítomní mši
svaté v kostelíčku portiunkulovém a prosili Boha za pomoc a
zdar na cestě, kterou mínili podniknouti, vyšli ven a. tu se shro
máždili jako kuřátka kol své matky, kolem svého milovaného
Otce Františka, čekajíce kam každého z nich pošle.- Tento rozdělil
je na několik hloučků, oznámil každému, do které krajiny se má
odebrati a kdy zase do Portiunkule navrátiti. Potom je ještě krátce
napomenul, jak by se měli na své cestě chovati.
„Jděte“, pravil k nim laskavě, „jděte každý za vykázaným
cilem pokorně a počestně a hlavně ve vzorném mlčení od rána
do třetí církevní hodinky, modlíce se v srdcích svých k Bohu.
.) Opuscula S. Francisci tom. Ill. coll. "XVII. str. 46. Srovnej: Il.
Colan. str. 232. násled.; Legenda major str. 80. násled.; Speculum per
fectíonis str. 142. násled.
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Řeči bezúčelných a marnivých se co nejvíce vamjte & třeba
byste se nalézalí na cestě, přece chováni vaše budiž vždy takové,
jakobyste se každý nalézal samoten ve své celle. Neboť kdekoliv
jsme a kudykoliv se ubíráme, vždy máme cellu sebou. Bratr
náš, tělo, jest zajisté touto cellou (komůrkou), v níž jako nějaký
poustevník přebývá naše duše, ponořená v modlitbu a rozjímání
Boží. Nezůstane-lí tedy duše pokojna ve svém příbytku, málo
prospěje řeholníku příbytek vzdělaný lídskýma rukama. Nuže
tedy, bratří, chovejte se vždy tak, aby každý, kdo by vás viděl
nebo slyšel, velebil Otce, jenž jest v nebesích. Pokoj zvěstujte
všem, říkajíce: „Bůh ti uděliž pokoje“. Právě tak jak budete
zvěstovati pokoj ústy, mějte jej tím více ve svých srdcích. Ni
komu nezavdávejte příčiny ku hněvu. nikomu nedávejte pohor
šení, nýbrž všem dávejte vždy dobrý příklad v mírnosti & po
koře, v pokoji, dobrotě & svornosti. Proto zajisté nás Bůh po
volal, abychom léčili raněné, pozdvihovali klesající a na pravou
cestu přivedli bloudící. Třeba, že mnozí se zdají již vězeti ve
spárech ďábelských, přece s pomocí Boží a vaším přičiněním se
ještě mohou státi učedníky Ježíše "Krista“.')
Po tomto kratičkém otcovském napomenutí propustil světec
své duchovní syny, kteří. loučice se s nim srdečně plni nadšení
a svaté horlivosti, spěchali každý za svým cílem. Bohužel živo
topiscové sv. Františka zanechali nám o této nové missijnl vy'
pravě jen skrovně & neúplných zpráv, ano první životopisec sv.
Františka, známý nám již Tomáš 2 Celano, spokojuje se tím, že
se všeobecně zmiňuje o apoštolské činnosti jak Františka, tak
i jeho synů.")
Dle kronikáře Waddinga3) odebral se František s knězem
Sylvestrem na cestu do Toskánska, 'by nebyl příliš vzdálen od
portiunkulové osady, kde též zanechal “několik _bratří, kteří měli
pečovati o lid assiský a okolní, jakož i přijímati jeho jménem
a vychovávali nové členy řádu.
Celé vystoupení Františkovo bylo jakýmsi útokem na lidská
srdce, jeho kázání, jeho slova. jež mu vycházela ze srdce rozpla
menéného láskou k duším nesmrtelným, nesmazatelně se vrývala
v duše věřících. V řeholi z roku 1221, o níž později uslyšíme,
.) Opuscula S. Francisci tom. III. colt. XXII. str. 48. Srovnej: Tres
socii n. 58.; BernardaBessa |. c. str. 673.;Speculum perfectionis str. 120.
násled.
') 1. Vita str. 66. násled.
') Annales a. 121! n. tlI.
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podal nám světec kratinkou osnovu svých požehnaných kázání,
jež zní: „Ctěte a bojte se Boha; velebte a chvalte Jej. Vzdávejte
mu díky. Uctívejte mocného Pána trojjediného, Otce, Syna
a Ducha svatého. Ciňte pokání & přinášejte hojně plodů svého
kajícího smýšlení, neboť dobře víte, že jest nám brzo umříti.
Dávejte & bude vám dáno; odpouštějte a bude vám odpuštěno,
neboť neodpustíte-li vy i Bůh vám neodpustí. Požehnání ti, kteří
v pokání umírají, neboť budou děditi království nebeské. Běda
však těm, kteří v pokání nezemrou,\ neboť budou syny ďábla,
jejž následovali a s nímž odejdou do ohně věčného. Varujte se
tedy všeho zlého. konejte dobré a vytrveite v něm až do konce“.')
Hle, jaká to jednoduchost, jaká však vznešenost myšlenek,
jež se jeví v tomto kratinkém nástinu kázání Františkových!
Každá věta, ano každé slovo dýše evangelickou prostotou. Světec
cítil se vždy ve svých kázáních volným jako skřivan, prostickým
jako holubice, neohroženým jako orel, bez bázně uchvacuje lid
a přinášeje jej jako milou oběť svému Pánu.
Poněvadž František jako pravý kazatel, čemu slovem ucil,
vlastním příkladem dotvrzoval, vysvětlíme si z toho, proč jeho
kázání měla tak stkvělých výsledků. Bez bázně, že by mu Snad
někdo mohl vytknouti: „Lékaři, uzdrav nejprve sebe sama a pak
se teprv starej o jiné“, — pracoval na obrácení hříšníků, vytý
kaje' lidu poklesky, povzbuzuje k polepšení a udávaje zároveň
příhodné prostředky, jimiž by se náprava mohla uskutečniti.
[ mužové vzdělaní a učení, vidouce jeho neohroženost, obdivo
vali se mu, ctice v něm nástroj Ducha svatého.")
Jako nové zářící světlo, jež Bůh seslal s nebe na ubohou
zemi, jevil se František všemu lidu, rozháněje tmy, jimiž byl
tento obestřen co nejhustěji. Neboť, jak nám staří životopiscové
sdělují. byly to děsné tmy, jimiž byl ubohý lid okaOpcn. Vždyť
veliká část lidu ani nevěděla, co znamená milovati Boha; při—
kázání Božích a církevních nebylo dbáno, život nábožensko
mravný byl všude značně pokleslýJ')
Když však na obzoru objevil se František jako jitřenka, jež
rozhání tmy noěni a na všechny strany rozlévá své spasitelné
světlo, lu pojednou jakoby kouzelným proutkem byla tvářnost
země italské změněna. Vinice Páně dosud tak vyprahlá se za
zelenala a počala nésti žádoucího ovoce. Církevní slavnosti, o něž
") Opuscula S. Francisci tom. ll. str. 27.; Regula cap. XXI.
') Tres socii n. 54. Srovnej: I. Celan. str. 66.
') !. Celan. str. 68.
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se dříve nikdo nestaral; opět-“se počaly- s. dřívější okázalosti, sla-.
viti; zbožnost počala kvésti i. v těch nejchladnějších srdcích. Se.
všech stran opět se ozývaly zbožné zpěvy, vznášejíce se jako
vonné kadidlo k nebesům. Kde kdo se snažil, když opět Boha
a jeho milost nalezl, projevovati mu city lásky a vděčnosti a dáti
mu na jevo pevnou vír-u. A Nejvyššímu, jenž nás všechny tak
miluje, byly přijemny ty city lásky, úcty a vděčnosti, jichž se mu
od polepšeného lidu dostávalo, tak že opět se cítil usmířen.')
Jednou z vynikajících vlastnosti lidu za tehdejších dob bylo,_
že když jednou. počal. kráčeti. po cestě pravé, nezastavoval se.
neohlížel se nazpět, nýbrž kráčel po ní až do konce. Shledáváme
u lidu za. času sv. Františka pevnost a vytrvalost v uskutečňo
vání učiněných. předsevzetí a právě této dobré vlastnosti lidu
měla rodina františkánská děkovati,_že se téměř bleskurychle na
všechny strany rozšířila. Lid, sotva nalezl pomoci Františka pra
vého pokoje duší, již počal toužiti po vyšších věcech. Mnozí
z posluchačů kázání sv. Patriarchy projevili přání. že by rádi
v kajicnosti Bohu sloužili jako on. prosice za přijetí do řádu.
Světec byl, abych se tak vyjádřiL silným magnetem,_ jenž všechno
k sobě přitahoval a- poutal.

„Bohatí i chudí“, di jeho životopiscové, „šlechtici iobčané,
lidé učení i prostí, duchovní i laici, mužové slavní i zcela oby
čejní dostavovali se k němu, prosice by je přijal do svého řádu,
a žádný z hodných žadatelů nebyl odmitnut.') Neboť ani Fran
tišek, ani jeho synové nechtěli překážeti milosti Boží, otevírajice
cestu dokonalosti všem těm, které považovali za povolané a dosti
silné k cestě této. Nikdy nepřicházeli do Portiunkule, aniž byli
s sebou nepřivedli jednoho nebo více nových člen_ů,_prav-ých to
sluhů Ježíše Krista.
Slavných tedy výsledků měla kázání Františkova, v nichž
věřící nacházeli stále většího a většího zalíbení, čerpajice z nich
hojných užitků k spasení vlastních duší.
Ježíš Kristus, jenž v církvi své ustanovil úřad kazatelský,
klade veliký důraz na poslouchání slova Božího, ano on pro.
hlašuje je za jistou známku našeho vyvolení, an dí: „Kdo z Boha
jest, slovo Boží slyší“. Za to ale nad těmi, kteří slova Božího
neslyší, vynáší Spasitel hrozný soud, že nejsou z B_oha. Zvláštním
zajisté požehnáním Božím jest ústně zvěstované slovo Boží. jež
podobno jest rozsetému semení, jež padši v úrodnou roli, při
') L Celan. [. c.
') I. Celan. str. 58. Srovnej Tres socii n. 54.; [. Celan, str. 68.
16
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náší hojného užitku. Kázání jest chlebem naší duše, kdo ho 'ne
požívá, nebo jím snad opovrhuje, bude si jednou činiti výčitky
slovy žalmisty Páně: „Poražen jsem jako tráva a uvadlo srdce
mé, že jsem i chleba svého jistí opomenul.“')
Ovšem nepostačí slovo Boží poslouchati, nýbrž mnoho též
na tom záleží, jak je kdo poslouchá. Neboť jsou věru mnozí lidé,
kteří ani nedovedou poslouchati slovo Boží. Ne všichni, kteří jsou
někdy přítomni kázání, čerpají z něho užitek pro svou duši. Jsou
mnozí totiž, kteří chodí na kázání proto, by dle něho jiné posu
zovali, ne proto, by še jím sami vzdělali, nýbrž spíše, by si na
shromáždili jakousi zásobu břitkých slov, jež pak vychrlí na ji
ného, jakmile se jim k tomu naskytne příležitost. Jiní zase chodí
na kázání proto, by se tu pobavili, jim se líbí kazatel proto, že
mluví uhlazeně a učeně. Velmi mnoho posluchačů pak se podobá
jaksi dětem, které stále touží po cukrovinkách; neboť i oni stále
touží po krásných slovech, případných obrazích a příkladech,
kdežto vážný obsah slova Božího jest u nich takořka bez užitku.
Kdo však v pravém úmyslu přichází na kázání a je náležitým
způsobem poslouchá, brzo se na sobě přesvědčí, že jsou prav
divá slova Pána Ježíše, řkoucího: „Blahoslavení ti, kteří slyší
a zachovávají slovo Boží“.
Věru, když čteme alespoň všeobecné líčení výsledků ká
zání Františkových, musíme toho svrchovaně litovati, že se nám
ani jediné nezachovalo. Než přece jaksi v náhradu za nedostatek
ten, zachoval se nám skutečný doklad, z něhož patrno, jaký
velkolepý výsledek měla jeho kázání v Assisi. Tím věrohodným
dokladem jest smlouva mezi šlechtou a lidem učiněná v Assisi
v měsíci listopadu r. 1210.
Jako v jiných městech italských tak i v Assisi počínala si
šlechta a vůbec vyšší třída obyvatelstva vůči třídě lidu často ve
lice vyzývavě a vzpupně, jak jsme toho doklad již měli na po
čátku líčení života sv. Františka, kolem r. 1200. Jako tehdy, tak
i v tuto dobu „majores“ (t. j. bohatší třída, hlavně šlechta) stále
víc a více utiskovala „minores“ (t. j. lid), tak že tento znenáhla
se připravoval k tuhému odporu a pomstě. Roku 1910. vypukla
dávno již připravovaná vzpoura plným plamenem. Lid se vzbouřil,
aby se sebe setřásl jho nevolnické. Majores ve své nadutosti
z počátku si kvašení mezi lidem ani nevšímali, pohlížejíce 5 po
hrdáním na všeliký odpor, jako marny', a tudíž si vysvětlíme,
proč vzpoura se tak vůčihledě vzmáhala jako lavina v horských
') Žalm 101, 5.
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krajinách. Bylo by stačilo, aby se v čelo rozkvašeného- lidu po
stavil odvážný muž a bylo by se toto povstání, ježv krátké době
zasáhlo nejen lid rolnický, nýbrž i třídu občanskou, záhy pro
měnilo v pravou občanskou válku.
František vida, k čemu se lid připravuje, dobře předvídal,
jak smutné & pro celou krajinu zhoubné by byly následky bratro
vražedného boje & proto,_aby zabránil již již valícimu se zlu,
postavil se jako prostředník mezi utlačovaný lid a jeho nelidské
pány. Uznávaje, že je lid v právu, napomínal jej a zapřísahal,
aby jen svou dobrou a spravedlivou věc neposkvrnil násilnickým
skutkem, sám pak zatím jménem lidu počal s „majores“ vyje
dnávatí. Bůh žehnal jeho počínání, nebot brzo se mu povedlo
upokojiti roztrpčený lid a také jeho pány přivésti k vyrovnání
s ním, aniž byla jediná kapka krve prolita. Dne 9. listopadu 19.10
byla vyhotovena listina, kterou byl mír mezi oběma stranami
zjednán. Tuto památnou listinu bylo by záhodno celou uveřejniti, ')
než, poněvadž jest příliš obsáhlá, spokojime se jen s uvedením
nejdůležitějších její bodů. Listina ta počíná slovy:
„Ve jménu Páně. Amen. Milost Ducha sv. budiž s námi.
Ke cti Pána naseho Ježíše Krista a blahoslavené Panny Marie“.
Po tom krásném úvodu stanoví se, že pro budoucnost mezi oby
vatelstvem nebude žádného nepřátelství a nenávisti. A sice praví
se tu: „Následovně zní ustanovení a věčná smlouva mezi pány
(maggiori) a mezi lidem (minorí). Bez vzájemného dorozumění

nebudiž pro budoucnost uzavírána žádná smlouva ani od jedné
ani od druhé strany, ní s papežem nebo jeho vyslanci, ni s el
sařem nebo jeho zástupci, se žádným městem nebo tvrzí, se
žádnou osobou výše postavenou, nýbrž svorně budiž vždy vše
činěno, co by sloužilo ku blahu, prospěchu a cti města. Žádný
z pánů at není příčinou rozbroje ani v městě ani mimo ně a
totéž platí o lidu! za to všichni nechť se vespolek dobře snášejí
a jménem obou stran nechť je konáno vše to, co by bylo pro
spěšno a užitečno jak městu tak i jeho obyvatelům".
Hned na to následuje podstatná část smlouvy, totiž osvo
bozeni lidu. Lid měl sice zůstati i na dále v poddanství vůči
pánům, ale nebyl více zavázán k předešlým službám apoplatkům,
kterýchžto svých práv zřekli se „majores“ ve prospěch lidu za
pranepatrný poplatek. Obyvatelé vesnic, přináležejících k Assisi,
byli v tom na roveň postaveni městům. Dalším odstavcem smlouvy
') lak učinil Cristofani ve svém díle (Storia d' Assisb tom. I.
str. 123.— 129.

o
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bylo, že cizinci měli všude požívati ochrany. Nepatrné výkupné,
jež měli „minores“ platiti pánům za odstoupení jejich práv, ne
museli splatiti penězy, nýbrž i přírodninami a v případě, žeby
některý pán výkupné takovým způsobem nabízené nechtěl přijati,
měl právo zakročiti konšel assiský. Konečně v posledním článku
smlouvy bylo konšeloví města nařízeno, by se postaral co nejdříve
o _to,aby práce basiliky svatého Rutina, jež byla započata r. 1140.,
byly dle návrhů architekta Jana z Gubbio co nejdříve skončeny.')
Z této vzájemné smlouvy lze dvojí věc vyvodíti: Předně
potvrzuje tato smlouva blahodárný vliv náboženství na mysl oby
vatelstva ve středověku a za druhé předvádí nám apoštolské
působení sv. Františka ve světle nejkrásnějším. Nazývají-li tedy
někteří spisovatelé sv. Františka „fanatíkem', maji-li pro papeže,
duchovenstvo a řeholníky jen hany & nadávky: nuže, ať se z to
hoto dějepisného dokladu přesvědčí, že církvi má lid děkovati za
své uvolněni z pout poroby, a že v dějinách vystupuje vždy
církev jako matka vší vzdělaností, ochrankyně národů, podporo
vatelka umění, pokroku a pravé svobody, na niž Evropa jest

takpyšna.
Toť povrchní nástin činnosti sv. Františka a jeho výsledků
při kázání slova Božího. “Nyní však Sledujme oba naše missionáře
krok za krokem na jejich cestě a zminme se krátce o událostech,
o nichž nám staří spisovatelé zprávy zanechali.
Opustív po kratičkém napomenutí svých bratří v Portiunkuli

zanechaných, ubíral se František s bratrem Sylvestrem přes Pe
rugii, Kortonu a Arezzo do Florencie; pak prošli téměř celým
nynějším Toskánskem. Všude došlo k mnohým, často nemálo
podivuhodným obrácením. Nejlepším důkazem požehnaného pů
sobení Františkova v Perugii jest, že jinochové ze vznešených
rodin prosili o přijetí do řádu. Zvláště o jednom z nich jest
se zmíniti.
Jakýsi jinoch z Perngie, jenž vynikal bázní Boží, čistotou
srdce a ostříháním smyslů nad veškeré své vrstevníky, zaměstnával
se již delší dobu úmyslem, opustili svět a žití jedině Bohu. Je—
dnoho dne, právě když se obíral podobnými myšlenkami, pro
cházeje se kolem města, byl mile překvapen zjevením se samého
Božského Spasitele: „Muži tužeb," pravil k němu Ježíš Kristus,
„chceš-li uskutečniti svůj úmysl a dosíci věčné blaženosti, věnuj
se životu řeholnímu“. „Ano, Pane,“ zvolal ochotně jinoch, „než
prosím, pověz mi, do kterého řádu mám vstoupiti?“ —-„Do nově
') Sabatíer ]. c. str. 94.
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založeného řádu Františka z Assisi,“ zněla odpověď. „A jaký
život mám vésti v tom řáděP" tázal se jinoch dále, „co mám
činiti, bych se ti víc a více líbil?“ — „Žij tak, jak jsou oni živi.
Varuj se všelikých zvláštnosti a soukromých přátelství s bratřími.
Nepátrej po chybách jiných, aniž také koho posuzuj“.
Tim zjevením byl jinoch pojednou zbaven všech pochybností
stran volby stavu. Proto hned se odebral k Františkovi, prose
jej pokorně za. přijetí, jehož se mu též dostalo. Světec přesvědčiv
se o veliké pokoře nového člena nazval jej „Humilis“ (t. j. po
korný). Tento bratr byl dle svého jména vždy živ pokorně a
zbožně a svaté, zemřel ve Florencii, kde byl záhy od lidu ctěn

jako světec.')
Z Perugie bral se světec do Kortony, kde se otevřelo nové
pole působnosti jeho apoštolské horlivosti. Také v tomto městě
přidružila se k němu několik mladistvých mužů, mezi nimiž dlužno
jmenovati Guidonn, Eliáše z Beviglio jinak též Bonbaro zvaného
a Vita*) To pohnulo světce !: tomu, že přijal od obyvatelstva
města na osamělém místě nedaleko Kortony, zvaném |,Cella“.
cha'trč, ve které nově přijaté učedníky usadil.
Bratr Guido byl věru nejkrásnějším plodem, jenž připadl
Františkovi v tomto městě. Vyznamenával se jak neobyčejnou
zběhlostí ve vědách, tak bezúhonnosti, umrtvováním a láskou
k chudým, jimž ze svého dědičného jmění uděloval hojné almužny
Rád navštěvoval kostely, častěji přijímal svaté svátosti ano 2 vlast
ního popudu, z lásky k Bohu složil slib sv. čistoty. Tento boha
bojný jinoch jakmile spatřil Františka a slyšel jej mluviti, ihned
k němu po kázání spěchal, prose jej co nejsnažněji, by přijal za
vděk jeho pohostinstvím. Světec pohleděv na jinocha. byl v té
chvíli osvicen, že v něm vidí nového čekatele řádu; s radostí
tedy přijal jeho pozvání. Cestou, když kráčeli k domu Guidonovu,
pravil František k bratru Sylvestrovi: „Milost Boží způsobí, že
se tento mládenec k nám přidruží a že se bude posvěcovati
uprostřed svých rodáků“. Tato slova záhy se vyplnila. Neboť
Guido, jak se světcem a jeho soudruhem pojedl, ihned se mu
vrhl k nohám. prose jej za přijetí. Prosbě jeho bylo arci! vy
hověno. než poněvadž byl velice zámožný, přikázal mu světec,
aby rozdal nejprve svůj majetek mezi chudé a pak teprve se
k němu připojil. Po několika dnech na to přivedl František
') Wadding ]. c. a. 1211. n. Vl. násl. — Clu-on. XXlV genet.
str. 285. — Humilis byl pochován v klášteře sv. Kříže.
') L. e. n. VIII. násled.
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Guidona do kostela, kdež jej před tváří shromážděného lidu
oblekl v roucho svého řádu. Jsa vřaděn do rodiny seraíické ne
zůstal Guido ve svém rodném městě, nýbrž odebral se do samoty
v „Celle“.')
Zdržev se nějaký čas v Kortoně a v „Celle“ u svých nových
bratří, by je alespoň v hlavních kusech poučil o jejich novém
povolání, bral se František se Sylvestrem do města Arezzo, se
verně od Kortony. Když se přiblížovali k městským hradbám a
chystali se vejíti do města, spatřil světec, osvicen od Boha, jak
nad městem se vznáší zástup pekelných duchů, kteří rozsévají
svár a nenávist mezi obyvateli města. V téže chvíli také počal
k jich uším doléhati válečný ryk a lomoz zbraní nepřátelsky proti
sobě stojících stran ve městě. Nemeškaje obrátil se František
ke svému společníkovi, porouěeje mu, by jako kněz zapudil zlé
duchy, kteří jsou příčinou nesvorností v městě. Sylvester poslušen
jako vždy, učinil jak mu bylo přikázáno, netázaje se ani po bližším
vysvětlení daného rozkazu. Vystoupil na náspy města a odtud
počal kříčeti, co mu hrdlo stačilo: „Všichni zlí duchové, kteří
jste v tomto městě, kliďte se okamžitě odtud; poroučím vám to
jménem Boha všemohoucího a Františka, svého duchovního Otce“.
A hle! Bůh odměnil poslušnost Sylvestrovu; ihned oba naší
společníci viděli, jak zlí duchové pryč prchají, a když vstoupili
do města, spatřili, jak válečná vřava utichla a jak se občané mezi
sebou smířili.
Aretští se brzo dověděli, kdo byl sprostředkovatelem míru
mezi nimi, nebot někteří z nich zaslechli volání bratra Sylvestra.
Proto oba muže přijali s největší radostí. prosice je, by se u nich
po nějakou dobu zdrželi. František vyhověl tomu přání, nebot
viděl, že se mu v městě naskytá bohaté pole působnosti apo
štolské. Více než týden se tam zdržel, pracuje s věrným svým
společníkem o duchovní blaho obyvatelstva. Poněvadž viděl, že
mezi lidem ochladla láska k Bohu a bližnímu, kázával vždy 0 při
kázáních lásky. Ve svých řečech kladl posluchačům důrazně na
srdce, že se mají z lásky k Bohu vespolek milovati, poněvadž
všichni jsme bratřími a sestrami mezi sebou, pocházejíce od
společného Boha nebeského a jsouce vykoupení nejdražší krvi
Ježíše Krista. Zároveň živými barvami jim vylíčil, že všechen svár
a všeliká nesvornost pochází od zlého ducha, jenž tím způsobem
polapuje celé zástupy duší do nastražených tenat. Proto také, že
') Vita fratris Guidonis apud AA. SS. die 12. Maji. Srovnej : Wad—
ding ]. c. a. 12ll.n. VIII.; Chroníca XXIV gener. str. 265.
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se máme podobných zhoubných léček co nejvice varovali, poněvadž
nás uvádějí v otroctví ďábla.')
Slova Františkova přinesla tu hojného užitku, neboť všechen
lid odcházeje z jeho kázání sliboval, že se bude vystříhati pro
budoucnost všeliké nesvornosti. Mnozí z posluchačů se k něrňu
přidružilí. prohlašujíce svatosvatě, že jsou pevně odhodláni tak
jako on sloužiti Bohu. Mezi těmito shledával se i Benedikt, jenž
byl později svému řádu nejen ozdobou, ale ik velikému užitkuř)
Pro tyto nové společníky sv. Patriarchy dalo zbudovati město
dřevěnou chýši, chtějic si takto zaručiti jejich apoštolské působení.
Vážnost Františkova stoupala v tom městě den ode dne a také
jeho vliv, tak že jeho práce tu byly výsledkem v pravdě stoná
sobným korunovány. Když pak uzdravil hocha jakéhosi venkovana
na celém těle zmrzačeného, tu Aretinští jej počali zbožňovatí
jako světce. Než právě tyto pocty byly pokomému Patriarchovi
příčinou, že rychle opustil město, zanechav tu k vzdělávání nově
přijatých členů bratra Sylvestre.. Sám se ubíral severozápadně
k městu Florencii.')
Kázaje a poučuje lid bral se od dědiny k dědině, od mě—
stečka k městu a všude jej s radostí přijímali, nebot pověst o něm
již dávno v těchto krajinách se rozšířila. Jednotlivé obce takořka
závodily mezi sebou, chtějice připraviti Františkovi přivítání co
nejslavnější. Jakmile někde zvěděli, dí Tomáš z Celano, že se
blíží, již zavzněly radostné hlasy zvonů, někde přicházelo mu du
chovenstvo i s lidem naproti, radostně jej vítajíce. Jinde zase
muži, ženy a dětí s ratolestmi stromů v rukou, za radostných
zpěvů si jej odváděli do svých dědjnň) Jakkoli se všechna ta
světská čest a sláva pokomému světci protivila, přece jí nebyl
sto zabrániti. Obklopen lidem spěchával obyčejně přímo do kostela,
kde hned počal mluviti k shromážděným davům. .
Kázání jeho sůčastnovali se nejen věřící, nýbrž i bludaří,
jichž bylo v Italii všude dosti a kteří byli prašivými ovcemi mezi
lidem, šířice mezi ním blud a zhoubu. Když vystoupil František,
cítily se ty zbloudilé ovce z ovčince Kristova pokořeny, tak že
se raději skrývaly, chtějice ujíti pomstě rozlíceněho lidu. František
rázně a ohnivě poukazoval totiž ve svých kázáních na záhubnost
bludů, které na mnohých místech již zapustíly své jedovaté kořeny
.)
')
')
')

II. Celan. str. 162.; Legenda major str. 65.
Wadding !. c. u. XVI.
L. c. n. XV., XVII.
L Celan. str. 104.
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v půdu církve Boží. Laskavé povzbuzoval lid, aby se varoval
všeho bludařského učení a byl vždy věren víře svých otců, a jeho

slova padala jako úrodná rosa na vypráhlé duše shromážděných
davů, působíce v nich spasitelnou obnovu. Upřímní věřícívidouce.
jakých vznešených výsledků mají kázání Františkova — jak totiž
náboženské přesvědčeni se mezi lidem opět upevňuje & jak bez
božnost kacířská jest potírána — srdečně se z toho těšili. děkujíce
Bohu, že služebníkem svým Františkem působí tolik dobrého pro
svou církev a věřící.')
Přihodilo se také nejednou, že ten či onen odvážnější bludař
se opovážil ne sice veřejně, ale tajně ničíti apoštolské namáhání
Františkovo, než to ho nikterak neodstrašovalo. Právě tam. kde
cosi podobného shledal, nejvíce působil. Nelekal se ní namáhání,
ni překážek, vystupuje statečně a bez bázně proti všem vetřelcům
do ovčince Kristova. Nejednou se mu také povedlo mnohé ze
zbloudilých ovcí uvésti do lůna církve svaté a mnoho zarytých
bludařů přivésti k odpřisáhnuti bludů.')
Nejlépe se k Františkovi zachovali obyvatelé obce zvané
Gangheretti. Tu byl přijat s velikou slávou a okázalosti; hned
ak k nim dorazil, již jej prosili, by také v jejich obci založil
ášter svého řádu, nabízejíce mu stavební místo, jakož i lesík
ialeko něho. Světec chtěj nechtěj byl nucen vyhověti žádosti
rého lidu. Vystavěl si tudíž z proutí a hlíny na darovaném
nku chatrč, ve které strávil několik dní jsa k tomu přinucen
\labostí a churavosti. Za jeho přítomnosti vyprýštil v ne
') háji ze země pramen, z něhož František ukájel svou
rf'ramen tento, jehož vodou byli později mnozi nemocní
'. zvěstoval všem potomním stoletím, že světec dlel na
8

kolikadenním pobytu v Gangheretti zaměřil František
"tu Florencii, kde se ubytoval u svých milých přátel.
mými. Než pověst o svatosti předešla světce již také
kvetoucího města, tak že hned druhého dne 2 rána
němu, chtějíce jej slyšeti. Množství lidu 5 nad
každé jeho slovo, slibujíc. že se bude dle jeho
"ti. A veliká část jich jednala dle svého úmyslu.
\povrhovali prostičkými slovy Bohem nadšeného

tata str. 146.

\211. n. XVIIL
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Za kratinkého pobytu Františkova ve Florencii stalo se. že
kteréhosí dne byli přivedeni k němu od rodičů-tři hošící, kteří
žádali světce o požehnání. František neříkaje .aní slova odebral
se do nedaleké zahrady a utrhl tam pět tiků, jež pak rozdal mezi
hochy ale tak, že prvnímu a druhému dal jen po jednom tiku,
třetímu však dal zbývajících tré tíků. Laskavé se na tohoto hocha
usmívaje a líbaje jej v nevinné čílko pravil k němu.: „Milé .dítě,
ty se jednou staneš duchovním mým synem“. „Na to udělil všem
třem hošíkům požehnání a propustil je. Co se stalo z prvních
dvou chlapců není nám povědomo, než třetí dle předpovědí
sv. Patriarchy vstoupil do řádu, kde jako bratr Angelo vynikal
ctnostným a svatým životem. Pokora a veliká láska k .bl. Panně
Marii byly jeho hlavními ctnostmi.')
Opouštěje Florencii, kde vykonal mnoho dobrého k prospěchu
duší nesmrtelných, ubíral se světec nejprve na stranu západní do
Písy a odtud pak se pustil na jih přes Síenu. V městě tomto
povedlo se mu získati opět několik nových učedníků, s nimiž se
pak bral dále k jihu, dorazív až do Sarteano, města asi 4 km
vzdáleného od Chiusi. Lid tamní přesvědčív se o svatosti Frantí
škově, prosil jej, aby u nich déle zůstal, kterémužto přání také
světec s radostí vyhověl, poněvadž právě nastala drsná zima a
on byl nucen oddechnouti si. Uchýlil se tedy se svými nově pří
jatými bratřími na osamělé skalnaté místo v lese nedaleko města
a tam, zbudovavše si skrovné obydlí, trávili život v pravdě pou—
stevnický, vycházejíce jen zřídka kdy mezi lid.
V tom svatém zátiší, nikým nevyrušován, strávil František
několik šťastných týdnů, obíraje se modlitbou, svatým rozjímáním
a kajícími cvičeními, nezanedbávaje při tom i výchovu nově při
jatých synů. Tak posvěcoval nejen sebe, ale i jiné.
K témuž svatému zátiší pojí se velmi krásná událost ze
života našeho milého sv. Patriarchy.
Častokráte závidíme světcům. že jim bylo možno uchylovatí
se na osamělá místa a tam s Bohem co nejdůvěrněji obcovati.
Jest sice pravda. že místo mnoho přispívá k zbožnosti a vnitřní
sebranosti ducha, poněvadž v samotě spíše slyšíme hlas Boží,
nežli v lomozu světa a poněvadž Bůh na takových místech své
milé zahrnuje mnohými mílostmi. Než spolu pravdou jest, že není
místa dosti osamělého, dosti ctihodného, svatého a nehostinného,
aby se d'ábel nesnažil zjednatí si k němu přístupu. Právě taková
místa jsou jeho zamílovanýmí rejdíšti. na kterých často se sluhy
') L. e. n. XXIV.
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Božími a dušemi po dokonalosti toužícími podniká nejtužší zá
pasy. Ne však svatost místa, ale milost Boží, které člověk řádně
používá, přemáhá zlého nepřítele.') Nejlepším dokladem toho jest
následující událost.
Zlý nepřítel vida totiž, jak František den ode dne vícavíce
prospívá na cestě dokonalosti, hněvem soptil, zapřísahaje se mu
pomstou. Nejednou vynaložil všechnu svou lstivost, aby jej od
vrátil od jeho horlivosti. Tak jedné noci, právě když František
jak obyčejně trval na modlitbách. učinil podobný pokus. Třikráte
zvolal na něj: „Františkuí“ a když se mu konečně světec ozval,
jpočal k němu mluviti: „Není hříšníka na světě, jemuž by Bůh
nebyl hotov odpustíti jeho hříchy, jen když se upřímně obrátí.
Ten však, kdo usmrcuje své tělo přílišnou kajicností, nenalezne
milosrdenství na onom světě“.
Tato lstívá řeč zlého pokušítele však Františka nikterak ne
pomátla. Na první pohled poznal, s kým mu jest jednati. Také
dobře poznal, kam ďábel míří, že jej chce nejprve svéstí klikna
vosti a životu pohodlnějšímu, by jej tím snáze mohl přivésti
k hříchům těžkým. Proto nevšímaje si ho, pokračoval dále ve
svých modlitbách. Než tímto odporem byl pokušítel z míry po
puzen a proto chtěje se svému protivníku jaksi pomstiti, napadl
jej prudkým pokušením proti sv. čistotě.
František však byl na podobný útok připraven a proto,
jakmile se v něm ozvala nečistá hnutí a představy, ihned se
vzchopíl a počal se nemilosrdně mrskati provazem. ,Tak, to ti
patří, bratře osle,“ volal na své tělo, na něž rána za ranou do
padala jako krupobití. Než pokušení ozývalo se přes to a prud
čeji. Vida tudíž, že bičování nic neprospívá, vyběhl do lřeskutého
mrazu, brodě se sněhovými závějemi, ven do lesa na osamělé
místo. Když tam celý zkřehlý doběhl, rychle se zbavil vrchního
roucha a vrhl se pak do příkopu naplněného sněhem, tak že do
něho celý zapadl.
Leže ve sněhu, počal způsobem zcela zvláštním bojovali
proti pokušení. Udělal si totiž ze sněhu sedm nestejných hrud
a počal následovně rozmlouvati se svým tělem: „Hle, bratře
osle, ta největší hrouda jest tvojí ženou, ty čtyry menší jsou
tvojí dva synové a dvě dcery, ostatni pak dvě hroudy jsou sluha
se služkou, jichž ti třeba při domácnosti. Nyní tedy jen pěkně
se chop práce, vždyt přece vidíš, že všichni mrznou zimou a po
třebují teplého oděvu. Bud' jim tedy zaopatř teplý šat, kdyby
') Christen [. c. str. 107.
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tě však starost o ně příliš obtěžovala, pak raději služ Pánu
Bohu“. Po těchto slovech zmizelo pokušení proti svaté čistotě
a od té chvíle jej Bůh v odměnu za projevenou statečnost zbavil
i jiných podobných nečistých pokušení, ač ďábel častěji ještě se
opovážíl na něho dorážeti.
Díky vzdávaje dobrotivému Bohu za to vítězství, oblekl
František své roucho a všecek zkřehlý vracel se do své komůrky,
chtěje zůstati nepozorován. Než přece jeden z bratří byl svědkem
jeho vítězství nad zlým duchem, jenž právě v tu chvíli dlel na
modlitbách. To ovšem velice zarmoutila světce, jenž by si byl
přál, by se o tom nikdo nedověděl. Nevida však jiné pomoci,
přikázal alespoň mocí svaté poslušnosti tomuto bratru, by se tak
dlouho, dokavád on bude živ, nikomu o tom, čeho byl svědkem,
ani slůvkem nezminoval.')

Jak pozorujeme, nebyl František při své již dosti veliké
svatosti prost všech pokušení. Ovšem pokušení ta nezastíňují ani
v nejmenším zář jeho svatosti, nýbrž naopak ji ještě zvětšují,
poněvadž světec přes mnohá pokušení, která na něj Pán Bůh
dopouštěl, přece vždy setrval na cestě ctnosti a dokonalosti.
Každý člověk musí býti připraven na rozmanitá pokušení,
zvláště pak ten, jenž si umínil. upřímně Bohu sloužiti. To patrno
ze slov moudrého Siracha: „Synu, přistoupě k službě Boží, stůj
v spravedlnosti abázni a připrav duši svou k pokušení . . . . nebo
v ohni zkoušeno bývá zlato a stříbro, lidé pak příjemní v peci
ponížení“.") Nelze se nám tedy diviíi, že tak často na nás dolé
hají rozmanitá pokušení, nebot to jest právě důkazem, že dosud
nenáležíme ďáblu, neboť kdybychom mu již přináleželí, málo by
se o nás staral. Proto nikdy v pokušení neztrácejme mysli.
Hleďme však vždy hned z počátku, při vzniku pokušení odrazili.
Nepouštějme se nikdy přímo do zápasu se zlým pokušítelem, ale
raději se snažme, před ním se spasiti útěkem; to platí zejména
o pokušeních proti sv. čistotě. Nejsme zajisté tak silni, jako byli
svatí, bychom byli s to tváří v tvář bojovati se lstívým a moc—
ným nepřítelem. Ovšem nesmíme zase každé pokušení příčítatí
ďáblu na vrub; mnohá pokušení totiž vznikají z naší zkažené
přirozenosti, jiná opět působí svět a lidé v něm žijící. To jsou
přirozeně příčiny pokušení. Než ďábel, jenž raduje se z každého
.) 11. Celan. str. 174. násled. Srovnej: Legenda major str. 47.
násled; Wadding !. c. a. 1212. n. III.
') 2, 1. 5.
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našeho pádu, ochotně vměsuje se do věci, a proto často tam,
kde přirozeně příčiny pokušení přestávají, sám začíná pokoušeli.

Jest se tedy vždy míti na pozoru před pokušeními ďábel
skými, kdežto nikdy se nesmíme svou nedbalosti a netečnosti
jim v šanc vystavovati nebo jich vyhledávati. Mnozí lidé však
žijí tak nedbale, popouštějí úzdu svým chtičům a vášnim, že
věru ani nepotřebují ďábla. by je pokoušel1 nýbrž jsou sobě
samým nejhoršími pokušiteli. —
Jakmile se cesty staly schůdnějšími a počasí přiznivějším,
opustil František Sarteano &doprovázen jedním z bratří, spěchal,
by i v jiných městech pečoval o nesmrtelné duše. Bral sek svému
rodnému městu Assisi. Města Chiusi, Citta da Pieve, Orvieto
Baschi. Spoleto, Foligno. Spello a j. byla oblažena jeho přitom
nosti & apoštolským působením. Kázání jeho přinášela větších
a větších užitků. Všude šířila se o něm pověst, jež mu již pře
dem zajíštovala srdce věřících.

Počátkem čtyřicetidenního postu roku 1212. došel skorem
po roční nepřítomnosti k svému rodnému městu Assisi, jež
jej tentokráte přijalo s největší pozorností a slávou. Jeho spolu
rodáci slyšeli totiž o velikých věcech. jež vykonal v Toskáně,
a o neobyčejně šťastných výsledcích jeho kázání a proto, slyšíce,
že se přibližuje, spěchali mu v zástupech vstříc. uvádějíce jej
v slavném průvodu do města. Staří i mladi se k němu tlačili,
každý chtěl s ním mluvili. nebo mu alespoň ruku polibiti; jiní
zase se spokojovali tím, že se mohli alespoň jeho roucha do
tknouti. A podivná věc! Pokorný František nic nenamítá proti
těm projevům pocty, kterým se jindy tak vyhýbal. Byla to pýcha
a marnivost, anebo jakési odškodnění za všechna pokořování,
jež mu dříve způsobilo jeho rodné město?

Podobnými myšlenkami se také zaměstnával jeho společník,
jejž toto chování nanejvýš překvapovalo. Ve své prostosrdečnosti
nedržel dlouho jazyk na úzdě, nýbrž obrátil se k Františkovi se
slovy: „Bratře, což nevidíš, co se vše kolem tebe děje? Jak
můžeš toho dopustili? Místo, abys odmítal všechny pocty, jež ti
prokazují. dáváš na jevo, že tě pozornost lidu těší a to přece
není správné. To se nesluší pro sluhy Boží". — „Rozmilý bratře,“
odvětil mu světec, laskavě nan pohleděv, „jsem dalek toho, abych
to, co mi lidé prokazují, od sebe odmítal, nýbrž naopak vše to
se mi zdá býti ještě zcela nedostatečným, já myslím, že by tento
dobrý lid mohl ještě více činiti“.
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„Milý bratře,“ zvolal jeho průvodce zděšeně, „jak to dnes
mluvíš, věru ani tě nepoznávám. Jak možno, že ty, kterého lidé
pokládají za ctnostného, vyhledávaš cti a slávyP“ „Upokoj se.
milý synu,“ demlouval mu světec, „upokoj se a poslyš, co ti
řeknu. Ničeho si nepřivlastnuji ze všech těchto důkazů pocty
a lásky, nýbrž všechno bez výhrady zase odevzdávám Bohu. maje
při tom oci své u_přeziyna Jeho velebnost, nezapomínaje ovšem
při tom na svou “bídu a hříšnost. Podobám se v takovýchto pří
padech soše, jíž lidé čest prokazují. Jako socha o tom nic neví
a nic si z projevů úcty pro sebe nepodržuje, nýbrž všechno ode
vzdává tomu, jejž představuje: tak se to má i se mnou. Co se
pak týče tohoto dobrého lidu, nevidíš, jaký užitek mají ze svého
náboženského smýšlení? Oni tím získávají, oni totiž na stvořenich
Božích tak na př. jako nyní na mne, poznávají Boha a jej ctí“.')
Jak veliký to muž, jenž uprostřed největších důkazů úcty
a přízně, přece stále a pevně trvá na své pokoře! Ostatně ne
bylo to tenkráte poprvé ani naposled, že světec oslavy neod
mítal. Mnohdy mu lidé prokazovali větší poctu a on ji přijal,
ano zůstal slepý, hluchý & němý při tom, jako člověk, jenž jest
všech smyslů zbaven. Později se nám naskytne příležitost, zmí
niti se ještě o jiných dokladech podobného jednáni našeho
milého světce.

Kapitola dvacátá první.

KAZATGLSKÁ ČINNOST PRVNÍCH UČGDNÍKÚ.
1210

——1211.

;

;rátiv
se do Portiunkule, uchýlil se František na několik
dní do samoty. by tu jak říkal setřást se sebe všechen
světský prah, jenž se usazuje i na nohou světců, kteří
jsou nuceni pracovati ve světě & působiti mezi lidmi. Vrátiv se
zase k svým bratřím, ujal se vedení jich a vychování, chtěje
z nich učiniti hodné nástroje Božské prozřetelnosti. Sám také
přijal tu několik nových členů, mezi nimiž dlužno se zvláště zmi
nili o bratru Mořicovi a jeho podivuhodném obrácení.
') Opuscula S. Francispi tom. 111. str. 85. exempl V. -—Srovnej:
Wadding 1. c. a. 1212. n. V1.
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Mořic právě řečený byl členem křižovnického řádu, jenž
měl na starosti péči o malomocné.') Jak nám vypravuje svatý
učitel Bonaventura, onemocněl kdysi velmi těžce. Ač byl bedlivě
ošetřován ve špitálu svého řádu nedaleko Assisi, přece nemoc
jeho se horšila den ode dne, tak že se již pochybovalo o jeho
uzdravení. Ve své bídě obrátil se nemocný řeholník s prosbou
k Františkovi, by se modlil k Bohu za jeho uzdravení. Doneslo
se mu totiž k uším, že jest František mužem svatým a proto se
s důvěrou k němu obrátil, maje za to, že bude-li to vůle Božl,
snadno mu může vyprositi- milost uzdravení. '
František, slyše přání nemocného, s radostí vykonal, oč byl
žádán. Ihned klekl a ve vroucích modlitbách doporučoval nemoc
ného Otci všeho milosrdenství. Pak povstal a omočiv kousek
chleba v oleji lampy, která hořela před oltářem Panny Marie
v Portiunkuli, dal jej jednomu z bratří. „Dones“, pra-vil k němu,
„dones tento lék našemu milému bratru Mořicovi, jim nabude
pro zásluhy Ježíše Krista zdravi, jehož tak dlouho již pohřešuje.
Tento lék učiní jej statným vojínem, jenž se přidá k našemu
šiku“. Jak světec řekl, tak se i stalo; nebot jakmile nemocný
poslaný mu kousek chleba snědl, v té chvíli povstal zcela zdráv.
Na důkaz vděčnosti vstoupil pak do řádu sv. Františka, kde
vedl po dlouhá léta život velice umrtvený a kající. Ac po mnohá
léta nepožíval chleba ani vlna, nýbrž spokojoval se jen obyčejnou
zeleninou a ovocem, byl vždy zdráv a silen.")

Zatim, kdy František působil v Toskánsku, pracovali jeho
bratři na jiných stranách na vinici Páně. l na této missijni vý
pravě bylo jim tu i onde mnoho snášeti. Na mnohých místech
je lid uvital nadávkami, potupou, hlavně tomu tak bylo v kra
jinách, kde se bludařství zahnizdilo. Nejednou byli svázáni a do
žaláře uvrženi, aniž se jich kdo zastal. Než všechna ta příkoří
nedovedla zlomiti odhodlanost a statečnost chudičkých missi
onářů. Ano tak vynikali ctnosti sv. trpělivosti, že nejraději se
zdržovali tam, kde je pronásledovali. Bezstarostně, stále se ra
dujice v Pánu, brali se z místa na místo, nebojíce se nikoho.
Vždyť neměli, co by mohli ztratili. O jejich jednoduché, ošumělé
') Ordo Crucigerorum měl na starosti malomocné. Řád tento byl
ve středověku velice rozšířen, hlavně v Palestině a střední Italii. Čltal
přes 40 domů pro malomocné. Roku 1556. byl zrušen papežem Ale
xandrem VII.
') Legenda major str. 38. násled. ; Chroníca XXIV general. str.
253. Srovnej: Wadding ]. c. a. 1212. n. XVIII.
'
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a záplatované roucho věru nikdo nestál a o život, teprve se ne
báli, vědouce dobře, že se všude nalézají v rukou Božích amímo
to byli by život s největší radostí vydali za Ježíše Krista. Ce
stovních potřeb neměli s sebou žádných, doujajíce pevne, že
všeho, čeho by potřebovali, jim Bůh poskytne. Vždyť pracovali
pro Boha a tudíž měli jakýchsi nároků, by od Něho v odměnu
za své práce byli žíveni. Ani o příbytek, kde by přenocovalí se
nikdy příliš nestarali. Kde bylo možno, spali nejraději ve špi
tálech pro malomocné, někdy leckdes v koutku, jindy zase v opu
štěných hrobech nebo jeskyních.
Na apoštolských cestách chválili bez přestání Boha, mo
dlícesc nebo rozjímajíce. Za všechno" dobré, jehož jím Bůh udě
loval, vzdávalí mu nejvroucnější díky. Ač mnohdy celodenním
namáháním byli velice unaveni, přece nikdy neopomenuli alespon
několik hodin, jež ubírali spánku, věnovati modlitbě. Ovšem se
sláblé a unavené tělo chtělo jim někdy službu vypovídatí, oči
se jim počínali klížití: než tu si bratří pomáhali rozličným způ
sobem, aby tělo uvedli v područí ducha. Že každý, byt i sebe
nepatrnější poklesek přísně na sobě trestalí bičováním. posty,
bděním & jinými kajícími skutky, netřeba ani podotýkati. Nejednou
v čas pokušení bojovali proti hříchu tím, že v ledové nebo sně
hové lázni krotili své tělo, nebo je zraňovali ostrými trny až
do krve.
Za to Bůh žehnal jejich apoštolským pracem, tak že nejen
přemnozí byli jejich kázáními a dobrým příkladem pohnutí k po
kání a polepšení života, nýbrž někteří také odloučili se od světa
a jeho marnosti a přidružíli se k nim. Tím způsobem šířila se
serafická rodina utěšeně na všech stranách, zdárně působíc na
vinici Páně.')
O bratru Bernardovi z Quintavalle, jenž byl s jedním
bratrem vyslán do Emilie, víme, že za velikých obtíží a. proti
venství došel konečně do Boloně. Než hned z počátku se uka
zovalo, že jeho kázání v tom městě nebudou míti asi valného
výsledku. Podobně jako při druhé missijní výpravě bylo Bernar
doví ve Florencii mnoho vytrpěti, tak nyní v Boloni. Rozpu
stílá mládež a lůza je obklopila a zasypávala je úsměšky a na
dávkami, ano mnozí chápali se i kamení, házejíce jím po našich
dvou apoštolských mužích, zraňujíce je až do krve; jíní zase
blátem a výkaly je pomazávalí. Než Bernard se nedal tím ni
') [. Celan. str. 66. násled. Srovnej: Legenda major str. 37. násled.
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kterak odstrašiti. Nezoufal nad svým nezdarem, ale vytrval-, jsa
přesvědčen, že jeho práce a utrpení přece jen ponesou ovoce.
Jednoho dne, když. jim bylo opět od rozpustilé chásky
mnoho snášeti, přistoupil k nim jakýsi právnik') a počal s nimi
laskavě rozmlouvati. V. rozmluvě té olazoval se jich na rozličné
věci, kdo jsou a proč přišli do Boloně a podobně a- konečně se
počal též vyptávati na jejich nové založený řád. Bernard odpo
vídal mu pokorně a vlídně, vida pak v tazateli muže ctihodného,
podal mu opis řehole s doloženim, aby si ji přečetl, že se z- ní
nejlépe doví, kdo jsou a jaký jest účel-jejich cesty. Právník byl
tomu nemálo povděčen a ihned na náměstí počal- bedlivě řeholi
pročitati. Již při čtení bylo znamenat-i. na jeho tváří úžas a po
divení a když byl se vším hotov, zvolal: „V pravdě, toč život
mnohem dokonalejší, než jaký vedeme ve světě i jest velikým
hříchem, když někdo škodí vyznavačům této řehole a překáží
jejich apoštolské činnosti. Pak cht-ěje jaksi napraviti, v čem se
jeho rodáci proti oběma missionářům provinili, daroval jim dům,
jejž dal zřídili, tak jak si přáli V tomto prostém domě se tedy
Bernard a jeho společník ubytovali čekajíce, až by i jiné z oby
vatelů města získali pro svůj řád.
Od té chvíle odkládali Boloňšti znenáhla svůj odpor k—syn-ům
sv. Františka vidouce, že mají v slavném a mocném právniku
zastance a dobrodince. Brzo se také počala vůně svatosti Ber
narda & jeho vznešené ctností šiřiti na všechny strany, tak že
tento prvorozený duchovní syn sv. Patriarchy získal si záhy
u lldu takové vážnosti, že se každý pokládal za šťastného, mohl-li
s ním mluviti, anebo se alespoň dotknouti jeho roucha. To ovšem
bylo pro pokomého Bernarda příliš mnoho a proto zanechav
svého společníka s nově přijatými členy v Boloni, spěchal do
Portiunkule, kde na sv._ Otci vymohl, že do Boloně byli posláni
jiní bratři, on sám pak byl ustanoven pro jinou krajinný)
Nuže tedy ke konci této kapitoly přehledněme ještě, co
právě bylo vypravováno. Sotva rok uplynul od té doby, kdy se
naší horliví missionáři s Františkem v čele rozešli v různé kra
jiny italské a hle, v té krátké době, jak mnoho vykonali: oby
') jak se za to, má, byl to Mikuláš ze slavné boloňské rodiny
cdei P epoli). Ten, jak později na jiném místě ukáží, vstoupil do řádu
sv. Františka. Viz Wadding I. c. a. 1211. n. XXIX.
') Vita fratris Bernardi a Quintavalle in Chronica XXIV gener.
str. 36. náslcd. Srovnej: Fíoretti str. 18. násled.; Waddíng [. c. a. 1211.
n. XXIX.
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vatelé měst usmíříli a obrátili, mnoho nových členů získali svému
řádu, několik klášterních osad založili anebo k nim alespoň
základ položili. O bratřích sv. Patriarchy jest nám velmi málo
známo, více však o Františkovi, z čehož můžeme souditi, jak
vznešenými byly výsledky jeho apoštolského vystoupení. Zajisté
přihlížejíce k jeho činnosti, můžeme říci, že o něm platí slova
sv. apoštola Pavla: „Jak krásné jsou nohy, zvěstujících pokoj,
zvěstujících dobré věci !“ ')
František horlil jen pro Boha, hledal toliko rozmnožení
Jeho slávy, proto spočívalo požehnání Boží na všech jeho pracích.
Kéž bychom i my vždy tak jako on jednali a nikdy nehledali
sebe a svou chválu, pak by byly též naše práce a namáhání po
žehnanějšími a záslužnějšími. Jen pro Boha jednati, jen čest
Boží hledali, to jest známkou pravé svatosti a pokladem podi
vuhodné činnosti svatých. O následujme Františka a jeho všech
synů a bude nám blaze zde i na onom světět')

W

Kapitola dvacátá druhá.

KLÁRA A AHEŽKA.
1212.

vangelická dokonalost, k níž nabádal Božský Mistr, byla
věřícím předložena tak, že se v ní cvičiti mohli nejen
silní, nýbrž žiti mohlo dle ní i slabé pokolení. U pohan
sky'ch, divokých národů nebyla žena a není namnoze až dosud
než bídnou otrokyní a hříčkou v rukou muže. Spasitel světa,
přišed na svět, pozdvihl ženu z jejího ponížení, navrátil jíprvotni
důstojnost a zušlechtil ji jednak nerozlučnou páskou manželství,
jednak také zasvěcením k dokonalejšímu, cudněmu a neporuše
nému životu.
František jsa povolán od Božského Mistra, by byl požehná
ním celé církve svaté, založil, jak jsme v předešlých kapitolách
viděli, nový řád v církvi svaté, řád, jehož členové měli plniti
způsobem dosud nezvyklým nauky sv. evangelia a obnoviti tak
') Řím. 10, 15.
') Christen 1. c. str. 110.
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život apoštolský. Podobným způsobem cítil se sv. zakladatel po
vzbuzena, založiti v církvi Páně řád ženský, by tím ukázal zcela
jasně a patrné, že evangelická dokonalost a cvičení se v ní není
pro nikoho nemožnou, nebo snad příliš obtížnou. A tak vidíme,
že František několik málo let po založení řádu pro muže, při
kládá ruku k založení řádu druhého — řádu chudých paní.
Plodná réva Ježíše Krista — první řád sv. Patriarchy chudých
— počal vyháněti ratolesti, vydávati libovonné kvítky a v hoj

nosti přinášeti vznešené plody.')
Město Assisi, jež dalo světu sv. Františka a tím také se
stalo nesmrtelným, přineslo církvi jiný, právě tak vznešený a dra
hocenný plod, jímž byla světice Klára. Dívku tu přivedl Všemo
houcí do zátiší portiunkulového, by tu pod jeho vedením došla
vysokého stupně dokonalosti a svatosti.
Za doby, o které právě jednáme, žili v Assisi velmi vážení
a bohatí manželé, Favorano Scifi-Fiumif) jeden z nejpřednějších
šlechticů města, a Hortulana, jež vynikala vzácností svého rodu,
ale více ještě ctnostmi. Byla to paní zbožná & k chudým neoby
čejně štědrá. Ačkoliv vždy byla velice dbala domácích povinnosti,
přece nalezla vždy ještě dosti času, vykonati některé poutě jako
na př. do Říma ]: hrobům sv. apoštolů, do sv. země a na jiná
význačnější památná mista. Poněvadž jest známo, že dobrý strom
jen dobré ovoce nese, proto se nedivme, že i z takového stromu,
jakým byla Hortulana, vypučela ratolest, jež jest svou svatosti
a panenskou čistotou neustálou ozdobou cirkve svaté.
Když se pro zbožnou paní Hortulánu blížil okamžik, aby
porodila dítě, jež dosud pod svým srdcem nosila, poklekla zbo
žná, mladistvá matka před sv. křížem, prosíc Boha za pomoc
a ochranu. A Bůh vyslyšel její prosbu, nebot mezi modlitbou za
slechla hlas: „Zem, neboj se! Šťastně porodíš světlo, jež bude
ozařovati celý svět“. Dne 16. července r. 1194. porodila šťastně
dívku, kterou, pamětliva jsouc oněch slov, nazvala při křtu sv.
Klára (to jest ,jasná“). Druhým & třetím plodem Bohem pože
hnaného manželství Favorana a Hortulany byla Anežka a Beatrix,
jichž příhody jsou nerozlučně spojeny se životem sv. Kláry.")
Klára za svého mládí byla vždy andělem nevinnosti a zbo
žnosti. Od nejútlejších let cvičila se v různých kajicích skutcích,
') Pantilo 1. c. str. 46.
') Rodokmen této rodiny podává Wadding I. c. a. 1212. n. XIV.
') Vita S. Clarae apud AA. SS. Tom. 11. Aug. str. 755. -- Tento
životopis napsal na podnět papeže Alexandra IV. Tomáš 2 Celano ato

hned druhého roku po její smrti.
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nosíc zejména pod svým skvostným .rouchem kajici pás k zacho
vání panenské čistoty. Zdědívši po své roditelce velikou lásku
k chudým, pomáhala každému všemožně, snažte se při tom do
bročinnost svou tak ukrýti, by to nikdo nepozoroval. Ač jí rodi—
čové učinili návrh, aby se provdala, přece se z lásky k milova
nému Spasiteli odhodlala žití v ustavičném panenství. Jakkoli
žila zcela skryté v domě svých rodičů, přece aniž byla tušila,
získala si úctu a chválu celého okoli. Byla! překrásnou a libo
vonnou kvétinkou ze zahrady Božského ženicha, jejíž Hortulanou,
t. j. zahradníci, byla její dobrá máti. Byla vznešená rodem, ale
mnohem vznešenější milostí, pannou jak tělem tak duchem, mla
distvá sice věkem, ale duševně usedlá. Byla vždy pevnou v pro
vádění předsevzatých úmyslů, planouc láskou k Bohu a vyzna
menávajíc se jak moudrosti tak pokorou. Byla tudíž v pravdě
„Klárou“, t. j. jasnou svým jménem, jasnější však svým životem,
nejjasnější však svými mravy.')
Vonná fialka skrývá se v prostých travinách, než čím více
se skrývá, tím pečlivěji bývá vyhledávána. Ano můžeme říci, že
zvláště proto jest krásnou a milou, že svou krásu ukrývá před
zrakem lidí. Tak se to má i s křesťanskou pannou. Panenská
cudnost miluje ústraní, kdežto zase snaha po vyznamenání se
strany světa jest důkazem o úpadku, nebo nedostatku panenské
ctnosti.
Jak podivuhodné jest řízeni Boží! František & Klára měli
se vzájemně jaksi doplnovati. Jak v tělesném, tak i v duchovním
životě musí se žena opírati o muže. Žena nestačí sama sobě,
nýbrž potřebuje vedení a podpory se strany muže. Při tom
pravda jest, že dobře vedené srdce ženy může zušlechtiti, zdo
konaliti a posvětiti i duchovního vůdce. Tak na př. svatá Pavla
Římská, sv. Alžběta Uherská, sv. Terezie a jiné světice strhly
s sebou své duchovní vůdce na dráhu dokonalosti a svatosti.
Ženské srdce má větší potřebu zbožnosti než mužské; jedno však
drží se druhého a tudíž spojeny, posvěcuji se obě. Z toho vy
světlíme podivuhodný úkaz v církevních dějinách, že totiž všude,
kde byly založeny větši mužské řády, vznikly též řehole ženské,
že dobře spravované ženské řády, třeba ne vnějším leskem, přece
vnitřní zbožnosti, řeholní horlivostí a klášterní přísnosti vynikaly
nad mužské řehole a že konečně také ony déle se zachovaly
v původní řádové přísnosti nežli tyto. Ano v dějinách dokonce
setkáváme se s tim zjevem, že mužské řády byly od výtečných
') Legenda major str. 37.; l. Celan. str. 42.
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řeholních panen důkladně obnoveny. Vzpomeňme si jen na sv.
Terezii a sv. Kolettu.') Vraťme se však k naší světici.
Klára mladistvá a nezkušená, přece však zbožná a ctnostná
dívka, potřebovala duchovního vůdce a nalezla jej ve Františkovi.
Péče o nově přijaté členy a bratry nepřekážela sv. Patriarclíovi
vtom, by též se staral o své krajany a proto také po celý
svatopostnl čas roku 1212. pokračoval ve své apoštolské činnosti
v kosteličku sv. Jiří. Zástupy lidu různého věku a pohlaví spě
chaly k němu, by jej slyšely a s ním se radily o záležitostech
svého spasení. Vše to bylo Kláře dobře známo a proto, kdykoliv
měl František kázání, vždy byla mezi jeho posluchači. Obdivujíc
vznešenost & hloubku jeho myšlenek, byla mnohdy pohnuta
k slzám. Nejednou když u sebe uvažovala o jeho hrdinské chu
době & sebezapirání, o jeho neobyčejné kajicnosti, pocítila ve
svém srdci touhu, vésti podobný život, jako on. Tato touha z po
čátku doutnala jako nepatrná jiskřička v panenském srdci, než
čím dále tím více se v ní rozmáhala. Cim dále tím více se cítila
odhodlánu vésti podobný život, jako její rodák František, třebas
dosud nevěděla, jak by svůj záměr nejlépe provedla. Proto če
kala na vhodnou příležitost, aby se mohla se světcem poradíti.
František, vybídnut k tomu s hůry, přál si poznatí dceru
dobročinné Hortulány, o níž tolik chvalitebného si lidé vypravo
vali. V jeho srdci uzrál úmysl, vyrvati tuto bohabojnou duši
světu a získati jí Ježíši Kristu. Za nedlouho pak vzájemná touha
obou bohabojných duši byla naplněna. Klára v průvodu své pří
buzné Bony Guelfucci, starší paní, přišla kteréhos dne do koste
líčka portíunkulového, aby se s Františkem o duchovních svých
záležitostech poradila. Světec slyše, jak vznešené předsevzetí po—
jala zbožná duše její, zaradovat se nad tím srdečně. Výmluvným
slovem snažil se ji v něm utvrdíti, nebot poznal v Kláře jednu
z těch duší, které jsou pozvány na svatbu nebeského ženicha;
proto spěchal, aby tuto čistou holubicí co nejdříve vytrhl z ná
ruče světa, jenž jí nebyl hoden.9)
Klára ač již dříve, nežli mluvila s Františkem, byla odho
dlána v chudobě Bohu sloužiti, vidouc, že sv. Patriarcha schvaluje
její úmysl, pocítila takovou touhu po blaženosti nebeské & ta
kovou ošklivost nad světem a jeho rozkošemi, že jen s velikým
přemáháním od té chvíle podržela světskou nádheru, kterou dle
rady moudrého vůdce dosud nesměla odložiti. Čím častěji jednala
') Christen !. c. str. 112. násled.
') Vita sup. cit. str. 756.
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s Františkem o svém předsevzetí v chudobě Bohu sloužiti, tím
ohnivější byla její touha po zasnoubení s nebeským ženichem.
Světec. ač by byl rád co možno nejdříve vyhověl přání bohu
milé duše, přece váhal; nebot ač byl jist, že zbožná máti Klářina
Hortulana nebránila by své dceři jednati dle přání srdce, před
vídal spolu, že její otec k tomu kroku nikterak nesvolí. Dobře
tušil, že tuto nevinnou duši očekávají se strany její rodiny mnohé
boje a mnohá protivenství, a proto dříve, nežli Kláře radu dal,
uvažoval bedlivě o celé té choulostivé záležitosti. Konečně po
zralých úvahách a poradách se svými bratřími došel k tomu ná
hledu, že bude nejlepe, když Klára opustí dům svých rodičů a
třeba i proti jejich vůli vykoná své předsevzetí. Nechtěje však
ve věci tak vážné bráti všechnu zodpovědnost na sebe, poprosil
assiského biskupa, by v čas potřeby sám zakročit a osobně se
přesvědčil, zda-li uznává za vhodné, by Klára své předsevzetí
vykonala. Biskup Guido dal si v té věcí všemožnou práci zkou
maje divku, zda pevný jest úmysl její věnovati se v chudobě
Ježíši Kristu. Jako kdysi Františkovi, tak i jí předložil všechny
překážky a trpké zkoušky, jež jí v životě, který vésti míní, oče
kávají; než přesvědčil se, že již celým svým smýšlením odevzdána
jest svému božskému ženichovi a tudíž zbývá jen, aby se ještě
před lidmi prohlásila za nevěstu svého nebeského Pána. Nevábaje
tedy. ustanovil, aby Klára o květné neděli v noci ') uprchla tajně
z domu svých rodičů a Bohu a jeho svaté službě se zasvětila.
Pro bohabojnou dívku bylo i několik málo dní, jež zbývaly
do květně neděle, velice dlouhými; již se ani nemohla dočkati
chvíle, kdy ji nebeský ženich k sobě prstenem lásky připoutá.
Než toužebně očekávaná chvíle nadešla. Nastala kvétná neděle.
Již záhy z rána dostavila se. Klára, oděná v nejdražší svůj oděv,
s rodiči a příbuznými do dómu assiského, aby byla přítomna
svěcení ratolesti palmových. Když obřady byly skončeny, tlačili
se mladí i staří. by co nejdříve dostali nějakou z posvěcených
ratolestí. Klára však čekala pokorně opodál, až na ni dojde řada.
Toto její pokorné chováni zalíbilo se biskupovi, ratolesti rozdá
vajícímu tak, že sám sestoupil od oltáře & podal jí palmovou
ratolest, jako odznak vítězství, jehož měla dobytí nad světem.'—')
Kdyby byli tušili rodiče Kláry, co zamýšlí jejich dcera, byli
by zajisté zmařili provedení jejího předsevzetí a proto bohumilá
') To jest z 18. na 19. března :. 1212; květná neděle toho roku
připadla na den 18. března.
') Vita cit. !. c.
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dívka odhodlala se k tajnému útěku z domova. V nocí 5 neděle
na pondělí, když všichni v domě byli pohříženi v hluboký spánek,
opustila v největší rychlosti svou komnatu. Byla oděna nejlepším
oděvem jako na svatbu a jak toho slušnost a opatrnost vyža
dovala, ubírala se v průvodu několika jí věrně oddaných žen.
Poněvadž hlavní brána byla uzavřena, prchala zahradou, z níž
vedla dvířka do polí. Dvířka ta jako nepotřebná byla zaházena
kamením a dřívím, což v krátké době odstranila Klára za pomocí
svých přítelkyň a pak přímo letem holubice spěchala ke kostelíčku
portiunkulovému, by se tam vrhla v náruč milovaného svého
ženicha, Ježíše Krista.
V útulné svatyňce mariánské již očekával ji František se
svými bratřími, všichni majicc hořící voskovice v rukou a konajíce
modlitby. Za chvalozpěvů byla uvedena Klára, okaOpená svými
průvodkyněmi, do kostela, kde hned započala oběť této holubice
v těle lidském. Světec krátkou promluvou povzbudil dívku před
sebou na stupních oltáře klečící, by ještě dokud čas náležitě
uvážila krok, který zamýšlí učiniti, napomínaje ji otcovským hlasem,
aby setrvala statečně až do konce na té cestě, kterou jí nebeský
ženich, s nímž se dnes zasnubuje, vykázal. Po kratinkých, ale
dojemných slovech ustřihl Kláře její krásné, dlouhé vlasy na
znamení, že se úplně odříká světa a všech marností světských
a podal jí kající šat podobný tomu, jaký měl sám, totiž roucho
barvy popelavé, jež sobě přepásala hrubým, silným provazem.
Hlavu ostříhanou pokryl jí pak hustým závojem.')
Chudičká a všeho pozemského zbavená stála tu Klára, tato
dcera nebeského Otce, nevěsta Syna Božího. „Všechna jeji krása
byla uvnitř“.*) Můžeme si pomysliti, jaké asi city ovládaly v tu
chvíli duši této Ježíši Kristu se zasnubující dívky. Nyní viděla
splněny všechny své tužby, svá přání, nyní přinesla Bohu v oběť
sebe samu, své panenství, svou vůli a umínila si od té chvíle
žíti jen svému nebeskému ženichu. S prorokem volala asi v té
chvíli: „Radujíc, radovati se budu v Hospodinu, a plesati bude
duše má v Bohu mém: nebo oblekl mne v roucho spasení a oděvem
spravedlnosti přioděl mne, jako ženicha okrášleného korunou a
jako nevěstu ozdobenou záponami svými“.3)
Od té chvíle, kdy do rukou Františkových skládala Ježíši
Kristu slib, že na věky setrvá v Jeho lásce, že se odříká světa
') „Vita citata [. c.
') Žalm 44, 14.
') Izaiáš 6, 10.
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a všech marnosti a Jemu jedině chce sloužiti: od té chvíle mohla
její v pravdě andělská duše volati s nevěstou velepísně: „Můj
milý jest můj a já jsem jeho“.') — Ach, co může býti krásněj
šího, než když duše se zasvěcuje službě Boží! Ježíš Kristus s radostí
přijímá takovou oběť, nebot jest mu velice milá a příjemná. On
volá na každou takovou duši: ,Vstaň, pospěš přítelkyně má,
holubice má, krásná má, a pojď“.") Tak také asi zval nebeský
ženich zbožnou Kláru k sobě a ta bez váhání spěchala, by se
s ním co nejdříve spojila.
Jednání této Bohem samým vyvolené dívky bylo věru na
nejvýš statečné. Mohla't zcela dobře tušiti, jakému pronásledování
& příkoří se strany své rodiny a jakému strádání volbou nového
života se vystavuje, než to panenskou tuto duši nikterak neod
strašovalo. Na nic se neohlížejíc, měla zrak upřený na Ježíše
Krista, jenž rukama svého sluhy Františka ji vyváděl z hříšného
světa jako holubicí ze spárů jestřábových. Jaká to obětavost,
jaká rekovnost! Takové oběti, jež lze vykonati jen znadpřírozené
síly, dokazují zcela jasně, že naše svaté náboženství, jež vybízí
věřící k jich konání, jest božského původu.
Tuto svou zápalnou oběť přinesla Klára jako kdysi její spolu
rodák František v kostelíčku portiunkulovém, bl. Panny Marie.
Ejhle, jaký to podivuhodný soulad! Bůh řídil to tak, aby druhý
řád „chudých paui“, jehož základním kamenem byla Klára, vzal*
svůj počátek na témž místě, jež bylo kolébkou prvního řádu,
bratří menších. Nespatřujeme—lí v tom mocné působení Matky
Páně, jež ve své milé svatyni dala život dvěma, pro církev tak
důležitým řádům?
Hned po dokonaném obřadu odvedl František, jehož hor
livost provázel duch opatrnosti, s několika bratřími novou nevěstu
Kristovu, obklopenou jejími družkami, do kláštera panen řádu
sv. Benedikta, do zátiší sv. Pavla, asi hodinu cesty vzdáleného.
Tam měla zůstati, až by se Bohu zalíbilo zaopatřití ji jiného
útulkuf') Svatý Benedikt tedy to byl opět, jenž jako kdysi Fran—
tiškovi, tak i nyní vykázal této čisté holubicí první útulek.
Než jako všem svatým duším, tak i svaté dívce bylo brzy
píti z kalichu utrpení a pronásledování. Hned druhého dne nastal
v domě rodičů poplach. Hrabě Favoríno prohledal se služebníctvem
celý zámek, pátraje po zmizelé dceři. Když spatřil zahradní
') Píseň Šalomounova 2, 16.
') Tamtéž 2, 10.
') Vita citata l. e.
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bránku otevřenou, nabyl přesvědčeni, že Klára z domova uprchla.
Ale kam? Kde má svou milovanou dceru hledati? Hněvem soptě
počal vyslýchati její družky a služebnice, tuše, že ony zajisté
o všem vědí. Ty dlouho zapíraly, až konečně jedna z nich, bojíc
se rozhněvaného pána, prozradila, že jeho dcera utekla & od
hodlala se v chudobě sloužiti Pánu Bohu.

Tím sdělením hněv rozlíceného otce ještě se zvýšil. Nemeškaje
spěchal k Portiunkuli, maje za to, že bratří budou nejlépe věděti,
kam se jeho dcera uchýlila. Tu sice bratr Rufin, jeho příbuzný,
snažil se jej upokojiti, než Favorino hněvem soptě, žádal určité
zprávy, kde se jeho dítě zdržuje tak že konečně František po
važuje za lepší, když mu krátce vše sdělí, mu oznámil, co za
nejnutnější pokládal, naznačiv mu též klášter panen benediktinek,'
jako útulek jeho dcery. Prosil a zapřísahal rozhněvaného otce,
by nebránil svému dítěti jednati dle přání srdce, než hrabě ne
čekaje dalších výkladů, spěchal přímo do naznačeného kláštera.
Brzo také ocitli se rozhněvaný otec & nevinná dcera, za
svěcená Ježíši Kristu, tváří v tvář. Mezi oběma rozpředl se živý
hovor, jenž s jedné strany byl veden prudce a vášnivě, s druhé
však pokorně a uctivě, jak na zdárné dítě slušelo. Hrabě Favorino
vyčítal dceři nepředloženost jednání, poukazuje na to, jak svým
nemoudrým krokem provinila se proti němu a celému rodu.
Prudce ji vyzval, aby bez meškání odhodila od sebe šeredné
roucho a vrátila se domů. Avšak marné bylo všechno domlouvání,
prosby, sliby, konečně i hrozby a spílání. Klára pevně stála na
tom, že od úmyslu neustoupí. Ta neoblomnost popudila rozhně
vaného otce a některé z příbuzných, kteří se sem zatim byli do
stavili, tou měrou, že nevědouce již jiné rady, odhodlali se odvésti
Kláru násilně z kostela, kde se vše to dálo. To pozorujíc slabá
dívka. a jsouc přesvědčena, že by se proti násilí neubránila, utekla
se jako přestrašená holubice, jež se namáhá uprchnouti před
kroužícím nad ní jestřábem, k oltáři. Chapivši se roucha oltářního
strhla s hlavy své závoj a ukázavši všem přítomným svou ostří
hanou hlavu, prohlásila ještě jednou svatosvatě, že již nic na
světě ji neodloučí od Ježíše Krista, jemuž se zaslíbila.
Tato neočekávaná statečnost zarazila pronásledovatelé. Vi
douce, že dívka 'se utekla pod ochranu oltáře, neodvážili se již
žádného násilí, snad že ctili právo záchranné (asylni), anebo že
snad sám Bůh svou moci je zdržel od dalších násilných kroků,
tak že, ač hněvem soptilí. byli nuceni s nepořízenou se vrátiti.
Než tím vítězstvím nebyl ještě skončen boj pro naši statečnou
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dívku, nebot ještě ji bylo několik podobných útoků se strany
rodiuy odraziti. Láska k Bohu však jí dodávala sily, tak že ze
všech těchto úkladů vyšla vítězně.

František vida její pevnost a statečnost radoval se z toho
srdečně, přece však se mu zželelo ubohé dívky, jež stále byla
pronásledována a proto ji převedl do jiného kláštera panen be
nediktinek, do kláštera S. Angelo de Panso, jenž byl uvnitř hradeb
města Assisi.') V tom útulku žila nevěsta Kristova klidně & bez
pečně, zkvétajic jako bělostkvoucí lilie před Hospodinem. Vůně
její ctnosti počala se šířiti nejen po celém klášterním zátiší, nýbrž
vycházela i z posvátných zdi jeho do okolí.
Nebyla to tvrdošíjnost a zpupnost proti rodičům, když Klára
tak, jak právě jsme vypsali, si počínala: řídila se jedině hlasem
Božím, jemuž se rodičové protivili. Byla dívkou velice zbožnou
a tudíž nepodnikla tak důležitý krok bez porady s Bohem a při
tom byla příliš rozumnou a zdárně vychovanou, aby nevěděla,
že rodičům přísluší úsudek o povolání dětí. Než věděla také, že
smí člověk k vůli Kristu Ježíši opustiti rodiče, bratry a sestry a
že v tom případě. kde by se rodiče stavěli na odpor poznanému
povolání. sluší více poslouchati Boha než jich, jako na př. Jakub
a Jan ihned na hlas Božského Mistra opustili sítě, lod', otce,
zkrátka vše, co měli. Ve dvojím případu totiž nemusi dítky upo
slechnouti svých rodičů: jsou-li od nich nabádány ke zlému a
nedovolenému, anebo bráníuli jim rodiče v povolání k němuž
jsou od Boha určeny. jako bylo u naší světice Kláry. Jejíjednání
bylo sice svémocné a násilné, jež nelze doporučovali v každém
případu, ale v tomto bylo zcela dovolené a nutné. Jeji jednání
jest důkazem pravé statečnosti a odhodlanosti křesťanské, Boha
v pravdě milující pannyF)
Ve svém zátiší neměla Klára nic pilnějšího, než že Boha
vroucně prosila. by i její neméně zbožnou a panenskou sestru
Anežku vytrhl z nebezpečí světa a zcela k sobě připoutat věčnou
láskou. A jeji modlitba byla brzy vyslyšena. Neboť sotva uplynulo
od jejího útěku z domova šestnácte dní, již Anežka také tajně
prchla z domu otcovského a spěchala do náruče své sestry.
.) Vita. citata 1. c. — Na tom místě jest nyní seminář assiský (Se
minarium seraticumo zvaný. V třináctém století stávala v těch místech
severní městská brána. Domy, jež odtud sahají až k nové basilice
sv. Františka, tvoří novou čtvrt města Assisi. Viz Sabatíer !. c. str. 130,
pozn. 1.

') Christen [. 0. str. 115. násled.
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„Drahá sestro Klára,“ volala nadšeně, „já také jsem přišla, abych
sloužila Bohu jako ty". — „Buďtež za to Bohu nejvroucnější
díky,“ zajásala Klára vinouc svou sestřičku k sobě. „Dnem i noci
budu dobrotivěmu Bohu za to děkovati, že vyslyšel mou moe
dlitbu“.') Anežce bylo právě čtrnácte let, když se odhodlala ná
ležeti jedině nebeskému ženichu a tak si pojístiti podílu na nebe—
ských hodech svatých panen.
Zcela spokojeny a klidny připravovaly se obě sestry na boj,
jenž jak tušily opět jim nastával. Zatím jejich rodný dům byl,
svědkem velikého rozčileni a bouře. Panoval v něm nářek, vztek
a zoufalství. Hrabě Favorino byl hněvem takřka bez sebe, že
i druhé jeho dítě má býti pro něj ztraceno. Bez meškání svolal
celé příbuzenstva a vydal se pak se všemi do kláštera S. Angelo
de Panso, aby Anežku přivedl po dobrém nebo po zlém. Násilné
zjednali si přístup do kláštera a pak přetvařujíce se, jakoby ne—
přicházeli v úmyslu nepřátelském, dali si zavolati Anežku. „Kde
jsi se tu vzala,“ volali na ni, když se objevila, „přišlajsinavštiviti
svou sestru? Pojď jen rychle domů, měli jsme o tebe strach, by
se ti něco zlého nepřihodilo“. Když však Anežka prohlásila, že
sestru svou neopustí a že chce vésti takovy život jako ona, od
hodili škrabošku vlídnosti a počali jí vyhrožovati, ano jeden z nich
se tak dalece zapomněl, že neohlížeje se na posvátnost mista,
vrhl se na ni a počal ji kopati a pěstí tlouci do hlavy. Konečně
chopiv ji za vlasy táhl ji pryč z kostela, v čemž mu druzí
pomáhali.
„Ach, nejmilejší sestra,“ volala násilně unášená dívka na
Kláru, chvějic se na celém těle, „ach, pomoz mi. Nedopusť, aby
mne uloupili Ježíši Kristu“. Ta však, ač by byla Anežce ráda
pomohla z trapného postavení, nemohla pro ni nic jiného učiniti,
než že se za ni vroucně modlila., by jí Bůh dodal statečnosti a
pevnosti v urputném zápasu. A hlel její modlitba měla podivu
hodný výsledek, že se stalo to, co si církev svatá připomíná při
svaté panně a mučenici, sv. LuciiF)
Jako ubohou ovečku na jatky vláčeli nelidští příbuzní Anežku,
jež marně snažila se vyprostiti z jejich rukou. Tu však sám Bůh
zakročil. Pojednou stala se unášená dívka tak těžkou, že ji její
uchvatitelé byli nuceni pustiti k zemi. Nevědouce, co se to stalo,
namáhali se všemožně, by ji alespoň dále vlekli do vrchu, do
') Vita citam str. 759 násled. Srovnej: Vita S. Agnetis in Chron .
XXIV gen. str. 174.

') Festum S. Luciae die XIII. Decembris in Breviario.
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zámku Sasso-rossa, jenž náležel hraběti Favorinovi; ale marné
bylo jejich namáhání. Na jejich volání přiběhlo jim sice na pomoc
několik lidí opodál na poli pracujících, než žádnému z nich se
nepodařilo dívkou pohnouti; někteří z přítomných nahlédli ko
nečně, že v tom jest zcela patrný prst Boží. kdežto jiní si zase
nad tím dovolili posměšných a rouhavých poznámek;') neboť
bezbožní lidé nedají se jako fariseové & zákonníci za času Pána
Ježíše přesvědčiti zázraky sebe patrnějšími, ano jejich bezbožnost
navádí je dokonce k tomu, posmívati se zázrakům.
Zázrak, který Bůh k zachránění své věrné služebnice vy
konal, aby ukázal, že se mu libí její oběť, naplnil strýce Anežéina
Monalda takovým vztekem, že vytrhl meč a pozdvihl jej ksmrtící
ráně, jež měla učiniti konec mladistvému životu nevinné dívky.
Než v téže chvíli ukázal Bůh, že nebývá posmíván. Ve chvíli,
kdy smrtící rána měla dopadnouti na hlavu Anežěinu, strnulo
rárně útočníka, tak že za hrozného výkřiku pustil meč k zemi,
nemoha rukou ani hnouti.'*) — Událost ta nechť slouží k poučení
rodičům, kteří brání svým dětem zasvětiti se Bohu v životě ře
holním. Nezakusí-li tací rodičové účinků hněvu Božího hned na
světě, zakusí jich zcela jistě na onom světě. Podobné trestu Bo
žímu neujdou jiní rodičové, kteří nutí své děti, by vstoupily do
kláštera a věnovaly se životu řeholnímu, třeba neměly k němu

povolání?)
Zjevný trest přinutil pronásledovniky utýrané divky, že se
zahanbením uprchli, nechavše ji ležeti na zemi. Než v tom již
na bojiště chvátala její sestra Klára, jež nalezši svou sestřičku
skoro polomrtvou, ihned k ní přiklekla & počala ji křísiti. Za
nedlouho otevřela Anežka oči. Vidouc milovanou sestru u sebe,
chopila ji za ruku, jakoby u ní hledala ochrany před dalším pro
následováním. Když ji však Klára upokojila, že otec spříbuznými
již odešel, vstala a opírajíc se o sestru, ubírala se s ni zpět do
kláštera. Cestou se vzájemně těšily, že jim dopřáno trpěti pro
Ježíše Krista, jenž pro nás tolik vytrpěl. Hned po svém návratu
vzkázala Klára pro Františka, aby přišel a též její sestru zasvětil
řeholnímu životu. Když se to stalo, poučil světec krátce obě
Bohu zasvěcené sestry, jak by měly pro budoucnost žíti. slíbiv
jim, že se co nejdříve postará o nějaký vhodný útulek, v němž
') Vita citata str. 760. Srovnej : Vita S. Agnetis !. c. et. seq.
') I.. c.
') Srovnej: Decreta Condtii Trident. seas. 23. do Regul. cap. 18.
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by nerušeně a ve svatém pokoji mohly Bohu sloužíti.') Měl totiž
na mysli kostelíček sv. Damiana, o němž, jak jsme svrchu uvedli,
osvícen samým Bohem již před tím prorokoval, že bude útulkem
chudých pani, Bohu věrně sloužících.

W

Kapitola dvacátá třetí.

PRVOPOČÁTKY DRUHÉHO ŘÁDU.
1212.

v. Damian, jak již podotknuto, náležel synům sv. Bene
dikta na hoře Subasio a proto k nim, jakožto k svým
dobrodincům se František opět uchýlil, doufaje, že jako
jeho prvnímu řádu poskytli dobří otcové svatyňku portiunkulovou,
tak zajisté i nyní darují druhému řádu kostelíček sv. Damiana.
A nezklamal se ve své naději. Prosba jeho byla vyslyšena. Ko
stelík mu byl i s pozemkem !: němu přiléhajícím darován, aby
na něm mohl ubytovali nově založenou duchovní rodinu.

Hned potom se dal František se svými bratřími do práce.
Podporován zbožnými věřícími, upravil příbytek vedle kostelíčka
sv. Damiana, z něhož se vystěhoval Don Pietro, a převedl do
něho obě Bohu zasvěcené sestry — Kláru a Anežku, jako prvo
tiny druhého řádu.“) Obě dívky s radostí uzavřely se do tohoto
dobrovolného vězení z lásky k svému nebeskému ženichu; tu
chovaly tělo své v zajetí, by bylo odloučeno a vzdáleno divokých
vášni a bouří světa. Tu v nizounké komůrce udělala si každá
z těchto nevinných holubic své hnizdečko, v němž zplodila celé
množství jiných svatých duší, které se odhodlaly jejich příkladu
následovati. Jejich plodnost byla tak veliká, že právem o nich
mohou platiti slova prorokova: „Vzdávej diky. neplodná. jež ne
rodiš, chval a vesel se, jež jsi neporadila; nebot opuštěná má
více dítek, než ta, jež má muže, praví Pán. Rozšiř prostoru svých
chatrčí a rozprostři kože svých stanů a nešetří jimi, prodluž tvoji
stranu a zaraz pevně koliky; neboť po pravici a po levici se
') Vitae supra cit. [. adn.
.') I. Celan str. 40. násled.
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prolomiš a tvé símě obývati bude pastviny a spuštěná města .. .
Ty ubohá, bouří ohrožovaná, zcela bez útěchy! Hle, chci spořá
datí tvé kameny a tebe založiti na safírech; tvé náSpy z jaspidu
udělám, tvé brány z tesaných kamenů a všechny tvé valy z vy
braných kamenú“.')
Sv. Damian byl po půl století pro duchovní dcery sv. Kláry
tím, čím byla Portiunkule Františkovi a jeho synům, totiž místem
požehnání, jež uzavřeno jsouc světu, bylo zcela otevřeno nebi.
Odtud se rozlévaly na všechny strany bohaté proudy ctností a
svatosti, občerstvujícl mnohé po dokonalosti toužící duše. Kdo by
byls to říci, kolik líbezných květin tam vykvetlo před očima
Nejvyššího, kolika vroucích'modliteb a hrdinských ctnosti bylo to
chudé obydlí svědkem, kolik pozemských andělů se odtamtud
vystěhovalo do nebeské vlasti.“)

Příklad Kláry a Anežky korunován byl neobyčejným úspě
chem a způsobil takové pohnutí mysli mezi obyvatelstvem Assisi
a okolí, že se zdálo, jakoby svět měl vyhynouti a kláštery býti
přeplněný. Kdyžtě divili se lidé rekovnému sebezapřeni Franti
škovu, tím více obdivovali se hrdínskému kroku dvou urozených
dívek. Mnozí z těch, kteří pokládali prve cestu chudoby za příliš
obtížnou, ano téměř nemožnou, přicházeli k náhledům zcela jiným,
vidouce, že po ní kráčí dvé slabých a mladistvých dívek. Zvláště
osobám ženským počala se jeviti chudoba jako cesta královská,
na kterou je volá Bůh, by mu na ni sloužily a na díle svého
spasení pracovaly. Jak nám sděluje život0pisec sv. Kláry, vzniklo
mezi osobami druhého pohlaví jakési závodění, ano zdálo se,
jakoby teprve příkladem obou sester byli přišly k poznání ctnosti.
Bohaté a urozené divky vzdávaly sc požitků světa, opouštěly své
paláce a prosily za přijetí do holých zdi klášterních. Ženy, jež
vázalo posvátné pouto ke krbu rodinnému; počaly žíti dokonaleji
nežli prve; ano mnohé z nich opouštěly všechno a připojovaly
se ke Kláře. Provdané odlučovaly se po vzájemném dohodnutí
od svých mužů, aby žily jedině Bohu. Matky nabádaly své dcery,
dcery své matky, sestry své sestry. přítelkyně svě přítelkyně, by
se v řeholi zaslibily Ježíši Kristu. Všechny plály láskou ku Kristu.
všechny si přály vésti andělský čistý život, jaký obdivovaly při
Kláře a její mladistvé sestřičce-')
') Isaiáš kap. 54.
') Srovnej: 1. Celan. str. 42. násled.
') Vita cit. str. 757.
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Klára stala se tedy, ať tak díme, vůdkyní mnohých po
Bohu toužících duší. Zdá se nám, jakoby právě o ní byl pro
nesl žalmista Páně slova: „Všechna sláva její, té dcery královské,
vnitř v lemováníoh zlatých, vůkol přiodina proměnami. Přive-v
deny budou králi panny za ní, příbuzné její přivedeny budou
k tobě. Přivedeny budou s radostí a plesáním, přivedeny budou

do chrámu králova“.')
Než nesmíme mysliti, že všechny ty Bohem nadšené panny
a ženy se usadily u sv. Damiana. Ovšem bylo to jejich přáním,
býti pod vedením Františka a Kláry, ale světec k tomu nesvolil.
Chlěje míti u sv. Damiana raději méně řeholnic, ale za to Bohu
sloužících duší; proto byl také na výsost opatrný při přijímání
nových žadatelek. Sám pečoval sensvými syny o jejich dům, za
řídil jejich klášterní život, předepsal jim určitá pravidla a po
božnosti, které mají konati, ustanovil jim také, jak mají denní
svůj čas trávili v pokání a přísnosti života. Zavedl přísnou klau
sůru (totiž úplně odloučení od světa) a dal všem v čelo jako
první nejvyšší představenou sv. KláruJ')
Z toho lze si vysvětlili, proč v několika málo letech nashro
máždilo se vůkol světice Kláry mnoho duši svatosti a ctností
neméně než ona vynikajících, jichž jména v dějinách druhého
řádu jsou zaznamenána nesmazatelným písmem. Byly to na př.:
Pacifika Guelfucci, Balbina, Amata, Kristina, Anežka Opportuli,
Františka, jež obdržela to jméno pro svou zvláštní lásku a úctu
k Františkovi, dále dvě duchovní sestry Benvenuty & j?) Byly to
první živoucí kameny, na nichž vystavěli František a Klára velko
lepou budovu druhého řádu, pod jehož pohostinnou střechou
hledalo a nalezlo již mnoho duši pravý mír a pokoj. Ano k ne
výslovné radosti obou našich sester, uchýlily se pod tu střechu
dvě duše, jež Klára & Anežka po Bohu tak milovaly, totiž nej
mladší jejich sestra Beatrix. za níž brzo také po svém ovdo
vění se uchýlila matka její, zbožná Hortulanaf)
0 všechny ty Bohu v pravdě sloužící duše, jež vše opustily,
by v chudobě pracovaly na svém spasení, staral se František
se svými syny v pravdě otcovsky. Castokráte, zvláště z počátku
přicházíval do kostelíčka sv. Damiana & tam k nim mluvíval,
') Žalm 44. 14 — 16.

') Vita sup. cit. str. 757.
“) Wadding |. c. a. 1213. n. LXIV. násled.; a. 1215. n. XXXVI.
Srovnej : Vita citata str. 763.
') Vita S. Clarae in Clu-on. XXIV general. str. 182.
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poučuje jak by v dobrém a ctnosti prospívaly a Bohu nejlépe
mohly sloužiti. Především jim na srdce kladl, by vždy věrně za
chovávaly slib chudoby. „Poněvadž, milé duchovní dcery“, tak
jim psal kdysi, „z vnuknutí Božího jste se staly dcerami a slu
žebnicemi Nejvyššího Krále nebeského & zasnoubily jste se Duchu
svatému, slíbívše žíti v dokonalostí dle sv. evangelia: proto vám
slibuji, že já i moji bratři se vždy o vás starati budeme, abyste
v ničem neznamenaly nedostatku“.')
Slibu svému zůstal František věren až do smrti, ano nežli
se rozloučil se světem kladl svým synům na srdce, by nezapo
mínali na Bohu sloužící duše u sv. Damiana.") Než i tyto boha-_
bojné duše se světící Klárou v čele snažily se všemožně, by se
staly hodnými péče bratří Menších o ně. Pokud se to s jejich
povoláním snášelo, konaly rozličné práce, zhotovujíce oltářní
plátna a bohoslužebná roucha pro chudé kostely, v čemž zvláště
Klára byla pravou mistryní. Mimo to dle návodu sv. Františka
zabývaly se ošetřováním nemocných, pro něž byla vedle koste
líčka sv. Damiana zřízena zvláštní chatrčš') Větší část dne a noci
věnovaly ovšem modlitbám, rozjímání a kajícím cvičením, řídíce
se ve všem vznešeným příkladem své představené, svaté Kláry,
kterou všechny ctily a milovaly jako matku. A Klára vynasnažo
vala se všemožně, aby sestrám byla ne tak představenou, jako
spíše matkou a sestrou, svítíc všem dobrým příkladem.
Mezi jinými ctnostmi vynikala zvláště jeji pokora, v níž
Klára neustále se cvičilaf) Z pokory vykonávala v domě nej
nižší práce, ošetřujíc láskyplně nemocné. Častokráte z pokory
umývala svým spolusestrám nohy. Přihodilo se kdysi, že vyko
navši tu službu lásky, chtěla sestře nohu políbiti, ale sestra, jíž
to pokořování představené bylo již příliš velikým, odtrhla prudce
nohu tak neobratně, že udeřila Kláru do obličeje. Světíce nebyla
tím nikterak uražena nýbrž znovu se chopila nohou netrpělivé
sestry a jako dobrá matka je zulíbalař)
Neméně podivuhodné byly její skutky umrtvování a kajíc—
nosti. Z pravidla nenosívala žádných střevíců. Roucho její bylo
') Opuscula S. Francisci tom. I. epistola IV. str. 4. Srovnej: II.
Celan. str. 288.; Testamentum S. Clarae apud Waddingum !. c. a. 1253.
n. V.; Bernard a Bessa l. e. str. 686.
') 11. Celan. str. 288.

') Chronica XXIV general. str. 183.; Fioretti str. 121.
') Vita sup. cit, str. 757.
*) L. c.
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drsné a ošumělé, pláštik chatrný. Při tom své slabé tělo krotila
posty. živic se, jak životopisec jeji di, více chlebem andělským
než tělesným, často přijímajíc n'ejsv. svátost oltářní. Tělu svému
dopřávala jen několik málo hodin odpočinku, spávajíc buď na
holé zemi, nebo na suchém roští; někdy hrubý kus dřeva jí byl
poduškou. Nekdy nakládala s sebou tak přísně, že jí to musili
assiský biskup Guido a František zakázali. Pod svrchním roucbem
nosila na těle drsný, kající šat. Tělesné bolesti. jimiž ji Bůh na
vštěvoval, tak že byla nucena strávili větší část svého života na
lůžku, snášela s andělskou trpělivostí a odevzdaností do vůle
Nejvyššího. Kdežto jiní nemocní bývají častokráte ve svých ne
mocech netrpělivými a mrzutými, zářil obličej svaté trpitelky
Kláry vždy tichou radostí, tak že se zdálo. že u ní vítězí duch
nad tělem a vroucí láska k Bohu překonává její bolestí.')
S velikou láskou :: něžností lnula ku svým duchovním dce
rám. pečujic jak o jejich tělo, tak i jejich duší. Častokráte. jak
nám jeji životopisec sděluje, vstávala za krutých mrazů v noci
a pečlivě přikrývala své sestry, by se nenachladily; ty pak, jež
pokládala za slabé ke konání společných kajících cvičení, osvo
bozovala, ukládajíc jim jiná lehčí umrtvování. Viděla-li kdy ně
kterou ze svých sester zarmoucenu, ihned k ní spěchala, by ji
potěšila a obveselila. Proto také nedivme se tomu, že všechny
její duchovní dcery lnuly k ní jako k dobré své matce“).
Dlužno též obdivovati se její horlivosti v modlitbě, nebot
Klára žila v neustálém spojení s Bohem. Dlouho ještě po večerní
pobožnosti, kdy ostatni sestry se již dávno odebraly na odpo
činek, dlela ještě na modlitbách & svatých rozjímánich. Hlavu
majíc až k zemi skloněnu, ronívala slzy. uvažujic o veliké lásce
Boží k lidem. Zlý pokušitel ovšem ani této panenské duše ne
ušetřil. Pokoušel ji různým způsobem, suaže se ji odvrátiti od
cesty započaté a zviklati ji v její horlivostí.
Kdysi zjevil se jí v podobě chlapce černé pleti, ana právě
hořce plakala nad hříchy lidskými. „Neplač tolik," namlouval jí
pokušitel, „mohla bys oslepnouli.ú Než světice v té chvíli osvícena,
že jest to pokušení ďábelské, rázně odbyla zlého nepřítele slovy:
„Neoslepne ten, kdo jednou Boha bude viděti.“'")
Velikou láskou plála ku svátostnému Spasitelí. Ač její duše
byla vždy čistá jako blankyt nebeský, přece kdykoliv přistupovala
') L. c. str. 758.
') L. c. str. 762.
') Vita sup. cit. str. 759.
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ke stolu Páně, třásla Se na celém těle, vědouc, že má přijímati
toh'o, Jenž jest pánem nebe a země. Kdysi, bylo to právě na
štědrý den, kdy všechny její sestry spěchaly do chrámu, by zbožně
oslavovaly památku narozeného Spasitele, ležela Klára samojediná
ve své komůrce na lůžku, upoutána jsouc ]: němu již delší dobu
trvající nemocí. V tichosti požalovala si Pánu, jak jest opuštěna
a jak nemůže býti přítomna nejsladšlm tajemstvím. V duchu pro
sila milovaného Ježíše, by dobrou vůli její přijal jako oběť a dárek
k svému narozeni. Než tu pojednou otevřel Ten, pro nějž není
ani dálky ani prostory, uši nemocné tak, že zcela jasně slyšela
zpěv chrámový a jásajíci hlasy svých duchovních dcer. Tím způ
sobem, ač hrubě vzdálena od chrámu, mohla přece se súčastniti
oslavení památky narozeného Spasitele, jejž tak vroucně milovala. 1)
Modlitby duše tak vroucně s Bohem spojené, jakouvpravdě
byla Klára, měly velikou působivost, o čemž se nám zachovalo
zvláště dvé dokladů. Ona to byla, jež svou asvých sester modlit
bou zachránila r. 1239. město Assisi před dobytím. Toho roku
obléhal totiž město Vital z Aversy, vojevůdce německého císaře
Bedřicha ll., jenž neustále brojil proti svaté stolici. Klára vidouc
své rodné město v nebezpečí, utekla se se svými dcerami k Bohu
o pomoc a hle! za krátko bylo vojsko německé náhlým výpadem
Assiských odraženo a poraženo.
O několik let později hrozilo městu Assisiařeholním sestrám
u sv. Damiana nové nebezpečí od saracenských žoldnéřů téhož
bezbožného německého císaře. Pustá ta vojenská cháska přitáhši
do údolí spoletského počala je děsně pustošiti. Zpozorovavši, že
klášter sv. Damiana není hájen, ihned se na něj vrhla. Divocí
vojíni s děsným křikem počali slézati nevysoké zdi kláštera. Zdálo
se, že sestry jsou ztraceny. Než tu v rozhodné chvili“objevila se
Klára nesouc v ruce ciborium s Nejsvětějším. Kolem ní pak se
kupily sestry třesouce se na celém těle. Nevěříci spatřivše to ne
obyčejné divadlo, spěšně počali seskakovati se zdi a utíkati,
nebot sám Ježíš Kristus, chtěie zachrániti duše věrně mu oddaně,
svou mocílzahnal sveřepého nepřítele, pro zásluhy sv'. Kláryf)
Jsouc věrnou následovníci sv. Patriarchy, zachovávala po
celý svůj život nejpřísnější chudobu. „Takovou smlouvu učinila
se sv. chudobou,“ dí jeji životopisec, „že mimo Ježíše Krista ne
chtěla nic míti. Také to bylo její přáním a o to usilovala, by
*) L. c. str. 760. Srovnej: Fioretu' str. 123 násled.
') L. c. str. 759. — Na památku toho vypodobňuje se sv. Klára
až podnes s ciboriem nebo monatrancí v ruce.
18
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její duchovní dcery neměly nic vyjma nejnutnější výživu a oděvl).
Přejíc si, aby její řád byl na věky ozdoben znakem evangelické
chudoby, vyprosila na papeži Innocenci Ill. privilegium (výsadu)
pro svůj řád'). Papež Řehoř lX. veliký příznivec druhého řádu
naléhal kdysi na světici, by alespoň vzhledem na nepříznivé doby
přijala některé statky pro svůj řád, než ona odvětila: „Svatý
Otče, jsem štastna, jsem-li zbavena svých hříchů, ale nikterak se
nedám osvoboditi od slibu zachovávati evangelickou chudobu“.“)
Lásku jeji k sv. chudobě odměnil nejednou sám Bůh. Zmíním
se jen o jednom takovém případu. Kteréhosi d_ne,když nadešel
čas oběda, oznámila Kláře sestra, jež měla na starosti obstará
vání pokrmů, že v celém domě jest jen jediný bochniček chleba,
jenž nestačí pro tolik lačných žaludků. Světice nerozmýšlejic se
ani na chvíli, kázala přinésti chléb a rozděliti na dvě polovice;
jednu půlku ponechala pro sestry, druhou poslala bratřím Menším.
Na to poručila. by zbývající půlka chleba byla rozdělena na pa
desáte dílků, poněvadž právě tolik bylo sester u stolu. Sestra,
které to bylo poručeno uposlechla sice, než nemohla se zdržeti,
by nepodotkla: „Kdyby se z této půlky chleba měly všechny
nasytití, musil by se tu opakovati zázrak Kristův na poušti, kdy
Ježiš nasytil několika málo chleby celé zástupy lidí.“ -— „Jen
učiň, dcero,“ těšila ji Klára, „jen učiň tak, jak jsem ti přikázala
a důvěřuj v Boha“.

Zatím co sestra rozdávala chléb mezi družky, poklekla svě
tice prosíc ve vroucí modlitbě svého Spasitele, by jim v této
nouzi pomohl. A hle, té dobroty a všemohoucnosti Boží! Bůh
vyslyšel prosbu věrné služebnice, nebot z polovičky bochniku
chleba obdržela každá ze sester tolik, kolik postačilo k zahnání
hladu'). Tím způsobem ukázal Bůh, že nikdy neopouští chudých,
kteří v Něj důvěřují.
') L. c. str. 757.

') L. c. Řečené privilegium dal jí papež Innocenc Ill. r. 1216.
ústně, kdežto Řehoř lX. je potvrdil bullou (Sicut manifestum estn dne
17. září \r. 1229. Originál privilegia, jakož i řehole sv. Kláry byl neznám

až do r. 1894. Teprv toho roku byl nalezen v Assisiv rouchu sv. Kláry
spolu s originálem řehole bratří Menších, jenž nyní se uschovává jako
drahocenná památka v csacro conventoa. Originál ten vydán byl tiskem
r. 1896. Srovnej: (Legislationis seraphicae originales textusp Quaracchi
1896. -—Analecta franciscana tom. Ill. str. 176. not. 7.
') L. c. str. 758.
') L. c.
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Za tak výborné představené nemohlo býti jinak, než že druhý
řád zkvétal & rychle mohutněl. Brzo se ukázalo, že klášter sv.
Damiana jest příliš nedostatečný a úzký, nebo! se do řádu hlásilo
mnoho dívek a žen, přejlcích si žíti po způsobu sv. Kláry a' její
drnžek. Bylo patrno, že nastává potřeba založíti i jinde několik
klášterů. To nahlížel sám František, než přece se k tomu zatím
nemohl odhodlali, tuše, že by úzké spojení jeho bratří 5 chu
dičkými dcerami sv. Kláry mohlo pro jeho řád býti záhubným.
Proto zatím posečkal, až by se naskytla vhodnější příležitost;
prozatím věnoval veškerou péči a pozornost klášteru sv. Damiana.
Zbývá ještě zmíniti se o posledních chvílích života sv. Kláry,
bychom měli před očima celý ten vznešený obraz její panenské
nevinnosti & hrdinských ctností. Říkává se, jaký život, taková
smrt. To nejlépe osvědčilo se na této svaté nevěstě Ježíše Krista.
Její posledni okamžiky, byly chvílemi nejněžnějšího spojení smi—
lovaným Ježíšem. Takovou touhou plála k tomuto předmětu své
lásky, že vybízela svou duši, by jen brzo tělo opustila a spojila
se na věky se svým milým. „Jen se neboj, duše má, neboj se
ničeho. Jen již jdi, vždyť jsi přece dobře připravena na cestu.
Vždyť Stvořitel tvůj to jest, jenž tě posvětil, a jenž neustále nad
tebou bděl jako pečlivý Otec. Ty pak, o Pane, buď za to veleben,
že jsi mne stvořil.“ Po těchto slovech upadla světice ve vytržení
mysli. Na otázku své sestry u lůžka stojící, koho vidí, volala:
„Hle, milá sestro, pohled na Krále nebeského, jak na mne hledí
a přívětivě mi kyne“.')
V téže chvíli otevřel také Bůh oči jedné ze sester, že viděla
nebeskou Královnu, doprovázenou celým zástupem bíle oděných
panen, jak se shýbá nad nemocnou a jí přívětivě zve k svatbě
s Beránkem. Viděla jak duši světice jako zralý rajský plod trhá
a odnáší do nebeské vlasti)) To se stalo v noci z 11. na 12.
srpna r. 1253. Smrt její byla smrtí spravedlivých, kteří v Pánu
umírají. Pohřbena byla hned druhého dne v kostelíčku sv. Jiří.
Od smrti její neuplynula tří léta a papež Alexander lV. ji zapsal
v seznam svatých panen, postarav se tak o to, by ji od věřících
na oltáři byla vzdávána náležitá úctaJ')
V bulle svatořečení praví řečený sv. Otec mimo jiné toto:
„Klára slavná svými zásluhami jasně září světlem své veliké slávy
na nebesích &jasem zázraků na zemi . . . Ona v pravdě zasadila
') L. c. str. 764.
') L. c.
') Wadding 1. c. a. 1255. n. Vl.
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& vypěstovala v poli svaté víry vinnou révu chudoby, jež přináší
hojných & bohatých plodů spasení . . . Ona byla kněžnou chudých
a vůdkyní pokorných . . . Nechť se tedy raduje matka církev, že
porodila a vychovala takovou dceru, jež jako úrodný pramen
všech ctností zplodila svým příkladem mnoho dcer svého řádu,
které svými výbornými naučeními vychovala ve službě Ježíše
Krista“.') Ano, v pravdě vychovala světice mnoho dcer, z nichž
snad většina září jako drahé kameny v koruně nejčistšího Beránka.
Klášter sv. Damiana, jakož i všechny kláštery druhého řádu vůbec
byly vždy, jsou a bohdá že i na věky budou požehnáním pro
církev a zvláště pro krajinu. v níž se nalezají, nebot duše, které
v nich žily nebo žijí. jsou jaksi prostřednicemi mezi rozhněvaným
Bohem a námi nebohými hříšníky. A co platí o domech druhého
řádu sv. Kláry, platí o dobře řízených ženských klášteřích vůbec.
Jsoutě útočištěm duší po obětech & sebezapíráni toužících a po
skytují Bohu náhradu za četné hříchy a zločiny, jež se denně
páší po celém světě. A tuto náhradu zajisté Bůh přijímá se za
líbením a otevírá pro svůj ubohý lid ruku plnou milosrdenství
a slitování.
Zda tedy uezasluhují kláštery, jichž obyvatelky odumřely všemu,
co lahodí smyslům lidí světských a zasnoubívše se Ježíši Kristu,
jdou za ním bezpečně cestou sv. kříže k nebes výšinám, zda ne
zasluhují úcty všech národů a vděčnosti všech křesťanů? Kdo by
se opovážil posuzovati nebo dokonce zavrhovati život těch Bohu
oddaných duší, život plný obětí a sebezapírání, pro který se roz
hodly ty slabé bytosti? Kdo by opovážíl posmívatí se jim, nebo
pokládati je za oběti náboženské přepjatosti? Ba, kdo by byl tak
smělý a chtěl rušiti svatý klid těch bohumilých duší a násilně je
Vyháněti z jejich útulků? Snad jen lakomci a hmotaři nemající
jiné snahy, než aby vydělávalia mamoníli; snad jen nevěrcí. jimž
věřící, zbožné duše jsou kamenem úrazu; snad jen rozmařilí
vílníci a světáci, jichž svědomí jest znepokojováno zdrželivostí
těchto nevěst Kristových.
Hlasatelé tak zvané svobodomyslnosti popřávají sice každému,
by žil dle své chuti, ano popřávaji i osobám mravně zvrhlým,
aby své hanebné a mrzké řemeslo bez překážky provozovaly.
O proč tedy tak zarputile stíhají katolické řehole a proč nedo
přávají volnosti osobám, které se' zcela dobrovolně rozhodly ve
zdech klášterních výhradně sloužiti Bohu a přece nikomu nejsou
na obtíž? Proto, že ty světu odumřelé bytosti již pouhým svým

')Lc.
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zjevem připomínají nevěreckým, požitkářským &pyšným světákům
jejich zaslepenost.
Byla doba, kdy nevinné panny byly na popraviště voděny
jedině proto, že byly řeholnicemi. Takovým zločinem zřídila si
také revoluce francouzská pomník potupy a hanby, jenž potrvá
na věky. Naše doba, ač jest dobou nevěry a pochybovačstvi, trpí
přece ženské kláštery na mnohých místech. Než i za našich dnů
bývají řeholnice často vydávány ústrkům a pohanám nevzdělané
chátry. Ba nejen lůza, nýbrž i tak zvaní vzdělanci, jakmile spatří
řeholní roucho, jest jim jako jistému ptáku, když spatří červený
šat & proto slovem i skutkem pronásledují každého, kdo oděn
jest posvátným rouchem řeholním. Tací lidé mívají zvláště na
mířeno na kláštery ženské. v nichž veden jest život rozjímavy'.
Často slyšeti můžeme z úst takových polovzdělanců nejapnou
otázku: „Co asi dělají takové řeholnice ve svých klášteřích &
proč se mezi čtyry zdi uzavírajíP"
Odpověď na takovou otázku není těžká. Dělají tam to. co
dělala Maria Magdalena u nohou Ježíšových. Či není psáno ve
svatém evangeliu, že Marie nejlepši stránku vyvolila a že úřad
její byl vznešenější než zaměstnání Martino? Každý křesťan,
kdyby jen poněkud uvažoval. nalezl by příčinu řádů rozjímavých
v Bohu samém. Nemá snad Božsky Mistr právo vyhraditi si vy—
volené duše, jež by stravovaly samy sebe jako lampa před svato
stánkem? Chceš-li se Ho tázati na Jeho dílo, pak se raději taž
těch milionů hvězd na obloze, jež oko lidské nemůže spočítati,
jaký mají účel na klenbě nebeské; taž se Ho raději, proč nej
krásnějším rostlinám dává vyrůstali v pustinách, kde vzdáleny
všech lidí vydávají balsamovou vůni &otevírají své zářící kalíšky;
taž se Ho, proč seraíini klanice se Mu stojí před Jeho trůnem
a proč posílá anděly jako své nebeské poslance ku svým tvorům.
Jako hvězdy, květinky a seratini, tak chválí i panny, řeholnice
rozjimavých řádů dnem i nocí svého Boha. Neni to ještě dosti?
Proto nedejme se od nikoho klamati, že by takové rozjímavé
řehole byly zcela bez užitku-. Obyvatelé jejich poskytuji nám nejen
spasitelny' příklad života kajiciho a zcela nebeského, nýbrž pro
kazují vedle toho člověčenstvu jinou službu ceny neslýchané,
službu modlitby. Kdyby nám bylo možno proniknouti všechna
tajemství Boží a tajemství dějin, žasli bychom věru podivením
při pohledu na zázračné účinky jejich sprostředkujících modliteb
a to nejen ve věcech nadpřirozených ale i přirozených, jako jsme
viděli při sv. Kláře. Podobných příkladů, kdy modlitbou a pro
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střednictvlm řeholí zvláště rozjlmavých bylo docíleno pomoci, úlevy
a záchrany stísněným národům, mohli bychom uvésti mnoho,

nebot jest jich na tisíce.
Nuže, dejž Bůh, aby nepřátelé klášterů nahlédli konečně,
kde shledávaji se praví přátelé a záchranci lidské společnosti!
Odporučuji takovým lidem četbu dějin křesťanských národů,
v nichž zlatým písmem napsána dvojí pravda: „Kláštery odcho
vávaji nejvice svatýCh a svatí to jsou, kteří jsou podporou světa !“
—£©í]!5€>—

Kapitola dvacátá čtvrtá.

FRANTIŠKOVA POCHYBNOST. _ SLOVO
o KAPITOLÁCH.
1212.

rdce i mysl Františka byly proniknuty pravou a hlubokou
zbožnosti. Nejraději dlíval na osamělých místech, kochaje
se v modlitbách a vroucich rozjímáních. Takové chvíle
náležely k nejblaženějším v jeho životě, byly to okamžiky, v nichž
trval v nejněžnějším a nejvroucnějším spojení s milým svého
srdce, s Bohem. Jeho duše zmírala takořka láskou, horujíc jen
pro Boha, on sám pak byl božskou láskou takořka stravován.
Všechno i věci nejnepatrnějši vzbuzovaly a rozmnožovaly u něho
tuto lásku. Při každém stvoření jásal jeho duch nad dobrotou
a moudrosti Boží. Viděl-li něco krásného, hned se rozpomínal
na krásu Boží. Ve všech stvořených věcech shledával stopy Toho,
jenž byl nejmilejším předmětem jeho srdce. Stvořeni, at tak dime,
byla mu jakýmsi žebříkem, po němž vystupoval k Tomu, jenž
jediný jest milování hoden, totiž k Bohu. Ve věcech, jež se jeho
zraku naskytaly, odkrýval všechny jejich přednosti a dokonalosti,
všechnu krásu a soulad, což bylo rozkoší jeho uchu a oku a srdce
jeho povznášelo k Bohu.
Než přece nebyl s to stále udržeti stejně živě a ohnivě ten
zápal lásky; častěji, aniž sám věděl toho příčinu, byl zarmoucen
a rozladěn, což ostatně pozorovati může na sobě každý z nás.
V takovýchto chvílích ozývaly se jeho vzdechy po miláčku srdce.
Jako nevěsta v písni Šalomounově volával v takových chvílích:
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„Oznam mi, ty, jehož miluje duše má, kde paseš, a kde odpočí
váš o poledni, ať se nepočnu toulati po stádech tovaryšů tvých.“ ')
K-tomu všemu přidružila se myšlenka, líbí-li se Bohu jeho nad
šená sice, ale přece poměrně činůprázdná láska, či bylo-li by mu
přijemnějším, kdyby se vymanil z toho láskyplného opojení a vě
noval se opět svému apoštolskému povolání. Od založení druhého
řádu žil totiž více sobě samému a Bohu, posvěcuje duši svou
a nechávaje ji píti plnými doušky z pramene nebeských rozkoší.
Ač úplně nespustíl se zřetele apoštolské své povolání, přece
v této době byl v něm méně činným nežli dříve; příčinou toho
byl duchovní život sv. Kláry a její duchovní rodiny. Vida tu
horlivost a lásku, s jakou sestry vzdáleny jsouce hluku světského
slouží Bohu a pečují o spasení svých duší, modlíce se zároveň
za spásu jiných duší ve světě žijících: záviděl jím jaksi ten zcela
duchovní a v Bohu jedině uzavřený život. V srdci jeho se počala
ozývati touha, které stále víc a více povoloval, totiž aby mohl
v zátiší dle příkladu oněch nevěst Ježíše Krista sloužiti Bohu na
modlitbách a rozjímáních a tak v skrytosti pečovati o spasení
své i jiných'). Stále mocnějším a pevnějším stávalo se jeho před
sevzetí, zanechati úplně života činného a věnovati se docela ži
votu rozjímavému. Než tu v něm vznikla pochybnost a nejistota,
co by se Bohu více líbilo. Proto chtěje opět jako dříve vyzvě
děti vůli Boží, utíkal se k modlitbě; avšak tentokráte neoznámil
mu Bůh ihned své vůle, nechávaje svého milovaného sluhu vpo
chybnostech. Pochybnosti ty byly pro Františka velice trapné,
nebo! vždy byl hotov jednati ne dle své vůle, ale dle vůle Boží.
Nevěda si konečně rady, svěřil se svým bratřím. „Bratři
maji,“ pravil k nim jednoho dne, „co soudíte, zda by bylo pro
spěšnější, bych se věnoval úplně modlitbě a rozjímání, či spolu
též opět hlásání slova Božího? Zdá se mi totiž, že by se pro
mne lépe hodil život rozjimavý, poněvadž jsem člověk prostý,
neučený a nejsem řečník. Bůh mě obdařil spíše darem modlitby,
jež jest pramenem všech milostí, kázání však jsou, at tak dím,
jakýmsi průlivem, kterým milosti k lidem se rozvádějí; při kázání
jiným rozdáváme to, co jsme od Boha obdrželi. Modlitba očisťuje
naše srdce a náklonnosti, spojuje nás s jedině pravým a nej
vyšším dobrem, upevňujíc duši naši ve ctnosti. Při modlitbě ob
cujeme s Bohem a svatými anděly, vedouce jaksi život nebeský.
Kázání však zaprašuje duchovní nohy člověka, jest to úřad, jenž
.) Píseň Šalom. 1, 6.

') Legenda major str. 124.
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činí roztržitým a znenáhla vede k liknavosti a vlažnosti v kázni.
Při kázání totiž třeba dbáti mnohých ohledů na lidi; tu jsme
jaksi nuceni, žijíce mezi nimi. v jistém ohledu hlěděti, slyšeti,
mluviti a mysliti jako oni. Než jedno jest co nejvíce váhy má
u Boha, že totiž jednorozený Syn Boží, jenž jest moudrost nej
vyšší. pro spasení duší sestoupil z lůna Otce nebeského, aby
poučoval svým příkladem a slovem spásu lidí, jež vykoupil svou
krví, připraviv jim z ní spásonosnou koupel a blahodárný nápoj.
Všechno, co měl, dal bez výjimky za naše spasení, ničeho si ne
ponechav. Poněvadž tedy jsme povinni všechno konati dle Něho,
vznešeného vzoru našeho, proto se mi zase zdá přiměřenějšlm,
opustiti tichou samotu & pracovati venku ve světě. Nuže tedy,
prosím vás poraďte mi, co vy soudíte o té věci“.')
Jakkoli pak světec po několik dní radil se s bratřimi, přece
dopustil Bůh, že neustále trval v trapné nejistotě, nevěda, co by
bylo Kristu nejmilejší a nejpříjemnější. Svatý učitel Bonaventura
uvádí dva důvody, proč asi Bůh ned0pustil, aby František, jenž
byl obdařen duchem prorockým a podivuhodnými vědomostmi,
rozluštit svou pochybnost, ač mohl to velmi snadno učiniti.
Předně dopustil tak Bůh proto, aby výroky o tom, že jest po
volán ku kázání slova Božího. jej tím více přesvědčily o ceně
a záslužnosti úřadu kazatelského; k tomu možno připojiti, že
bylo velice důležito, určitě věděti, je-li František a jeho celý řád
Bohem povolán k tomu, pracovati na spáse duší, poněvadž se
časem naskytla dosti protivníků, kteří se opovážili to popirati.
A za druhé pochybnost a nejistota byla velmi záslužná a pro
spěšná, udržujíc Františka v pokoře & upevňujic jej v této vzne
šené ctnosti.“)
Jako pravý bratr menší nikterak se nestyděl tázati se
o radu i nejnepatrnějšího ze svých bratří, ač ve škole Božského
Mistra se dověděl mnohých vznešených věcí a pravd. To bylo

také jednou zjeho zásad a jednímzpravidel jeho svaté filosofie,
již on se držel: obraceti se totiž s radostí k prostým jako uče
ným, nedokonalým jako dokonalým, mladým jako starým, aby
se od nich dověděl, po které cestě a jakým způsobem by mohl
sloužiti a k nejvyšší dokonalosti se vyšvihnouti.3)
Ostatně nelze se tomu diviti, že František chtěl nabytí no
vých důkazů o svém povolání, ač již před tím zjevenlmi, zá
.) Opuscula S. Francisci tom. UJ. coll. XIV. str. 45. násled. Srovnej:
Legenda major str. 124. násled.
') Legenda major str. 126.
') L. c. Srovnej: I. Celan. str. 146.
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zraky a slovy náměstka Krista Ježíše byl o tom ujištěn. Vždyť
víme z písma svatého. že i Gedeon, když jej Bůh vyvolil k po
koření nepřátel a svou v'ůli mu dal na jevo andělem ano i zá
zrakem, přece neustával Boha prositi o jiné dva zázraky, by na
byl většt jistoty o svém vyvolení; i stalo se dle jeho přání.') —
O kéž by každý člověk tak bedlivě zkoumal své povoláni, k ně
muž jej Bůh volá, oč více štastnějšich lidí by bylo na světě!
Chtěje konečně nabytí jistoty, k čemu se má odhodlati, po
slal dva ze svých bratří, Filipa a Massea k bratru Sylvestrovi,
jenž právě v tu dobu dlel na úpatí hory Subasio v samotě na

modlitbách. Toho bratra si vážil velice a poněvadž jej znaljako
muže v duchovním životě již valně pokročilého, právem se do
mntval, že se mu dostane od něho rozluštění jeho pochybností.
Než aby se ještě více pokořil, poslal též jiné dva bratry k sv.
Kláře. prose ji, by doporučila Bohu ve svých modlitbách jeho
záležitost a vyprosila mu na Božském Spasiteli milost osvícení.
Že Bůh jeho vlastních proseb nevyslyšel, tomu se nedivil, neboť
byl pevně přesvědčen, že jest nejbídnějším ze všech lidí. Obrátil
se tedy na dvě velice zbožné. duše. poněvadž věděl, že Bůh čistým
a pokorným duším spíše, než komukoliv jinému oznámí svou vůli.
A věru naděje jej tentokráte nezklamala. Prosby bratra Sylvestra
a světice Kláry byly vyslyšeny. Bůh zjevil oběma, že se má Fran
tišek věnovati úřadu kazatelskému.
Uctivě a pokorně přijal světec posly. Kleče před nimi na
kolenou & maje ruce skříženy na prsou na znameni, že jest zcela
odhodlán plniti vůli Boží, pravil k příchozím bratřím: „Rozmilí
bratři, zvěstujte mi tedy, co mi můj Pán a Spasitel Ježíš Kristus
přikazuje činiti!“ „Můj nejmilejší bratře a Otče,“ odvětil Masseo,
„jak bratr Sylvestr tak i sestra Klára obdrželi od Boha touž od
pověď a ta zní: Jdi a kaž; neboť Bůh tě povolal nejen k vůli
tvému spasení, ale i k spasení jinych. On ti již vloží na jazyk
slova, jež budeš k lidu mluviti".
Slyše zcela určitou vůli Boží, povstal František radostně.
Pochybnosti, jimiž až dosud byl zmítán, rázem zmizely, Všecek
nadšen zvolal: „Nuže, tedy pojďme ve jménu Páně“.“)
Od té chvíle nepochyboval světec již nikdy o svém povolání,
jako hlasatel slova Božího. Se svatým zápalem se věnoval ihned
kazatelskěmu úřadu, vynakládaje na něj všechny své síly a schop
.) Kniha soudců kap. 6.
') Legenda major str. 126.násled. Srovnej! Fiorettí str. 52. nálad.;
Wadding 1212. n. XXX. násled.
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nosti, by co nejvíce duší při něm ulovil pro Toho, jenž po nich
prahne & žízní. Nějaký čas jako Jan Evangelista odpočinul sobě
na srdci Ježíšově, setrvávaje v zbožném opojení svatou láskou;
jako Magdalena spočinul nějaký čas u nohou Ježíšových, lapaje
na modlitbách každé slovo z úst svého milovaného Mistra: potom
rozohněn láskou Boží a proniknut svatosti vůle Boží, vydal se
s bratřími Masscem &Angelem na cestu údolím spoletským směrem
k Rieti. Vyzbrojen moci s hůry, rozněcoval každé srdce lidské
a zmocňoval se jich jako velitelský vládce, potvrzuje své učení
mnohými znameními a zázraky. „Se stejným zanícením "objal
František', jak di Richard od sv. Viktora, „obě své nevěsty Ráchel
a Liu. Ráchel, dívku neobyčejné krásy, ale neplodnou, znázor
ňující život rozjímavý, Liu, třeba méně krásnou, prece silnější
a stále plodnou, jež představovala život činný, jenž není ničím
jiným nežli nanejvýš obtížnou prací, roditi Božskému mistru věčné
dítky')." Obě nevěsty miloval František a oběma sloužil tak jako

patriarcha Jakub.
„Nuže, pojďme ve jménu Páně,“ prohlásil světec, když slyšel,
co mu Bůh zvěstovat ústy milovaného bratra Sylvestra & světice
Kláry, že má totiž jíti kázat. Šel a kázal všemu stvoření. Asi
dvě mile od Assisi blíže městečka Bevagna Spatřil hejno ptactva
různých druhů, jež počalo nad nimi kroužiti. Rozradostněn a pln
horlivostí pravil ke svým společníkům: „Počkejte tu na mne,
půjdu kázat těmto ptákům“. Po těch slovech poodstoupil na místo
porostlé různými keři a křovinami a zavolal na ptactvo, nazývaje
ty malé opeřence, jako by byli rozumnými tvory, svými bratry
a sestrami. Povzbudil je, by se usadili &poslechli, co k ním bude
mluviti.
A hle! Jakmile ptáci zaslechli milý hlas Františkův, všichni
jako na povel stanuli v letu a shromáždili se kolem něho, use
dajíce dílem na zemi, dílem na okolních křovinách a stromech.
Nebylo na nich znáti ni plachosti, ni strachu, nýbrž plni zvěda
vosti natahovali své útlé krčky, čekajíce, až k nim světec promluví.
„Drazí ptáčkové, moji malí bratříčkové a sestřičky,“ počal
k nim světec mluvili. „Váš Stvořitel zahrnul vás mnohými dobro
diními & proto mu za to povinni jste vděkem a musíte jej vždy
a na každém místě za to chváliti a velebiti. Zachoval vás, abyste
nevyhynuli, v arše Noemově, oděl vás krásným peřím, obdařil
vás křídly, abyste mohli zcela volně poletovati, kam libo. Po
') De praeparatione animi ad contemplationem. Dante purgat.
cant. 27. Srovnej: Christen 1. c. str. 122.
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skytuje vám také, čeho potřebujete. Vyznamenal vás přede všemi
tvory, vykázav vám bydliště v jasných vrstvách vzduchových. Živí
vás a dal vám řeky a prameny, byste v nich ukájeli žízeň, dal
vám hory k pobytu a stromy, abyste si na nich mohli dělati
hnízdečka a ačkoliv žádný z vás neumí ani přísti ani tkáti, přece
vás Bůh šatí. Z toho vidíte, jak velice vás miluje vaš Stvořitel,
jenž vás tolikerými dobrodiními zahrnuje. A proto se varujte,
malí bratříčkové, byste se mu nikdy neodměnovali nevděkem,
ale vždy jej chvalte a velebte, každý svým způsobem“.

Věm byl to radostný pohled na malé opeřené posluchače.
Natahovali k němu své hlavičky, třepetali křidélkoma, otevírali
zobáčky a hleděli tak rozumně na kazatele, jakoby mu chtěli dáti
věděti, že mu rozumějí a že se budou říditi jeho slovy. Žádný
z nich se nevzdálil ze svého místa, když František, dokončiv svou
řeč, kráčel prostředkem jich, je hladil a dotýkal se jich svým
šatem. Teprv, když jim udělil požehnání a vybídnul je, by se
každý odebral k svému domovu, rozlétli se všichni, každý na
jinou stranu. Dlouho se rozlčhaly z jejich nevinných hrdélek ra
dostné zpěvy, jimiž dle vybídnutí Františkova vzdávali chválu
svému nebeskému Tvůrci.
Potom se vrátil světec k svým dvěma soudruhům, kteří za
hlubokého pohnutí a se slzami v očích opodál byli svědky toho
neobyčejného a dojemného divadla. S neobyčejnou úctou přijali
svého sv. Otce, než ten, aby se před nimi pokořil, počal si činiti
trpké výčitky za svou nedbalost, že dosud zanedbával toho hlásati
slovo Boží ptáčkům, svým bratřím, kteří projevovali větši po
zornost a vděčnost než mnozí lidé.') Ti nerozumni tvorové za
hanbuji až po dnes mnohé lidi, nebot oni hned od ranního svítání
až do pozdního soumraku vzdávají chválu svému Pánu, kdežto
my, bídní hříšníci jsme svému Stvořiteli za všechna dobrodiní,
jichž nám v míře nejhojnější uděluje, nezřídka dosti nevděčnými.
O nedejme se zahanbiti těmi nerozumnými tvory a budme vdě
čnějšími pro budoucnost svému dobrotivému Pánu.

Dojemná událost s ptactvem byla však teprve předzvěstí
mnohých milostí, jimiž chtěl Nejvyšší potvrzovati apoštolské pů
sobeni svého miláčka. František doraziv do Bevagny, kázal tam
s velikým nadšením a vroucností o lásce Boží. Také tam uzdravil,
vzývaje nejsvětější Trojici Boží, od narození slepou dívku, pomazav
') L Celan. str. 98. Srovnej: Legenda major str. 27.; Fioretti str.
56. násled.; Miscellanea francescana a. ll. str. 190.
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svou slinou tříkráte vyhaslé oči její.') Zázrak ten působil mocněji,
než sebe výmluvnější kázání. Mnoho hříšníků se tam jakož
i v okolních obcích obrátilo na cestu ctnosti, ano někteří z po
sluchačů se k němu dostavili, prosice, by je přijal jako pomocníky
v apoštolátu pokoje a pokání.
Vykonav v té krajině úkol sobě předsevzatý, spěchal Fran
tišek dále na jih, byi jiné krajiny občerstvil slovem Božím. Všude
jej přijímali s nadšením. Kteréhosi dne přišel do městečka
Alvianof') Za krátko shromáždilo se kolem něho téměř všechno
obyvatelstvo, tak že světec, ani neuživ odpočinku, byl nucen vy
stoupili na povýšené místo na náměstí a odtud mluviti ke shro
mážděni. Na znamení, že chce mluviti, všechno množství hned
umlklo, jenom hejno vlaštovek, jichž mnoho hnízdilo na blízku,
rušilo svým štěbetáním klid, tak že lid slovům svatého kazatele
dobře nerozuměl. Nějakou chvílí dal se František jimi vyrušovati,
doufaje, že snad malé švitořílky se utiší; když však dále lomozily,
obrátil se k nim a pravil: „Drahé sestřičky, vlaštovky, již jest
čas, abych se i já dostal k slovu, poněvadž jste si toho již dosti
napovídaly. Nyní tedy pěkně buďte z ticha a poslouchejte slovo
Boží“.
Na to vyzvání umlklo ihned švitoření, k úžasu všech po
sluchačů. „V pravdě tento jest muž svatý & přítel Boží,“ šeptali
si lidé, „nebot hle, nerozumní tvorové se řídí jeho slovem“. Po
kázání kde kdo hmuí se k němu, chtěje mu alespoň ruku polibiti,
nebo jeho šatu se dotknouti. Všichni chválili & velebili Boha za
to, že jim bylo dopřáno slyšeti svatého kazateleš')
Svatý Bonaventura zmiňuje se o této události, uvádí též
následující příběh, jejž pro zajímavost uvádím, třebas nenáleží
přesně v rámec líčení života našeho světce. V městě Parmě4) byl
jakýsi student v učení neustále rušen štěbetáním vlaštovky. jež
sedíc na římse otevřeného okna pilného žáka znepokojovala. Ač
ji několikráte Odehnal, přilétala znovu a pokračovala ve svém
švitoření. To již konečně omrzelo studenta, tak že pravil k sou
druhům, kteří se mu smáli, že se dá z učení vyrušovati vlaštovkou:
,Vězte, milí soudruhové, tato vlaštovka bude asi jednou z těch
neposedných, které kdysi znepokojovaly sv. Františka, když kázal“.
') Legenda major str. 133.Srovnej: Wadding [. c. a. 1212. n.XXXI.
') Leží skoro uprostřed mezi Orvieto & Narni.
') l. Celan. str. 100. Srovnej: Legenda major str. 128. násled.
') Nikoli v Paříži, jak někteří uvádějí. Viz Miscellanea francescana
:. IV. str. 96. cMiracula boati Francisci» &Thoma de Celano 22.
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Potom obrátil se ke švitořícímu ptáku řka: „Jménem sluhy Božího
Františka ti přikazuji, abys ihned umlkla a sem ke mně přišla“.
Představme si leknutí studentovo, když viděl, že nerozumné zvíře,
slyšíc jméno sv. Františka, poslechlo a usadilo se mu na ruku.
Třesa se na celém těle, odehnat ptáka, jenž nikdy již u jeho okna

se neukázalJ)
Alviano a Bevagna, města Umbrijská, jsou jediná místa,
která staří životopiscové a kronikáři řádu označují za místa po
žehnaného působení Františkova na této missijní cestě. Ovšem
jest. zřejmo, že světec působil i v jiných městech a dědinách,
třeba se nám podrobnějších zpráv otom nezachovalo. Než přece,
jak se zdá, nevykročil ani tenkráte z hranic Umbrie, když po
jednou nastal obrat v rozvrhu jeho apoštolské cesty. Láska, kterou
choval k Bohu, probudila v jeho srdci touhu a přání kázati také
pohanům a nepřátelům kříže Kristova, a vydali za milovaného
Mistra život čili dojíti palmy mučenické. Milovalť v pravdě Ježíše
a aby mu dal na jevo svou horoucí lásku, byl odhodlán za něj
umřiti. Když uvažoval o mnohých sv. mučenících a recích sv. víry,
tu věru záviděl jim jejich štěstí a ze srdce jeho se ronily vzdechy:
„Ach, Bože, kéž bych i já se stal účastným podobného štěstí“.
Příležitost k vyplnění toho přání se mu naskytala na Vý
chodě, kde právě v tu dobu se snažila křesťanská vojska dobýíi
sv. míst v Palestině, životem & krví Božského Spasitele posvě
cených. Zrak Františkův nesl se tedy k řečeným posvátným
krajům. Věru mýlil by se, kdo by se chtěl domnívati, že svatí nic
se nestarali o politické události své doby. Naopak, byli bedlivými
pozorovateli všeho, co se vůkol nich ve světě dalo, ovšem hledíce
na vše ze svého vlastniho stanoviska. Podobně i náš světec
s bedlivým účastenstvím sledoval postup a výsledky křesťanské
otázky na Východě, kterou obnovil sněm církevní slaveny.
v Klermontu.
Od dobytí Jerusaléma Bohumírem z Bouillonu podobala se
Evropa táboru vojska neustále k boji přichystanému. Již více než
sto let nebyly dějiny křesťanstva než nekonečným bojem mezi
vojíny Ježíše Krista a vojíny lžíproroka Mohameda, neustálým
zápasem, jenž stokráte byl přerušen a tolikrát zas obnoven. Sv.
Patriarcha František pozoroval všechny ty události ne povrchně.
Vedle rytířských bojů, při nichž vycházela na jevo statečnost
reků západních, veden byl boj mnohem vážnější, boj kříže proti
půlměsíci, boj pravého Boha proti lžiproroku, boj křesťanské
') Legenda major str. 129.
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vzdělanosti proti moslenskému barbarství. Víra Františkova v sou
hlasu s jeho láskou k vlasti, přála si nejtoužebněji šťastného vý
sledku toho velikého podniku, jenž sám o sobě by byl dostačil,
býti cti a slávou papežů a středověku, kdybychom ovšem jen
dle podniků chtěli souditi.
„Na východ, mezi nevěřící“ — tak znělo rozhodnutí Fran
tiškovo, jež by byl hned provedl, kdyby jej nebyla zdržovala
láska k založeným řádům. Obě ty mladistvé a něžné rostliny,
které zasadil v úrodnou půdu církve svaté, potřebovaly dosud
podpory a náležitého vedení. Toho se jim dostávalo dosud
v míře nejvyšší od něho. Nuže a nyní by se byl mohl rozhod
nouti odejíti do cizí země, kde mohl snadno život svůj za Krista
ztratiti; měl odejíti, aniž se byl dříve o tom přesvědčil, že jeho
řády, po lidsku řečeno, by mohly žíti a mohutněti bez něho?
Ne, k tomu se nemohl tak snadno odhodlati; dříve si umínil
uspořádati záležitosti obou řádů a pak teprv se vydati tam, kam
jej srdce táhlo.
Bez meškání vrátil se tedy koncem měsíce září do Portiun—
kule, kde zatim shromáždilo se mnoho jeho synů, by tam s nim
konali řádovou kapitolu.
Až dosud jsem se zúmyslně nezmíňoval o důležitém & dů
myslném zařízení, jež zavedl ve svém řádu sv. Patriarcha, totiž
o slavení řádových kapitol, ponechávaje si řeč o tom, až právě
na tomto místě. Nyní třeba o té věci, alespoň krátce se zmíniti.
Jako moudrý a obezřetný zakladatel a představený svého
řádu, chtěl býti František neustále ve styku se svými bratřími.
kteri vycházívali-do různých krajin hlásat slovo Boží. Proto na
řídil všem svým synům, aby se každého roku dvakráte dle mož
nosti sešli do portiunkulového zátiší a to o svátcích svatodušních
a o svátku sv. archanděla Michaela, jenž připadá na den 29. září.
V ty dvě výroční doby měly býti konány tak zvané „kapitoly“,
jichž hlavním účelem bylo, by se všichni bratři radili, jak by
bylo lze dle řehole nejlépe žíti a pracovati na spáse duši nesmr
telných. Mimo to na kapitolách či shromážděních mělo se také
jednali o vnějších záležitostech řádu.') Kapitoly ty z počátku
řádu při nevelikém počtu bratří, neměly velikého významu, ač
byly pravidelně konány. Teprv od roku 1216. čili jak jiní za to
mají od roku 1217. mají tyto kapitoly v dějinách řádu svou

důležitostg)
.) Tres socii n. 57.
') Nesprávný jest tedy (Srovnej Tres socii [. c.) náhled Waddin—
g-ův (I. c. a. 1216. n. l. ), že kapitola konaná :. 1216. byla první gene
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Máme-li na mysli svatost zakladatele řádu bratří Menších,
sv. Františka a prvních jeho synů, již předem můžeme říci, že
na kapitolách, jež světec konával se svými bratry, se nejednalo
o věcech ryze světských, nýbrž o věcech náboženství a mravů
se týkajících, o věcech řádu samého nebo jeho rozšíření. Du
chovní zábavou byly rozmluvy o životě svatých a jejich vynika
jících ctnostech; při tom podávány od bratří volné návrhy, jakým
způsobem nejlépe by bylo lze prospívati v ctnosti adokonalosti.')
Chtěje, aby mezi bratřimi, jichž den ode dne přibývalo, panoval
vždy týž duch, vynasnažoval se František zvláště o kapitolách
poučiti všechny syny své o jejich povolání a je v něm utvrditi.
Jako moudrý pastýř zacházel se svými oveckami, jak kde viděl
potřebu. Tu poučoval, jinde zase napomínal, tam radil, onde
káral, ano i otcovsky trestal, kde viděl, že by shovívavost a
mírnost nebyla na místě?) Neboť ač velká část jeho nových synů
byla horlivou v povolání, p_řecenaskytl se, jak ani jinak býti ne
může, ten či onen, jenž počal ochabovatí. S takovými světec si
dával největší práci, chtěje v nich znovu zanititi plamen svaté
horlivosti, což se mu také obyčejně povedlo. Jak se radovalo
srdce sv. Patriarchy, když- se mu podařilo takovou pobloudilou
ovečku uvésti znovu na cestu dobrou, jak za to děkoval Bohu,
jemuž připisoval všechnu zásluhu o to.
Na kapitole bylo každému bratru dovoleno bez bázně před—
nésti všechny své stezky a přání nebo pochybnosti o té či oné
věci. František jako dobrý otec a nikoliv přísný a neuprosný
představený urovnával všechny nesrovnalosti?) Ač si přál, aby
jeho duchovní děti byly vždy horlivými, přece byl nucen nejednou
jejich horlivost krotiti, což dálo se nejvíce na kapitolách. Tim
způsobem, jak di „Legenda tří soudruhů“, obvazoval světec ne
jednou svým synům rány, nemírnou přísnosti způsobené, obva
zoval a léčil je blahodárnými obvazky a léky rozkazů, jimiž ka
jicí cvičení uváděl v pravou míru.")
rální kapitolou řádu. Týž nesprávný náhled opětuje P. Michael Angelo
a Napoli (Chronologia historico-legalis str. 10.) a P. Augustin a Stron
conío (Umbria seraíica 1. c. ad 3. 1216.) Kapitoly řádové byly slaveny
před r. 1216, od let 1211. a 1212. kdy byly ustanoveny, třeba že ne
s takovou okázalosti jako kapitola konaná na př. r. 1216, 1217 a 1219.
Srovnej AA. SS. str. 600. a násled.; Christen l.vc. str. 124. poznámka 3.
') Tres socii n. 59.
') L. c. et n. 57.
=) L. c. u. 59.

*) L. c. Srovnej: 11. Celan. str. 38.
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Na takových shromážděních bylo také rokováno o řeholi,
schválené papežem Innocencem Hl.,- jíž se bohužel dosud ani
jediný exemplář nenalezl. František jednaje o ní s bratřími.
snažil se ji co možná nejvíce zdokonaliti, aby ji všichni mohli
bez obtíží zachovávati. Proto dovoloval každému, by se o jedno
tlivých článcích řehole volně pronesl, co o nich smýšlí a zda—li
mu možno dle nich žití, či zda—liby pokládal

Za lepší. by něco

bylo změněno, přidáno nebo vynecháno a podobně. K věrnému
zachovávání řehole nikdy neopomenul povzbuzovati své syny
a jak poznamenává jeho životopisec, zvláště miloval bratry, kteří
ji zachovávali se zvláštní bedlivostí a horlivostí.')
„Bratři moji a předrazí synové“, říkával jím při tom, „my
zajisté oslavení jsme touto naší řeholí. Jet ona knihou života,
nadějí spásy, zárukou slávy, jádrem sv. evangelia, cestou kříže,
stavem dokonalosti, klíčem ráje, závdavkem věčné smlouvy. Proto
tedy nikoho snad z vás nebude tajno, jak prospěšnou jest nám
naše svatá řehole. Nebot protivník a nepřítel náš jest výborným
mistrem lsti & léček, jenž dovede vše výborně vymyslití a na
strojiti, aby co možná nejvíce uškodil; proto by přemnozí z nás,
kdybychom nebyli ůčastnými řehole, velmi špatné pochodilí. Tuto
řeholi znejme tedy všichni a často o ní hovořme, bychom nikdy
nezapomněli na ni a na přísahu svou, nýbrž stále jí majíce před
očima, také jednou s ní zemřeli“.')
Dle vůle samého papeže uděloval František bratřím, které
uznal za schopné moc a dovolení hlásati slovo Boží, vysílaje je,
jak toho viděl potřebu, brzo do té, brzo zase do jiné krajiny.-“')
Ti pak radostně rozcházeli se vždy povzbuzení svým sv. Patri
archou, do širěho světa za svým povoláním; ubíralí se radóstně
za svým cílem, nelekajíce se žádných nebezpečí, protivenství
a útrap na cestě. S křížem a sv. evangeliem v ruce a svou ře—
holí na srdci vyšli, by dobyli celého světa Ježíži Kristu; čím více
a větších obětí žádaly ty výboje od nich, tím větší byla jejich
radost. —
Obraz, který jsem ti rozmilý čtenáři, ovšem v rysech stručných
rozvinul před očima, myslím že dostačí, bys nabyl pojmu o ka
pítolách bratří Menšich, o nichž v příštích odstavcích více si
povíme.

_m—

I) II. Celan. str. 294 Srovnej: Tres socii n. 57.
') Opuscnl'a S. Francisci tom. ". str. 32. Srovnejzll. Celan. str. 294.
') Tres socii n. 59.
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Kapitola dvacátá pátá.

ZMAŘENÁ MlSSleÍ CESTA NA VÝCHOD.
1212—1213.

ako kapitola svatodušní, tak i kapitola svato-michalská byla
konána za značného účastenství bratří. František s radostí
obcházel hloučky svých synů tábořících v lese u kostelíka
portiunkulověho. S každým se zastavoval a vlídně s ním rozmlouval,
vyplávaje se ho, jak se mu na jeho cestách vedlo. Tu některého
za jeho horlivost pochválil, jiného zase k větší píli povzbuzoval.
Velikou radost jevil, když mu některý z bratří sděloval, že byl
mnoho pronásledován, ale že se mu konečně přece povedlo
zlomiti odpor, jenž povstal proti němu a mnohé hřlšniky přivésti
na dobrou cestu. Dle toho, jak mu bylo sděleno, že by vněkteré
krajině bylo žádoucno více bratři, upravil František svůj plán,
rozesilaje své syny do světa. Kam kterého z nich poslal na této
kapitole, není nám známo, jen o bratru Jiljim víme, ') že mu dal
František dovolení, by vykonal pout k hrobu sv. Jakuba ve Špa
nělích, do Compostelly.
Dojemně bylo loučení světce s odcházejícími bratřími. Slyšíce,
že jejich milovaný vůdce se mini odebrati na Východ mezi ne
věřící. nemohli se zdrželi slz. Do srdce vstupovala jim'_myšlenka,
zda uvidi jej ještě, či zda toto jejich loučení s ním bude posledni.
Než František je těšil, poukazuje na to, že i kdyby jej měli ztratiti,
přece nebudou zcela opuštění. Aby předešel všem zmatkům, usta
novil svého zástupce, jenž měl řiditi celý řád, a jehož měli všichni
poslouchali. Louce se pak, dal jim ještě některá naučení, povzbuzuje
je k pokoře, poslušnosti. zbožnosti a lrpělivosti.
„Blahoslavený služebník.“ mluvil k nim, „jenž se nepokládá
za lepšího, když jej lidé vyvyšuji a chválí, ani když jej mají za
člověka proslého, obyčejného, opovrženěho a nenávidí ho. Neboť
jakým jest člověk v očích Božích, takovým jest a nic více. Běda
řeholníku, jenž jsa k úřadu povolán, nechce jej pak dobrovolně
opustili; za to však blahoslavený služebník. jenž proti své vůli
jsa k řízení jiných ustanoven, touží stále býti podroben jiným.
Blahoslavený řeholník, jenž se neraduje a neveseli leč v svatých
řečích a skutcích Páně & tím povzbuzuje bližní své k lásce Boží,
') Vita fratris Aegidii in Chronic. XXIV general. str. 76. Srovnej:
Wadding 1. c. a. 1212. n. 57.
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k radosti a veselí. Běda řeholníku. jenž si libuje v planých &
marných řeč-ícha tim se snaží lidi baviti. Blahoslavený služebník,
jenž rovněž tak trpělivě přijímá pokárání, obvinění & důtku od
jiných, jako od sebe sama. Blahoslavený služebník, jenž pokárán
byv, jest pokojným & zahanben poslouchá, pokorně se ze všeho
vyznává a rád činí zadost. Blahoslavený služebník, jenž se hned
neomlouvá, nýbrž trpělivě a pokorně snáší zahanbení a pokárání

za poklesek, jehož se snad ani nedopustil“.')
Když se bratří vzdálili pomýšlel František na vyplnění svého
úmyslu; horlivost jeho bratři a jejich ochota, s jakouž snášeli
pro čest a slávu Boží a spasení duší všechna strádání, roznítily
v něm ještě větší touhu po obrácení pohanů a po koruně mu
čenické. Jeho zřetel, jak vime, byl obrácen na Východ, jenž úpěl
pod krutou vládou půlměsíce. Jeho srdce krvácelo při pomyšlení,
že ona posvátná místa, na nichž milovaný náš Spasitel žil, působil,
trpěl a umřel, jsou znesvěcována nevěřícimi.
Všeobecné nadšení jeho doby, dobýli Svaté země, roznítilo
i v něm touhu jíti v ony požehnané krajiny, navštívili Palestinu,
uctíti jeji svatá místa a pak bojovati proti nevěřícim, ne sice
mečem, nýbrž dvojsečným slovem Božím; tam chtěl prolévati
krev, ano vykrváceti, zvítěziti a věčně palmy vítězství si vydobytí.
Poněvadž však od papeže na jeho bedra byl složen při
schválení řádu důležitý úřad nejvyššího představeného, nesměl
opustiti své dosavadní stanoviště a nemohl tudíž pomýšleti na
vyplnění svého úmyslu dříve, nežli by mu bylo od hlavy kře
sťanstva dovoleno. Proto hned po odchodu svých synů odebral
se nejkratší cestou k papeži Innocentovi Ill., jemuž podal podrobné
zprávy o stavu a působení svého řádu, jakož i o počátcích řádu
druhého. Líčil mu prostými slovy podivuhodné mohutnění své
duchovní rodiny, svatý život většiny bratří, jejich horlivost kaza
telskou & velkolepé výsledky, jichž se v době tak krátké dopra
covali; konečně svěřil se mu se svým úmyslem, zabrali se k moha
medánským národům na Východě a jim kázati Krista, prose za
dovolení a požehnání k, tomu kroku.
Papež s úžasem & s úctou hleděl na nepatrného žebráka
z Assisi, podivuje se jeho horlivosti a neohroženosti. Přesvědčiv
se, že jest o jeho řád postaráno, s radostí mu dovolil, aby vy
plnil touhu srdce, uděliv mu k jeho nebezpečné & daleké cestě
a____poštolské
požehnání. ")
') O uscula S. Francisci tom. 1. str. 15.

)ngddinglm.
a. 1212. n. X.XX111—Zivotopiscové sv. Františka
nezmiňují se sic ani slovem o této cestě sv. Františka k papeži, než jest
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Radosti oplývaje, že se mu dostalo dovolení k cestě na
Východ, spěchal František s jedním ze svých bratří na pobřeží
moře jaderského, kde si vyprosili místa na lodi, jež se měla
plaviti do Syrie. V kterém přístavě se to stalo, nelze nám určitě
říci, jelikož se .nám o tom zpráv nezachovalo.
Nuže tedy, at pluje světec náš a spěchá za korunou muče
nictví! Víme, že k své bolesti a naší radosti nedojde svého cíle.
Tu platila o něm slova: Člověk míní & Pán Bůh mění. Ovšem
Bůh to byl, jenž vzbudil v srdci Františkově touhu po koruně
mučenícké a vnukl mu záměr, jíti mezi nevěřící na Východ; týž
Bůh to byl jenž schválil ústy svého náměstka na zemi ten jeho
úmysl, ano dopustil, že jej František mohl na tolik ve skutek
uvésti, že již vyplnění nebylo daleké; než Bůh nežádal od věr
ného služebníka smrti mučenícké. nýbrž jenom lásku, jež by byla
hotova trpěti & zemříti pro jeho svaté jméno. Žádal od něho
lásku, jež má v jeho očích podobnou cenu jako samo mučenictví,
a poněvadž shledal lásku tu u Františka a určil jej ještě k vy
plnění jiných svých úradků, překazil jeho cestu na Východ, tak
jako kdysi zabránil poslušnému Abrahamovi obětovati jediného
syna lsáka.
Člověk může jen mysliti a snažiti se o vyplnění, zdaru však
dopřává jedině Bůh. Jako v přírodě nekvete růže. neusychá
travička, nehyne živočich bez vědomí a vůle Nejvyššího, tak nesmí
se člověk vychloubati. že proti vůli Boží a Jeho dopuštění může
třeba jen nohou pohnouti anebo sousto k ústům přiložiti. Třeba
dal Bůh člověku svobodnou vůlí, přece jej nepustil zcela ze své
ruky. Bůh řídí osudy národů a osudy naše. Jak často se naskytají
v životě člověka chvíle, kdy se nám nepovede. co jsme zamýšleli;
mnohý úmysl se zvrátí. jindy zase věc se nám povede proti na
šemu očekávání, nebo nás potká zvláštní štěstí. Zbožni lidé vidí
& poznávají v tom dobrotivou ruku Boží, kdežto moudří tohoto
světa vidí v tom pouhou náhodu nebo osud. Jak často naříká
neprozíravý smrtelník, že to či ono se mu nepovedlo, a přece se
může o tom přesvědčiti, že dobře se stalo a že nezdarem způ
sobeno mu dobro. Třeba nyní dokud žijeme neznáme, jaké má
Bůh s námi úmysly a často chceme jednati jinak, než Bůh chce.
jednou, až smrt sejme z očí našich šupiny, budeme udiveně volati
se sv. apoštolem: „O nesmírného bohatství Boží moudrosti apo
na bíledni, že by se byl k daleké cestě bez dovolení papežova neodhodlal.
Srovnej: Christen ]. c. str. 126. násled.

.
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znáníl . . . Od něho, skrze něho a pro něho jest vše! Jemu čest
a sláva na věky“.1)
Opustili jsme na chvilku Františka a jeho společníka, právě '
když vepluli na širé moře“) Loď směřovala do Syrie. V době,
kdy vyplula z přístavu, ukazovalo se, že bude mílicestu příznivou
a že v několika týdnech dorazí do některého z přístavů syrských.
Avšak ještě téhož dne změnil se pojednou vítr & hnal lehkou
plachetní loď na stranu zcela opačnou než kam směřovala, totiž
ku skalnatým břehům dalmatským. Plavci namáhali se sice ze
všech sil, by zachovali směr lodi, než nepovedlo se jim to. Ač
byly plachty lodní skorem všechny svinuty, přece loď jako ne
známou silou za burácejícího větru byla hnána k skalnatým
břehům, na nichž skaliska pod vodou skrytá ustlala již mnohé
lodi sem zahnané na dně mořském. Podobně, jak se zdá, se při
hodilo i lodi, na níž se plavili nasi dva poutníci. Prudce hnaná
jsouc ke břehu, vší silou vrazila na skálu pod vodou skrytou,
na níž těžce poškozena zůstala vězeti. Cestujicim i plavcům ne
zbylo, než opustili loď již již tonoucí & spasiti se v ochranných
člunech na nedaleký skalnatý břeh dalmatský.“)
K velikému zármutku znamenal světec, že cesta na Východ,
jím obmýšlená, jest alespoň pro tu chvíli zmařena. Odešel sice
s ostatními cestujícími a plavci do nejbližšího přístavu a tam čekal
na jinou loď, jež by plula na Východ, než poněvadž se jí nemohl
dočkali, vzdal se konečně naděje na vyplnění svého záměru.
Rozhodl se pro zpáteční cestu do Italie, poněvadž poznal, že si
Bůh nepřeje, by podnikl cestu na Východ. Pokorně, jak má činiti
v podobných okolnostech každý z nás, se podrobil vůli Boží,
těše se tím, že snad později dojde k vyplnění řečeného úmyslu.
Ježto právě jedna z lodí v tom přístavu chystala se k od
plutí do Ankony v Italii, prosil plavce, by jej a společníka jeho
zdarma převezli. než ti hrubě zamítli takovou žádost. František
se však nedal nevlídností jejich odstrašiti, nýbrž pevně důvěřuje
v dobrotivost Božskou, vpližil se tajně se svým spolubratrem na
loď, kde se ukryli mezi bednami a zbožím. Ani jim nenapadlo,
.) Řím. u, 33. 36.
') Co se týče času, kdy se František vydal na cestu do Sýrie
srovnej: l. Celau. str. 92. 3 Legenda major str 97., hlavně však L' Oriente
seraíico [. c. str. 334.
') I. Celan. ]. c. Srovnej: Legenda major ]. c. -— Oba ti životo
piscové se shodují v tom, že se František zachránil na březích Slavonie,
což dlužno rozumětí o březích dalmatských nebo illyrských
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z čeho budou po dobu plavby živi, jelikož s sebou nevzali ni
kouska chleba. Prozřetelnost Božská bdí nad těmi, kteří důvěřují
v Pána a pečuje o ně. Na lodi objevil se pojednou neznámý
muž, jenž podávaje jednomu z cestujících zásobu potravin a po
krmů, pravil k němu: „Příteli, uschovej věrně & svědomitě tyto
věci pro dva řeholníky, ukryté ve spodku lodi, poskytuj jim znich,
kdykoliv budou potřebovali. Potraviny ty, neznámým mužem po
skytnuté, byly, jak hned uvidíme, němými kazateli, tak že všichni,
kteří byli na lodi, změnili svůj dosavadní život.
Pojednou totiž zdvihla se na moři bouře. jež zmítala lodí
jako ořechovou skořápkou. Konečně po několika hodinách zdálo
se, že bouře umlká. Ale nebylo tomu tak. Za chvíli vypukla
znovu a prudčeji než prve, ženouc loď na širé moře. Kapitán se
svými lidmi pracoval až do únavy, snaže se přivésti loď zširého
moře do přístavu, ale bez výsledku. Tak byli plavci neustálou
bouří a větry zmitáni po moři několik dní, až se konečně na
lodi počal ozy'vati hlad. Kapitán lodi nebyl totiž na podobný
případ připraven, a proto vzal s sebou jen málo zásob, kolik
stačilo na cestu do Ankony. Zásoby ty byly však již ztráveny.
Na lodi nebylo již jiného k jídlu, než potraviny, určené pro ře
holníky, Františka a jeho společníka; než i těch pokrmů nebylo
s dostatek pro tolik lidí na lodi. Bůh však, chtěje ukázati, jak
mily'm jest mu František, zařídil vše tak, že nepatrné zásoby,
zázračným způsobem rozmnožené, dostačily pro všechny plavce
až do Ankony, kamž po několika dnech bez další pohromy šťastně
dorazili. Kapitán i plavci vidouce, komu mají za své zachránění
děkovati, byli zahanbeni. Nahlédli, jak tvrdými byli k Františkovi
a jeho soudruhu. Srdečně prosili oba za odpuštění, děkujíce jim
zároveň za pomoc, které se jim právě k vůlí nim od Boha

dostalo.' )
l my plujeme na bouřlivém moři pozemského života. Po
kušení se strany těla, světa a ďábla, dorážejí na nás začasté
jako dravé vlny, tak že se nám zdá, že nejsme s to jim odolati.
Jindy zase doléhaji na naši chatrnou životní lodičku neštěstí
a kříže, tak že myslíme, že musíme pod nimi klesnouti. Někdy
se nás již počíná zmocňovati zoufalství, než tomu se nesmíme
oddati, jelikož máme dobrého Otce, jenž bdí nad námi a máme
dobrou Matku, jež jest spásnou hvězdou mořskou. Ti nám nedají
zahynouti, budeme-lí jen vždy v ně důvěřovati. Ovšem bez jejich
*) “Miracula S. Franciscb Thomae a Celano n. 33., I. Celan. str.
92. násled. Srovnej: Legenda major str. 98. násled.
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pomoci, bez pomoci milosti Boží bychom z dravých vln, na nás
dorážejících, stěží vyvázli, jak jsou nám toho důkazem mnozi.
kteří již zahynuli v bouřlivém moři života; s pomocí Boží však
zmůžeme vše. Nuže tedy, jen mužně a statečně čelme vždy růz
ným vlnám života, majíce na paměti, že ten „kdo obývá v pomoci
Nejvyššího, v ochraně Boha nebeského přebývati bude“.')

_Vystoupiv v přístavu ankonském na pevnou zem, nevrátil
se František přímo do Portiunkule, nýbrž znovu se oddal apo—
štolskému povolání. Domníval se 'totiž, že jest zavázán nahraditi,
co nezdar-enou cestou po moři zameškal. Všude plynula z jeho
úst slova života, všude léčil nemocné jak na duchu, taki mnohdy
zázračným způsobem na těle. Kdekoliv se ukázal, byl přijímán
s nadšením, nebot lidé zvláště v Ankoně a okoli, slyšíce vypra
vovati od plavců, kterak oni po Bohu mají Františkovi děkovaíi
za své zachráněni, hleděli na Františka jako na muže svatého,
prokazujíce mu rozličné pocty, ovšem k největší jeho nelibosti.

Nepopřávaje si ani oddechu, kázal světec všude, kde toho
viděl potřebu a nejkrásnější odměnou za namáhání mu bylo to
vědomí, že práce jeho není marná, ale že slova jeho přinášejí
hojný užitek.") Věřící lid poslouchal s nadšením slova jeho pro
stičká sice, ale žárem serafické lásky k Bohu prodchnutá. Kázání
Františkova byla vzorem lidového řečnění. Při svatém kazateli
nebylo nic strojeného; hrubý, spravovaný šat, jenž kryl posty
tělo vyhublé, bosé nohy, ostříhaná hlava, vyzábly' obličej, to vše
podávalo důkaz, že pohrdá světem a jest mužem kajicího života.
V kázáních svých vystupoval František prostými síc, ale přesvěd
čivými a rozhodnými slovy proti různým špatnostem a neřestem
a jako apoštolu bylo mu cti, že zná jen Ježíše a to Ukřižovaného.
Jeho jasný, silný, dosti příjemný hlas, jímž tlumočil city srdce
svého, nemálo též přispíval k tomu, že posluchači na rtech jeho
takořka viseli.
Každý znamenal při něm pravou výmluvnost, jež hýbá, pře
svědčuje a uchvacuje srdce, kterýchžto účinků se strojené řečnictví
nikdy nedopracuje. Do tisíců bylo duší, jež sv. Patriarcha odvedl
z cesty zla a neřestí na cestu ctnosti a mnoho jiných se od
hodlalo následovati jej v způsobu života, přijavše z jeho rukou
kajicí roucho řádovéJ')
') Žalm 90., 1.
') I. Celan. str. 94.
') I.. c.
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Mezi těmi, kteří se přihlásili u Františka. žádajice za přijetí
do řádu, byl jakýsi jinoch velmi zámožný. Podmínkou přijetí sta
novil mu sv. kazatel, že musí všechno své jmění rozdati mezi
chudé, což také jinoch přislíbil vykonali. Než slibu svému nedostal
tak, jak mu to František přikázal. Rozdal totiž svůj majetek ne
mezi chudé, nýbrž mezi své dosti bohaté přátele a příbuzné.
Když tak učinil, vrátil se k Františkovi, zvěstuje mu, jak naložil
se svým jměním. Světec usmívaje se, poslouchal ho, když však
domluvil, pravil k němu: „Tak teď zase jdi, bratře moucho, tebe
nemohu potřebovati, poněvadž jsi se dosud neodtrhl od svého
rodinného krbu a svého příbuzenstva. Dal jsi své jmění přátelům,
oloupiv o ně chudé a proto nejsi hoden vstoupiti do svaté dru
žiny chudých. Poněvadž jsi začal tělem a krví svou, položil jsi
vratký základ k své duchovní stavbě.“ — Slyše to jinoch odešel
zahanben. Vyžádal si na příbuzných jmění své zpět a žil světu
jako dříve; od předsevzetí svého žíti podle rad svatého evangelia
dokonaleji než jiní lidé, dokonce upustiU)
Událost ta sloužiž nám k poučeni, že ten, kdo se chce vě
novati službě Boží, musí se upřímně chopiti všech prostředků
potřebných k dosažení toho cíle. Bůh zajisté nemiluje poloviča
tosti. Třeba tudiž vykonati svědomitě podle sil vše tak, jak nám
to Bůh sám vše přikazuje, nebo jeho náměstkové. Jinak by se
nám snadno mohlo státi, jako onomu jinochu, jenž nejednal tak,
jak mu bylo přikázáuo a proto nebyl přijat do řádu.
V městě Ascoli“) bylo vystoupení Františkovo neobyčejně
požehnané. Jakmile se mezi obyvatelstvem roznesla pověst. že
František se blíží, již kde kdo' starý i mladý spěchal, aby viděl
podivuhodného muže. Zástupy lidu obklopovali světce neustále.
Každý se snažil viděti jej z blízka, tak že nejednou nastala kolem
něho povážlivá tlačenice. Když však světec pokynul rukou na
znamení, že chce mluviti, nastalo hrobové ticho, přerušované jen
tichým štkaním a vzlykotem dojatého posluchačstvaň)
Třicet nových členů získal František v tom městě, někteří
z nich byli již duchovními, ostatní byli laikovéf) Pobyv tam ně
kolik dní, bral se světec dále k údolí spoletskému k Portiunkuli,
nebot nadcházela zima a cesty se stávaly neschůdnějšími. Ve
všech obcích, kudy se ubíral. dostávalo se mu vřelého uvítání,
') ll. Celan. str. 124.násled. Srovnej: Legenda major str. 70 násled.
') Staré Esculum, leží jižně od Ankony na říčce Tronto.
') I. Celan. str. 102. násled.
') L. c. str. 104.
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lid uznávaje, že jest mužem Bohu milým, přinášelkněmu chleby,
aby je žehnal. Chleby ty uschovávali po dlouhý čas jako draho
cennou památku, požívajíce z nich jen v čas nemoci; nejednou
pak byla důvěra lidu odměněna tim, že nemocní, poživše toho
chleba, nabyli zdravi. Jiní zase přáli si míli od světce něco na
památku, ne-li jiného, alespon kousek pláště nebo svrchního
roucha. Mnohdy nečekali lidé ani až jim to bude dovoleno, nýbrž
sami si ustříhávali nebo uřezávali malé kousky sukna z jeho
oděvu, tak že jeho roucho bylo tak zkomoleno, že nebylo více
k potřebě a František si musil vyprositi roucho jiné').
Nedivme se tomu! Uvažme, že lidé byli přesvědčeni, že na
každý předmět, jehož se světec dotkl, přechází jeho zázračná
mocu). Tak na příklad jakýsi Gualfreducius v městě Citta della
Pieve'), muž velice zbožný, obdržel od sv. Patriarchy na památku
cingulum (provaz kolem beder). Potom v čas potřeby namáčel
cingulum ve vodě nebo vhodil do ní několik vláken z něho
a vodu tu dával piti nemocným povzbuzuje je, by prosili Boha
za uzdravení pro zásluhy věrného sluhy Františka. Tím způsobem
mnozí nemocní byli uzdravení. Jinde zase použili v podobných
případech uzdy, kterou světec jeda kdysi ze slabosti na koni,
držel v ruce. Kladli ji na matky vězicí při porodu v nebezpečí
a tyto byly obyčejně zachráněnyň)

Za nedlouho spatřil František opět svou milou krajínku
assiskou a její perlu, kostelíček portiunkulový. Jak vznešeným při
kladem pro nás jest počínání sv. Františka, jak jsme je právě
v této kapitole vypsali. Tot právě způsob světců; mnoho pod
niknouti a vykonati ke cti & slávě Boží, ale ještě více a větších
věcí si přáti vykonali. Jejich horlivost je k mnohému dobru na
bádala; jejich přání nebyla sice všechna ve skutek uvedena
a přece byli odměněni i za to, co si jen přáli vykonati jako za
to, co vykonali. Ano dovolujeme si tvrditi, že více a větších zá
sluh nashromáždili si světci svou žádostí a vroucím přáním, pra
covati pro Boha a pro něj trpěli, než tím, co vskutku vykonali
a vytrpěli. Kdybychom více milovali a ve všech svých pracích
hledali jen čest a slávu Boží, nikdy bychom nenaříkali na nezdar
svých záměrů; věděli bychom totiž, že jsme přispěli k rozmnožení
,) L. c.

') L. c.

') Staré Castrum plebis, jižně od jezera transimenskěho.
') I. Celan. str. 106. Srovnej: Legenda major str. 135.
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slávy Boží svou vůli a tudíž že přes všechen náš nezdar zásluha
nám zůstává. To mějme vždy na paměti a dle toho se vždy
řid'me').

W

Kapitola dvacátá šestá.

STÁLE v PŘED POD PRAPOREM KRISTA _IEŽÍŠE.
1213.

ak jsme shledali ve předešlé kapitole, sledoval František
bedlivě události, které se týkaly bojů & zápasů vojsk kře
stanských na Východě. Nemenši pozornost věnoval hnutí
na Západě, neboť i tu sveřepi nepřátelé kříže Kristova byli ne
méně mocnými, než v zemi posvěcené životem Spasitele světa.
Poloostrov pyrenejský otřásal se v té době třeskotem zbraní
křesťanských vojsk v boji proti nevěřicím. Štěstí válečné kolisalo
neustále, brzo na tu, brzo na onu stranu se klonic. Konečně r.
1212. se podařilo spojeným vojskům králů aragonského, navar
ského a kastilského na hlavu poraziti mohumedanská vojska
u Navas-Tolosy. Po té hrozné porážce byl nucen marokkánský
panovník zvaný Muhamed-el—Naser“) utéci do své otčiny.
František slyše o úspěchu zbrani křesťanských ve Španělsku,
právem soudil, že vitězství to bude dokonalé teprve tehdy, bude-li
za ním vyrůstali palma miru evangelia Ježíše Krista. Myšlenka
ta vzbudila v něm plamennou touhu hlásati pokořeným nevěřícim
svaté evangelium. Ježto byl seznal, že mu alespoň pro tu chvíli
nemožno jíti do Syrie, odhodlal se odebrali do Marokka a tam
pracovati na obrácení nevěřících k pravé, samospasitelné víře
v Ježíše Krista. Neboť ač znamenal, že jeho apoštolské práce
v Italii se potkávají s hojným zdarem, přece se mu zdálo, že co
vykonal, jest zcela malé a nepatrné. Mimo to v srdci jeho se roz
máhala touha po koruně mučenické. Nic tolik si nepřál, po ničem
') Christen !. c. str. 130.
') Staří životopiscové sv. Františka (I. Celan. str. 94; Legenda
major str. 99; Chronica XXIV genet. str. 9) nazývají tohoto maurského
vládce Miramolin, aneb jak správněji poznamenává Tomáš 2 Celano
Mirama-molin. To však nebylo jeho vlastní jméno, neboť každý panovník
marokkánský slul Miramolin čili Mirama-molin, což značí qvládce věřícícha.
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jiném tolik netoužil, než aby mu bylo dopřáno za Krista, jejž
nevýslovně miloval, život a krev svou obětovati.
Nejlepším důkazem, jejž kdo dáti může, že jeho srdce jest
v pravdě proniknuto pravou věrou a ryzí láskou k Ježíši Kristu,
jest bez odporu oběť vlastního života, vlastní krve. Vždyt sama
Božská pravda pravila, že není větší lásky, než obětovali život
za přátely své. Proto také pochopujeme, že František toužil po
palmě mučennícké, jako jelen po pramenu vod, neboť srdce jeho
plálo pravou láskou k Bohu.') Ta touha jeho po palmě mučenictví
uvádí nám na mysl sv. apoštola Pavla, jenž po ničem tak ne
toužil, než aby byl co možná nejdříve zbaven svých pout a tak
na věky spojen se svým Ježíšemzq) nebo nám připomíná sv.
Ignáce, jehož uejvroucnějšim přáním bylo, umříti pro Krista a býti
s ním co nejdříve spojen v nebesích.
Jakkoli pak touha po mučenníctví byla u našeho sv. Patri
archy z míry veliká, přece se odhodlal odložiti svou cestu až
k době po svatodušní kapitole. K tomu jej nabádala péče o mi
lované bratry a láska, kterou choval ku svým krajanům; mimo
to cítil se po svém návratu do Portiunkule velice sláb, tak že
byl nucen ulehnouti. Nejprve dostavila se silná horečka, jež jej
tři dny poutala na lůžko. Sotva se assiský biskup Guido dověděl,
že František leží nemocen v Portiunkuli, ihned nedbaje jeho
vzpírání, dal přenésti nemocného do biskupského paláce, kde jej
svěřil v opatrování svému osobnímu lékaři, sám bdě nad ním
jako pečlivá matka nad nemocným dítětem. Ač nerad vzdaloval
se světec od svých bralří z chudičké chatrče portiunkulové, přece
znamenaje dobrotu biskupova, nemohl přátelské nabídnutí jeho
zamítnouli. Že učinil dobře, ukázalo se záhy. Neboť horečka, ač
po třech dnech polevila, brzo opět nemocného napadla, soužíc
jej ještě úplné čtyry dny))
Jsa k lůžku připoután, nepřestal František řídili řád, rokuje
o různých věcech se svými bratřími, kteří k němu četné dochá
zeli, přivádějíce s sebou mnoho nových žadatelů do řádu. Světec
zkoumaje bedlivě nové žadatele, jak za dobré uznal, přijímal je
hned do svého řádu anebo je odkazoval na pozdější dobu, až by
život svůj napravili a milosti povolání od Boha hodnými se stali.
Mimo jiné čekatele přišel k Františkovi jakýsi jinoch z města
Lukky, jenž pocházel z bohaté a šlechtické rodiny. Ten s pláčem
') I. Celan. str. 94. Srovnej: Legenda major str. 99.
*) Filip. ], 23.

') Wadding 1. c. a. 1212. n. Lll. Srovnej; Speculum perfectionis
str. 205.

*
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padl před světcem na kolena a prosil za přijetí do řádu. Než
František pohleděv zkoumavě na žadatele, z osvícení Božího
poznal, Ze mládenec nemá povolání, nýbrž že jej úmysly zcela
jiné, než láska k Bohu k němu přivádějí. Proto hlasem přísným
mu poručil, aby vstal. „Nešťastníče,“ počal mu domlouvati, „jak
se můžeš odvažovati pláčem svým projevovati to, co není v tvém
srdci. Lehkomyslně jsi se odhodlal vlouditi se do mé duchovní
rodiny a proto jdi svou cestou, z tebe nebude nikdy řádný ře
holník“. Sotva že světec domluvil, přišli rodiče a příbuzní mla
distvého žadatele, jsouce odhodlání odvésti jej domů, byt i měli
násilí použíti. Než nebylo třeba násilí, nebot jinocb, jenž neměl
v sobě ani jiskříčku povolání pro řád bratří menších, s radostí
uposlechl vyzvání a navždy se vzdal myšlenky, býti řeholníkem.')
Ačkoliv upoután byl na lůžko, neupustil František od svého
přísného způsobu života, jakkoli mu v lom pečlivý hostitel činil
stále překážky. Nemoc svou snášel s příkladnou trpělivostí, na
zývaje horečku, která od té doby jej často zachvacovala“) &zvolna
stravovala tělesné síly jeho, svou milou sestrou, kterou mu Bůh
dal, by mu byla nápomocna k získání zásluh pro nebe. Bez re
ptání a nevrlosti snášel palčivou bolest pronikající tělo, posty
a mrtvením již dosli sesláblé, ano bylo na něm pozorovati i ja
kousi radost, zvláště kdy bolestí se zvýšovaly.
Utrpení jsou zajisté ohněm, kterým se třibi zlato ctnosti.
Ctnostný a svatý člověk nevybýbá se utrpení, naopak hledá je
a s radostí přijímá, poněvadž jsou mu důkazem lásky Boží. Svatí
nikdy nebyli v tom zřeteli jiného smýšlení; trpěli mnoho a přece
prosili Boha o nová utrpení a bolesti a čím více jím jich Bůh
sesílal, tím šťastnější & spokojenější byli. „Nyní teprve vím, že
mne Bůh miluje,“ tak v bolestných chvílích volal každý světec
nebo světice, to bylo heslem a útěchou jejich v čas utrpení ane
moci. My však naříkáme při každé sebe nepatrnějši nemoci a u
trpení. Čeho jest to důkazem? Že nemilujeme opravdu Boha,
že nejsme dosud v ctnosti utvrzeni. Z ohně utrpení a strasti
vyšli statní, dobří lidé & velcí světci, a proto také pro budoucnost
plaťtežipro každého z nás slova sv. apoštola: „Koho Bůh miluje,
toho tresce a mrská každého syna, kteréhož přijímá“.3)
S jarem zvolna se probouzejícím vracelo se Františkovi
zdraví, aspoň částečně. Jeho nemoc neseslabila nikterak jeho
') II. Celan. str. 66.; Speculum perfectíonis !. c.
') Srovnej Wadding [. c. a. 1213. n. 1.; Speculum perfectíonís str. 111.
') Žid. 12, 6.
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horlivosti, ano vytříbila a zvětšila ji. Poněvadž cesty nebyly dosud
zcela schůdný, působil zatím v Assisi a okolí, neboť i tam bylo
pro něj dosti práce. Chodil po okolních městečkách a dědinách,
všude povzbuzuje lid k pokání a polepšení mravů. Velikou péči
vynakládal v té době na čistotu chrámů, nebot pohlížeje na chrámy
a kostely jako na domy Nejvyššího Boha, vždy bolestně nesl,
když viděl, že v některém jest plno prachu na zemi, po stěnách
&oltářích, okna že jsou pokryté nečistotou a pavučinami. Nejednou,
jak nám vypravují jeho žívotopisci, bylo jej vídati s chvojštíštěm
v ruce vstupovali do chrámu & čistiti jej. Tím chtěl povzbudíti
méně horlivé duchovní správce, by pečovali o svěřený sobě dům
Boží alespoň tak, jak se starají o svůj příbytek. Mnohdy, když
jeho jednání nepomáhalo, zavolal si duchovní správce po svých
kázáních stranou, aby je nezahanboval před světskými lidmi,
a tu jim laskavě domlouval, aby byli horlivějši v zastávání po
vinností a dbali o čistotu kostelů a všeho toho, co slouží k o

slavě Boha.')
Jako příbytek jest obrazem rodiny, tak jest i chrám Páně
nejvýmluvnějším obrazem osady. Vkročime-li do příbytku a se
tkáváme se tam s nepořádkem, nečistotou a špínou, bez velkého
přemýšlení uhodneme, 'že rodina, která v něm přebývá jest asi
s pořádkem a mravopočestnosti na štíru. Za to příbytek třeba
chudobný, při tom však čistý a útulný, působí mile, tak že se
hned cítíme nakloněni k jeho obyvatelům, kteří jsou zajisté lidmi
řádnými'a spořádanými. Podobně se to má i s chrámem. Kde
panuje nepořádek a nečistota, tam nehledejme v osadě horlivosti
náboženské, ani u duchovního správce ani u věřících oveček.
Neboť třeba by ten či onen chrám nemohl míti všechno nové
a výstavné, čistý může býti každý, o to jest pečovati duchovnímu
správci. Než bohužel na tu svou povinnost mnozí duchovni, tak
jako za času sv. Františka, zapomínají, nestarajíce se 0 kostel
ani tolik, jako o své obydlí — a přece kostel jest dům Boží,
sídlo svátostného Spasitele!
Jednoho dne čistil František kostel v kterési vísce nedaleko
Assisi') Zvěst o tom brzo se donesla všem osadníkům, načež
') Speculum perfectionis str. 101. násled.
') P. Augustin a Stronconio (Umbria seraíica ín Miscell. franc.
tom. 11. str. 45.) dí, že událost ta se stala ve Villa Ottiana. Tím snad
mínil vesničku Notiana, vzdálenou asi 3 hodiny cesty severovýchodně
od Assisi. Srovnej Speculum perfectionis str. 102. pozn. 2. — Kronikář
Waddíng |. c. a 1215. n. V. násled. a po něm jiní kladou událost tu
k roku 1215, než myslim, že jest lépe klásti ji dříve. cSpeculum per
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všichni spěchali, by se vzdělali horlivostí muže Božího. Mezi pří
chozími byl rolník přijmím Jan, jenž zanechav práce na poli,
přispěchal ke kostelu, neboť si již dávno přál s Františkem se
setkati a s ním o věcech svého spasení se poraditi. Vida, jak
František čistí zaprášený dům Boží až se mu pot s čela řínul,
přistoupil k němu. nabízeje se, že mu pomůže. Když byli s prací
oba hotovi, usadili se před kostelem na lávce a počali spolu
rozmlouvati. Jan vyptával se na způsob života, jaký vedou bratří
v Portiunkuli, na podmínky přijetí a podobně, až konečně pro
jevil úmysl, že by rád vstoupil do řádu.
„Otče“, pravil k světci důvěrně, „již dávno slyšel jsem
o tobě a tvých bratřích mnoho chvály hodného. Již dávno jsem
také pojal úmysl sloužiti Bohu jako vy sloužite, než nevěděl
jsem, jak to provésti. Rád bych byl s tebou o té věcí již dříve
promluvil, ale nenaskytala se mi k tomu příležitost. Nyní však,
když tě sám Bůh sem poslal, odevzdávám se zcela ve tvé ruce;
dělej se mnou jak za nejlepší uznáš, mým nejvřelejšim přáním
jest. bys ze mne učinil svého bratra“.
Ta prosličká, ale upřímná řeč se Františkovi tak zalíbila,
že s radostí svolil, aby se Jan, není-li snad překážek, k němu
přidružil; i přikazoval mu, aby rozdal své jmění, má-lí jaké,
mezi chudé.
„S radosti otce,“ zvolal Jan jásaje a bez meskáni spěchal,
aby vykonal jeho rozkaz. Přišed na pole, kde zůstavil spřežení
volů, odpřáhl voly od pluhu a jednoho z nich přivedl k Fran
tiškovi. „Hle, milý otče“, volal z daleka, ,vcdu sebou své dě
dictví. Chceš-li, dame vola chudým, nebo! jiného nemám“.
Znamenaje tu prostodušnost, usmál se František a schválil
návrh rolníkův. Než za nedlouho přiběhli mlndsi bralři Janovi,
prosíce s velikým nářkem světce, by jim nebral bratra, že by
bez něho nemohli obdělávali svá pole. „Neplacte“, laskavě jim
domlouval světec. „neplačte, ale raději pojďme do vašeho obydlí
a tam pojime. Nebojte se, nikterak vám neuškodim, jen se

nermutte“.
Po jídle pravil k svým hostitelům:

„Váš bratr Jan, od
hodlal se sloužiti Bohu a nad tím zajisté byste se měli radovati
a nikoliv nařikati. Vím však, že vám nejde tak o bratra, jako
spíše o jeho dědictví. Nuže tedy: Vrátím vám vola, kterého mi
fectionis) (str. 101.) di, že obrácení jana se stalo equm pauci adhuc
erant fratreS) kdy dosud bylo málo bratři. Roku 1215. bylo však již
bratři alespoň několik set, když jich r. 1219.na kapitole bylo kolem 5000.
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Jan dal pro chudé, vy však mi v náhradu za to dáte svého
bratra. Nebyl bych tu záměnu učinil, ale poněvadž jste chudí,
ponechte si dobytče, já si pak odvedu vašeho Jana“.
Návrh ten se libil všem a tak obě strany se rozešly v míru.
František odváděl si nového člena svého řádu, o němž nepochy
boval. že bude ozdobou jeho duchovní rodiny, kdežto bratři jeho
odváděli si vola, radujíce se, že nebyli o něj připraveni.')
Svata prostotu, kterou světec hned z počátku znamenal při
svém novém učenniku, _byla význačnou známkou Janovou po
celý život, tak že staří životopisci nenazývaji ho jinak, nežli
„Janem Prostičkým“. Tím jménem nazýval jej i sám František,
jemuž se prostata Janova velice zamlouvala. Právě pro tu jeho
vlastnost zvolil si jej za nejčastějšího průvodce na svých cestách.
Vsloupiv do řádu bratři Menšich, umínil si Jan, že bude ve
všem následovali svatého Otce Františka a předsevzetí tomu
plnou měrou dostál. Napodoboval světce i ve věcech nejnepatr
nějších. At jej viděl modlili se nebo procházeti, vzdychati nebo
ruce k nebi zdvihati, aneb í kašlati, vždy vše dělal po něm. To
ovšem nemohlo zůstati tajno světce a proto otázal se Jana, proč
to činí, načež mu Jan odvětil: „Slíbil jsem, že tě budu ve všem
následovati a věru obával bych se, kdybych nevykonal něco
z toho, co ty činíš“. — Srdečné objetí od sv. Patriarchy bylo
mu odměnou. František se slzami v očích vzdával Bohu díky,
že mu .poslal tak hodného bratra, načež přece přikázal Janovi,
aby pro budoucnost zdržel se podobného jednání, jež by mohlo
býti jiným k pohoršeníF)
Za neunavného působení v rodné krajině přiblížila se po
svátná doba čtyřicetidenniho postu, kterýžto čas trávil František
hned od svého obrácení každoročně, jak se mu k tomu přile
žitost naskytala, většinou v samotě, napodobuje tak milovaného
Spasitele, jenž čtyřicet dní a noci se postil na poušti. Také
v roce, o kterém vypravujeme, se počal ohlížeti po vhodném
místečku, kde by nikým nevyrušován se mohl zcela věnovali
modlitbě a rozjímání a tak duši svou posilniti k daleké cestě,
kterou mínil podniknouti do Marokka.
Místem k takovým hodům duchovním velmi způsobilým,
zdál se mu pustý ostrůvek na jezeře trasimenském.“) Dal se tam
') ll.—Celan.str.268. Srovnej:S eculum períectionis str. 102. násled.
') ll. Celan. str. 268. násled. grovnej Speculum !. c. — Bratr jan
prospěl v následování sv. Františka tak, že se stal vzorem svatosti a
dokonalosti a kdyz zemřel r. 1220. ncnazýval jej František jinak, nežli
(svatým
') Lanemn.
ago Trasimeno leží několik mil severozápadně od Perugíe.
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tudíž převézti na popeleční středu r. 1213., prose převoz'níka.
by pro něj zase přijel ve středu ve svatém týdnu; spolu ho
žádal, aby se nikomu nezminoval o tomto jeho pobytu, že chce
zůstati na ostrůvku zcela sám a nevyrušován.')
Ostrůvek byl zcela opuštěný a liduprázdný, jen některá
zvířata oživovala tamní samotu. Místem k přebývání nejpříhod
nějšim zdála se Františkovi skalní zozsedlina, v níž si z větví a listí
upravil prostou chatrč, aby byl chráněn před nepohodou. V tom
zátiší strávil po příkladu svého Mistra celou svatopostní dobu
na modlitbách, krotě tělo krutým postem a kajicimi skutky. O
jeho přísném postu svědčí okolnost, že jak se vypravuje, vzal si
světec sebou jen dva skrovné chleby, z nichž za celou dobu po
bytu na ostrově požil jen polovici bochníku.
Životopisci našeho světce nezmiňují se ní slovem o tomto
hrdinském postu svého reka & také nám nic nezaznamenali ze
styku Františka s Bohem, jenž zajisté v tu dobu byl nejdůvěr
nější. Světec o svém životě na ostrůvku žádnému ze svých bratří
ani nejdůvěrnějším společníkům nikdy se nezmínil a tudíž právě
ta tajuplná rouška, která zahaluje celou tu dobu života našeho
milého Patriarchy zavazuje nás, bychom se nesnažili zvědavě ji
odhrnouti a nahlédnouti v život zajisté nebeský, jejž tu trávil
tvor se Stvořitelem.
Co se týče postu shledáváme u svatých a světic Božích
věci a okolnosti v pravdě podivuhodné. Mnozí svatí trávili celé
dny a týdny, ano i leta, aniž byli požili pokrmu, tak že nám
připadá, jako by jejich tělo vůbec nebylo potřebovalo potravy.
V dějinách církevních") shledáváme množství příkladů o podob
ných tuhých postech, jež slabá lidská přirozenost mohla pod
stoupiti jen za zvláštního spolupůsobení milosti Boží. Příklad sv.
Františka a jiných. kteří přísně zachovávali čtyřicetidenní půst,
měl by zajisté býti nám všem důtklivým povzbuzením, abychom
vždy věrně zachovávali církevní posty, jež jsou bez toho tak
mírné, že při dobré vůli může je každý snadno zachovávati.
V naznačenou dobu přijel rybář opět k ostrůvku a dopravil
Františka na pevninu. Cestou, jak se vypravuje, vznikla na jezeře
bouře, která hrozila překotiti lodičku, než světec znamením sv.
kříže utišil bouři, načež se bez pohromy dostali na břeh. Ač
') Ač nemáme jiných než pozdějších zpráv o tomto postu svatého
Františka, přece jest jisto, že dlel nějaký čas na tomto ostrůvku. Viz
I. Celan. str. 102.; Legenda major str. 87.
') S. Gregor. Naz. Carm. 47. - Theodoret. Rel. Histor. cap. 26.

304
František uložil převozníkovi pomlčeti o tom, čeho byl svědkem,
přece ten, přesvědčiv se o jeho svatosti, cítil se zavázána ve
svém svědomí, rozhlásití všechno, by se tím rozmnožila čest
a sláva Boží a poznána byla svatost Františkova. Jedva se otom
lidé dověděli. již kde kdo se hrnul na ostrůvek, aby vidělmisto,
kde František tak dlouhou dobu se postil. Bůh pak, chtěje po
ctiti svého služebníka, oslavil řečené místo mnohými zázraky.
Mnozí došli předešlého zdravi, pijice z pramene na ostrůvku,
z něhož František ukájel svou žízeň. Pustý ostrůvek během času
se počal zalidňovati, až se proměnil v malé městečko. Později
byl tam vystavěn klášter i kostelík ke cti sv. Františka.')

Poslední dny sv. téliodne trávil František v Celle u Kor
tony mezi svými bratřími. Prodlenim té doby zařídil to i ono
v skrovném obydlí, poučuje bratry, jak by nejlépe žili nejen pro
sebe, ale i pro jiné, k jichž záchraně jsou od Boha povoláni.
Rozloučiv se pak po Velikonocích s nimi, ubíral se směrem
severovýchodním, doprovázen toliko jednim soudruhem. Brzo do
spěli do města zvaného Citta di Castello, ležícího východně od
města Arezzo nedaleko řeky Tibery.
Jako v jiných městech tak i tam přijalo obyvatelstvo hor
livé missionáře s jásotem & vykázalo jim domek k delšímu po
bytu. Lid přesvědčil se záhy. že hostí ve svých zdech muže sva
tého a proto přicházeli k Františkovi mnozí, prosice za radu
a pomoc v různých potřebách. Kteréhosi dne přivedlo k němu
několik lidí ženu, jež byla posedlá zlým duchem. Pohled na ní
byl hrozný. Rysy jejiho obličeje byly zkřivcny, skřípala zuby
a z úst ozývaly se jí bolestné skreky. Lidé cíticc soustrast s ne
bohou, prosili světce, by se nad ní modlil. Přesvědčiv se, že. žena
jest v moci ďábla, vyhověl František bez meškáni tomu přání.
Pokleknuv ve své komůrce, počal se za ubohou obě! ďábelské
zloby vroucně modliti. Na to vyšel k ubohé ženě, jež spatřivši
jej otřásla se na celém těle, potom vrhla se na zem a počala se
hrozně svíjeti a křičeli. Než chování ženino nepomátlo světce.
Osloviv ji jménem, pravil: „Nečistý duchu, moci svaté poslu
šnosti ti poroučím, opust tuto ženu a netrap ji vice“. Hned po
těch slovech se žena upokojila, zlý duch ji opustil, aniž jí byl
nějakým způsobem uškodil.")
') Fioretti di S. Francesco str. 23. násled.: Wadding 1. c. a. 121—1.

') !. Celan. str. 114. Srovnej: Legenda major str. 134.
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Veliký zázrak ten získal Františkovi & jeho společníku srdce
všech obyvatelů města. Mnozí, kteří až potud vedli život hříšný
a nepočestný, polepšili se. jiní pak se odhodlali vésti chudičký
& kající život jako František. Mnohé z nich přijal světec do
svého řádu. zvláště dlužno se zmíniti o jednom z obrácenců,
jenž se jmenoval Jan Parens.
Muž ten byl na slovovzatým právníkem a v době našeho vy
pravování soudcem v Cittá di Castello. Pocházel z Carmignano
blíže Pistoje, severně od města Florencie.
Jan Parens díval se z okna svého bytu i spatřil, jak v sou
sedstvi jeho domu pasák jakýsi se namáhá vehnati vepře do
chléva, ale jak vepři přes všechno namáhání, kleni & křik pa
sáka stále se rozutikávali. Divadlo to Jana nesmírně bavilo.
Hlasité se směje nezdaru pasákově, dychtivě čekal, kdy se mu
konečně povede zvítězili nad tvrdohlavosti vepřů. Než smích po
dráždil pasáka tak, že konečné, chtěje se posměváčkovi vymstíti,

zvolal na spurné stádo: „Teď již proklatá zvířata poslechněte
a jděte do chléva, tak jako jednou půjdou všichni právníci
do pekla.“ A hle na ta slova stádo se dalo zcela pokojné ve
hnati do chléva, ovšem k největší radosti zlostného pasáka.
Těch slov, prostým pasákem ve hněvu maně pronešených
"použil Bůh k obrácení Janovu. Neboť uslyšev řeč pasákovu, hlu
boce se nad ní zamyslil. Čím déle přemýšlel o významu slov,
tím více přicházel k náhledu, že úřad jeho jest pro spasení duše
nad míru nebezpečný. Uznával, jaká zodpovědnost spočívá na
jeho bedrách, jako i na bedrách jiných, kteří zastávají podobné
úřady. V srdci jeho počal znenáhla uzrávatí úmysl, vzdáti se vý
nosného sice, ale nebezpečného úřadu a žití v soukromí ze
svých kapitálů, jichž si byl prodlením času nastřádal.
V tu dobu řízením Božím přišel do města František. Jan
slýše jej kázati cítil se pohnuta následovati jej v jeho chudobě
a sebezapirání, poněvadž jeho život takový zdál se mu nejjistější
cestou k spasení. Po kratičkém přemýšlení odebral se tedy
k Františkovi prose ho za přijetí do řádu zároveň s dospělým
synem, jenž se odhodlal následovati příkladu otcova. Oběma pak
dostalo se přijetí velmi laskavého. ')

Wonka

XXIVgen. str. 210násled.Srovnej: Wadding1.c. a.

1211. n. XX. násl. — Týž kronikář udává ovšem mylně prijeti janovo ve

Florencii. jan Parens žil ctnostné a svaté v řádu, takže po smrti svatého
Patriarchy roku 1227. byl ustanoven prvním řádovým generalem, spra—
vuje úřad ten až do roku 1233. Srovnej: Chroníca XXIV general. str.
210—215.
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Způsob tohoto obrácení uvádí nám na mysl důležitou
pravdu písma svatého „vítr věje. kde chce," že totiž Bůh připo
juje někdy svou milost k tomu, co se podle náhledu zdá opovr
ženým & nízkým. Buďme tudiž vždy toho dbali, bychom nepro
pásli milost nám propůjčenou. Neboť třeba se nám zdá na po
čátku sebe nepatrnější, sebe menší, přece může míti znamenitý
účinek, jestliže člověk s ní spolupůsobí. Podceňovati takovou
milost, zanedbávati ji, nebo jí dokonce opovrhovati jest velikou
ztrátou a zároveň vydává nás v nebezpečí ztratiti mnohem více.
Mějme se tedy bedlivě na pozoru, by i nám nebylo řečeno, co
řekl pán nedbalémua lenivému služebníku, jenž nepoužil svěřené
sobě hřivny: I,Vezmětež tedy od něho hřivnu a dejte tomu, jenž
má deset hřiven: nebo každému majícímu bude dáno a bude hojně
míti, tomu pak. který nemá, bude odňato i to, co se zdá míti“.')
Vzdávaje Bohu díky za prokázaná dobrodiní, opustil Fran
tišek po několika dnech Citta di Castello. Překročiv skalnaté
hřbety nebetyčných Apennin, vkročil do údolí u řeky Marecchia
blíže se k Montefeltro.“) Kráčeje se svým společníkem podle vý
stavného hradu toho místa, zaslechl zvuky trub & bubnů i veliký
hlahol a jásot. Na otázku jaká to slavnost na hradě, odvětil mu
venkovan, s nímž se setkali, že na hradě pasován jest právě
mladý hrabě z Montefeltro za rytíře a tudíž že jest tam velko
lepý kvas. „Tak“, zvolal vesele František, „tu! i my se musíme
slavnosti súčastniti. Bratře Lve, vzhůru do zámku, snad se nám
tam podaří nějakého muže na duchovního rytíře pasovati“.
To řka, ubíral se rychlým krokem k hradu. Most byl spuštěn
a vrátný vida dva cizi příchozí pustil je do hradu, ač vrtěl nad
tím hlavou, že k hlučným hodům přicházejí řeholníci, což se přec
dle náhledů jeho neslušelo. Na dvoře & v síních zámeckých se
panstvo jen jen hemžilo, tak že naším příchozím se z toho ryku
& nádhery až hlava točila. Nikdo si jich nevšimal, až teprve
když František vystoupil na povýšené místo & vybídl shromáž
děné panstvo, by mu dopřálo sluchu, že má k nim důležité
věci mluviti. Tu všichni umlkli a hrnuli se k němu, domnívajíce
se, že přichází s důležitým poselstvím.
Za předmět řeči své vyvolil si František známé italské při
sloví: „Tanto ě il bene, ch'io aspetto, ch'ogni pena m'ě diletto“.
') Luk. 19, 24. násled.
') Za naší doby shledává se tam město 8. Leo nedaleko města
Macerata, asi 2 hodiny na jih od S. Marino. Srovnej: Compendio sto
rico del sacro- monte della Verna. Firenze 1884, str. 9.
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— „Takové jest dobro, jež očekávám. že pro ně každé namá
hání jest mi rozkoši“. Slova la znázorňují nám celý jeho dvševní
stav, zjevují nám všechny jeho tužby. snahy a přání. Hlavní dů
kazy pro pravdivost průpovědi čerpal jednak z listů sv. apoštola
Pavla,') jenž vyznal, že utrpení tohoto času nejsou rovna bu
doucí slávě. kteráž se zjeví na nás, jednak ze života sv. apoštolů
a mučeníků, kteří se radovali. že mohli trpěti pro jméno Ježíše
Krista. pro něž jim všechna utrpení, křivdy, pronásledování, ža
láře, útrapy. muka, ano i nejukrutnější smrt byly pravou roz
koší. Uvedené důkazy byly tak pádnými a celá řeč. ač prostá,
přece tak jadrná, že nikdo z přítomných rytířů se neodvážil pře
rušovati řečníka. Všichni přijímali jeho slova, jako slova nebe
ského posla.
Zvláště jeden z přítomných hrabě Orlando de Chiusi di Ca
sentino cítil se řeči neohroženého kazatele tak dojat, že po kázání
vyhledal Františka a pravil k němu: „Otce, již dlouho jest mým
vřelým přáním pohovořiti s tebou o věcech spasení; pojďme
prosím stranou, a tam nerušeně spolu pohovořme“. Než světec.
s jehož apoštolskou horlivostí byla vždy sdružena opatrnost
a pravá uhlazenost v jednání. odvětil laskavě: „Příteli, víš co
bude nejlépe? Když se nyní odebéřeš znovu mezi hodovníky. jak
to slušnost a zdvořilost vyhledává a po kvase dostav se do pod—
hradí, tam mne nálezneš“.
Orlandovi byla tehdáž hostina neobyčejně dlouhou. Netr
pělivě očekával, až bude moci odejíti, aniž by urazil svého hosti
tele. Při tom nezapomněl na oba bratry, staraje se o to, by ijim
se dostalo něco k jídlu. Ovšem byla to zbytečná starost, neboť
František a bratr Lev vyžebrali si několik skyv chleba a zbytků
od jídla, jichž měli k zahnáni hladu potřebí a netoužili po vy
braných pokrmech, jimiž na hradě Montefeltro stoly byly obtí
ženy. Večer konečně nadešla pro Orlanda toužebně očekávaná
chvíle. Rychle spěchal do podhradí, kde jej František očekával.
Usednuvše stranou. počali horlivě rozmlouvati o blahu nad
zemském a prostředcích, jimiž ho možno dojíti. Dlouho takto
hovořili spolu jako přítel s přítelem, až konečně Orlando loučc
se s Františkem, pravil k němu: „Mileny Otče! Mám na statcích
svých pustou horu, kterou nazýváme Verna nebo též Alverna,
jež jak myslím by se dobře hodila pro tebe a tvé syny. Chceš-li,
pojď, prohledni si ji a bude-li se ti libiti, s radostí ti ji daruji
z vděčnosti za tvou laskavost a spasitelné pokyny, za něž se ti
') Řím. 3, 18.
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nemohu nikdy odsloužiti'. — „S radostí, milý paneapříteli, při
jímám tvůj dar, než nyní mi nemožno déle se zdržovati, neboť
se chci súčastniti řádové kapitoly, kterou slaviti budeme letos
o svatodušnich svátcích. Ale hned jak dospěji do Portiunkule.
pošlu tam dva ze svých bratří. by si horu prohlédli a chatrě
tam zbudovali. Vrátím-li se z vůle Boží ze své missijni cesty,
kterou minim podniknouti do Marokka, pak na cestě zpáteční
zastavim se na Alverně, bych si ji prohlédl“. Po těch slovech
rozloučily se ty dvě duše, jež se prodlením několika hodin dů
věrně sblížily.')

ame—
Kapitola dvacátá sedmá.

ZA PALMOU MUČENICTVÍ DO MAROKKA.
1213-1215.
oněvadž blížil se čas k slavení řádové kapitoly, nemohl
František pomýšleti na pokračování cesty k severu, nýbrž
z údolí Marecchia obrátil své kroky k jihu podél nejnižších
svahů pohoří apenninského. Věda, že mu nezbývá již mnoho času,
nezdržoval se cestou a tak došel právě v čas do portiunkulového
zátiší.

.

Vida, jak oba jím založené rády jsou v milém a utěšeném
rozkvětu, ihned po kapitole. ustanoviv opět jednoho z nejspole
hlivějšich bratří svým zástupcem v čas nepřítomnosti, vydal se
s několika svými syny na cestu.“) Ač byl ustavičnými apoštolskými
,) Fioretti str. 190. násled. Srovnej: Waddingl. c. a. 1213.n. XXlX
násled. — Ač nemáme pro událost svrchu řečenou závažných svědků,
přece nelze pochybovali, že jádro vypravování spočívá na pravdě, třeba
i okolnosti, za kterých se darování hory stalo, byly podány způsobem
legendárním. Srovnej: Speculum perfectionis předml. str. LXXVII.
pozn. 2.
') I. Celan. str. 94. Srovnej: Legenda major str. 99. Mezi spole
čníkysv. Patriarchy na té cestě jmenovati dlužno bratra Bernarda z Quin
tavalle. (Srovnej: Chroníca XXIV general. Str. 38. — Co se týče času,
kdy se vydali na cestu. dí Tomáš 2 Celano, že to bylo cza nedlouho
po nezdařené výpravě na Východ). Tudíž pravdě nejpodobnějším jest
datum, jehož i já jsem se přidržel, že to bylo po svatodušní kapitole
r. 1213. Srovnej: L'Oriente Seraíico ]. c. str. 335.
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cestami, jež konal na větším díle pěšky, velice zemdlen, přece si
nedopřál odpočinku, nýbrž chvátal, aby se co možná nejdříve
dostal ke kýženému cíli. Zdálo se mu totiž, jakoby z protějších
břehů středozemního moře volal kdosi na něj jako na sv. Pavla,
když byl v Troaděz') „Přijď také k nám!“ Proto spěchaje za
touhou svého srdce, za palmou mučenictví, nejednou tak se za
pomněl, že běžel ůprkem, daleko zůstavuje za sebou své spole
čníky, kteří mu ani nemohli stačiti.“)
O cestě sv. Františka do Marokka zachovalo se nám pohříchu
pramálo zpráv, tak že ani určitě nevíme, jakým Způsobem konal
světec řečenou missijni výpravu, zda-li po suché zemi, jak dí
někteří řadoví dějepiscif') či po moři. Ovšem pravdě nejpodobnějším
se zdá, že František, jenž tak mocnou touhou plál, již již hlásati
nevěřicim evangelium, zvolil si cestu nejkratší, tudiž po moři do
Španěl a přes úžinu ceutskou do Afriky. Jak za to máme, vstoupil
na loď v některém větším přístavě západního pobřeží poloostrova
italského, nejspíše v Pise.*)
Tentokráte minula plavba docela šťastně, tak že již ke konci
léta roku 1213. stanuli naši missionáři s Františkem v čele na
půdě španělské. Vida, že se přiblížil k toužebnému cíli, vroucně
děkoval světec Bohu, že jej a jeho soudruhy chránil ode všeho
nebezpečí na širém moři, prose jej zároveň o zdar & požehnání
při dalších podnicích apoštolských. Sotva že si poněkud odpočinul,
vydal se s bratrem Bernardem z Quintavalle na další cestu, na
řídiv ostatním průvodcům, by vždy dva a dva se rozešli na jinou
stranu a jak jim bude možno, pracovali.
Nikde téměř se nezastavujice, spěchali oba horliví missionáři
takřka na perutích větru dále k jihu, toužíce co možná nejdříve
dojíti do držav maurských v jižním Španělsku. Počátkem podzimku
přišli do městečka San Telonio, jež leží mezi Barcelonou a Gironou.
Jak nám stary kronikář vypravuje, byl na cestě té trápen Bernard
velikým hladem :: nemaje čím by htad zahnal, vstoupil do vinice,
jež se vedle cesty prostírala a utrhl si několik hroznů. Než se
zlou se potázal. Vinice náležela hospodáři, jenž velmi nemilosrdně
trestal každého, kdo bez dovolení opovážil se utrhnouti i jediný
hrozen vína. Tak i tenkráte, zpozorovav čin neznámého řeholníka,
') Skutkové apoštolští 16, 9.
") I. Celan. [. c. Srovnej: Legenda major !. c.
') Na př. Waddíng (I.. c. a. 1213. n. VI. násled.) a po něm jiní
jako nejnověji opět P. Christen !. c. str. 137. násled.
') AA. SS. Commentarius n. 299 násled.; Le Monier !. c. str.215.

310

hrubě se na něj osopil a v náhradu za škodu svrchní roucho
s něho svlekl.
Marné byly prosby a omluvy Bernardovy, že měl hlad, vinař
nechtěl o vrácení habitu ani slyšeti. Teprve když přiběhl Fran
tišek, jenž o věci neměl tušení a sám poprosil hospodáře, by
bratru jeho laskavě odpustil a roucho vrátil, bez něhož by ne
mohl dále jíti, obdržel Bernard habit. V náhradu za vytrpěnou
úzkost nabídnul mu hospodář utržené hrozny, ano pozval oba,
vida že mají hlad, k sobě. Nabídka ta přišla jak Františkovi, tak
Bernardovi velice vhod a proto vzdávajíce hospodáři diky za jeho
dobrotivost, přijali jeho pohostinství. A učinili dobře, jak se hned
druhého dne ukázalo.
Ustavičným namaháním a cestami cítil se František již ně
kolik dní velice sesláblým a ve všech údech svých cítil neobyčejnou
malátnost, tak že byl nucen použiti pohostinství dobrého vinaře
na delší čas, nežli měl původně v úmyslu. Z počátku domníval
sc on i jeho soudruh, že malátnost nebude míti zlých následků,
ale ukázalo se, že se zmýlili. František upadl v nemoc velmi
nebezpečnou, mnohem horší, než-li byla choroba za minulé zimy.
Bylo v pravdě řízením Božím, že nalezl přístřeší laskavého pána;
nebot poznav zevrubněji své hosty, velice si je zamiloval a 0 ne
mocného Františka pečoval jako o svého syna. Ihned povolal
dovedného lékaře, jenž prohlásil, že nemoc není sice o sobě
těžká, ale při sesláblosti nemocného přece nebezpečná a tudíž
že třeba pečlivého ošetřování. Toho se též Františkovi dostalo
jak od starostlivého společníka, tak i od majitele vinice, kteří
takořka o závod se snažili, vyrvati nemocného smrti.
Mnoho dní upoután byl světec k lůžku tona mezi životem
a smrtí. Konečně podle vůle Boží počal se jeho stav lepšiti,
a byla naděje na uzdravení.
V čas nemoci své zmítán byl František různými myšlenkami.
Uvažovalo nevyzpytatelné moudroti a prozřetelnosti Boží, jež
mu různým způsobem dává na jevo svou vůli. Poznával, že Bůh
ani této cesty jeho do Marokka neschvalujea že mu ve své mou
drosti ustanovil zcela jiné působiště, kde by pracoval na spasení
nesmrtelných duší. Cítil se sice při této myšlence velice zamoucen
asklíčen, že mu není dopřáno získati si koruny mučenictvi, než jako
vždy tak i nyní sklonil pokorně hlavu uznávaje se za příliš nehodného
veliké milosti, prolití za Krista krev a obětovati život za sv. víru.')
') Legenda major str. 99. Srovnej: [. Celan. str. 94.: Chronica
XXIV general. str. 190; Paníilo 1. c. str. 338., (Miracula S.Francisci)
& Thoma de Celano n. 34.
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Uplynulo několik neděl, než-li se cítil tak zdráv a silen,
aby se mohl s Bernardem vydali na cestu. Poděkovavše se do
brému hostiteli velmi srdečně za jeho laskavost, opustili tu kra
jinu. Ovšem na cestu do Marokka již nevstoupili, než přece po
bývajlce ve Španělsku, nemohli opomenouti navštívili slavnou
svatyni sv. apoštola Jakuba v Compostellea proto vydali se přímo
k tomu památnému poutnímu místu, kam již tehdá spěchalo
mnoho věřících k uctění památky velikého apoštola Páně. ')
To jsou zprávy, jež se nám dochovaly o cestě sv. Patri
archy do Marroka; více zpráv, nehledě k nezaručeným místním
tradicím, nemáme. Letopisec řádu Wadding, zmiňuje se sice 0 za
ložení několika klášterů ve Španělsku jako na př. v Burgos, Lo
grone, Viktoria, Compostella, Avila, Madrid, Hunta, Barcelona,
Perpignano a j.,“) jakož i podává různě dosti zajímavé črty zcest
sv. Patriarchy po Španělsku a Portugalsku,“) než zprávy ty jsou
nezaručeny, ba nemají ani pravděpodobnosti, uvážíme-li jen kra
tinkou poměrně dobu, po kterou se zdržel František ve Španělsku.
Založení jmenovaných klášterů dlužno tudíž klásti k době po
zdější. Že staří životopiscové sv. Patriarchy zůstavili nám o této
zajisté dosti zajímavé cestě zprávy jen kusé a povrchní, nemůže
býti s podivenlm, jelikož vůbec o všech cestách,' jež vykonal
světec mimo Italii se zmiňují co možná nejstručněji. Než stručnost
zpráv jejich nemůže býti příčinou, bychom výsledky řečených cest
podceňovali.
Zanechav bratra Bernarda k obsluze malomocných ve Špa
nělsku,') vydal se František po vykonané pouti v Compostelle na
zpáteční cestu do Italie přes Pyreneje a jižní Francii. Nezdá se
však, že by se byl na cestě zastavil v Languedoku, kde právě
v tu dobu počal sv. Dominik rozvíjeti apoštolskou činnost, nýbrž
bral se přes Perpignano do Montpellieru. Kázaje v tom městě
v jakémsi špitále předpověděl, že dům ten bude jednou proměněn
'v klášter jeho řádu, kteréžto předpovědění také se vyplnilo.“)
Z Montpellieru kráčel do Lunelu, kdež byl od jakéhosi šlechtice
') Chronica XXIV general. str. 9. a 38; (Miracula S. Francisci)
a Thoma de Celano n. 34. - Na té cestě ukázal Bůh svou dobrotu
k Františkovi tím, že mu uštědřil ptáka, po němž toužil k vůli zotavení.
') Wadding I. c. a. 1214. n. I. násled.
') Koho by ona nezaručená vypravování zajímala, nalezne je mimo
letopisy Waddingovy i v nejnovějším životopisu sv. Františka vydaném
od P. Christena. Viz kap. 10. str. 132. násled.
') Chronica XXIV general. str. 38.
') L. c. str. 9. Srovnej: Wadding I. c. a. 1214. n. XXXIII.
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téhož jména přijat velmi laskavě. Z uznalosti za to žehnal svému
hostiteli a domu jeho a působivost toho požehnání se časem
ukázala. Neboť vnuk téhož šlechtice, bl. Gerard, o pět let později
přijal roucho sv. Františka, a v řádě zbožnou smrti dokonal běh
života. ')
Z Lunelu směřoval světec přes Avignon, kdež se zdržel ně
kolik dní, do Gapu. Na cestě mezi městečkem Chateau-neuf
a Orgonem přišel k říčce velmi hluboké a dravé. Na přebrodění
nebylo ani pomyšlení. František a jeho společník přijatý nedlouho
před tím do řádu byli na rozpacích, jak se dostanou na druhý
břeh, neboť po loďce nebo prámu nebylo v těch místech ani
stopy. Tu však po dlouhém čekání vysvobodil je z nesnází jinoch
jakýsi přivádějící z Chateau-neuf dvé silných koní, obtěžkaných
balíky zboží. Ten vida missionáře v rozpacích přecházeti po břehu,
ihned se nabídl, že je převeze na druhý břeh. Rychle složil ba
líky s koní a převezl nejprve Františka a pak jeho společníka;
potom teprve se staral o převoz zboží a dopravil je šťastně na
druhý břeh. Hluboce dojat laskavostí mládencovou, děkoval Fran
tišek vřele za prokázanou službu, přeje mu, by jej Bůh v brzku
odměnilf) Tak se dostal světec bez další nehody do Gapu, kde jak
se zdá přenocoval v domě, jenž nese název „Bon Estavu“ (dobrý
nocleh),'odtud pak konal další cestu do Italie.
Zvolna kráčel od města k městu, všude kdekoliv se ktomu
naskytla příležitost, blásaje slovo Boží. Města Susa, Torino, Mon
calieri, Asti a j. byla účastna, že se mohla nějakou chvíli těšiti
z přítomnosti muže, jehož jméno v těchto krajinách nebylo ne
známo. Cesta Františkova těmi krajinami jest zvláště pamětihodna
zázrakem, o němž obšírně vypravuje Tomáš z Celano.“) .
Na své cestě! přišel František také do Alessandrie (v severní
Italii), kde jej muž jakýsi velmi zbožný přijal pohostinu. Muž ten
nebyl sice bohat, ale i z mála, jež mu Bůh propůjčil, rád a ochotně
podporoval chudé. Nemaje právě, co by lepšího Františkovi před-'
ložil byl hotov připraviti za pokrm kapouna již sedm let starého.
Dříve však se otázal, zda-li by host jeho byl s krmí tou spokojen;
a když František jej ujistil, že rád pojí, at mu předloží cokoliv,
_—')—Le Moníer !. c. str. 217.
') Chronica XXIV gener. str. 189. násled. — Bůh odměniljinocha
tim, že mu poskytl dar moudrosti, aby se oddal lebo svaté službě. Ko
nečně jinoch konaje pouť do Říma zemřel na cestě. Duše jeho ctnostmi
a dobrými skutky obohacená odebrala se zajisté do nebes k věčné
odměně.
') Celan. str. 122. násled.
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zabil hostitel kapouna a manželka jeho krmi upravila. Potom při
sedla celá rodina i s Františkem a jeho soudruhem ke stolu.
Světec svými milými & svatými řečmi bavil všechny, aniž se
nadál, že zatím strojí se smělý úklad od jednoho ze synů Beli
álových, jenž ze závisti chtěl světce u lidu připraviti o dobróu
pověst.
Nešlechelný člověk totiž přišel ke dveřím síně, ve které za
stolem seděla rodina i s našimi oběma missionáři, prose pro
lásku Boží o almužnu. František netuše nic zlého v počínání
prosebníkově, vida jeho slzy a úpěnlivě volání ihned 3 dovolením

svých hostitelů vzal kus kapouna a kus chleba'a obé pak podal
žebrákovi. Ten jakmile přijal dar, spěchal z domu. Nepožildaro
vaných mu pokrmů, poněvadž nebyl tak chudý, jakým se činil,
nýbrž usclíoval je.
Druhého dne kázal světec ve městě k shromážděným davům,
kteří slovy jeho byli zcela unešeni. Než sotva skončil, vystoupil
podvodný žebrák, jejž František předešlého dne byl obdaroval a
ukazuje na kazatele volal uštěpačné k sllromáždénému lidu:
„Ejhle, obdivujete se tomuto muži & pokládáte jej za velikého
světce! Nuže, podívejte se, na čem si tento domnělý světec po
chutnavá: tohle dal mně včerejšího dne, hoduje v domě jednoho
z přítomných posluchačů“. To řka, ukazoval lidu almužnu, kterou
dostal od Františka. Než Bůh vida, že se jedná o zlehčeni jeho
věrného služebníka, sám zakročit, aby jej obhájil a pokořil drzého
tupitele. Neboť v té chvíli kus kapouna proměnil se v rybu,
k velikému úžasu a zahanbení smělého utrhače. Lid vida kus
ryby, hlasitě odsuzoval neslydatost lhářovu, jenž jim chtěl na
mluviti, že světec mu dal kus pečeného kapouna a zatím má
v ruce obyčejnou rybu, kterou i nejchudší lidé mohou si zaopatřiti.
Tím zázrakem cítil se utrhač nejen hluboce zahanben, nýbrž
i mocně dojat. Slzy upřímné lítosti nad obmýšlenou špatnosli
vytryskly mu z očí. Veřejně vyznal svůj nekalý záměr, který Bůh
zázrakem překazil, prose shromážděné věřící, aby mu odpustili.

Zvláště pak prosil za odpuštění Františka, jehož chtěl prve
očerniti, slibuje nyní, že se upřímně polepší., Světec upřímné jej
objímaje ujištoval, že se na něj nehorší, jen aby v předsevzatém
úmyslu, polepšiti dosavádní život svůj, vytrval, což také hříšník
svatosvaté mu slíbil. V téže chvíli Bůh, jemuž se zalíbila kající
mysl muže, opět způsobil, že kus masa nabyl předešlé podoby,

tak že lid neviděl již rybu, ale kus pečeného kapouna,
tak jak
jej dal František předešlého dne almužnou.
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Co může býti horšího nad jazyk pomlouvačný a utrhačný,
jenž jest jako dvojsečný meč, před nímž nikdo není jist. Ani
svatost a nevinnost sama. Ježíš Kristus nebyl jím ušetřen. Všechen
jed vylili proti němu jeho nepřátelé, — jichž on, jsa přítelem
všech, měl zajisté nejvíce, — jen aby jej učinili před světem
opOVrženým a připravili jej o dobré jméno. At činil cokoli, nikdy
se jim nezavděčil. A co Ježíš Kristus trpěl, to zajisté podle slov
sv. apoštola Pavla jest údělem všech, kdož chtěji pobožně živi
býti v Kristu Ježíši: „že totiž protivenstvi trpěti budou“.') Či snad
by chtěl býti učedník nad mistraaslužebník nad pána svého?
Nuže, starejme se o to, aby utrhačnéapomlouvačné jazyky
vždy jen „lživé“ věci o nás mohly roztrušovati, protože „věrně
& spravedlivě žijeme v Kristu Ježiši“. Život v pravdě křesťanský,
jak to vidíme na našem sv. Františku, jest nejlepší a nejmocnější
zbraní proti pomluvám. Sv. Patriarcha František byl vždycky živ
dle slov sv. apoštola Petra: „Mějte vždy dobré svědomí, aby
vtom, v čemž vám utrhají, byli zahanbeni ti, kteří haní vaše
dobré v Kristu obcování,") a proto nikdy se nemusil bati, že
by dvojsečný meč pomluvy mohl mu kdy uškoditi. Chovejme se
tedy i my tak a neuškodí nam pomluvy, ale naopak jednou pro
spějí; neboť „v paměti věčné bude spravedlivý a pověsti zlé ne

bude se báti“.')
Dopracovav se v Alessandrii za krátkou dobu svého pobytu
výsledků nejstkvělejšíeh, ubíral se František se svým společníkem
podle řeky Pádu, chtěje dojíti do Boloně. Cestou zastavoval se
na mnohých místech. všude používaje vhodné příležitosti k hlásání
slova Božího. K—teréhosidne, když kráčeli bažinatou krajinou ne
daleko řeky Pádu, překvapila naše chodce noc. Cesta těmi kra
jinami byla za jasného dne velmi neschůdné. a nebezpečná, ježto
po jedné straně se prostiraly bažiny, na druhé straně pak byly
srázné břehy řeky Pádu & tudiž tim nebezpečnější byla za tmavé
noci. Společník sv. Pariarchy nahlížeje dobře, v jak nebezpečném
postavení se octli, pravil úzkostlivě k Františkovi: .Otče, pros
Boha, aby nás z tohoto nebezpečného místa vysvobodili“ —
„Synu můj,“ odvětil mu František zcela klidné a s důvěrou,
kterou jen víra a odevzdanost do vůle Boží může vnuknouti,
„neboj se! Bůh zajisté, bude-li se mu líbiti, nám může poskyt
nouti světla, jež zapudí tmu noční“.
'
') n. Timoth. 3, 12.
') 1. Petr, 3, 16.
') žalm 111, 7.
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A hle! Sotva dořekl důvěryplná slova ta, již znamenali, že
jsou obklopeni jasným světlem, jež ozařovalo stezku mezi baži
nami, kdežto vše ostatní vůkol nich bylo zahaleno v nejčirejší
tmu. Tak se stalo, že zcela šťastně a bez pohromy dospěli na
místo, kde měli přenocovati. Vidouce se v bezpečnosti, vzdávali
nejvroucnější, díky milostívému Bohu, jenž s tak mateřskou pe
člivostí nad nimi bděl.')
Došed do Boloně, potěšil se světec vidu, že tam bratři
jeho zdárně působí. S radosti vyhověl jejich přání a zdržel se
u nich déle, než-li měl původně v úmyslu, vzdělávaje je svým
vznešeným příkladem a spasitelnými naučenimi. Boloňa tento
kráte byla tak šťastná, že poprve viděla a slyšela svatého za—
kladatele řádu, jehož syny si takovou měrou zamilovala. V celých
davech hrnuli se věřící do kostela, kde světec mluvíval k shro
mážděnému lidu.

I v Boloni jako prve v jiných městech získal si pokorný
a chudičký Františeksrdce všech posluchačů, kteří jeho ohni
vými slovy se cítili takořka unešenými. Kázání jeho nebyla zpra
vidla obsáhlá; krátkými slovy pověděl tolik, co by jiný daleko
sáhlými a učenými řečmi stěží dovedl pověděti. Při tom ne
vázal se na na určitý pořad a spojení ve svých řečech, řídě se
jen tím, co jeho serafinským žárem k Bohu zanícené srdce v ústa
kladlo. Jeho celé vystoupení a chování doplňovalo ohnivě sice
ale stručně pronesené pravdyf)

Mezi posluchači byl jakýsi lékař, jenž jsa sám mužem ve
lice učeným a znamenitým řečníkem, vyjádřil se o dojmu, jejž
na něj učinila kázání sv. Patriarchý, takto: „Jest mi věru 5 po
divenim a nemohu si vysvětliti, co jest příčinou toho, že ačkoliv
kázání jiných si pamatuji téměř doslova, z kázání Františkových,
jež se mi velice líbí pro svou hlubokost myšlenek, velice málo
si dovedu zapamatovali; a i to málo, co mi z jeho kázánl v pa
měti uvázne, později nezdá se mi již býti tim, co jsem dříve
z úst jeho slyšel“.=)
.) Legenda major kap. V. str. 55. násled. Srovnej : Wadding [. &.
a. 1213. n. LVII.
'
') II. Celan. str. 160. násled.
') Il. Celan. str. 162. — Týž úkaz sledovali lze i při jiných svět

cích na př. při sv. Antonínu Paduánském. Víme, jak nadšeným a vý
mluvným byl řečníkem a přece jeho řeči, jež se nám zachovaly, zdají
se nám nyni jako bez života, neboť ústa, jež jim pravého života dodá.
vala, dávno již oněměla.
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Neradi a jen s bolestí propouštěli Boloňští Františka, kte
rého po krátkém pobytu v městě upřímně si zamilovali. [ vy
žádali si od něho slib, že, jak se mu příležitost naskytne, opět
zavítá do jejich města. Povzbudiv je ještě, by kráčeli vždy po
stezkách přikázání Božích, ubíral se František směrem jihový
chodním až přišel do města Imoly. Chtěje v tom městě kázati
odebral se k tamnímu biskupovi, prose jej za dovolení k tomu;
neboť jeho zvykem bylo, kdykoliv měl v úmyslu tu či onde ká—
zati, že si vždy vyžádal k tomu svolení buď od duchovního
správce v osadě nebo po případě i od samého biskupa.
Než tenkráte odbyl jej biskup: „Bratře, dostačím svým vě
řícím sám a nepotřebuji tvé pomoci. Odejdi s Pánem Bohem a
kaž v jiném městě, zde není tebe potřebi“. Neříkaje ani slova,
odcházel František pokorně z biskupského paláce, než po ně
které chvíli vrátil se tam zase. „Co chceš zase? Proč mne ob
těžuješ?“, osopil se již na něj biskup, „vždyť jsem ti určitě řekl,
že ti nedovolují kázati ve své diecesi“. „Pane můj“, odvětil mu
pokorně světec, „vyžene-li otec svého syna dveřmi, vrátí se syn
oknem nebo jiným vchodem domů.“ — Takovou pokorou byl
biskup přemožen, tak že srdečně objal Františka, dovoluje mu
zároven, aby jak on, tak i jeho bratři vždy, kdykoliv by chtěli,
kázali v celé jeho diecesi. ')

Pokora překonává všechny obtíže a domáhá se nejstkvě
lejších výsledků. Kdybychom i my byli opravdu pokorni jako
František, všechny naše práce byly by požehnanějši a Bohu mi
lejší i také vyhnuli bychom se mnohým mrzutostem a sklama—
ním. Jen více pokory a budova naší dokonalosti bude pevnější.
Čím více se blížil František k svému zátiší v Portiunkulí,
tím větších projevů úcty, lásky a vděčnosti se mu od lidí do
stávalo. Jeho cesta po střední Italii z Imoly do Assisi podobala
se vítěznému průvodu, nebot bratři, jakmile se dověděli, že se
jejich milovaný otec vrací z cesty, hrnuli se k němu se všech
stran, pozdravujíce jej a doprovázejíce ke kapitole. Také lid se
připojoval k plesajícím bratřím, velebě veřejně den, kdy světec
spatřil světlo světa a darován byl zemi. Nejhůře se vedlo Fran
tiškovi v Kortoně, tak se alespoň vypravuje.“) Když tam přišel
a podle obyčeje promluvil k shromážděným zástupům, a pak se
') II. Celan. str. 212. Srovnej: Legenda major str. 64.
') Wadding 1. c. a 1215. n. III.
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chtěl odebrati ku svým bratřím do zátiší v Celle, nalezl brány
města zavřené a u nich stráž, jež mu vyřizovala, že má od
správy města přísně poručeno, aby nepustila ho z města. Ač
podobné jednání překvapilo světce, přece poslechl &teprv třetího
dne povedlo se mu pohnouti Kortenské, aby jej propustili, ovšem
neradi. Veliké množství lidí doprovázelo jej až do Celly, kde po
meškal nekolik dní k největší radosti tamních bratří.
Konečně blížil se zvolna k svému milému kostelíčku porti
unkulovému, s nímž se již po dvakráte byl rozloučil v tě na
ději, že u Saracenů dojde palmy mučenické. Po druhé se viděl
zklamána ve své naději; nicméně, ač se mu nepovedlo vykonati
co si uminil, mohl s uspokojenim pohlížeti na výsledky svých
prací, na mnohé obtíže, strasti a oběti, jež Bohu věnoval na ob
tižné_a nebezpečné cestě a jež měly u Boha cenu mučenictví.

V Portiunkuli byl přijat s největší radostí. Počet bratři
tamních za doby jeho nepřítomnosti se více než zdvojnásobil
a nad to čekalo tam mnoho zbožných a vzdělaných mužů, kteří
si přáli, aby byli od něho přijati do řádu. ') Mezi nimi byl Tomáš
z Celano, jeho zdárný žák a důstojný životopisec, & Petr Katha
nii, doktor práv a kanovník při chrámu svatého Rufina v Assisi,
o němž jsme již svrchu stručně se zmínili a ještě více uslyšíme
později.

František přijal muže ty s největší ochotou a zároveň ucti
vostí, maje na zřeteli jejich vznešené postavení a hluboké vědo
mosti. Každému z nich, jak podotýká sám Tomáš 2 Celano, pro
kazoval poctu, jaká mu náležela.“) Z této poznamky na slovo
vzatého životopisce jest patrno, jak František při své hluboké
pokoře dovedl přizpůsobovati se vznešenosti ducha & učenosti,
což později obšírněji odůvodnime; mimo to ze života jeho jest
patrno, že jeho pravá a ryzí ctnost nikdy neměla zalíbení vhru
bosti nebo nevědomosti, chybách, jež nikterak nelze zaměňovati
s evangelickou prostotou.
Kromě toho tak znamenitého přírůstku řádu čekala svatého
Patriarchu v Assisi jiná útěcha. Otcové Benediktini na hoře Su
basio, jimž mnohými diky zavázán jest serafinsky' řád, nabídli
Františkovi poustevnu asi tři čtvrti hodiny cesty ležící od Assisi,
') I. Celan. str. 94. násled.
') I. Celan. str. 96.
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která se všeobecně nazývala „Carceri“. t. j. Žaláře.') Malebná
poustevna ta zavěšena jest jako vosí hnízdo na svahu hory Su
basio. zakryta jsouc krásným, zeleným dubovým lesem.“)
Rečené místo se svými celami. vlastně jeskyněmi ve skále
vytesanými, odkudž také jméno jeho ,carceri“, bylo již “dávno
předmětem přání sv. Patriarchy a proto s největší radostía vdě
čností přijal velikomyslný dar od laskavých synů sv. Benedikta.
Tam také od doby darování, kdykoliv mu čas dovoloval, často
přicházel, aby, jak praví starší kronikář, zcela v modlitbu a roz
jímání pohroužen, ssál jako pilná včelka bohatou šťávu z nebe
ských květin a tvořil drahocenný med. jejž pak ve svých kázá—
ních podával duším po Bohu v pravdě toužícímč')

Zasmušilé jeskyně „Carceri“ vydávají až podnes svědectví“
o přítomnosti sv. Patriarchy a jeho vroucích modlitbách, jež
v těch skalnatých kobkách jako vonné kadidlo k nebi se vzná
šely. Již po šest stoleti docházejí k posvátnému místu poutníci,
aby tam spatřili a uctili památky, jež po sv. Františku a jeho
synech tam se zachovaly. Můžeme tam spatřiti místo, kde oby
čejně světec se modlíval, jeho komůrku, kámen, na němž spával,
pramen, jenžkvroucí modlitbě jeho ze skály tam vyprýštěl. Dále
možno tam spatřiti staleté duby. na jejichž větvích usedali ptáci
a poslouchali světce k nim řečnicího. Jsou tam také jeskyně,
které někteří ze synů sv. Patriarchy jako praví kajícníci pří
tomností svou posvětili. Konečně spatřiti tam lze potok a pro
past, o nichž nám tradice. ovšem ne dosti zaručená, vypra
vuje toto:

S hory Subasio s velikým hřmotem vrhal se do údolí dravý
potok, jenž svým lomozem vyrušoval z modliteb bratry tam pře
bývající a častěji také způsoboval v okolí veliké škody. Avšak
František znamením sv. křížearozkazem utišil divokou bystřinu,
jež od té chvíle pak tiše a bez škody stékala do nížiny. Mimo
to vedle poustevny spatřuje se propast velice hluboká a téměř
suchá. Propast tu ukázal prý světec kteréhosi dne svým synům
') V staré vlaštině (Careerb znamená též poušť a rovná se tudíž
slovu cdesertos. Viz speculum perfectionis str. 21. poznámka 1.
') Před šesti sty lety byla celá ta částka hory porostlá lesem, než
příčinou válek a pustošení zbývá nyní les jen v nejbližším okolí klá
štera.
') Analecta franciscana tom-I. str. 376 násled. Srovnej: P. Ausserer
(Pilger-Fůhrer nach Romi) (Mainz 1873) str. 30. násled.
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a pravil k nim duchem prorockým: „Az uvidíte, že voda potoka
poteče do této propasti, připravte se, nebot bude to znamením.
že na Italii přikvapí veliké neštěstí'.')

') Nechat proroctví to spočívá na pravdě čili nic. jisto jest, že
roku 1859. v den před vpádem Píemonťanů a zabráním Říma Viktorem
Emanuelem voda odtekla do řečené propasti.

Hrubé ohyby tiskové:
Strana 16, řádka 18 shora
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) 25, » 22 »
. nazival
2 )
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