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Prvý diel.

Život sv. Angely Merici 

a založenie Spoločnosti sv. Uršule.

(1474—1540.)





I. KAPITOLA.

Detský vek svätej Angely Merici.
Rodina Merici. — Meno svätice. — Jej rodičia. — Detská 
nábožnosť. — Jej sestra. — Kajúce skutky. — Prvé sväté 

prijímanie.

Svätica, ktorej život chceme opísať, bola dcérou 
Talianska. Táto krajina bola už za doby pohanskej bo
hatá na veľkých mužov a šľachetné ženy a neprestala 
ani za kresťanstva byť ich otčinou; dala Cirkvi veľké 
množstvo svätých a svätíc.

Na juhozápadnom pobreží jazera Garda leží mesto 
Desenzano, rodisko svätej Angely. Poloha tohto ma
lého mesta je pôvabná. Na juhu v priezračnej vode 
jazera Garda odzrkadľuje sa najkrajšia čiastka Lom- 
bardie, na severe končiny Rédskych Álp tvoria veľ
kolepé vrchoviny, sú takmer hraničnou čiarou medzi 
severom a juhom. V stredoveku malo Desenzano väčší 
význam ako dnes. Dejiny tohto mesta zasahujú až do 
dôb starých Rimanov. V XV. storočí patrilo Benát
skej republike.

V tomto meste, na statkoch od svojich predkov 
zdedených, žila rodina Merici. Keďže ich statok sia
hal až do Brescie, preto jej otec i tam mal občianske 
právo. Ján Merici, otec Angelin, vzal si za ženu dcéru 
váženej rodiny Biankosi zo Salo. Neskoršie táto ro
dina stala sa známejšou tým, že sa stýkala so šľa
chetnou rodinou Bertazzoli a s grófskymi rodinami 
Lafranchi a Tracagno. Časom autorita rodiny Merici 
stále rástla. Od r. 1500 rozdeľovala sa rodina na via
ceré vetvy. Pričinením jednotlivých členov v Maner-
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bisi, v krajoch taliansko-švajčiarskych táto rodina 
veľmi sa vzmáhala. Keď vyhlásili Angelu za svätú, 
vtedy ešte žili potomci šľachtickej rodiny v údolí 
Camonica v obci Darzó. Či bola rodina sv. Angely 
už pri jej narodení šľachtickou, nie je dostatočne 
dokázané, ale starší životopisci majú to za prirodze
né. Svedčia o tom aj dva zápisy, ktoré siahajú tak
mer do doby sv. Angely. Jeden je v denníku šľach
tica Pandolfo de Nassiniho, ktorý bol prítomný na 
pohrebe sv. Angely a do svojho denníka naznačil 
toto: »De sur Angola de Merichi a di 27. zenaro 1540 
morse.« Druhý zápis je latinský, pochádza z tej istej 
doby, je na obraze sv. Angely a znie: »Effigies Bea
tae Angelae de Mericis Brixien. Fundatricis societa
tis S. Ursulae. Obiit anno 1540, 27. januarii.« Novší 
francúzsky spisovateľ1) pokúsil sa vec rozlúštiť tak, 
že slovíčko »de« v talianskej reči toľko znamená ako 
»z« — »Pandolfo de Nassini«, t. j. »Pandolfo z rodi
ny Nassini«. Toto je síce správne vysvetlenie, ale on 
pritom si nevšíma, že i v Taliansku užívalo sa tohto 
spôsobu písania vo všeobecnosti len u šľachtických 
rodín. S týmto bodom zaoberáme sa preto podrob
nejšie, lebo životopisci sv. Angely venovali mu tiež 
veľkú pozornosť. V podstate však mnoho neznamená, 
ako zdedila Angela svoje meno, ona sama zošľachtila 
ho v najkrajšom slova smysle a ňou bolo vložené do 
šľachtického registra sv. Cirkvi, do soznamu svätých.

Naša svätica narodila sa 21. marca r. 1474. Pri 
krste dostala meno Angela, čo malo pre jej život pro
rocký význam. Možno povedať, že v tom mene bol 
obsažený celý jej život. Pred našou Angelou meno
valy sa tak už aj iné,2) ale nikomu neslušalo to meno 
tak, ako jej. Žila naozaj anjelským životom. V kreh
kej nádobe svojho tela javí sa nám ako nadzemská

1) Abbé V. Postel.
2) český národ ctí pod menom Angela istú svätú, Taliani 

blah. vdovu Angelu z Foligno.
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bytosť, ktorá len na krátky čas zanechala večnosť 
a putujúc našou zemou, zanecháva jej len akési tuše
nie o čistote svojej osobnosti. Jej život bol tak bez
úhonný, že sa zdalo, ako by bola oslobodená od kreh
kej prirodzenosti ľudskej. Uprostred mravnej hnilo
by svojej doby zachovala si šľachetnosť duše a čnosť, 
ku ktorej pokušenie sotva sa priblížilo. Jej telo bolo 
iba plášťom duše a táto víťazná duša odzrkadľovala 
sa v ňom leskom svojej nevinnosti.

Angela mala viac bratov a jednu sestru. Všetci ži
votopisci závodia v líčení krásneho rodinného života 
v dome Merici. Rodičia vyznačovali sa hlbokou zbož
nosťou, ich duchovný život bol vrúcny život z viery; 
pozerali na všetko, a zvlášť na výchovu od Boha im 
sverených detí, vo svetle večnosti. Dom rodiny Meri
ci stál uprostred ich pozemkov. Starostlivý otec do
hliadal na prácu sluhov v záhrade, na poli a v lese, 
kým matka zamestnávala sa pradením, alebo prácou 
v domácnosti. V tej dobe totiž ani šľachtičky nepo- 
važovaly za uponíženie pomáhať v domácich prá
cach. Zaobchádzaly so svojím služobníctvom nie ako 
panie, lež ako matky. Blahobyt domu svedčil o usi
lovnosti jeho obyvateľov. Život plynul tu ticho, ale 
nie bez radosti; ako práca, tak i zotavenie bolo spo
ločné. Veľká rodina, ktorá podľa zvyku prvých kre
sťanov považovala i sluhov a slúžky za svojich čle
nov, shromažďovala sa večer okolo dobrých rodičov; 
tu potom čítali životopis niektorého svätého, buď Ján 
Merici vysvetľoval Evanjelium nasledujúceho dňa, 
alebo opakoval katechizmus. Tieto duše, žijúce v bla
ženom pokoji a svätej láske Pána, zakončily zbožné 
dielo dňa spoločnou modlitbou. Toto bolo čisté a 
zdravé ovzdušie, v ktorom Angela vyrástla a zosil
nela, vzduch, ktorý tento nebeský kvietok vdychoval 
pod pôsobením zbožných a rozumných rodičov.

K týmto šťastlivým vonkajším vplyvom pristúpilo 
ešte zvláštne vedenie tohto omilosteného dieťaťa so
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stránky Božej. Už v najútlejšom veku pozorovali na 
nej takmer vrodenú náklonnosť k čnosti, jej duch 
prirodzene tiahol k Bohu, ktorého milovala prv, než 
Ho poznala a ku ktorému sa modlila už vtedy, keď 
ešte ani vysloviť nevedela Jeho sväté meno. Nežný 
a predsa mocný vplyv milosti pozdvihol ju nad jej 
vek, nad ňu samu, pohol ju tak skoro k zrieknutiu sa 
sveta, keď svet ešte ani nevedel, aký poklad v nej mal. 
Už ako dieťa prezradzovala sklony, aké inak taký 
vek nepozná. Nelákaly ju hry a zábavy, ktoré patria 
k radostiam detstva. Nebeské veci pôsobily na ňu 
tak mohutným dojmom, že už vtedy často našli malú 
sväticu vo vytržení v nejakom kútiku domu. Mod
litba sa jej stala radosťou života a myslela, že jej 
nikdy nevenovala dosť času. Avšak mýlili by sme 
sa, keby sme si predstavovali Angelu — podľa toho, 
čo bolo povedané — ako zostárle dieťa, ktoré stratilo 
naivný pôvab svojho veku. Nebolo na nej badať det
ské vrtochy a mladistvú ľahkomyseľnosť, ale javilo 
sa na nej celé kúzlo detskej nevinnosti. Bola už vtedy 
anjelom domu a radosťou jeho obyvateľov.

Rodičia, pozorujúc tento predčasný sklon pre vše
tko dobré, ďakovali Bohu; zbožným svojím smýšľa
ním spoznali, aký drahocenný poklad vložil Pán do 
ich rúk a tušili veľké úmysly, ktoré mal Boh s malou 
Angelou. Súc hrdí na to, že sú nástrojom Božej Pro
zreteľnosti v diele milosti, ako ním boli v diele prí
rody, neobyčajnou vernosťou bedlili nad týmto die
ťaťom, aby nič nepoškvrnilo jeho čistotu alebo ne
rušilo jeho styk s nebom. »Čo asi bude z Angely?« 
— pýtali sa navzájom. Ale otec i matka boli rozumní 
a nikdy nechválili zbožné dieťa, alebo nevyvyšovali 
ho nad súrodencov. Snažili sa podporovať pôsobenie 
milosti v každom ohľade. Často jej hovorila matka 
o Bohu, o Jeho dokonalostiach, o Jeho láske k ľu
ďom. V dome Merici i najmenšie deti musely sa zú
častniť na spoločnom čítaní. Angela bola pritom tak
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pozorná, že často celkom uchvátená nadšením, vy
právala pred všetkými jednoduchým detským spôso
bom o svojej láske k Spasitelovi. Ale Angelini ro
dičia robili ešte viac. Príkladom svojho života dodá
vali jej odvahy, aby vytrvala na začatej ceste a 
svojou vrúcnou modlitbou svolávali na ňu Božie po
žehnanie, ktoré ju v dobrom vždy viac upevňovalo.

I staršia sestra podporovala v nej účinky milosti. 
Spojovala ich nežná láska, vyvierajúca z ušľachtilého 
prameňa, ako je prirodzená náklonnosť, ktorá pojí 
súrodencov. Ktorýsi zo svätých otcov hovorí: »Je isté 
nerozlučiteľné spojenie duší, ktoré nie je viazané 
páskou šťastia, ani služby alebo daru, ani nejakým 
vzťahom prírody, ani potrebami postavenia, lež vý
lučne podobnosťou čností. «3) Tak to bolo u týchto 
sestier. Maly všetko spoločné: myšlienky, zbožné pria
nia i skutky. Angela uznávala autoritu svojej staršej 
sestry, predovšetkým uctila si jej čnosti a pokorne 
prijímala každý jej pokyn. Keď ju však Duch Svätý 
naplnil zvláštnym svetlom, keď sa jej srdce rozohria
lo vo svätom nadšení, vtedy ani sama nechtiac, ho
vorila učiteľským tónom.

Jej životopisci zachovali nám úryvky z týchto dô
verných rozhovorov. Už v jedenástich alebo dvanás
tich rokoch rozhodla sa zasvätiť dokonalému životu 
a odrieknuť sa všetkého pozemského. Zdôverila sa 
sestre so svojimi úmyslami a usilovala sa ju priviesť 
k podobnej voľbe, uisťujúc ju, že niet šťastia, ktoré 
by sa vyrovnalo tomu, aké požíva duša, žijúca jedine 
Bohu. »Či nie sme deti svätých«, hovorila. »Či nepo
čula si tak ako ja, že našou jedinou vlasťou je nebo? 
Preto musíme všetky svoje city obrátiť k Tomu, 
ktorý tam býva. Je pravda, v povolaní, ktoré som si 
volila a ktoré i tebe odporúčam, musím trpieť a sebe 
‚celkom odumrieť, ale veď len cesta zapierania a kríža 
-vedie k blaženej večnosti.

3) Aurifodina universalis a P. Roberto III. B. 540.
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Ježiš Kristus, náš vzor, za cenu horkého utrpenia 
vstúpil do svojej slávy; Mária, Jeho sv. Matka, tiež 
iba po mnohých starostiach stala sa Kráľovnou an
jelov i ľudí. Ô ako mnoho skúšok, múk a nedostatku 
vytrpeli mučeníci a pustovníci, aby získali korunu 
nesmrteľnosti. Vzhľadom na toto všetko, priniesla 
som obeť Pánovi. Môžeš pritom ostať ľahostajná? 
Či ukážeš menej odvahy, ako tvoja mladšia sestra?« 
A keď videla mocný účinok svojich slov, pokračo
vala: »Ach, nepochybujem, oddáš sa milosti, ktorá 
ťa volá. Zvelebujme milosrdenstvo Božie, osvedčme 
sa v budúcnosti ako Jeho verné a čisté nevesty.«4)

Žasneme, keď takto počujeme hovoriť dvanásťroč
né dieťa. Nebolo by to možné bez zvláštneho osvie
tenia shora; preto svet, ktorý nemá smyslu pre du
chovné veci a nikde nevidí riadenie Božie, nechápe 
takú reč. Veriaci kresťan však vie a dejiny mu to 
dokazujú nespočetnými príkladmi, že v Cirkvi stále 
sa obnovuje podivuhodný výjav dvanásťročného 
Ježiša v chráme u tých detí, ktoré Ho z celého 
srdca milujú a nasledujú. Svätý František Sales
ký v pôvabnom obrázku podotýka, že anjeli iste 
sa nakláňali cez »zlaté zábradlie nebeské«, aby ob
divovali úchvatné divadlo, ktoré tieto dve malé svä
tice predstavovaly. Zdalo sa, že im len krídla chý
bajú, aby vzlietly k nebu.

Kým duša Angelina v mocnom vzlete blížila sa 
k Bohu, cítila, ako telo obťažuje ducha a usiluje sa 
zdržať v hlbinách smyselnosti. Chcela sa zbaviť tejto 
nepríjemnej ťarchy, spoznala však, že ju môže iba 
zmenšiť a nie odhodiť od seba. To činila skutkami 
pokánia. Svätým zápalom vyzbrojila sa proti sebe. 
Odteraz vidíme sväticu v nepretržitom boji so smy-

4) Vie de St. Angele Merici (Montpellier, chez Tournel, 
1809) Ibid. Histoire de St. Angele Merici pár M. ľ  abbé V. 
Postel. 1878. Ibid. Histoire de St. Angele Merici par R. P. At. 
Prétre du Sacré-Coeur 1885.



selnosťou a nízkymi žiadosťami, aby na troskách tela 
vystavala budovu kresťanskej dokonalosti v ideálnej 
výške. Tento svätý boj stáva sa v pravých dietkach 
Božích veľmi často náruživosťou, ktorej telesne smýš
ľajúci človek nikdy neporozumie, hoci z neho neraz 
vynúti výkrik obdivu. A čo povie, keď uvidí útle 
dieťa, plné tejto svätej nenávisti k sebe, preniknuté 
potrebou pokánia a smierovania! Angela začala za
mieňať svoju posteľ s tvrdou podlahou, pri jedle 
vždy odkladala najlepšie kúsky pre chudobných, 
úplne sa odriekala jedál, ktoré jej chutily, často sa 
prísne postila, takže jej jemné telo skoro podľahlo 
trýzneniu. Pravda, takú prísnosť rodičia skoro zba
dali. Keďže bola neschopná pretvárky, priznala sa 
otcovi so svojimi skutkami pokánia. Keďže otec bol 
presvedčený, že je to nemúdre a jej zdraviu škodli
vé, zakázal jej to. Angela, poznajúc zbožnosť svojho 
otca, poslúchla ho. Skoro však sa obávala, že odpo
ruje vôli Božej, preto znova začala sa umŕtvovať, 
lenže to skrývala teraz i pred svojou sestrou. Nebolo 
to tak ľahké, lebo s ňou spávala v jednej spálni a sestra 
i od rodičov mala prikázané, aby dozerala na svoju 
mladšiu sestričku. Ale Angela si vedela pomôcť. Ča
kala až sestra hlboko zaspala, potom opustila tichúč- 
ko lôžko a strávila blažené hodiny v obcovaní s Bo
hom a v skutkoch pokánia. »Tak sa vyšvihla modli
tbou a obetou už v detstve na onen stupeň, ktorého 
často rehoľníci a rehoľnice nemôžu dosiahnuť za 
mnohé roky po svojej profesii«,5) hovorí jeden jej 
životopisec.

Je zrejmé, že dieťa, ktorého srdce rozplameňovala 
taká veľká láska k Bohu, úzkostlivo sa chránilo i naj
menšieho hriechu. Angela sa chvela už i pred tieňom 
zlého. Najväčšou jej starosťou bolo zachovať si srdce 
čisté od každej poškvrny. Ale Duch Svätý ju viedol

5) Abbé V. Postel.
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ešte ďalej. Spoznala prednosti panenstva prv, ako 
jej detské smýšlanie pochopilo podstatu čistoty, ale 
povedzme radšej, že práve jej detská myseľ, osvie
tená nebeským svetlom, ju učinila schopnou roz
umieť tejto čnosti v jej najvznešenejšom poňatí. 
Podriadiť telo duši, smrteľné a pominuteľné ne
smrteľnému a večnému, nízke vyššiemu, zem nebu, 
to znamená, tu na zemi viesť život anjelský. Boha 
milovať a jedine Boha milovať, to bolo pre ňu ob
sahom sľubu panenstva.

Väčšina spisovateľov má za to, že sľub vykonala 
medzi desiatym a dvanástym rokom. Všetko, čo o nej 
z tejto doby vieme, to potvrdzuje. Angela nebola len 
duchovnými darmi obdarená, ale zdalo sa, že Bohu 
sa ľúbilo, i čo sa týka vonkajška, vytvoriť dokonalú 
jednotu medzi menom a jeho nositeľkou. A keď 
sv. Cirkev v kanonizačnej bule so zbožnou narážkou 
na jej meno hovorí: »Cistá a krásna ako anjel,« 
tým shrnula v jednom slove všetky zprávy životo
piscov. Krásna bola ako dieťa, krásna ako panna 
a krásna i v starobe. Táto krása nemala nič smysel
ného, bola verným obrazom jej spanilej duše, ona 
tento dar vzťahovala na Boha, ako pôvodcu všetkej 
krásy. Prednosti telesnej krásy považovala za nebez
pečné, lebo už mnohým staly sa kameňom úrazu. 
Preto ich chcela radšej ničiť, ako by ich bola pesto
vala. Príroda ju obdarovala krásnymi zlatožltými 
vlasami, ktoré jej dodávaly zvláštnej nehy. Raz 
poznamenala jedna z jej priateliek pri hre, ako sa 
o nich všade hovorí a, že jej krása bude vždy pred
metom všeobecného obdivu. Tieto slová zarmútily 
skromné dieťa, ktoré svetom opovrhlo a usilovalo sa 
len Kristu ľúbiť. Znepokojovala ju myšlienka, že 
by jej vlasy mohly byť niekomu podnetom k hriechu, 
preto, aby neublížila nikomu ani jedným vlás-
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kom svojej hlavy,6) rozhodla sa k hrdinskému skutku. 
Utiahla sa do svojej izbičky, zamkla sa, priniesla si 
sadze z komína, uvarila ju a umyla svoje vlasy 
v tejto ošklivej tekutine, aby zničila ich zlatý lesk. 
Nedosiahla síce svojho želania, lebo príroda odpo
rovala násiliu a znova získala svoje právo. Ale obeť, 
ktorú priniesla z vnuknutia Božieho, bola príjemnou 
v očiach Pána. A Ten, ktorý skúma srdcia, videl, že 
by podobnou veľkodušnosťou opovrhla i diadémom 
z lásky k Nemu, ako sa odhodlala zničiť lesk svojich 
vlasov. Tým sa však Angela neuspokojila. Povzne
sená nad svoje pokolenie, vypovedala kráse svojho 
tela opravdivý boj. Vrúcnymi modlitbami snažne 
prosila Boha, aby jej vzal, čím ju obdaril. Kým 
čakala na vyslyšanie, zdvojnásobila svoje nočné 
bdenie a pôsty, aby touto prísnosťou zničila krásu 
svojej mladosti.

Jasným pohľadom spoznala, že pôvab je klamlivý 
a krása márnivá,7) preto šliapala túto modlu nohami, 
miesto aby jej obetovala. Čím viac sa usilovala od
vrátiť pozornosť ľudí od seba a uniknúť ich sympatii, 
tým horlivejšie rozplameňovala v komôrke svojho 
srdca oheň lásky k Bohu, oheň, ktorý jej dušu po
maly naplnil takou milotou, že jej lúče prenikly 
skromné rúško jej pokorného zovňajšku a pripojily 
k  pôvabu prirodzenej spanilosti ešte nadprirodzenú 
nehu. Približovalo sa Angelino prvé sv. prijímanie. 
Prekročila už vek, ktorý sa vyžaduje k prijatiu tejto 
najväčšej milosti kresťanstva — mala už trinásť 
rokov. Tak to so sebou prinášaly nesprávne názory 
doby. Pod zámienkou väčšej úcty, vzďaľované boly 
duše od svätostánku a nemyslelo sa na to, že sa tým 
vzďaľujú od prameňa života a vystavujú všetkým 
slabostiam a omylom. Angela bola tiež obeťou tohto 
učenia. Veľmi tým trpela, lebo svojím hlbokým po-

6) Pieseň Šalamúnova IV., 9.
7) Prísl. XXXI. 30.
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znaním božských vecí pochopila už skoro vznešenosť 
a silu Najsvätejšej Sviatosti, a jej srdce túžobne 
dychtilo po skutočnom spojení s Kristom.

Keď jej napokon farár z Desenzano dovolil, aby 
sa pripravovala k prvému sv. prijímaniu, jasala 
v duši nevýslovnou radosťou. Vynaložila všetko, aby 
pripravila Božskému hosťovi dôstojný príbytok; ešte 
väčšou sobranosťou a horlivosťou oddala sa modlitbe, 
zvlášť však hlboko sa uponižovala, keď porovnávala 
svoju ničotu s Tým, ktorého návštevu očakávala. 
Práve tejto pokory využil pokušiteľ, aby ju zne
pokojoval, »je to možné, pýtala sa sama seba,« že 
tak biedny tvor smie vystrieť ruku po nebeskom 
pokrme, k požívaniu ktorého nie sú povolaní ani 
anjeli, najčistejší a láskou horiaci Serafíni?« Nie
koľko dní trval jej zmätok. Hneď volala: »Príď, 
príď, Pane Ježišu!« A hneď zase: »Odíď odo mňa, 
lebo som hriešna!« Napokon Spasiteľ sám zahnal 
úzkostlivosť z duše svojho dieťaťa, odstránil bázeň 
jej srdca a láskavým božským hlasom pozval ju 
k sebe.

»Smädný jeleň,« hovorí jeden životopisec, »nebeží 
väčšou rýchlosťou k občerstvujúcemu prameňu, ako 
Angela ponáhľala sa k svätému stolu.« A nijaký 
jazyk nevie vysloviť, akou horlivosťou, akou vrúc
nosťou objala svojho Boha a akým citom lásky 
odpovedala na jeho lásku. Už dlhší čas spočívala 
jej ruka v Jeho, teraz smela i svoju hlavu oprieť 
o Jeho hruď, zatiaľ, čo Jeho pravica ju objala. Prvé 
sv. prijímanie je v živote každého kresťana veľkou 
udalosťou, v živote Angelinom je ňou však celkom 
zvláštnym spôsobom. Skoro uvidíme, ako je boho- 
stánok strediskom jej života, a ako jej pokáním 
zduchovnelému telu božský pokrm Eucharistie stačí 
na celé týždne miesto všetkej potravy. Prvý účinok 
svätého prijímania v jej duši bol väčším odtrhnutím 
sa od všetkého stvoreného, rýchlejším vývojom jej
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života čnosti. Už nasledujúci deň videl v jej skut
koch, že prijala do seba silu Božiu.

II. KAPITOLA.

Pobyt v Salo.
Smrť rodičov. — Angela v dome strýka Biankosiho. — 
Útek. — Smrť sestry. — Zjavenie v  Macchetto. — Pokuše
nie. — Vstúpi do III. rádu sv. Františka. — Pohnútky, 
ktoré ju k tomu pohly. — Prísnosť v  pokání. — Rozličné 

svedectvá o jej živote v  tejto dobe.

V živote svätých sotva nájdeme tak roztomilý 
obraz detstva ako u Angely Merici. Otcovský dom 
je obkľúčený dedinským tichom, mocné vrchoviny 
a preutešené horské jazero lemuje rozkošnú krajin
ku, nad ktorou tvorí nebo klenbu v tmavej modrote, 
kým pálčivý lúč slnečný odieva kvetiny sýtej farby. 
V tejto nádhernej prírode, v tomto útulnom domove, 
pod opaterou zbožných rodičov plynie skorá mladosť 
tohto dieťaťa, obdareného Bohom všetkými pred
nosťami prirodzeného i nadprirodzeného rázu. Ktorá 
idylka mohla by nám milšie charakterizovať toto 
sväté dieťa? Zdá sa, ako by Boh prvé roky Angeline 
učinil ideálom detstva, vzhľadom na veľkú misiu, 
ktorú mala raz uskutočniť v detskom svete.

Ale po detskom veku, v ktorom Angelu sotva bola 
dotkla bolesť života, nasledovaly roky trpkých stra
stí. Stratiť drahého otca, milovanú matku je pre 
každé ľudské srdce jedna z najťažších skúšok. Angela 
ju musela skoro skúsiť. Mala sotva pätnásť rokov, 
keď predčasná smrť vyrvala jej otca. Ona, ktorá 
celou nežnosťou milujúceho dieťaťa na ňom visela, 
cítila stratu čo najhlbšie. Hoci bola jej bolesť tak 
veľká, predsa našla v modlitbe toľko sily, že mohla 
byť svojej matke a súrodencom anjelom útechy. Ale 
skúška mala byť ešte ťažšia. Za niekoľko mesiacov 
otvoril sa nový hrob vedľa otcovho a prijal matku.
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Rana, ktorú spôsobila smrť otcova, ešte nebola za
hojená v srdciach dobrých detí, a už olúpené boly 
o dobrú matku a tak naraz šťastie krásneho rodin
ného života stroskotalo. Ale Prozreteľnosť Božia 
strážila nad týmito sirôtkami, medzi ktorými bolo 
vyvolené dieťa a poslala im pomoc, ktorú vo svojej 
opustenosti tak veľmi potrebovaly. Z rodiny matki
nej mali strýka Biankosiho, ktorý býval v Salo, 
v mestečku pri jazere Garda, neďaleko Desenzano. 
Životopisci opisujú Biankosiho ako pravého kresťa
na, ktorý to so svojimi kresťanskými povinnosťami 
myslel vážne a veľkú čiastku svojho majetku venoval 
skutkom kresťanskej lásky. Pri nešťastí, ktoré za
stihlo deti sestrine, bol hneď načistom so svojou 
úlohou. Ponáhľal sa, aby ju vyplnil a robil to s lás
kou, ktorú lepšie objasní duch viery, ako hlas tela 
a krvi. Ponáhľal sa do Desenzano, aby úbohé sirôtky 
potešil, niekoľko dní bol medzi nimi, usporiadal ich 
veci; potom sa vrátil do Salo a vzal so sebou obe 
dievčatá. Chlapci zostali asi v otcovskom dome, 
dejiny nehovoria o tom nič určitého.8)

V Salo našla Angela celkom taký jednoduchý 
patriarchálny život, aký ju obkľučoval od detstva 
pri rodinnom kozube. Biankosi bol obom dievčatám 
otcom, staral sa o ne ako o vlastné dcéry. Pod touto 
vernou ochranou pokračovala Angela v cvičeniach 
zbožnosti a pokánia spolu so svojou sestrou. Nešťastie 
ešte vrúcnejšie spojilo ich duše, ktoré už dosiaľ boly 
tak úzko spojené. Verne pomáhala jedna druhej a 
pri vzájomnom podporovaní trávily dni v nekalenom

8) Neisté sú ostatné zprávy o Angelinom detstve, autori 
najmä nie sú jednotní v chronologickom postupe vypráva
ných udalostí; tak kladú mnohí odchod do Salo pred smrť 
matkinu, iní smrť matkinu pred smrť otcovu atď. Tieto 
nepresnosti súvisia so spôsobom vtedajšieho spisovania 
dejín. Nachádzame ich u všetkých životopiscov tej doby; 
ako nepatrné a nespoľahlivé sú napr. zprávy o mladosti 
Rafaelovej, veľkého to Urbiňana.
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pokoji, milované od všetkých, ktorí ich poznali. Kto 
by neveril, že Angela bola šťastná v tomto prostredí, 
ktoré ju ušetrilo každej zemskej starosti a poskytlo 
jej možnosť, aby sa nerušene oddala náklonnosti 
k tichému, osamelému životu. Iste bola veľmi vďačná 
Bohu a dobrým príbuzným, »ale«, ako poznamenáva 
jeden z jej životopiscov, »cítila sa stiesnená v dome 
svojho strýka. Uprostred tohto prívetivého tichého 
života, obkľúčená láskou a porozumením, našla pri
mnoho útechy a jej srdcu chýbalo niečo — kríž.«

Neodolateľne tiahly ju myšlienky na Kalváriu 
a jej duševný pohľad sledoval tvrdé a strmé chod
níčky. ktorými kráčali svätí. Sužovala- sa túžbou 
po živote obety, ktorý by uskutočnil v nej pravý 
obraz Ukrižovaného. A keďže nemala tajomstva pred 
sestrou, stala sa skoro dôvernicou jej svätých želaní. 
Často sedely v intímnom rozhovore a Angela svojou 
výmluvnosťou usilovala sa presvedčiť ju, že hoci sú 
odlúčené od sveta, predsa sú ešte veľmi blízko, takže 
nemôžu ujsť úplne jeho márnostiam. »Čím častejšie 
sa opakovaly tieto zbožné rozhovory,« hovorí jeden 
životopisec, »tým dlhšie trvaly, až napokon pokra- 
čovaly v nich aj v noci.« Je to pochopiteľné, lebo 
ticho noci, keď všetok ruch zeme umĺkne, malo vždy 
svoje vlastné kúzlo pre nazieravé duše. Preto mohly 
i naše sestry s radosťou pozdvihnúť svoj pohľad nad 
plačlivé údolie, ta k zlatým svetlám nebies; ich mdlý 
svit padal na ne ako mierna reflexia večného svetla.

Vo všetkých týchto rozhovoroch vystupovala stále 
do popredia jedna idea, idea samoty. Duchovným 
čítaním v dome Merici boly životopisy svätých, ktoré 
soznámily Angelu a jej sestru s egyptskými pustov
níkmi. Vo stredoveku hlboko utkvely v dušiach 
kresťanských národov, najmä legendy svätých 
z Orientu.

V XV. storočí boly už mnohé úctyhodné tradície 
onej doby silné na vieru, pohltené vlnami nových

21



ideí. Predsa bolo ešte mnoho rodín, ktoré si verne 
zachovaly dedičstvo svojich otcov. Tak to bolo v ro
dine Merici a Biankosi, ako to tieto dejiny dosved
čujú. Tým si môžeme vysvetliť, že Angela a jej 
sestra boly tak dopodrobna oboznámené so zázrak
mi Thebaidy. Egyptská púšť vznášala sa pred ich 
očami v pútavých obrazoch. Horúci piesok, jaskyne 
príkrych pobrežných svahov, palmy s košatými 
korunami, divá zver v chrasti, tmavomodrý horizont 
a piesočnaté krútňavy — duny — to všetko videly 
v najživších farbách. Ale to boly len obrysy scény. 
S oduševnením pozorovaly prísnych pustovníkov, 
bývajúcich na tejto púšti, ktorým sa zošklivila pyšná 
dvorská nádhera, rozdelili svoje majetky chudobným 
a za živa sa pochovali z lásky k Bohu, aby Ho smie- 
rovali za zločiny sveta, rútiaceho sa do záhuby. 
V duši Angelinej znova a znova vynorovaly sa tieto 
obrazy, jej srdce horelo túžbou po podobných obe
tách a volala: »Či by sme nedokázaly to, čo toľkí 
služobníci Boží mohli v minulých' storočiach? Prečo 
sa nepochováme i my do pustatiny, aby sme sa tam 
modlily, trpely a v pokoji umrely?«

Čím častejšie hovorila takto Angela so sestrou, 
tým viac obidve túžily uskutočniť svoje sväté úmysly. 
Rozhodly sa pri najbližšej príležitosti opustiť dom 
strýkov, utiecť do hôr a  vyhľadať si odľahlé mie
stečko, vhodné pre pustovňu. Keď istého dňa bol 
Biankosi za rozličnými vecmi v meste, zdalo sa im, 
že prišla vhodná chvíľa na útek. Chytro sa pobraly 
na cestu a ako rýchlo len mohly, ponáhľaly sa k ho
rám. Po niekoľkých hodinách sa zastavily; na jednom 
osamelom mieste našly jaskyňu, v ktorej sa chcely 
načas ukryť. Blažené, že napokon dosiahly cieľ svo
jich túžob, vôbec nemyslely, že by sa o ne niekto 
ďalej staral. Zvelebovaly Boha, že ich vyrval z ne
bezpečenstiev sveta a uviedol do tejto samoty; hneď
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začaly napodobňovať starých pustovníkov v modlitbe, 
pokání a mlčaní.

Niektorý čitateľ azda vidí v tomto podniku len 
detský nápad, výhonok to mladistvého blúznenia 
a  tajný sklon k romantickému životu; našej dobe je 
to smýšľanie tým bližšie, čím menej chápe starých 
pustovníkov. Ale XV. storočie hľadelo na to inak, 
nenašlo v tom vôbec nič mimoriadneho. Vtedy bolo 
ešte mnoho pustovníkov, zvlášť v Taliansku. Roku 
1487, tri roky pred Angeliným útekom, umrel 
vo Švajčiarsku chýrny pustovník Mikuláš z Flúe. 
I náboženské spoločnosti maly svojich pustovníkov; 
pripravily ojedinelé celičky pre tých členov, ktorí 
sa cítili hnaní k  prísnemu životu a ktorí túžili po 
hlbokej sobranosti ducha. Živá viera ľudu obklopila 
pustovníkov s úctou, považovali ich za verejných 
kajúcnikov, ktorí sa modlili a smierovali Boha za 
svoje rodiny a spoluobčanov. Život pustovníkov ne
považovali za niečo prepiateho alebo romantického, 
ale za čosi veľmi svätého a potrebného.

Ale naše mladé pustovníčky maly si získať len 
zásluhu dobrej vôle. Ich zmiznutie vyvolalo neoby
čajný rozruch. Biankosi zbadal pri stole, že obidve 
sestry chýbajú a veľmi sa divil tomu, že neprichá
dzajú. Dozvedel sa, že ráno, ako obyčajne, odišly 
na svätú omšu a odvtedy sa nevrátily. Ich neprí
tomnosť ho znepokojovala a hneď ich dal hľadať 
v kostole, potom v uliciach a uličkách mestečka. 
Keď ich nikde nenašli, stupňovala sa jeho obava 
a vybral sa sám, aby ich hľadal. Márne prešiel nie
koľko ráz všetkými smermi celé mesto, potom začal 
hľadať i za mestom. Tu konečne prišiel na ich stopu. 
Prv než sa sotmelo, našiel ich Biankosi v úkryte. 
Angela a jej sestra, keď uzrely svojho strýka, ne
prišly vôbec do rozpakov. »Srdce im nerobilo nijaké 
výčitky,« pripomína jeden spisovateľ, »ale bolelo 
ich, že spôsobily bolesť tomu, ktorý im teraz, keď
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ich vyhľadal, tak dojímavým spôsobom prejavoval 
svoju lásku.« Hneď prosily strýka za odpustenie. 
Poznajúc veľmi dobre zbožnosť svojich neterí, ne
robil im výčitky a veľmi láskave ich upozornil na 
nebezpečenstvá, ktorým sa vystavily svojím ne
múdrym počínaním, načo obidve sľúbily nepodnik
núť nič dôležitejšieho bez jeho otcovskej rady.9)

Biankosi sa chránil odobrať dievčatám chuť k sa
mote. Naopak, poskytol im príležitosť k tomuto 
spôsobu života. Dal im izbičku, ktorá im mala na
hradiť lesnú jaskyňu. Tú zariadily si dievčatá celkom 
tak, ako to maly v pláne pre pustovnícky život. 
Odlúčenie od tvorov nahradily hlbokým mlčaním; 
toto utiahnutie sa od sveta, po ktorom neustále 
túžily, stávalo sa im vždy viac skutočnosťou, na
koľko to dovolily povinnosti, ukladané rodinným 
životom a nevyhnutný styk s priateľmi a známymi. 
Len zavčas ráno vychádzaly sestry, aby boly v blíz
kej kaplnke prítomné na svätej omši a s času na 
čas prijímaly sväté sviatosti. Ak sa musely verejne 
ukázať, vtedy zahalily sa závojom skromnosti. Vrá
tily sa do svojej samoty tak, ako ju opustily, neroz- 
ptýliac sa ani najmenej na ceste.

Angela sa však neuspokojila len mlčaním a sa
motou v tejto domácej Thebaide, ale usilovala sa na
podobňovať prísne skutky egyptských pustovníkov. 
Vo všetkých trýzneniach, ktoré konala už ako 8—10- 
ročné dieťa, pokračovala ako panna, lenže v nepo-

9) Niektorí spisovatelia, domnievajúc sa, že jej sestra 
umrela pred matkou, hovoria, že Angela utiekla s mladším 
bratom; ale keďže kanonizačná bula výslovne hovorí o jej 
úteku so zbožnou sestrou, i my chceme sa držať tejto 
mienky. Opakujeme, že mnoho momentov v  Angelinom 
živote, najmä v jej mladosti, je zahalené temnotou, ktorú 
nijaký dejepisec nemôže rozptýliť. Predsa však vzťahujú sa 
pochybnosti len na dáta určitého obdobia jej života, alebo 
len na vedľajšie okolhosti; ale uvedené udalosti sú historicky 
zaručené.
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rovnateľne väčšej prísnosti. Väčšina spisovateľov 
uspokojuje sa iba poukázaním na Angelinu horlivosť 
v modlitbe a v pokání, ale tým je charakter jej svä
tosti vystihnutý len jednostranne. Už vtedy, ako 
i neskoršie, vidíme v jej živote vedľa najprísnejšej 
askézy najúčinnejšiu lásku a ponížené služby, kto
rým sa naučili všetci praví nasledovníci Kristovi od 
svojho Božského Majstra.

Vo výpovediach, potvrdených v procese svätore
čenia služobnice Božej, čítame o jej pobyte v Salo: 
»Nikdy sa neodťahovala od prác, ktoré vykonávajú 
slúžky, ako je zametať a usporadovať izby, prať bie
lizeň, piecť chlieb, nosiť vodu a drevo, a iné nízke 
a namáhavé služby. Všetko to robila takou nateše
nou tvárou, tak radostnou náladou, takou príveti
vosťou v celom svojom konaní, že si ju všetci zami
lovali. Ale Angela nepovzbudzovala svojím chovaním 
len domácich, lež i cudzích, ktorí obdivovali dievča, 
vyznačujúce sa v 16. rokoch takou zrelosťou a váž
nosťou ducha, ako i milotou, zbožným smýšľaním 
a pracovitosťou. Svoju úctu a lásku k nej prejavovali 
menami »panna Kristova«, alebo »svätica nebies«.

Až táto zpráva nám ukazuje pravý obraz jej diev
čenského života. Láska k Bohu a k bližnému, poní
ženosť a umŕtvovanie zaznievalo v plnom, čistom 
akorde; skveje sa tu pred nami oná opravdivá čnosť, 
ktorá na prvé miesto kladie presné plnenie stavov
ských povinností a pokladá za celkom prirodzené 
postaviť sa na posledné miesto, a byť služobnicou 
všetkých. Ako mohla s jednej strany viesť prísny 
uzavretý život a s druhej strany byť slúžkou domu, 
ochotnou ku každej práci, ako mohla Angela vyho
vieť tak mnohým požiadavkám? Sám Duch Svätý 
naučil ju tomuto umeniu, hoci vtedy nemala ešte ani 
tušenia, že kedysi založí rehoľu, ktorá spojí najprís
nejšiu samotu a takmer úplnú odlúčenosť od sveta 
s najväčšou činnosťou a obetavým apoštolátom na
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poli výchovy. Zatiaľ, čo Angela tak hrdinsky praco
vala na svojom zdokonalení a denne väčšmi spájala 
sa s Bohom, zastihla ju opäť ťažká skúška. Boh po
volal k sebe náhlo, predčasnou smrťou jej sestru. 
Aký to úder pre Angelu! V jedinej chvíli bola olú
pená o bytosť, ktorú po Bohu najviac milovala. Zmi
zol s jej očú viditeľný anjel. Nevýslovná bolesť pre
nikla Angelinu jemnú dušu pri rakve zomrelej.

Nesmieme si svätcov predstavovať necitlivými. 
Bolo by to divné, keby kresťanstvo, založené na 
láske k Bohu a bližnému, slúžilo len tomu, aby uro
bilo duše necitlivými ku všetkému, čo nie je Boh. . .  
Sebazaprenie vôbec neoslabuje dušu, ale udržuje 
v nej lásku a rozmnožuje ju. Egoizmus prináša jej 
zánik a nie bohumilý život. Nikdy nebolo tu na zemi 
trvalejšej, čistejšej a vrúcnejšej lásky, ako láska 
svätých, ktorých srdce nepoznalo sebectva, ale bolo 
naplnené bohom.10) Preto počujeme, že Angela veľa 
plakala pri hrobe sestrinom. Dušou bola však odo
vzdaná do vôle Božej. Najbolestnejšie sa jej dotklo, 
že sestra zomrela bez prijatia sviatosti zomierajú
cich. Zbožnosť drahej zomrelej mohla, pravda, An
gelu uspokojiť, ale v duši stále sa chvela bázňou 
pred Božím súdom, preto jej žiaľ nad osudom sestri
ným vo večnosti nemal konca. Vo dne v noci vy
sielala k nebu horúce prosby, sprevádzané nesčísel
nými slzami — a tu sa nebo skláňa k svojmu zarmú
tenému dieťaťu, aby ho samo potešilo. V Dialógoch 
sv. Gregora Veľkého čítame roztomilý príbeh. Boh 
káže svojmu anjelovi zaniesť nazpät dušu jedného 
zomrelého do tela, lebo na zemi istý kňaz, veľmi milý 
Božskému Srdcu, neustále oplakáva jeho smrť. A Boh 
hovorí: »Nechcem, aby už ďalej plakal, — preto, že 
ma miluje.«

Udalosť, ktorú uvádzame ako pravý zázrak v An- 
gelinom krásnom živote, verne sa podobá spomína-

10) Lacordaire: Lettres a des jeunes gens.
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nej. Štrnásť dní po smrti milovanej sestry poslal 
Biankosi svoju neter na pole, aby dohliadala na ro
botníkov a tiež, aby sa rozptýlila, keďže badal na 
nej zádumčivosť. Častejšie dostala Angela rozkaz, 
aby zaniesla žencom jedlo, a vždy ho vykonala s veľ
kou radosťou. I v onen pamätný deň vykonala taký 
skutok poníženosti a lásky — ale príduc na úzku 
poľnú cestu, mimovoľne pohliadne k nebu a zbadá 
jasný mrak, vyžiarujúci oslepujúce lúče. Ustúpiac 
trošku zpät, pozoruje neobyčajný zjav a nevýslovná 
potecha naplňuje náhle jej dušu. Vidí v žiariacom 
mraku svoju sestru v nádhernej skupine anjelov, 
ako obkľučujú vznešenú Kráľovnú nebeskú. Pritom 
počuje slová: »Angela, keď vytrváš na ceste, ktorú 
si nastúpila, okúsiš raz naše šťastie.« Tieto slová 
priviedly ju do vytrženia. Kým sa spamätala, zja
venie zmizlo.

Angela, celkom uspokojená s osudom sestriným, 
odteraz naozaj túžila len sväto žiť, aby bola niekdy 
účastná nebeskej blaženosti. Boh vyznačil týmto zja
vením Macchetto, mesto, ktoré kedysi patrilo rodine 
Merici, a neskoršie stalo sa majetkom grófov del 
Villio. Ku cti Angely vystavali tam kaplnku, ktorá 
ešte dnes rozpráva okoloidúcemu o zjavení Blaho
slavenej Panny. Tam Panna Mária láskavým pohľa
dom naplnila Angelu útechou. Zjavenie v Macchetto 
nielenže ju uistilo o večnej blaženosti sestrinej, ale 
malo i veľký vplyv na jej duševný život. Odvtedy, 
čo nazrela do nebeskej slávy, ošklivila sa jej zem 
ešte viac ako predtým. Jej opovrhovanie všetkým 
zemským a pominuteľným, rástlo v tej miere, nakoľ
ko stúpala jej túžba po nebi.

Nemôžeme vôbec vysloviť, ako rýchlo napredova
la v modlitbe, v umení zrieknuť sa seba a odtrhnúť 
sa od tvorov.11) Ako sa mohol nepriateľ všetkého 
dobra nečinne k tomu prizerať? Po skúške prišla

n) Abbé Postel: Histórie de Sainte Angéle etc.
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na Angelu hodina zvláštnych milostí a po nej opäť 
doba boja. Také striedanie pozorujeme v živote vše
tkých svätých. Extáza a pokušenie sú takmer dva 
póly duchovného života. Duše, ktoré Boh vyberá 
z množstva, aby ich pritiahol k sebe, zmietajú sa 
medzi takýmito dvoma extrémami. I Angela padla 
zo sladkého spánku vytrženia do plameňov poku
šenia. Týmito ju zlý duch veľmi trápil. Boh to do
pustil, aby po obsiahnutí mimoriadnych milostí ne- 
zmocnila sa jej srdca tajná márnivosť. Pánovi je po
níženosť svätcov milšia, ako všetky prejavy lásky 
v čase útechy.

Vo dne v noci naplňovaly Angelinu fantáziu ne
čisté obrazy, tak, že často nahlas volala k Bohu o po
moc. Hoci pokušenia boly prudké a zdĺhavé, predsa, 
podľa slov P. Salvatora S. J .12) rozmnožovaly tak po
tupné porážky nepriateľa, ako i slávne víťazstvá ne
premožiteľnej hrdinky. Silu k tomuto víťaznému 
boju nachádzala Angela v modlitbe, ktorou spájala 
najprísnejšie skutky pokánia. Natoľko sa postila a 
trýznila svoje nevinné telo, že ho iba nadprirodzená 
sila udržiavala.

Vtedy zatúžila Angela vstúpiť do III. rádu sv. 
Františka. Niektorí autori myslia, že sa to stalo až 
v Desenzano po jej návrate do otcovského domu. 
Prvá mienka je pravdepodobnejšia, preto, že terciári 
mali vtedy v Salo dva kláštory. Jeden bol založený 
v Salo r. 1476 a súčasne aj druhý, asi na jednu míľu 
vzdialený od tohože mesta. Svätcov vedie zvláštna 
nebeská milosť, a predsa Boh použije aj rôznych 
vonkajších okolností, aby sa uskutočnily v nich Jeho 
úmysly. Zdá sa, že aj teraz blízkosť synov sv. Fran
tiška a príklad ich povzbudzujúceho života vzbudily 
v Angelinom veľkodušnom srdci myšlienku, vstúpiť 
do tejto svätej družiny. V tom čase bola františkán-

1S) F. Salvatori S. J., Víta delia šanta Madre Angela 
Merici.
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ska rehoľa veľmi populárna a zvlášť v Taliansku 
veľmi rozšírená. Priťahovala tisíce zbožných duší a 
zodpovedala kresťanom, ktorí pre prísnosť neboli 
povolaní do I. rádu, zároveň tým, ktorých nepreko
nateľné prekážky donútily zostať laikmi. Uprostred 
sveta, v rodinách mohli sa cvičiť v dokonalosti, ktorá 
ináč ostávala vyhradená obyvateľstvu kláštorov. 
Tento požehnaný inštitút sa rýchlo rozšíril po celom 
svete. Zakladaly sa aj iné terciárske rády, ale nijaký 
ho duchovnou hlhkou nepredstihol.

Podľa súhlasných zpráv všetkých Angeliných ži
votopiscov pohla ju vstúpiť do III. rádu veľká túžba 
po svätom prijímaní. »Keď už raz okúsila tento ne
beský Chlieb, vzplanula v nej neuhasiteľná túžba 
často, ba denne sa ním živiť.13) Aby teda mohla pri
jímať svätú Eucharistiu tak často, ako si to želala, 
zriekla sa otcovského dedičstva a zvolila si odev a 
regulu sv. Františka. Kanonizačná bula svätice ho
vorí, že už v tej dobe laici, ochladnuvší v zbožnosti, 
len zriedka pristupovali k  stolu Pána. Boh určil, aby 
Angela bola hviezdou ženskému pokoleniu v onej 
nepokojnej, smutnej dobe, a naplnil jej dušu nebes- 
ským svetlom. V tomto svetle ukázal jej Pán už 
v útlej mladosti vznešenosť a dôstojnosť panenského 
stavu. Teraz však odkryl svätej panne i duchovné 
taje, ako duch Kristov pôsobí v duši. Jej srdce, ako 
sme už ukázali, pretrpelo veľké boje.

Faino, jeden z jej prvých životopiscov, hovorí: 
»Nebolo týždňa, v ktorom by diabli neboli napadli 
jej telo a nemučili jej fantáziu nečistými obrazmi. 
Angela našla vhodnú zbraň proti satanovi v pokore 
a pokání. Hrdinským cvičením týchto čností zvíťa
zila nad veľkým nepriateľom. Svojím čistým pohľa
dom poznala v Eucharistii prameň onej čistoty, ktorá 
hasí plamene nízkych náklonností a podivuhodným 
mierom vplýva aj na smyslový život i jeho nedobro-

la) Dr. W. Hubert: Svätá Angela Merici.
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volné hnutia. Časté sv. prijímanie bolo v Angeli- 
ných očiach najvyšším cieľom všetkých jej túžob, 
preto, že ono aj u rehoľných osôb, hoci boly iba v III. 
ráde, nebolo zvlášť nápadné. Angela teda v rehoľnom 
stave videla prostriedok, aby mohla nehatene nasle
dovať túžbu svojho srdca. Tieto dejiny neskoršie 
ukážu, ako sa odvtedy jej život pohybuje okolo svä
tostánku, a ako jej duša naozaj rastie v tieni oltára 
a uzrieva pre tie veľké diela, ktoré Boh skrze ňu 
chce učiniť. Okrem toho priťahovala mocne sv. An
gelu chudoba rádu sv. Františka.

Chudoba, najkrajšia ozdoba rehoľného stavu, za
žiarila v serafínskom ráde neskalenou čistotou. Vše
obecne je známe nadšenie, s akým František milo
val chudobu, volal ju svojou nevestou a zanechal ju  
ako drahocenné dedičstvo svojim deťom. Angela 
mala vždy ducha tejto čnosti a už dlho sa v nej cvi
čila. Teraz si ju však zvolila za stavovskú čnosť, hoci 
nie je dokázané, či terciári skladali sľuby, predsa 
vieme o Angele, že od chvíle, keď obliekla rúcho 
pokánia, jedine Boh bol jej celým majetkom.

Pohrdla bohatstvom svojej rodiny, zriekla sa de
dičstva po otcovi a strýcovi v prospech príbuzných, 
a všetko, čím si mohla zaistiť nezávislé postavenie, 
rozdelila medzi chudobných. Od tejto doby Angela 
spojuje najväčšiu chudobu so skutkami pokánia. 
Všetko zariaďuje v tomto duchu: príbytok, šatstvo, 
jedlo i spánok. Odteraz bol jej odev z obyčajnej hru
bej látky, nosila ho vo dne v noci, v zime i v lete. 
Zo svojej izbičky odstránila nielen všetko zbytočné, 
ale i potrebné, takže sa stala pravým obrazom evan
jeliovej chudoby. Spávala na biednej stoličke, ktorú 
používala i pri svojich prácach. Niekedy složila svoje 
ustaté údy na ostré raždie viničové a kameň jej bol 
poduškou. S tou istou zmužilosťou, s ktorou sa zriek
la všetkého, čo lichotí smyslom a prináša pôžitok, 
nútila ich znášať, čo sa zdá tvrdým a trpkým: hlad,
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smäd a všetky nepríjemnosti i najdrsnejšej ročnej 
doby. Nielenže si odvážila denne kúsok chleba, ale 
vyžobrávala ho, chodiac od dvier ku dverám v du
chu tohto pravidla, ktoré si obľúbila. Áno, i z darov 
lásky nechávala si len menšiu čiastku, ostatné roz
delila chudobným a chorým.

Jej hostinou bolo obyčajne kúsok chleba, niečo 
ovocia a niektoré byliny. V piatok nikdy nejedla 
ničoho. V pôste prevádzala toto prísne odriekanie tri 
razy do týždňa. Chleba v pôste skoro vôbec nepo
žívala, len v nedeľu si vzala kúsok asi ako dlaň, aby 
touto »sviatočnou hostinou« oslávila vzkriesenie Pá
na. Sväté prijímanie bolo často jej jediným pokr
mom na celý týždeň. Ono podivuhodne udržiavalo 
nielen jej život duševný, ale i telesný. Z bázne, že 
táto prísna zdržanlivosť ešte nepostačí úplne pre
môcť tak nebezpečnú nepriateľku — smyselnosť — 
pripojila k obvyklým prísnostiam niekoľko nových. 
Nosila železný pás s ostrými hrotmi, v najtuhšej zime 
ponorovala svoje šaty do ľadovej vody a obliekala 
ich na cilicium. V chorobe vytrvale pokračovala 
v obyčajnom spôsobe života, prijímala lieky ako iný 
pokrm. Boh opätovne prejavoval svoje zaľúbenie 
v tomto prísnom pokání tým, že často proti všetké
mu očakávaniu rýchle ozdravela.

Všetky tieto údaje pochádzajú z bezpečných pra
meňov a sú uvedené i v kanonizačnej bule svätice. 
Máme ešte aj iné písomné svedectvá, ktoré nás bliž
šie soznamujú so životom Angely ako členky III. rá
du. Uvedieme len niektoré.

P. Bellintani O. C. hovorí: »Zatiaľ čo Angela na
vonok obliekla rúcho sv. Františka, i vnútorne pri
jala na seba poníženého, chudobného, zbožného, lás
kou horiaceho a všetkému pozemskému ukrižovaného 
ducha tohto patriarchu.« A svedkovia jej života prí
sahou potvrdili: »Keď Angela prijala rúcho sv. Fran
tiška, napredovala v duchovnom živote tak, že všetko,
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čo doteraz konala, zdalo sa ako nič«, a pripojujú: 
»tak veľká čnosť už nemohla ostať svetu skrytá.«

Ján B. Nazari,14) advokát v Brescii, rozpráva z tejto 
doby jej života: »Pýcha, ctibažnosť a hnev boly jej 
úplne cudzie. Keďže sa jej páčila len poníženosť, 
zbožné cvičenia a pôsty, trávievala noci v bdení a na 
modlitbách, zdala sa byť pravou rehoľnicou. Bola 
vždy pevná vo viere, úprimná, pokorná v rečiach, 
poctivá a bezúhonná vo svojich mravoch, neochvej
ná a plná vrúcnej horlivosti vo viere, dokonale trpez
livá v protivenstvách, horlivá v prijímaní sv. svia
tostí a vyskúšaná vo všetkých skutkoch kresťanskej 
lásky.«

Už spomenutý P. Bellintani pokračuje: »Preto si 
mnohí želali vidieť toto anjelské dievča, navštíviť a 
rozprávať sa s ním, aby sa mohli občerstviť vôňou 
jeho svätosti. Tak poznávali Angelu vždy bližšie a 
rozširovali o nej podivuhodné zprávy. To všetko oso
žilo dušiam, lebo jej láskou dýchajúce slová a zried
kavý príklad života maly mocný účinok.«

Gabriel Cozanno potvrdzuje tieto výpovede: »Slo- 
vá Angeline boly naozaj žeravými šípmi, predsa však 
boly láskyplné, takže kto ich počul, bol nútený zvo
lať: „Tu je Boh!”«

Takto používala Angela milosti, ktoré obsiahla ako 
členka svätej inštitúcie. Ani jedna kvapka rosy, ktorá 
padla z neba do jej srdca, ani jeden lúč božského 
svetla, ktorý zasiahol jej dušu, neostal neúrodný. 
Angela však nemala skončiť svoj život v III. ráde 
sv. Františka. Mala osobné povolanie — založiť 
v Cirkvi novú rehoľu, ktorá sa rozšíri po celom svete 
a potrvá cez všetky časy. Ba zdá sa, že iba prešla 
tretím rádom a nezanechala nijaké stopy; predsa 
však nie je tomu tak. Serafínska rodina ju vždy po-

14) Dr. Nazari, ktorý bol notárom pri úradnom výsluchu 
očitých svedkov o Angelinom živote, bol poverený súdnym 
úradom, napísať pamätný Spiš o čnostiach svätej Matky.
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kladala za svoju, veď si ju privlastňuje pod niekoľ
kými titulmi. Zapísala Angelu do svojho Martyrolo
giá medzi svätých a blahoslavených, ktorými sa ho
nosí, jej spisovatelia rozprávajú o Angeliných čno
stiach, v svojej liturgii oslavuje jej sviatok zvláštnou 
slávnosťou, pri vyslovení jej mena bije radostnejšie 
každé srdce a čelo sa skláňa pozdraviť sestru.

III. KAPITOLA.

Videnie v Brudazzo. Angelino povolanie.
Angela sa vracia do Desenzano. — Priateľka. — Videnie 
v  Brudazzo. — Angelin čas. — Jej poslanie. — Rodina 

Patengolova.

Keď Angela prežila päť rokov v Salo, vrátila sa 
do Desenzana, do otcovského domu k svojim bratom. 
Prečo — to väčšina spisovateľov bližšie neudáva. 
Niektorí myslia, že pre smrť Biankosiho. Naozaj, bolo 
to v čase, keď Boh svojho dobrého a verného služob
níka povolal z tohto sveta, aby odmenil zásluhy, zí
skané toľkými čnosťami. Angela bolestne cítila stratu 
tohto druhého otca. S detinskou láskou a vďačnosťou 
vyplnila posledné povinnosti pri jeho hrobe, potom 
opustila ako dvadsaťdvaročná Salo, ku ktorému ju 
pútaly mnohé spomienky na zvláštne milosti neba. 
V Desenzano prijali Angelu s radosťou nielen jej 
príbuzní, ale i všetci obyvatelia mestečka, lebo po
vesť jej neobyčajných čností ju predišla.

Čoskoro sa zdalo, že Boh jej tu chce nahradiť stra
tu milovanej sestry, lebo v Desenzano našla priateľ
ku vo všetkom podobnú drahej zomrelej. Čím dôver
nejší bol ich styk, tým viac sa zdalo, že Boh stvoril 
ich duše jednu pre druhú. Bola šťastná, že mala na 
strmej ceste pokánia zasa družku, sestru, s ktorou si 
mohla deliť radosti, prinášané službou Božou. Toto 
šťastie však netrvalo dlho. Boh nestrpel ani najmen
šiu prítulnosť jej duše k pozemským veciam. Nebes-
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ký kormidelník preťal hneď každé puto, ktoré hrozilo 
zachytiť jej lodičku na pobreží a odrazil jej člnok na 
otvorené more, aby ďaleko plával na oceáne doko
nalosti, hnaný vánkom Sv. Ducha. I teraz prekazila 
smrť — aspoň pre túto zem — krásny priateľský 
sväzok; spojenia duší však nemohla sa dotknúť, lebo, 
že priateľstvo, založené v Bohu, siaha i za hrob, uká
zalo sa i tu. Priateľka, ktorá sa zjavila v tomto roz
právaní ako jasný tieň, neopúšťa javisko ďalšieho 
životného rozvoja svätice, onedlho sa s ňou zasa 
stretneme.

Angela žila v Desenzano tak ako v Salo v dome 
svojho strýka. Bola poníženou slúžkou všetkých, 
v každej dobe ochotná všade pomáhať a radostne 
vziať na seba najťažšiu prácu. Pritom si zachovala 
neustálu horlivosť v svojom sebaposvätení. Táto hor
livosť oduševňovala ju už v detstve a nikdy sa ne
zmenšovala, neochladla, ale naopak: stále vzrastala. 
Tak dosiahla jej duša sebazabudnutia a odovzdanosti 
a tým sa stala súcim nástrojom v rukách Božích. 
Angela ešte vôbec netušila poslanie, ku ktorému ju 
Boh povolal. Myslela iba na to, ako by Mu mohla 
slúžiť v poníženosti a v skrytosti.

Čím viac vyhľadávala však skrytosť, tým jasnejšie 
žiarilo svetlo jej čností. Upútala na seba pozornosť 
verejnosti; mnohých priťahovala jej zbožnosť, nema
júca nič odstrašujúceho a prísneho. Zvlášť mladé 
dievčatá blížily sa k nej s dôverou. V krátkom čase 
bola obklopená prosiacimi o radu a tými, ktorí sa 
podriadili jej vedeniu. Angela ich neodmietala; pria
teľsky a láskavo im šla v ústrety a pritúlila ich 
k sebe, aby ich tým ľahšie získala pre Ježiša Krista. 
Blížila sa hodina božských zjavení. Tieto styky, kto
ré vznikly takrečeno nenazdajky, boly ako by ich 
predohrou.

Boh vytrhol Angelu zo samoty, do ktorej sa chcela 
odobrať. Keď prijala regulu sv. Františka, zadržal

34



ju vo svetskom treťom ráde a nedovolil jej vstúpiť 
do kláštorného tretieho rádu, alebo do iného Cirkvou 
potvrdeného inštitútu. Čo chcel tým docieliť?

Asi o mesiac po smrti svojej zbožnej priateľky vy
šla si Angela s niekoľkými dievčatmi svojho veku za 
mesto, aby sa zotavily. Mnohí spisovatelia tvrdia, že 
chcela pozrieť na robotníkov, zamestnaných na po
liach rodiny Merici, bola totiž žatva. Kým jej mladé 
družky usadily sa na trávnik, aby sa posilnily zá
kuskami, vzdialila sa Angela od nich. Nasledovala 
vnútorný popud, ktorému nemohla odolať. Zamierila 
k miestu husto porastenému viničom. Bujné výhonky 
sa tak spletaly navzájom, že zvedavý pohľad okolo
idúcich sotva mohol nimi preniknúť.

Toto miesto, na hlavnej hradskej, vedúcej z Desen- 
zano do Salo, sa nazýva Brudazzo. Sotva prišla An
gela na toto osamelé miestečko, padla na kolená. Jej 
duch bol hneď ako v tichej izbičke, uchvátený k naj
vznešenejšej modlitbe. Tak celkom ponorená v Boha, 
vzdychajúc úpenlive, prosila so slzami, aby jej Bož
ská Velebnosť ráčila zjaviť svoju vôľu a ukázať ce
stu, ktorou má kráčať. Celá jej bytosť, hotová k obeti, 
volala: »HIa, tu  som, čo chceš, aby som činila?«

Táto veľkodušná modlitba bola hneď vyslyšaná. 
Nebo sa už druhý raz otvorilo pred jej očami a ona 
mala podivuhodné a veľkolepé videnie. Podávame 
zprávu ako nás dejiny s ňou oboznamujú. Keď An
gela pozdvihla zrak, videla, ako sa pred ňou roz
dvoj ily mračná, ako by sa otvorily a z nich vylial sa 
prúd oslňujúceho svetla, pred ktorým sa jasnosť slnka 
premenila v bledé šero. Pred jej očima zjavil sa neko
nečný rebrík, podobný tomu, ktorý videl Jakub v sa
mote Bethel, keď spal na kameni. Jedným koncom 
dotýkal sa zeme a druhý strácal sa v žiariacich výš
kach neba. Na stupňoch tohto rebríka uzrela veľký 
zástup panien v skvostnom odeve, ich čelá zdobil 
kráľovský diadém. Anjeli ich sprevádzali, takže anjel
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a panna tvorili vždy dvojicu. Bolo to úchvatné sply
nutie rytmu a harmónie, anjeli hrali na rozličné ná
stroje a panny spievaly nebeské piesne. Úžas a obdiv 
zmocnil sa Angely a držal ju ako by spútanú. Tu 
vystúpila jedna z panien nebeského zástupu, priblí
žila sa k nej a povedala slová: »Angela, vedz, že si 
od Boha povolaná založiť pred svojou smrťou v Bres- 
cii spoločnosť panien, podobnú tým, ktoré teraz vi- 
díš.« Nebešťanka, ktorá toto hovorila, bola priateľka 
a duchovná sestra Angelina, ktorej odchod ešte opla
kávala. A mnohí dejepisci svedčia, že svätici bolo 
zjavené mnoho, čo sa týka zariadenia spoločnosti, 
zvlášť jej apoštolského cieľa.

Veľká poníženosť Angelina zachovala to všetko 
v skrytosti, vieme len, že skladala počet o tomto zja
vení svojmu spovedníkovi s detinnou jednoducho
sťou. Spovedník poznal dobre poníženosť a svätosť 
svojej duchovnej dcéry, a po zrelej úvahe vyhlásil, 
že toto zjavenie je božského pôvodu. Podľa starých 
zpráv »bol presvedčený, že Boh Angelu, tohto steles
neného anjela, použije k  dôležitému podniku, a do
dával jej odvahy, aby vyhovovala vôli Pána.«

Odteraz používa Angela každú príležitosť k  pro
spechu bližného, so zvláštnou horlivosťou venovala 
sa však vyučovaniu detí v kresťanskej náuke. Shro- 
mažďovala malučké okolo seba, učila ich denným 
modlitbám a vysvetľovala im katechizmus. Tu sto
jíme takmer u kolísky tých škôl, ktoré sa jedného 
dňa staly veľkou životnou myšlienkou svätice. A táto 
myšlienka nadobudla svojej tvárnosti v reholi, ktorej 
dcéry až doteraz majú za cieľ zakladať v apoštolskom 
duchu svojej veľkej Matky kráľovstvo Božie v du
šiach detí.

Tým sme prišli k dôležitému, azda najdôležitejšie
mu momentu v Angelinom živote. Vo videní v Bru- 
dazzo dostala povolanie k misii, ku ktorej vyvolil ju 
Pán. Angela sa poklonila pred vôľou Božou ako po-
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korná služobnica, a preto ju vidíme od tej doby pra
covať na veľkej úlohe svojho života, najprv, pravda, 
len v dlhoročnej príprave. Pokladala sa za príliš ne
skúsenú, nemúdru a plnú chýb, aby sa odvážila pri
ložiť hneď ruku k dielu, ktoré malo poučovať iných 
najprv príkladom vlastnej dokonalosti. A nebeský 
hlas tiež neurčil hodinu, kedy mala založenie pre
viesť. Pravda, Brescia bola menovaná za javisko jej 
horlivosti, ale táto okolnosť ju iba posilňovala vo 
váhaní, lebo sa zdalo, že mesto, jej úplne cudzie, ne
poskytuje opory, ktorá by sľubovala nejaký výsle
dok pre začiatok takého diela. Preto Angela sa roz
hodla vyčkať času, aby jasne porozumela znamenie 
vôle, pred ktorou sa chcela slepo skloniť.

Dvadsať rokov uplynulo odvtedy, roky, v ktorých 
Angela pomaly dozrievala k splneniu božských úmy
slov, ubiehaly v zdanlivej nečinnosti, vskutku však 
boly plné činného a horlivého života, pripravujúceho 
v skrytosti šťavu, ktorá kedysi má dať vzrásť púč
kom, vyháňať kvety a prinášať ovocie na strome no
vej rehole. Teraz chceme sa zdržať na chvíľu pri po
slaní, ku ktorému Boh túto poníženú pannu vyvolil. 
Sme na konci XV. storočia. Videnie v Brudazzo bolo 
r. 1497 alebo 1498.

Kto pozná dejiny, vie, aká smutná doba to bola. 
Bolo to v predvečer reformácie, keď jasným plame
ňom vzblkla iskra, už dlho tlejúca pod popolom. 
V XV. storočí boly kresťanské idey, ktoré až dosiaľ 
ovládaly celý život, zatlačené hnutím pohanského 
ducha, ktorý sa zdal už premožený, ale vtedy znova 
sa prebudil jednostranným štúdiom starých klasikov. 
Humanizmom sa vynoril smer, uvádzajúci vedu na 
dráhu, v ktorej sa vzďaľovala vždy viac od zjavenej 
pravdy, umenie sa vymanilo z vplyvu Cirkvi, verej
ný život stával sa čím ďalej, tým viac obrazom ne
viazanosti a skazy mravov. Tak nashromaždilo XV. 
storočie horľaviny, a stačilo, aby Martin Luther ho-
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dii do nich iba fakľu a tak roznietil požiar, ktorý 
spustošil pol Europy.

Protestantizmus, toto mocné kacírstvo, súhrn tak
mer všetkých už existujúcich bludov, tvrdo napadol 
kresťanskú jednotu a roztrhol ju. Napadol i to najsvä
tejšie, aby ranil božské dielo v srdci, vypudiac Eu- 
charistiku z oltára. Zrušil úctu k  Matke Božej a po
smieval sa všetkým, ktorí sa shromažďovali okolo 
laliovej zástavy Najčistejšej Panny tým, že jeho ne
cudné učenie hádzalo do blata tú  čnosť, ktorej ani 
prirodzený cit pohanov nemohol odoprieť obdiv. 
Úzky rámec nedovolí podrobnejšie hovoriť o refor
mácii so všetkými jej smutnými následkami, chceme 
s a len ľahko dotknúť bodov, ktoré majú zvláštny vý
znam pre poslanie sv. Angely.

Taliansko, ktoré malo byť prvým miestom jej čin
nosti, bolo vzdialené od ohniska protestantizmu, 
predsa však bol vtedy jeho stav veľmi smutný. Hu
manizmus a renesancia, tieto deti jednej pohanskej 
matky, zasahovaly všade svojím vplyvom. Na dvo
roch kniežat opájali sa novými ideami a formami, 
blúznili o antike, ktorú zneužívali v službe smysel
nosti. Len ťažko si vieme predstaviť nemravnosť 
literatúry v tejto dobe; pohanstvo i tu znova ožilo 
vo všetkých svojich prevrátenostiach. Veľké i malé 
kniežatá, ktoré sa delily o panstvo nad Talianskom, 
boli tyrani a zhýralci. Ako inde, tak aj v Taliansku 
i duchovenstvo podľahlo týmto chybám storočia.

Tak to bolo v otčine Angelinej, tak to bolo skoro 
všade. Mnohé a veľké znevažovania pokorovaly ne
vestu Kristovu, svätú Cirkev, pred nepriateľmi, až 
napokon reformácia so svojimi hromadnými apostá- 
zami, svojimi strašnými a hroznými napádaniami do
vŕšila biedu. »Duch svätosti sa od nej odvrátil, Boh 
ju  opustil«, hovorievali protestanti. Ale skoro • sa 
malo ukázať, na ktorej strape bol duch svätosti a teda
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tiež aj Boh.15) Svätej Cirkvi nikdy nechýbali svätci, 
ale nikdy ich nemala toľko naraz, ako práve vtedy. 
Práve, keď bol boj najprudkejší a zdalo sa, že všetko 
je stratené, postavila proti nepriateľom tento nepre
možiteľný vojenský šík a spôsobila ním pravú refor
mu. Spomíname iba meno sv. Ignáca z Loyoly, sv. 
Františka Borgia, Petra Fábera, Jána z Kríža, Teré
zie od Ježiša, Ľudovíta z Granady, Suareza, Petra 
z Alkantary a iných.

Do tejto vyvolenej skupiny bojovníkov mala vstú
piť i Angela Merici. »Nešla síce ako Judita v ústrety 
nepriateľovi«, hovorí jeden z jej životopiscov,16) ne
zaspievala ako Debora víťaznú pieseň, nezúčastnila 
sa sporov učencov, ani nezasadala v konciloch. 
V skrytej samote a mlčaní oplakávala nešťastie sv. 
Cirkvi a ponúkla sa za smiernu obeť. Modlitby a 
vzdychy, žalostný to výkrik jej bolesťou preniknutej 
duše, zasiahly Božie Srdce vo svätostánku, a odtiaľ 
vyšiel skrytý, ale hlboko zasahujúci jej vplyv. Spre
vádzala lodičku Petrovu v búrke ako lastovička, ktorá 
za divého vlnobitia zachytí sa boku lode a ide s ňou 
až do bezpečného prístavu.«

Neklameme sa v Angelinom povolaní, keď ju za
raďujeme do katolíckeho bojovného šíku. Sv. Cirkev, 
ktorá tak presne vie odvážiť každú zásluhu, nemerala 
pôsobnosť tejto pokornej služobnice Kristovej podľa 
ľudských talentov, ani podľa skvelých výsledkov, ani 
podľa veľkolepých založení, hoci ani týchto nechý
balo. Hľadala vo svätosti poslednú príčinu neobyčaj
ného vplyvu, ktorý mala Angela na svoju dobu a na 
nasledujúce storočia, a preto verejne vyhlásila, že 
mnoho prispela k spáse kresťanstva. V jednom do
kumente,17) ktorý ohlasuje jej slávu a zvečňuje jej

!5) »Ubicumque sanctitas est, ibi habitaculum Dei est«, 
Sv. Hieronym.

le) At. Histoire de St. Angéle.
17) Kanonizačná bula.
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pamiatku, zaraďuje sväticu k tým hrdinským ženám, 
ktoré obdarené zriedkavou duševnou silou, venujú 
sa úplne blahu bližného ako apoštolskí mužovia a stá
vajú sa služobnicami všetkých, aby všetkých získaly 
pre Krista.

Povolanie Angelino ukazuje, aké odlišné sú úmy
sly Božie od ľudských. Božie zámery, ktoré tak vzne
šene líči sv. Pavol, povolávajú slabých k premoženiu 
silných, malých k poníženiu veľkých. A naozaj, ľud
ská múdrosť musela by sa cítiť hlboko pokorená vý
sledkami, ktoré dosiahla táto prostá a chudobná 
panna. Musela by vidieť, ako jedna žena, nemajúca 
vôbec vyššieho svetského vzdelania, ba, ktorá podľa 
zpráv niektorých súčasníkov, nevedela ani písať, bola 
vyvolená uviesť do života inštitút, ktorý sa mal vý
hradne venovať vyučovaniu iných. Panna z Brescie 
už za svojho života položila základ mnohým školám 
vzdelávaním učiteliek, ale jej dielo ju prežilo, roz
víjalo sa vždy veľkolepejšie, až napokon objalo svo
jou pôsobnosťou celý svet.

Guéranger, známy opát zo Solesme, volá plný ob
divu: »Angela, láska ťa učinila duchovnou matkou 
nespočetnej rodiny; lebo nikto nemôže spočítať množ
stvo malučkých, ktorí v škole tvojich dcér napojili 
sa mliekom spásonosného učenia a zbožnosti. Mocne 
si prispela k zachovaniu kresťanskej rodiny tým, že 
si tak mnohé matky a manželky pripravila na ich 
vznešené povolanie. A z tvojho základu vzrástly pre
mnohé ústavy k tomuto cieľu založené, k úteche 
Cirkvi a k spáse ľudskej spoločnosti.18)

Ktorá univerzita, ktorá akadémia, ktorá učená spo
ločnosť môže ukázať len stotinu takých výsledkov? 
Ani najväčšia vzdialenosť, ani rôznosť rečí, ani ne
dostatok peňazí, alebo iných ľudských prostriedkov, 
ba ani prenasledovanie nemohly zamedziť rozšírenie 
nového Inštitútu. Magna et mirabilia sunt opera tua

18) Cirkevný rok. VIII. sväzok.,. ,
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Dómine,19) ako skvele oprávnene zjavuje sa tu to 
slovo, ktoré sv. Ján počul z anjelských úst.20)

Ale nechceme predbiehať udalosti. Angela ešte 
býva v Desenzano, nevidíme na nej nijakého úsilia, 
začať hodinu činnosti. Vytrvale zamestnáva sa seba- 
zdokonaľovaním. Toto obdobie môžeme srovnať so 
skrytým životom Ježišovým v Nazarete. Modlitba, 
ponižujúce práce a skutky lásky k bližnému ho na
plňujú. Každý deň bol bohatý na dobré skutky, ale 
iba anjel strážny ich zaznamenával. Práve tieto roky, 
plné vnútorného obsahu, sú pridrahocenné pre ľahké 
listy dejín. Boh sám ich zapisuje do zlatých hárkov 
večnosti, medzi podivuhodný život Ježišov a Jeho 
sv. Matky.

Čím tichší a nenápadnejší bol Angelin život na
vonok, tým činnejšie bolo vnútro. Nikdy neprestála 
služobnica Božia tak mnohé a prudké boje, ako 
vtedy. Niekedy sa zdalo, že sa peklo pred ňou otvo
rilo, ale Angela ostávala nepohnutá. Keď satan svo
jimi zúrivými útokmi nič nedosiahol, usiloval sa 
prísť k svojmu cieľu ľstivými okľukami. Chcel na
štrbiť jej poníženosť, aby tým ľahšie mohol siahnuť 
na korunu jej ostatných čností. Preto vzal na seba 
tento otec lži podobu anjela svetla a zjavil sa tak 
v Angelinej cele, aby v nej vzbudil aspoň pocit már
nivosti nad tým neobyčajným omilostením. Ale skla
mal sa. Angela utiekla pod prístrešie pokory a v pra
chu zeme uznávala sa za nehodnú nebeskej návštevy. 
Tento akt zlomil zbraň kniežaťa temnosti.

19) Apoc. x v . 3.
20) Abbé Postel, Histoire de St. Angéle, Introduction. Zprá

va, že Angela Merici nikdy sa neučila písať, nie je pre tú 
dobu nič divného. I paniam z vyšších stavov často nedostalo- 
sa tohto vyučovania. Že sa to v krátkom čase zmenilo a množ
stvo dievčat i z najnižších stavov bolo vyučované v základ
ných vedomostiach, to môžeme ďakovať z veľkej čiastky ško
lám, ktoré Angela uviedla do života.
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Hoci život Angelin v tejto dobe bol skromný a 
utiahnutý, predsa jej meno mnohí vyslovovali s ob
divom nielen v Desenzano, ale aj v celom okolí. 
Mnohé osoby navštevovaly malé mestečko u jazera 
Garda, aby videly pannu, o ktorej toľko divného po
čuly. Medzi týmito je pozoruhodná ušľachtilá rodina 
z Brescie, ktorá zaujme v týchto dejinách celkom 
zvláštne miesto. Prozreteľnosť ju vyvolila, aby pri
pravila splnenie prorockého videnia v Brudažzo.

Pán Patengola a jeho manželka Katarína boli bo
hatí na zemské statky a okrem toho mali milosť po
užívať ich čo najlepšie: obdarovali chudobné kostoly 
a kláštory bohatými almužnami. Dve deti, vychová
vané v bázni Božej, dovŕšovaly ich zemské šťastie. 
V blízkosti Desenzana mali rozsiahle majetky, na 
ktorých každoročne trávili letné mesiace. Tu počuli 
o čnostiach Angeliných a jej skutkoch lásky. Želanie 
poznať ju, priviedlo ich do Desenzano.

čo tu videli a čo vo styku s Angelou poznali, pre
svedčilo ich, že našli v nej omnoho viac, ako očaká
vala ich zbožná zvedavosť. Vynaložili všetko, aby 
pohli sväticu bývať na ich letnom byte v Padengo. 
No, narazili na neprekonateľný odpor. Angela ne
chcela opustiť nastúpenú životnú cestu. Predsavza
tia, ktoré učinila so schválením svojich duchovných 
vodcov, boly jej zákonom. Samota, modlitba a Seba
mŕtvenie boly jej už oddávna drahé a teraz zamest
ná valy ju ešte skutky horlivosti a  lásky, ktorým sa 
venovala i so svojimi zbožnými priateľkami. Ale 
predsa nebola celkom neúprosná. Prišla do dedinky 
Padengo, kde bola vila rodiny Patengolovej a strá
vila niekoľko dní v tejto šľachetnej rodine. Girolamo 
Patengola a jeho zbožná manželka mysleli, že majú 
u seba anjela. Žasli nad podivuhodnou prostotou a 
skromnosťou, ktorá sa v tejto panne spojovala s ne
obyčajnými milosťami a zriedkavou veľkosťou duše. 
Veľký obdiv vzbudzovala i horlivosť, ktorou sa
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venovala rozširovaniu dobra. Čoskoro najpriateľ- 
skejšie vzťahy spojovaly rodinu Patengolovu so svä
ticou. Každý rok bývala Angela niekoľko týždňov 
u nich a keď sa vrátili do Brescie, rozprávali vše
tkým o poklade, ktorý Desenzano skrýva, o vzneše
ných milostiach, ktorými Boh vyznačil túto priateľku 
detí a chudobných. Tak spoznali v Brescii Angelu 
a vyslovovali jej meno s úctou omnoho skorej, ako 
prišla do mesta.

Desať rokov uplynulo odvtedy, čo Angela vstúpila 
do užšieho styku s rodinou Patengolovou. Rok 1516 
chýlil sa ku koncu. Plné štyri mesiace strávil pán 
Patengola so svojou manželkou a dvoma synmi 
v Padengo. Angela ich tu navštevovala a poučovala. 
Rozlúčenie padlo im tentoraz ťažšie, ako inokedy, 
zdalo sa, ako by všetci tušili nešťastie. A naozaj — 
sotva sa táto, Pánu tak veľmi oddaná rodina, vrátila 
do Brescie, veľmi bolestne ju zasiahla Jeho ruka. 
V krátkom čase vyrvala smrť zbožným rodičom 
oboch synov, ich radosť, predmet ich najkrajších 
nádejí do budúcnosti, dedičov mena a majetku. 
Bolesť z tejto ťažkej skúšky bola tak veľká, že bolo 
sa čo obávať o ich život. Ani radosti sveta, ani súcit 
ich priateľov a príbuzných, ba ani útecha nábožen
stva nemohla zmierniť nesmiernu bolesť ich srdca. 
Všetko im pripadlo nateraz trpké a neznesiteľné.

Tu si spomenuli na svoju svätú priateľku, na ne
beské slová, ktoré od nej počuli — i prebudila sa 
v nich najvrelšia túžba mať Angelu u seba na nejaký 
čas, ba keď možno, navždy. Keďže však veľmi dobre 
poznali odpor svätice voči shonu sveta a huku väčšieho 
mesta, obrátili sa so svojou prosbou nielen na Angelu, 
ale aj na predstavených terciárov, súc istí, že Angela 
nebude odporovať ich rade, tým menej výslovnému 
rozkazu. Výmluvnými slovami predkladali svoje 
dôvody a odvolali sa napokon na lásku duše, ktorej 
život i tak je zasvätený všetkým nešťastím. Pred-
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stavení nemohli odoprieť svoj súhlas ľuďom ozaj 
hodným tej priazne. Rozkázali preto svätici vyplniť 
želanie ťažko skúšaných manželov.

Anonymný autor životopisu sv. Angely, vytlače
ného v Salo, hovorí: »Angela sa nemohla odhodlať 
vyplniť túžbu panej Patengolovej nie azda preto, že 
by sa zdráhala vykonať skutok milosrdenstva, ale 
obávala sa, že spoločný život s bohatou rodinou, 
v huku a zábavách mesta, mohol by jej byť pre
kážkou v duchovnom živote.« Keď ju však jeden 
zo zástupcov Božích poučil o Jeho vôli, neváhala 
ani chvíľku nastúpiť novú cestu, pred ňou sa otvá
rajúcu. Ten istý anonym hovorí ďalej, že Angela 
žiadala o svolenie príbuznú rodinu Biankosi, voči 
ktorej zachovala veľkú vďačnosť. Autor uisťuje, že 
svoje zprávy čerpal z pravdivých a autentických 
dokumentov. Tento akt ozaj zodpovedá útlocitu a 
poníženosti našej svätice. Pri lúčení všetci mysleli 
na skoré znovavidenie, ale nemalo tak byť. Božské 
riadenie použilo tejto príležitosti, aby presadilo svoju 
služobnicu na miesto, ktoré malo byť javiskom jej 
pôsobenia v založení novej rehole. Prorocké videnie 
v Brudazzo, ktoré sľubovalo Cirkvi nový bojovný 
šík, začínalo sa vyplňovať; o niekoľko mesiacov pri
bil Dr. Martin Luther svoje povestné tézy na dvere 
chrámu vo Wittenbergu.

IV. KAPITOLA.

Angela v Brescii.
Brescia. — Angela v dome Patengolu. — Mare-Antonio de 
Romani. — Mimoriadne milosti. — Mladý právnik. Kanonik 
Angelo. — Súd Boží. — Angela smieruje dlhoročných ne
priateľov. — Odchod do Mantuy. Osanna Andreassi. — 

Angela na dvore kniežaťa Alojza Gonzagu.

»Brescia je jedným z najkrásnejších miest Europy. 
Oplýva všetkým, čo potrebuje nepriateľské vojsko, 
aby sa udržalo. Má veľa nádherných vodometov, tak-
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že je ozajstným zemským rajom,« tak píše kronika 
Bayardova. A »rytier bez bázne a hany« mohol 
podať vernú zprávu, lebo videl ušľachtilú Lombardiu 
ešte v jej nádhere a sláve. Až v roku 1512 po oblie
haní Francúzmi za vedenia Gastona de Foix a Bayar- 
da, nasledovalo tak strašné pustošenie, že mesto od
vtedy už nikdy nenadobudlo svojej bývalej moci. 
Predsa však ostalo perlou krásnej Lombardie. Roz
prestiera sa uprostred šírej nížiny v úpätí jedného 
vŕšku medzi Mellou a Navigliou, ktorých bohaté 
vody ju lemujú ako strieborný pás. Na západe uza
viera rámec pyšná reťaz Álp. Vo vnútri mesta vidí
me vedľa zrúcanín starorímskej nádhery pomníky 
novšieho umenia, obdivuhodné výtvory skulptúry 
a  maliarstva, ktoré dosvedčujú, že 'cinquecento aj 
v Brescii slávilo svoje triumfy.

To bolo mesto, do ktorého vstúpila Angela koncom 
roku 1516. Svätica mala vtedy dvaaštyridsať rokov. 
Pokorne prešla nádhernou mestskou bránou a za
mierila k jednému z mnohých palácov, ktorých zlatý 
lesk predsa nemohol obšťastniť obyvateľov. Brescia 
netušila, že táto skromná panna bude raz jej naj
krajšou ozdobou. Predsa však bola svätosť jej života 
už tak známa, že jej príchod považovali za šťastnú 
udalosť pre ťažko skúšané mesto. Najväčšia radosť 
zavládla však v dome Patengolovom. Šľachetný Gi- 
rolamo a jeho manželka zasypávali Angelu dôkazmi 
lásky a vďačnosti. Angela ich tešila tak nežným 
a zbožným spôsobom, že oddane znášali svoje ne
šťastie, veď našli v Angele nielen náhradu za horko 
oplakávané deti, ale aj za svojich nedávno umrelých 
rodičov. Vynaložili všetko, aby čo najviac spríjem
nili svätici pobyt vo svojom dome. Ohľaduplnou 
jemnosťou vytušili jej najtichšie želanie. Angela 
prijímala vďačne, čo nemohla za takých okolností 
odmietnuť bez urážky vznešených hostiteľov. Pri
tom však ostala i v pyšnom paláci pokornou, prostou
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pannou, akou bola v Desenzano a Salo. Lesk, ktorý 
ju obklopoval, úcta, ktorú jej preukazovali, neomá- 
mily jej srdce, ostala priateľkou chudoby a seba- 
mŕtvenia.

Pri mnohých stykoch so vznešenými rodinami 
v Brescii mala pred očima ten istý cieľ, ako v styku 
s prostými obyvateľmi malej dedinky pri jazere 
Garda. Jeden zo starších životopiscov, kňaz Bernar
dov, Faino, hovorí: »Tu ako i inde, hoci nezištne 
venovala sa bližným, predsa v styku s nimi bola tak 
opatrná, že celé jej chovanie jasne ukazovalo hlavný, 
ba jediný cieľ všetkých jej činov — získať duše pre 
nebo.«

Tak prešiel skoro rok. Ako často asi za tejto doby 
objavilo sa Brudazzo pred Angeliným duševným 
zrakom, ako často zaznel jej v duši hlas: »Angela, 
staneš sa v Brescii matkou podobnej spoločnosti!«

Teraz bola v Brescii. Prozreteľnosť ju tam zaviedla 
podivuhodným spôsobom a Angela sa rozhodla, že 
neopustí mesto. Pevne si však zaumienila, že zamení 
dom Patengolov čo naj skorej iným skromnejším 
príbytkom. Množstvo vecí zraňovalo tu jej poníže
nosť a ako by sa bol mohol palác stať kolískou re
hole, ktorá chcela evanjeliovú chudobu zrobiť zákla
dom svojich apoštolských prác? Angela veľa a vrúcne 
sa modlila o svetlo shora, aby jasne poznala, ktorou 
cestou má kráčať podľa Božej vôle.

Nadarmo neprosila. Prozreteľnosť, ktorá ju pri
viedla do Brescie, neprestala sa ani tu starať o ňu. 
Medzi mnohými osobami, ktoré ju navštevovaly 
v dome Patengolov, hľadajúc u nej radu a pomoc 
v najrôznejších veciach, bol aj bohatý obchodník 
Marc-Antonio de Romani. Bol u svojich spoluobča
nov vo veľkej vážnosti tak pre svoj rýdze kresťanský 
život, ako aj pre mnohé almužny, ktoré všade ude
ľoval. Nazývali ho všeobecne otcom chudobných. 
Zbožnosť pokornej panny priťahovala Marc-Antonia,
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spoznal, že je naplnená vysokým nadprirodzeným 
svetlom a rozprával s ňou znova a znova o stave 
svojej duše. Angela sama ctila si muža, ktorý viac 
myslel na to, aby si získal nebo, ako na shromažďova- 
nie zemských statkov. Tak v krátkom čase vyvinulo 
sa sväté priateľstvo, aké často nachádzame v živote 
služobníkov Božích. Marc-Antonio ctil Angelu ako 
svoju duchovnú matku a ona modlila sa zaňho a 
pomáhala mu múdrymi radami.

Keď Marc-Antonio spozoroval, že Angela mieni 
opustiť dom Patengolov, pozval ju hneď k sebe. 
Angela v tom videla riadenie Božie a prijala pozva
nie. Lúčenie s Angelou spôsobilo rodine Patengolovej 
veľkú bolesť, ale ich zbožnosť uznala dôvody svätice 
a tešila sa myšlienkou, že Angela ostane v Brescii 
a zachová im svoje priateľstvo a lásku.

V dome Marc-Antonia bola Angela oslobodená od 
všetkých záväzkov, ktoré jej u predošlých hostiteľov 
ukladaly spoločenské styky; opäť sa mohla cez deň 
bez prekážky venovať všetkým skutkom lásky k bliž
nému a horlivosti za duše a v noci nerušene oddať 
sa modlitbe a skutkom pokánia. Marc-Antonio jej 
pripravil izbičku tak chudobnú a tichú, ako si to 
želala. Táto komôrka stala sa skoro javiskom zázrač
ných udalostí.

V tomto čase zaľúbilo sa Bohu vyjsť v ústrety 
svojej poníženej služobnici novými prejavmi priaz
ne; myslíme na mimoriadne milosti a dary ducha, 
ako ich líči sv. Pavol v I. liste ku Korinťanom. Od 
tejto doby uvidíme Angelin život jemne preniknutý 
tajomným nebeským svetlom. Ako sme už poznali, 
neučila sa ani čítať, ani písať a predsa všetci sú
časníci jednohlasne tvrdia, že vedela čítať každú 
knihu duchovného obsahu, i keď bola napísaná la
tinsky. Zaiste jej dal Boh túto znalosť, aby mohla 
hlbšie vniknúť do tajomstiev náboženstva, aby lepšie 
pochopila jeho ducha a krásu. Predovšetkým čítala
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Angela latinsky Sväté Písmo a niektoré diela svätých 
Otcov.

Dostala i dar ducha, ktorý obohacuje dušu po
znávajúcou schopnosťou — nebeskú múdrosť, vliatu 
vedomosť. Ľahko vysvetľovala najťažšie miesta 
Biblie a tak riešila ťažké otázky, ako to ani veda 
nedokáže. Predovšetkým však vynikala znalosťou 
mystickej teologie, odvetvia svätej vedy, hovoriacej 
o účinkoch milosti v duši, ktorú správne nazývajú 
teologiou lásky. V nej mala Angela podivuhodné 
znalosti, získané zo skúsenosti v dôvernom styku jej 
duše s Bohom a v najužšom spojení s Jeho božskou 
velebnosťou. Jasne rozoznávala nepravú mystiku od 
pravej, opravdivú zbožnosť od nepravej. Často od
halila pokrytectvo, zachránila oklamané duše a od
razila ich zaslepených vodcov. Grófka Alžbeta Gi- 
relli hovorí vo svojom životopise sv. Angely21): 
»Bude vhodné udať tu dôvod, prečo dal Boh Angele 
dar rozoznávania duchov v tak vysokom stupni okrem 
mimoriadneho porozumenia mystických vecí. Podľa 
svedectva hodnoverných spisovateľov, žilo vtedy 
mnoho zaslepených osôb, o ktorých sa hovorilo, že 
sú skúsené v duchovnom živote. Biedne zapletené 
do svojich omylov, namýšľaly si vo svojej fantázii 
videnia, aby sa nimi mohly honosiť. Činily to pod 
zámienkou väčšej cti Božej a uznávaly pokryteckou 
pokorou, že sú celkom nehodné takých milostí. 
Hovorily, že vyjavujú tieto videnia len preto, aby 
nimi poučily iných. Takým dušiam hrozilo tým 
väčšie nebezpečenstvo, čím viac boly neprístupné 
liečivým prostriedkom, lebo falošná poníženosť im 
zahaľovala skryté osídla pýchy.«

«Samoláska bola v nich pevne zakorenená,« vraví 
doslovne už často uvedený Nazari, »ale bola natretá 
farbami lásky Božej. Výbuchy ich osobných náru-

21) Delia vitá di Sant Angela Merici vergine bresciana 
e del suo instituto per E. Girelli. Brescia 1888.
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živostí boly tým menej zjavné, čím viac ich zahaľo
vala maska horlivosti a lásky. Plní pýchy prestúpili 
medze zdržanlivosti, ktorá prislúchala ich stavu a 
so svojimi prevrátenými naučeniami vnútili sa za 
vodcov iným, aby sa azda niekto neodvážil ich sa
mých viesť alebo im radiť. Niektorí šli tak ďaleko, 
že sa chválili, že nosia, ako Serafínsky otec, rany 
na svojom tele.«

Keby nám boli Angelini súčasníci zachovali vzácne 
poučenia, ktorými odmietala týchto zaslepencov, iste 
by sme v nich našli pravidlá k rozoznávaniu duchov, 
ktoré by sa mohly dôstojne zaradiť k pravidlám 
sv. Ignáca a sv. Terézie. Avšak, bohužiaľ, zpravodajco
via uspokojujú sa všeobecnou chválou, ktorou oslavu
jú Angelin správny úsudok a jasný pohľad v týchto 
veciach. Jediná výpoveď svätice o tomto predmete je 
uvedená v kanonizačných aktoch. Znie: »Toto (túžba 
po mimoriadnych milostiach), je najnebezpečnejšie 
osídlo, ktoré kladie diabol služobníkom Božím; lebo 
ak sa mu podarí vliať do duše pošetilú túžbu po vi
deniach, vtedy má už jedny dvere, aby mohol do nej 
vniknúť podľa ľúbosti. Preto diabol, náš spoločný 
nepriateľ, klame ľudí, túžiacich byť viac ako boli 
svätí, ktorých Boh len po mnohých uponíženiach a 
bolestiach, i to nie vždy, odmenil mimoriadnymi mi
losťami. Naproti tomu za dnešných dní mnohí zasle
penci túžia po zvláštnych prejavoch božskej priazne. 
Tým. ako by hovorili s Luciferom: »Vystúpime na 
výsosť a učiníme sa rovnými Najvyššiemu.« Pri
pojujeme k týmto Angeliným slovám ešte výrok 
jedného už z uvedených očitých svedkov22) pri vy
šetrovaní jej učenia: »Ukazovala všetkým určitú 
cestu, ktorej sa majú v modlitbe držať, opakujúc, že 
neobyčajné veci sú často lákadlá pekla a prekážky 
milostí a že nikdy sa nespojí svetlo s tmou, pravda 
s klamom, Kristus s diablom.«

22) Nazari.

49



Niektoré až doteraz zachované zprávy potvrdzujú 
na akom solídnom podklade budovala táto múdra 
učiteľka svoje poučovanie v duchovnom živote. Útek 
pred hriechom, pred každým ťažkým hriechom, ba 
aj pred menším všedným, bolo prvé, čo žiadala od 
všetkých, čo vyhľadávali jej vedenie. Ukazovala im 
osídla, ktoré kladie zlý nepriateľ zbožným dušiam, 
nechávajúc ich zamestnávať sa najzbožnejšími du
chovnými cvičeniami, aby odvrátil ich pohľad od 
chýb a hriechov, ktorých sa denne dopúšťajú. Angela 
videla základ celého duchovného života v pestovaní 
čistoty srdca. Preto často opakovala: »Ó ako veľmi 
sa klamú kresťania, ktorí celú svoju pozornosť obra
cajú na to, aby si odbavili niektoré modlitby, počú
vali kázne, chodili na pohreby a vôbec všetky možné 
podobné cvičenia, avšak nič im nezáleží na plnení 
zákona Božieho. Najprednejšou zásadou nášho du
chovného života musí byť chrániť sa každej urážky 
Boha, tým pohneme Božskú Velebnosť, aby nám da
rovala svätú lásku, ktorú udeľuje verným dušiam.«2S)

Angela mala iste už dávno mimoriadne dary, o kto
rých sme práve hovorili; mnohé veci z jej života 
v Salo a v Desenzano na to poukazujú. Avšak jej 
skromnosť vynakladala všetko, aby ich skryla očiam 
svojho okolia; ale vlny milosti neustále rástly, až 
napokon preplavily sa cez hrádzu jej poníženosti 
k vyplneniu úmyslov Božej Prozreteľnosti. Brescia 
ťažila prvá z neobyčajných milostí svojej svätej ob
čianky. Ako ostatné talianske mestá, pila aj ona 
z otrávenej čaše nových ideí, kládla ako ony svoju 
obeť na oltár znemravnelého umenia. Blízke sused
stvo krajín, nakazených kacírstvom, privádzalo ju 
s ním denne viac do styku. Ale čoskoro bolo poznať 
Angelin vplyv. Jej životopisci udávajú, že zbožnosť 
žien znova ožila, že pomaly tón spoločenského života

23) Tieto jej slová sú uvedené v aktoch procesu.
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zvážnel, verejné zábavy vždy viac sotieraly so seba 
svoj frivolný ráz.

Najlepšie líčia tieto skutočnosti akty kanonizač
ného procesu. »Táto ctihodná Matka,« čítame tu, 
»pôsobila celým svojím svätým životom tak blaho
darne na obyvateľov Brescie, že v tomto prepycho
vom meste vznikla nálada, smerujúca k  opravdivému 
kresťanskému životu — životu bázne a lásky Božej.«

Mimo tohto všeobecného hnutia bolo možno pozo
rovať i zvláštne prejavy dôvery a úcty voči poníženej 
panne, ktoré prekvapujú tým viac, čím zriedkavejšie 
sú v živote svätých. Povesť jej nadprirodzených čno
stí priťahovala mnohých učencov, mužov skúsených 
ako v božskej, tak i v ľudskej vede. Chudobná izbič
ka často nestačila pre návštevníkov. Jeden predkla
dal teologické pochybnosti, druhý prosil o radu v dô
ležitej veci, iný otváral jej tajnosti svojho svedomia. 
Všetci boli istí, že nebo samo hovorí k nim ústami 
Angelinými a každý ju opúšťal poučený a uspokoje
ný tým, čo videl a počul. Len ponížená panna ne
mohla pochopiť, prečo k nej prichádzajú s takou 
dôverou.

Prirodzene, i číra zvedavosť prilákala mnohých 
cudzincov, ale Angelin pohľad prenikal do srdca, 
vedela osožiť i takým návštevníkom, ktorí nemali 
pravého úmyslu. Za svojho dlhoročného pobytu 
v Brescii navštevovala často Salo a Desenzano, dve 
mestá, zachovávajúce spomienky jej mladosti, kde 
žili príbuzní, na ktorých neustále s vďačnou láskou 
myslela a kde zbožné priateľky pokračovaly v dob
rom diele ňou započatom.

Za jedného takého pobytu v Salo prišiel k nej 
Franceso Bertazzolo, mladý právnik. Pochádzal 
z váženej rodiny, študoval práva na univerzite v Pa- 
due a tam vplyvom ľahkomyseľnej spoločnosti stratil 
vieru a dobré mravy. Buď len zo zvedavosti alebo aby 
sa jej mohol vysmiať, chcel vidieť pannu zriedka-
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vých čností, o ktorých sa všeobecne hovorilo. Svoj 
úmysel i previedol. Vo vyberanom odeve, s vyzýva
vou tvárou, zaklopal na dvere jej skromného prí
bytku. Angela spokojne pozerala na vstupujúceho, 
zdalo sa, že pohľadom číta mu v duši. Potom sa ho 
vážnym tónom spýtala: »Priateľu, čo si želáte?« 
Týmto uvítaním trocha z rovnováhy privedený 
ľahkomyseľný mladík odpovedal: »Rád by som sa 
stal kňazom a želám si vedieť, či ma Boh volá k tomu 
vznešenému stavu.« »Zdáte sa mi priveľmi márni
vým, aby ste vstúpili do stavu, ktorého potrebnou 
čnosťou je skromnosť. Odrieknite sa prepychu a 
všetkých márnivých zbytočností, ktorými sa chcete 
skvieť a až potom vám poviem, čo si myslím o va
šom povolaní.«

Študent, neočakávajúc takú lekciu, bol celkom 
zmätený. Vtedy Angela začala jemnejším tónom, 
s materskou láskou predstavila mu smiešnosť a ne
slušnosť jeho márnivého chovania, prebudlia v jeho 
duši vieru a potom mu ukázala vznešenosť kňazského 
stavu. Tu spadla páska s očú mladého muža, rozplý
val sa v slzách a ľutoval pochabosti svojho života. 
Keď opustil Angelinu izbičku, bol už iným človekom. 
Celé Salo, ktoré sa už pohoršovalo nad jeho neviaza
ným životom, žaslo nad touto náhlou premenou, ešte 
viac však jeho priatelia v Padue. Vrátil sa na vysokú 
školu, študoval, ale odteraz cirkevné právo a ostatné 
sväté vedy; potom prijal posviacku a pridružil sa 
neskoršie k zakladateľovi Somaskov, svätému Hiero
nymovi Miannimu, a spolu s ním horlil za duše a 
konal skutky milosrdenstva. Svojimi apoštolskými 
prácami obracal celé obce, to platí zvlášť o Gazzone, 
kde 90-ročný umrel v povesti svätosti. Vždy uznával, 
že za svoje obrátenie a povolanie ďakuje po Bohu 
svätej Angele.

Angela často videla veci vzdialené ako prítomné, 
tajné a skryté veci boly odhalené jej duševnému

52



zraku. »Ježiš Kristus,« hovorí kanonizačný proces, 
>/ktorý chcel svet presvedčiť aj inými prostriedkami 
o vysokom lesku tejto čistej duše, nechal často ne
vedomky vykĺznuť z jej úst slová, ktoré jasno uka
zujú, že dostala v modlitbe prorockého ducha. Tak 
sa raz stalo, že k nej prišiel na návštevu do Brescie 
jej bratanec, nedajúc jej o tom vedieť. Sotva začula 
klopanie na dvere, riekla svojej družke: »Otvor, to 
je môj bratanec!«

Inokedy prišiel mladý kanonik od sv. Nazaria, 
tiež sväticin príbuzný. Keď zaklopal, šla Angelina 
spoločnica k oknu, aby sa podívala, kto prichádza. 
Tu riekla opäť Angela: »Len otvor, to je môj prí
buzný, syn pána Angelo.« Kňaz, ktorý počul na ulici 
tieto slová, a vedel, že prišiel takou cestou, na ktorej 
ho Angela vôbec nemohla vidieť, bol presvedčený 
o jej prorockom duchu. Ešte viac ho v tom utvrdil 
rozhovor, ktorý s ňou potom mal. Rozprávala o ce
lom jeho živote od najútlejšieho detstva tak, ako by 
s ním všade bola a všetko videla a počula. Nato mu 
odkryla prítomný stav jeho duše, nadšenými slovami 
líčila vysokú dokonalosť, ku ktorej zaväzuje kňazský 
stav a vzbudila v ňom pevné rozhodnutie vytrvale sa 
usilovať dosiahnuť vznešený ciel. Tieto predsavzatia 
sa staly i skutkom. Mladý kanonik bol považovaný 
celou kapitulou za vzor zbožnosti a skončil svoju 
pozemskú púť veľmi povzbudzujúcou smrťou. Nikdy 
nezabudol na rozhovor so svojou svätou príbuznou, 
pred ktorou stál ako pred tribunálom Božím. »A na
ozaj,» hovorí jeden životopisec svätice, »stál pred 
nim; lebo toho dňa bola chudobná panna jeho správ- 
kyňou. Vymenili si úlohy, kňaz ponížene sa skláňal 
pred jurisdikciou svätosti a vôbec tým neumenšil 
svoju dôstojnosť, naopak, zvýšil ju ochotným prija
tím a mužným nasledovaním obsiahnutých rád.«

Majúc pred očami tieto skutočnosti, ľahko pocho
píme, prečo Angelini súčasníci mohli nazývať jej
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dom »školou kresťanského života a evanjeliovej do
konalosti.« Agostino de Galio, šľachtic z Brescie, 
zvlášť blízky našej svätici, zanechal písomné sve
dectvo: »Angela pomohla vždy každému, ale zvláštnu 
lásku prejavovala osobám, denne k nej prichádzajú
cim poradiť sa o zmene svojho života.« Cozanno však 
hovorí: »Objímala všetkých materskou láskou, ale 
k  najväčším hriešnikom sa skláňala najnežnejšia. 
Keď nemohla dosiahnuť obrátenie hriešnika, usilo
vala sa pohnúť ho láskyplnými slovami, aby urobil 
niečo dobrého alebo aspoň menej zlého, aby takým 
nepatrným dobrým skutkom dosiahol nejakého 
uľahčenia v hodine smrti alebo menšieho trestu 
v pekle.«

Boh podporoval apoštolskú horlivosť svojej slu
žobnice nielen mimoriadnymi darmi ducha a podi
vuhodnými výsledkami, ale ukázal aj odstrašujúce 
príklady svojej spravodlivosti na tých, ktorí si ne
vzali k srdcu Angeline napomenutia. To zakúsil 
v Salo jeden z tých nešťastných kňazov, ktorí k po
horšeniu kresťanského ľudu vedú život rúhajúci sa 
ich najsvätejšiemu sľubu. Ani láskyplné napomína
nie jeho spolubratov, ani výčitky a hrozby predsta
vených nemohly ho pohnúť k obráteniu. Tu prišlá 
Angela na niekoľko dní do Salo a všetci, ktorým 
jeho obrátenie ležalo na srdci, oddali sa nádeji, že 
svätici podarí sa priviesť ho na cestu povinnosti. 
Preto sa s rôznych strán obrátili na Angelu s pros
bou, aby sa ujala úbohého kňaza. Služobnica Božia 
ho pozvala k sebe a čoskoro sa jej podarilo láskavý
mi slovami tak obmäkčiť toto zatvrdlé srdce, že za
slepenec prepukol v plač. Sľúbil ctihodnej matke 
vážne polepšenie. Keď sa však vrátil domov, zabudol 
na svoj sľub, keď videl tú, ktorá bola príčinou jeho 
mnohých hriechov. A predsa prišiel druhého dňa 
opäť k Angele. Táto mu vytýkala jeho slabosť a po
karhala ho, že hneď neodstránil osobu, ktorá ho pri-
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viedla k pádu. Zasa prúd slz bol odpoveďou nešťast
níka, ktorý už tak hlboko väzil v putách náruživosti, 
že ani teraz nemal odvahy vzdialiť od seba zlú prí
ležitosť. Tak to šlo dokiaľ bola Angela v Salo. Denne 
prichádzal do starých chýb upadnuvší hriešnik a 
horko plakal pri Angeliných napomenutiach, a čo 
deň viac zatvrdzovalo sa jeho srdce, keď prišiel do
mov — tu ho zastihol trest Boží, krátko na to umrel 
nekajúcne vo svojom hriechu.

»Strašný príklad,« hovorí P. Salvatori S. J., »ktorý 
ukazuje s jednej stránky Angelinu horlivosť za duše 
v najjasnejšom svetle, lebo jej strhujúcim slovám 
podarilo sa pohnúť tohto zatvrdilého hriešnika tak 
často k slzám, s druhej strany však vlieva spasiteľnú 
bázeň tým, ktorí nevďačne odmietajú milosť obráte
nia, ponúkanú im milosrdenstvom Božím.<<24)

Angela mala vo vysokom stupni dar smierovať 
rozdvojené duše. Podľa výpovede súčasníkov mnohé 
rodiny jej vďačily za domáci pokoj. Urovnávala 
spory a procesy, hlboko zakorenené nepriateľstvá 
smierovala svojím láskyplným prostredníctvom. Naj
nápadnejší takýto príklad, ktorý uviedol do podivu 
celú Bresciu, bolo smierenie šľachtica Filippo de Sala 
a grófa Gianfrancesco Martinengo. Už mnoho rokov 
rozdvojovala týchto pánov hlboká nenávisť, časom 
tlejúca pod popolom, inokedy šľahajúca jasnými 
plameňmi. Často dochádzalo k násilnostiam, ktoré 
viedly k obavám najsmutnejšieho konca. Guvernér 
z Brescie a vojvoda z Urbino začali vyjednávať, ale

-*) Tieto príklady Angelinej apoštolskej horlivosti nedajú 
sa zaradiť do určitej epochy, lebo chýba bližšie udanie času; 
sú uvedené jej životopiscami raz na tom, raz na inom mie
ste. Soskupujeme ich tu, aby sme mali o výsledkoch jej 
horlivosti za duše ucelený obraz. Výpovede svedkov a akty 
procesu dosvedčujú, že také skutky objavujú sa v živote 
svätice v  nepretržitom poradí. Bohužiaľ, neboly všetky za
značené. Nasledujúca udalosť patrí časove do tejto doby 
Angelinho života.
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márne. Tu sa odohraly zbožné manželky týchto pá
nov k Angele a naliehavo ju prosily, aby sa pokúsila 
o smierenie a obrátenie ich manželov. Svätica mala 
srdečnú sústrasť so šľachetnými dámami, ale ešte 
viac ju bolelo pohoršenie, ktoré dávali nesmieriteľní 
nepriatelia celému mestu, a nebezpečenstvo, v kto
rom bola ich večná spása. Hoci sa jej pokora veľmi 
chvela pred namyslením poslania, predsa zvíťazila 
láska apoštolského srdca'a ona nemeškajúc, opustila 
svoju izbičku a po vrúcnej modlitbe pred svätostán
kom zamierila k pyšným palácom rozhorčených 
protivníkov. Neočakávaná návšteva vzbudila pre
kvapenie, obaja páni prijali ju však s úctou, ktorú 
všade preukazovali jej čnostiam. Angela, vedená 
duchom Božím, hľadala najprv pripraviť srdcia; ne
žiadala pre začiatok mnoho, ale uspokojila sa tým, 
že navrhla obom šľachticom schôdzku v jej príbyt
ku. Oni prijali pozvanie svätice a v určený deň šiel 
každý k Angele inou cestou, aby nemuseli ísť spolu. 
V jej príbytku začal sa hneď prudký slovný boj, 
v ktorom každý obhajoval to, čo nazýval svojím 
spravodlivým právom. Zbožná sprostredkovateľka 
tlmila búrku svojou jemnosťou a pokojom, obratne 
použila každej príležitosti, aby poukázala na zásady 
evanjelia — náhle však zanechala všetko vysvetľo
vanie a ukázala rozhorčeným odporcom kríž; tu klesá 
zúrivosť náruživosti, u päty kríža odpúšťajú si ne
priatelia a prisahajú, že zabudnú na vzájomne spô
sobené bezprávie. Áno, ešte viac; padajú si do náru
čia, bozk bratstva ich spojuje; bývalí nepriatelia 
opustil dom v priateľstve. Bol to krásny triumf mi
losti, ale i víťazstvo pokornej panny z Brescie.

Avšak schôdzka neostala tajomstvom a celé mesto 
sa zaujímalo o jej koniec. Skoro všeobecne pochy
bovali o dobrom výsledku, chválili Angelin úmysel, 
ale ostávali pri svojom. Tým väčšie bolo prekvape
nie, keď sa rozšírila zvesť o smierení. Rozprávali
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o tom, ako o pravom zázraku. Úžas ešte vzrástol, 
keď sa presvedčili, že smierenie je vážne a trvalé. 
Tí, ktorí častými hádkami a krvavými scénami ne
ustále znepokojovali nielen svoje rodiny, ale i celé 
mesto, boli teraz spojení bratskou láskou. Táto uda
losť vzbudila pozornosť i za mórami mesta. Hovorili 
o tom v Miláne na dvore vojvodcu Františka Sforza. 
Dobre poznajúc prudkú nenávisť oboch pánov, dal 
neobyčajný výraz svojmu obdivu voči svätici. Keďže 
však udalosti, o ktorých rozprávali, zdaly sa byť tak 
mimoriadne a skoro neuveriteľné, zvolal knieža: 
»Sám vyhľadám sestru Angelu (tak nazývali sväticu 
od jej vstupu do III. radu), aby som sa presvedčil 
o pravdivosti všetkých zpráv.« A naozaj, odobral sa 
František Sforza na druhý mesiac do Brescie, ne
mohol však svoju zvedavosť uspokojiť, lebo svätica 
práve odcestovala. Onedlho však nešťastie znova 
pripomenie kniežaťu Bohom omilostenú pannu a po
tom nájde u nej útechu a pomoc.

Angela si už dlho žičila navštíviť v Mantue zbožnú 
Osannu Montaldi Andreassi; svoj úmysel previedla 
v roku 1518. V sprievode Marc-Antonia de Romani 
a niekoľko zbožných dám dala sa cestou cez Peschie- 
ru a Veronu, čo jej dovoľovalo navštíviť Desanzano, 
kde sa iste zdržala niekoľko dní, aby znova povzbu
dila a v dobrých predsavzatiach upevnila svoje prvé 
spolupracovníčky, ktoré verne pokračovaly v diele 
lásky ňou začatom, najmä vo vyučovaní chudobných 
detí. Mnohí dejepisci nadhadzujú tu otázku, či Ange- 
lina návšteva patrila Osanne žijúcej, alebo či chcela 
uctiť jej pozostatky. Kanonizačná bula svätice jasne 
hovorí: »Angela odcestovala do Mantuy, aby sa 
mohla rozprávať so zbožnou Osannou Andreassi, 
rehoľnicou III. rádu sv. Dominika.« Väčšina autorov 
prijíma mienku, že Angela šla sa pomodliť na jej 
hrob, lebo Osanna už pred trinástimi rokmi umrela. 
Sprostredkujúca mienka prijíma vzťahy medzi obo-

57



ma služobnicami Božími za ich života a v bule uve
denú návštevu prekladá do skoršej doby; potom by 
sme však museli predpokladať, že Angela dva razy 
šla do Mantuy, na to však niet nijakého dôkazu. Ne
chceme sa pokúšať rozhodnúť tento spor, ale pripo
jujeme sa k mienke najviac uznanej, podľa ktorej 
Angela navtšívila Osannin hrob. Zatiaľ, čo svätica 
so svojím sprievodom koná púť, vtedy spojenú 
s mnohými ťažkosťami, načrtneme ľahkými ťahmi 
obraz slávnej panny, cieľu púte.

Osanna Andreassi, jedna z najpodivuhodnejších 
omilostených tvorov, narodila sa roku 1449. Jej ro
dina, netušiaca, aký poklad v nej mala, zanedbávala 
jej prvú výchovu. Tu sa jej ponúklo nebo k službám, 
Blahoslavená Panna sa stala jej učiteľkou. Keď sa 
po vzdelaní túžiace dieťa modlilo pred jej obrazom 
a prostučko prosilo o vyučovanie, našlo náhle napí
sané na svojej dlani najsvätejšie mená Ježiš a Mária; 
to bolo prvé cvičenie čítania — a podarilo sa. Po
vzbudená týmto výsledkom brala Osanna denne 
knihu a sediac pred svätým obrazom, čítala táto malá 
žiačka plynné svoju úlohu. Odvtedy vedela všetko 
prečítať. I keď dostala do rúk latinskú knihu, roz
umela a vysvetľovala jej obsah. Tento rys mala 
s Angelou spoločný. Skoro ten istý zázrak spomína 
sa i o sv. Kataríne Sienskej. Ako sa Osanna učila 
■čítať, tak sa učila i písať. Zachovalo sa od nej štyri
dsať listov, adresovaných jej spovedníkovi, vyzna
čujúcich sa korektnosťou a eleganciou slohu.

Boh viedol Osannu mimoriadnymi cestami, extáza 
bola jej obyčajným stavom. Duch ju unášal, duša 
strhovala so sebou telo a vyzdvihovala ho nad vše
tky zákony prírody. Vytrženie sa jej zmocňovalo 
v každom čase, na všetkých miestach a kútikoch 
otcovského domu, v modlitbe, v práci, v samote 
i uprostred družiek. Keď ju oslovili, neodpovedala, 
jej smysly a duševné schopnosti boly ako ochrome-
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né, okolie sa jej divilo, nikto jej nerozumel. Ako 
šesťročnej zjavil sa jej anjel, vzal ju za ruku a vzlie
tol s ňou do nadhviezdnych výšin. Všetky nebeské 
sbory i celá príroda nadšene volaly: »Dietky zeme, 
milujte Boha, ó milujte Boha!«

S Ježišom Kristom obcovala s prekvapujúcou dô
vernosťou. Spasiteľ sa jej často zjavoval v podobe 
malého dieťaťa, približoval sa k nej najnežnejšími 
prejavmi lásky. Často sa k nej obrátil so slovami: 
»Prichádzam k tebe, priprav svoje srdce k prijatiu 
môjho učenia, zachovajúc ho čisté, od každého hrie
chu.» To bola predohra neskorších častí intímnych 
rozhovorov, ktoré môžeme srovnať iba so slasťami 
večného nazerania. Zakrátko zranil Ósannu šíp Bož
skej lásky. Každý pohľad snúbencov, každé slovo 
z Jeho úst rozširovalo túto ranu, z ktorej prúdily 
netušené sladkosti. Ježiš Kristus sa jej zjavoval naj
rôznejším spôsobom, ale najviac ju dojalo, keď po
zerala na Neho, visiaceho na kríži, tŕním korunova
ného, bičmi roztrhaného, pokrytého slinami, prachom 
a potom. Vtedy rozrývala bolesť jej vnútro a jej srdce 
zápasilo s mukami najstrašnejšej smrteľnej úzkosti. 
Jej mystický život dosiahol takého stupňa, že celkom 
nastúpil miesto prirodzeného života. Pohľad na svätý 
obraz uvádzal ju  do vytrženia, meno Najsvätejšej 
Trojice zaznievalo v jej uchu ako mohutná harmónia 
a naplňovalo ju  súčasne úctou a svätou hrôzou.

Mlčky sa klaňala tajomstvu Boha v troch Osobách, 
zahalenému do nepreniknuteľného svetla. Keď sa 
hovorilo o nebi, nedotýkala sa už zeme. Pri spo
mienke na anjelov žiaril jej obličaj. Myšlienka na 
utrpenie vyvolávala v nej akýsi spôsob vytrženia, 
v ktorom sa podivuhodne zamieňaly agónia a láska; 
účinok bol okamžitý a strhol všetkých svedkov. Ex
táza ju nikdy neopúšťala, ani pri cestovaní nie; jaz
diac na koni, podľa zvyku svojej doby, cválala okolo 
priepastí, na pobreží morskom; súc bezseba, vôbec
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neriadila koňa. Boh ju však chránil pred pádom do 
priepasti. Sprievodcovia bývali pri takýchto prího
dách ako ochromení ľakorn a úžasom. V pôste, ako 
i na veľké sviatky, na Veľkú noc, na Nebevstúpenie 
Pána, na Turíce a na Všechsvätých boly vytrženia 
častejšie a dlhšie. Vtedy bol vplyv milosti tak silný 
a ponorenie v Boha také, že zdanlivo zmizol všetok 
prirodzený život. Ošklivosť pred svetom, odpor proti 
všetkému ľudskému vzrastaly, keď cítila ich blíz
kosť, keď musela jesť, piť, spať. Vtedy nesmierne 
smútila, a len s najväčším úsilím poddávala sa ži
votu. Keď ju pozvali k jedlu, šla iba z posluš
nosti; ak i tu  upadla do nadprirodzeného stavu, ne
videla nikoho zo spolustolujúcich a strácala vedomie. 
Nič nevnímajúcu a ako mŕtvu ju odniesli, a predsa 
žila, živená vyšším životom, tajomným chlebom, 
ktorý jej prinášal nebeský Snúbenec. Všetky tieto 
duchovné prejavy priazne, ktorými bola Osanna, od
menou za svoje solídne čnosti zahrňovaná, vyvyšujú 
ju s tejto stránky skoro nad všetky omilostené duše, 
o ktorých sa bagiografia zmieňuje. Jej zbožnosť žia
rila, jej čistota bola anjelská, poníženosť hlboká, 
láska serafínska, bola poslušná ako dieťa. Tvrdá 
k sebe, vykonávala najprísnejšie skutky pokánia, jej 
podriadenosť Božej vôli neznala medzí, zahlbovala 
sa do riadenia Božskej Prozreteľnosti a nikdy nehľa
dala inej príčiny vecí, bola prešťastná, že môže žiť 
životom viery, životom spravodlivých.

Vo svojej túžbe podobať sa ukrižovanému Ježišovi 
mala vnuknutie prosiť o milosť, aby ako sv. Fran
tišek z Assisi a iní, smela nosiť Jeho rany. Po dvoch 
rokoch modlitby bola vyslyšaná. Jedného dňa sa jej 
zjavil Ježiš s tŕňovou korunou v ruke. Pri tomto 
pohľade sa vrhla na zem, aby prijala na hlavu tento 
víťazný diadém. Za nejaký čas dostala ranu v boku 
a neskoršie v rukách. V jasavej radosti svojho srdca 
velebila Boha, že vtisol do jej boku znamenie, ktoré
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neustále nosila vo svojom srdci. Láska ju  nútila vždy 
ďalej a nikdy jej nedovolila povedať: »Už dosť!« 
Jedného dňa, keď po sv. prijímaní požívala sladkú 
prítomnosť svojho Ženícha, prosila Ho, aby ostal v jej 
srdci zrejmejším spôsobom. A Ježiš hneď urobil tento 
zázrak. Visiac na kríži vstúpil do jej vnútra a sľúbil 
jej, že tam ostane. Od tejto chvíle necítila už Osanna 
samú seba, niekto iný v nej dýchal, pohyboval sa, 
myslel, modlil sa, konal. — Viac jej už Jeho láska 
na tomto svete nemohla dať.

To bola Osanna Andreassi. Povesť o jej podivu
hodnom živote dostala sa i k Angele. Ľúbezná vôňa 
jej čností ju neodolateľne priťahovala. Ak sa tieto 
vyvolené duše už prv videly, tak iste boly ich roz
hovory najvznešenejšej podstaty. Obe poznaly dobre 
tajomstvá mystického života, preto mohly rozprávať 
nebeskou rečou o veciach, pre ktoré vôbec nemáme 
mena, lebo náš ťažkopádny jazyk nevie preložiť také 
myšlienky. Teraz už odpočívala Osanna v hrobe, a 
tento hrob stal sa slávnym; ľud prúdil so všetkých 
strán k nemu, vo dne v noci sa dialy zázraky: Osan- 
nin duch sa vznášal nad jej mŕtvymi kosťami.

Hlboké vnútorné pohnutie zachvátilo Angelu pred 
týmito relikviami. Rozpätými rukami vrhla sa na 
kameň, pokrývajúci pozemskú schránku jej duchov
nej sestry. Čo sa dialo v tejto chvíli? Angela sa roz
právala s nebešťankou, zdôverovala sa jej so svo
jimi plánmi do budúcnosti a prosila, ju o pomoc. 
Keď vstala, žiarily jej črty nebeským svetlom a pre- 
zradzovaly okoliu rozhovor so svätou. Len námahou 
mohla sa Angela odtrhnúť od hrobu, opäť a opäť ho 
bozkávala a skropila slzami, tak, že jej sprievodcovia 
hlboko dojatí plakali s ňou.

Pri návrate nastúpila malá spoločnosť inú cestu; 
na západe preplavili Mincio a obrátili sa ku Castig- 
lione, kde Angela chcela dosiahnuť audiencie u knie
žaťa Alojza Gonzagu, ktorý vtedy spravoval vojvod-
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stvo Mantua. Chcela totiž orodovať za svojho príbuz
ného, odsúdeného kniežaťom na konfiškáciu majet
kov a vyhnanstvo.

Sotva počul Alojz Gonzaga, starý otec svätca toho 
istého mena, Cirkvou uctievaného ako patróna mlá
deže, o príchode zbožnej pútnice, ponáhlal sa pri
praviť jej kniežacie prijatie. Veľmi potešený prícho
dom slávnej panny, ktorej povesť naplňovala celú kra
jinu, hľadel využiť jej prítomnosť na poučenie svoje 
a svojho dvora. Ponúkol jej preto príbytok vo svo
jom vlastnom paláci a nariadil, aby s ňou zachádzali 
s úctou, ktorú podľa starých zvykov preukazovali 
vyslancom kráľov. Zbožné knieža viedol pritom šľa
chetný kresťanský cit, prejavujúci sa v želaní, uctiť 
Krista samého v jeho vyvolenej neveste. Kňažná, 
dáma vysokej čnosti, spravila ju svojou dôvemicou 
a bavila sa s ňou niekoľko hodín o duchovných ve
ciach. Angela rozprávala s touto vznešenou dámou 
prosto a nestrojeno, z plnosti srdca. Jej jednodu
chosť všetkých strhovala. Obdivovali jej nadpriro
dzené vedomosti, jasnosť a bohatstvo myšlienok, 
najmä však jej zduchovnelosť, ktorá všetkému, čo 
hovorila, dodávala príchuť vrúcnej zbožnosti. P. Sal
vator S. J. takto líči dojem, ktorým zapôsobila jej 
čnosť na dvore: »Kniežatá Gonzaga veľmi žasli nad 
poníženosťou, skromným a milým chovaním služob
nice Božej. Obdivovali obratnosť, akou pri vhodnej 
príležitosti vštepovala iným svoje vlastné pocity 
opovrhovania svetom, ošklivosť pred hriechom a túž
bu po nebi.

Plný úcty k šľachetnej cudzinke, navrhol jej Alojz 
Gonzaga, aby sa usadila na jeho území a venovala 
sa i tu skutkom lásky, ktoré tak úspešne prevádzala 
už na iných miestach. Chcel tým svojej krajine pre
ukázať dobrodenie a tak podstatne prispieť k blahu 
svojich poddaných. Tento čestný »návrh« však nezasle- 
pil sväticu. Poďakovala kniežaťu za prejavy priazne a
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prosila ho zdvorilé, aby mal ohľad na dôvody, ktoré 
ju pohly, aby odmietla. Že sa tak stalo, skúsila pri 
odchode z Castiglione; knieža ochotne udelil milosť 
jej príbuznému a prejavil zvláštnymi znakmi veľkú, 
vážnosť a úctu voči zbožnej orodovnici.

V. KAPITOLA.

Cesta do Palestíny.
Angelina túžba po Zasľúbenej zemi. — Odchod. — Zázrak 
u Montebello. — Vstup na loď. —■ Angela oslepne v K rét
skom zálive. —■ Príchod do Jeruzalema. — Návšteva svätých 
miest. — Zpiatočná cesta. — Zázračné uzdravenie na Kréte. 
— Búrka. — Ďalšie nebezpečenstvá. — Opäť v Benátkach. —  
Čestná ponuka Benátčanov. — Angela uteká pred úctou 

a vracia sa do Brescie.

Prosper Guéranger vo svojom slávnom diele: »Cir
kevný rok« píše o našej svätici: »Táto hrdinka ne
beskej milosti šliapala nohami všetko, čo by mohlo 
hatiť jej beh. Už zavčas pozdvihnutú k najvyššiemu, 
stupňu nazerania, ženie ju rytiersky vzlet až na 
pobrežie Orientu, aby tam sledovala šľapaje Božské
ho Ženícha.« V XVI. storočí nebolo už rytierov, ktorí 
by boli s krížom na prsiach putovali ku svätému 
hrobu; boly však predsa duše, ktoré, hoci nie s me
čom v ruke, predsa však rytierskym a láskou zapá
leným srdcom, putovaly do Svätej zeme, aby kráčaly 
v stopách svojho Spasiteľa. Aj Angela, táto odušev
nená milovnica Ukrižovaného, horela túžbou, vidieť 
zem, ktorá bola javiskom Jeho života a utrpenia; čo
skoro sa pevne rozhodla použiť najbližšiu príležitosť 
na cestu do Palestíny. Boh, ktorý s úľubou pozeral 
na toto predsavzatie svojej služobnice, áno, On, kto
rý ho bezpochyby v nej vzbudil, pripravil tiež všetko 
na jeho prevedenie. Vo vtedajšej dobe bola cesta do 
Palestíny veľmi nebezpečná a  žena ju nikdy nemohla 
podniknúť sama, ak len nechcela sa previniť proti 
pravidlám múdrosti. Angela, ktorá často prednášala.
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v modlitbe Pánovi tiché želanie svojho srdca, zve
rila sa Jeho opatere, úfajúc v Jeho pomoc. Dôvera 
ju  nesklamala.

V apríli 1524 navštívil ju bratanec Bartolomeo 
Biankosi. Prichádzal často zo Salô do Brescie, aby 
videl svoju zbožnú sesternicu a poradil sa s ňou 
o veciach svojho svedomia. Tento jej raz vyjavil, že 
ho neodolateľne tiahne do Svätej zeme, a že sa roz
hodol pripojiť k pútnickej výprave, ktorá každo
ročne vstupuje v Benátkach na loď. Angela vypo
čula túto zprávu so svätým jasotom. Videla v tom 
zvláštne riadenie nebies, a hneď sa ponúkla svojmu 
bratancovi za spoločnicu. Tento ctil a miloval svoju 
príbuznú ako sväticu, preto sa nemohol z radosti ani 
vzpamätať. Obidvaja velebili Boha a rozlúčili sa 
toho šťastného dňa so sľubom, že čo najskôr budú 
spolu putovať do Jeruzalema.

Božská Prozreteľnosť sa postarala aj o druhého 
spoločníka, nebol to iný, ako statočný Marc-Antonio 
de Romani, v ktorého dome Angela bývala. Sám 
chcel sprevádzať svoju milú duchovnú matku cez 
ďaleké more, pod jeho ochranou mala vykonať ne
bezpečné cesty, po jej boku žiada si navštíviť sväté 
miesta, po ktorých už dlho túžilo jeho Boha milu
júce srdce.

Už sa začali pripravovať na ďalekú cestu, keď sa 
náhle rozšírila zvesť, že pútnická loď toho roku ne- 
odpláva. Angela bola bolestne dojatá, utešovala sa 
však myšlienkou, že Boh sám žiada odklad preve
denia jej naj túžobnej šieho želania. Na šťastie táto 
zvesť nezodpovedala skutočnosti. Obchodné veci vo
laly Marc-Antonia do Lanciano pri Neapoli, kde bol 
koncom mája chýrny veľtrh; preto chcel v Benát
kach vstúpiť na loď. Aký veľký bol jeho údiv, keď 
v prístave zbadal loď, na ktorej viala zástava, vztý
čená republikou, oznamujúca pútnikom deň odchodu 
do Zasľúbenej zeme. Radostne bilo jeho srdce pri
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tomto pohľade, ponáhľal sa zaslať túto radostnú zprá
vu do Brescie, s poznámkou, aby nestrácali ani chví
le, lebo najmenšie meškanie vydáva pútnikov v ne
bezpečenstvo, že pri svojom príchode nájdu loď už 
na šírom mori.

Z celého srdca ďakovala Angela Bohu za túto dob
rú zprávu, rýchle sa rozlúčila so svojimi priateľmi, 
navštívila ešte raz chudobných, odporúčajúc sa do 
ich modlitieb, a odobrala sa, vystrojená veľmi ľahkou 
batožinou, 1. mája 1524 do Salo pre svojho bratanca. 
Podľa vtedajšieho zvyku cestovali obidvaja do Be
nátok koňmo.

Šli pozdĺž západného brehu jazera Garda, vľavo 
obišli Desenzano a dotkli sa postupne Peschiery, Ve- 
rony, Vicenzy a Mantuy. Na tejto ceste prihodilo sa 
niečo podivuhodného. To im bolo takmer zárukou 
zvláštnej ochrany, ktorou chcel Boh nad nimi bedliť 
v tisícich nebezpečenstvách na mori a na zemi. Blíz
ko Montebello, medzi Veronou a Vicenzou došli 
k rozvodnenej dravej rieke, ktorej vody búrlivé sa 
valily medzi príkrymi brehmi. Nie bez nebezepe- 
čenstva používali chodci na prechod slabé brvno. 
Biankosi na odvážnom koni vrhol sa neohrožene do 
šumiacich vôd, pevnou rukou riadil zviera, predsa 
mal veľké šťastie, že sa dostal na druhý breh. An
gela ho nemohla nasledovať, jej vodca vyhlásil, že 
nemožno ani myslieť na to, aby sa mohla so svojím 
koňom preplaviť. Svätica vzhliadla k nebu a odo
vzdala sa svojmu anjelovi strážnemu. A tento zaiste 
chytil za uzdu jej koňa, lebo zviera, dosiaľ ticho 
stojace, vykročilo samo od seba priamo na slabé 
brvno, na ktoré sa bol sotva odvážil stúpiť smelý 
muž. Zle upevnené brvno sa pri každom kroku ko
lísalo a ohýbalo, vyzdvihovalo a klesalo, ale kôň 
kráčal istým krokom ďalej, ako by bol na najlepšej 
ceste. Biankosi a vodca, strnulí údivom, dívali sa na 
tento odvážny kúsok, v každej chvíľke očakávali
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zrútenie a smrť neopatrnej jazdkyne, no ona sedela 
pevne v sedle, ako by kráčala usmievajúcou lúkou 
a nie cez hroznú priepasť. Opierala sa o Toho, ktoré
ho nikdy márne nevzývalä o pomoc, a tak šťastne 
dostala sa k svojmu bratancovi. Biankosi pokladal 
túto udalosť za zázrak, jeho úcta k Angelinej zried
kavej čnosti sa ešte zvýšila. S radosťou sprevádzal 
ďalej na ceste svoju svätú príbuznú.

25. mája prišla Angela so svojím bratancom do 
Benátok. Marc-Antonio de Romani ich netrpezlivo 
očakával, lebo už na druhý deň mala loď zakotviť. 
Toho roku pripadol krásny sviatok Božieho Tela na 
26. mája. Väčšina pútnikov zúčastnila sa toho dňa 
svätej omše a prijala sv. prijímanie. Angela, ktorej 
lásku k eucharistickému Spasiteľovi sme už poznali, 
dívala sa potom vo svätom nadšení na nádherný 
triumf, ktorý lagúnové mesto pripravilo tohto dňa 
svojmu Bohu, skrytému pod spôsobom chleba. Ta
liani slávievajú nábožné sviatky s nadšením, akého 
len oni sú schopní. Benátky, »pyšná kráľovná mora«, 
rozvíjaly pri takých príležitostiach pohádkový lesk. 
Uprostred ozaj kráľovskej nádhery vznášal sa Spa
siteľ nad lagúnami, šumenie mora pridružovalo sa 
velebne k piesňam jasavým spievaním nespočetného 
zástupu ľudu k oslave Božej. Morské vlny penily 
sa medzi gondolami, zdobenými záplavou kvetov, 
v ústrety svojmu Stvoriteľovi, aby ju ako diaman
tovú korunu složily u Jeho nôh. Po procesii senátor 
Luigi Giustiniani, toho roku vyslanec rady slávnej 
republiky, sprevádzal pútnikov k lodi. Nato zdvihli 
kotvy. Všetci cestujúci sa odporúčali Bohu a Pre
blahoslavenej Panne, Hviezde morskej. Na tichých 
vlnách nieslo inokedy tak búrlivé Jaderské more 
zbožných pútnikov pozdĺž Dalmátskeho pobrežia. 
Priaznivý vietor vzdúval plachty lode, ktorá čoskoro 
preťala námornú cestu od Otranto a kolísala sa na 
vlnách Jonského mora. Bleskorýchle kĺzala po zrka-
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dlovolesklom mori súostrovia, pri malebnom pred
horí a mnohonásobne roztrhanom pobrežnom pásme 
gréckom. Angelin pohľad blúdil zamyslene nad ze
mou, ktorej veľká minulosť tak žalostne kontrasto
vala s prítomnosťou. Svätica tušila ako požehnane 
budú kedysi jej dcéry pôsobiť ako misionárky na 
týchto ostrovoch.

O niekoľko dní dosiahli naši cestujúci veľký ostrov 
Kandiu, čiže Krétu. Ešte len pred dvadsiatimi rokmi 
prešla z panstva janovského do benátskeho. Loď 
mala tu pobudnúť niekoľko dní u svojich krajanov. 
Keď vplávala do prístavu Kaney, cítila Angela zra
zu, že sa jej zrak zatemňuje. Ešte pred niekoľkými 
minútami mohla zbadať malý bod vrcholku hóry, 
vynorujúci sa v diaľnom horizonte, a teraz už ne
rozoznávala predmety v najbližšom Okolí. Bartolo- 
meo a Marc-Antonio boli od ľaku bez seba, celá loď- 
ná .spoločnosť sa sbehla. Použili všetkých možných 
prostriedkov, aby vrátili svetlo jej očiam, ale márne. 
Skoro sa presvedčili, že zrakový orgán Angelin stra
til svoju silu. Zistili nevyliečiteľné ochrnutie zra
kového nervu.

Boh uložil svojej služobnici nevýslovne ťažkú skúš
ku. Len preto podnikla ďalekú cestu, aby videla 
vlastnými očami miesta posvätené životom a utrpe
ním Božím. Vo svätej netrpezlivosti túžila po hodine, 
keď budú pred jej zrakom prebiehať krajiny, ktorý
mi Spasiteľ tak často kráčal, vrchy, ktoré boly Jeho 
kazateľnicou, až uzrie osamelé miesto Jeho nočných 
modlitieb, javisko Jeho zázračného premenenia a na
nebevstúpenia. Akou blaženou láskou túžila vidieť 
studňu, na okraji ktorej sedel, keď obrátil Samari
tánku, miesto, kde požehnával deti, a potom zasa po
noriť svoj pohľad do strieborných vín jazera, ktorého 
búrlivé vlny kedysi úctive počúvaly Jeho hlas a po
nížene ustúpily pred Jeho pozdvihnutou pravicou.
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Celé nebo ležalo pred Angelinou dušou v myšlienke, 
že táto sladká nádej bude skoro splnená.

Tu oslepne, už takmer v Jeruzaleme. Čo si počne? 
Jej sprievodcov priviedlo toto nešťastie celkom z rov
nováhy. Hneď navrhovali návrat do Benátok. Chceli 
vyčkať na Kréte loď a odplaviť sa domov. Ba obá
vali sa, že sa dopustia nemúdrosti, ak by vystavovali 
svoju svätú spoločnicu ďalším nebezpečenstvám, 
a okrem toho i tak bol cieľ cesty skoro prekazený. 
Zdalo sa, že sám Boh ich podujatie neschvaľuje, ich 
viera zakolísala, dôvera bola otrasená. V tomto vše
obecnom zdesení a nepokoji iba jediná osoba ostala 
pokojná, tá, ktorá bola príčinou zmätku iných. Pevne 
a nepohnute, ako skala v mori, stála Angela v tejto 
ťažkej skúške. Hocijako prudko metala skúška proti 
nej svoje vlny a vody súženia zaplavily jej dušu, 
predsa nemohly spôsobiť, aby toto silné srdce zako
lísalo. Plná dôvery v Boha oznámila sprievodcom 
svoje pevné rozhodnutie, pokračovať v ceste, ak by 
jej preukázali službu lásky a viedli ju za ruku. Vy
hlásila, že vezme na seba zodpovednosť za zdanlivú 
nemúdrosť tej veci. »Keď mi nie je dožičené«, doložila, 
»vidieť miesta, posvätené tajomstvom našej spásy, 
iste mi Boh neodoprie sĺz, aby som tam oplakávala 
hriechy svoje i celého sveta.« Jej poníženosť prijala 
skúšku ako trest za hriechy, ktoré ju  robily v jej 
vlastných očiach nehodnou uzrieť sväté miesta.

Táto veľká viera Angelina oživila znova odvahu 
a dôveru jej spoločníkov. Po niekoľkých dňoch po
kračovali v ceste. More bolo pokojné, dul priaznivý 
vietor, loď len tak letela k svojmu cieľu. V krátkom 
čase dosiahli Cypru, potom sa plavili pozdĺž pobre
žia okolo Trypolisu, Beirutu a Akky a vplávali do 
prístavu Jaffa. Pútnici sa ponáhľali vystúpiť na vy
túženú zem, s úctou bozkávali pôdu, ktorá bola ke
dysi svedkom najväčších skutkov Božích. Angela sa 
chvela radosťou a pohnutím, keď jej povedali, že má
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stupiť na Svätú zem, s posvätnou úctou vkročila na 
pôdu, skropenú kedysi potom, slzami a krvou Ježi
šovou. Zástup pútnikov sa pohol, aby prešli posled
nú a najťažšiu časť cesty. Neľakali sa námah, ťažko
stí a obetí, prvý pohľad na Jeruzalem im nahradil 
všetko. Keď zbadali vynorovať sa v diaľke vrcholky 
veží svätého mesta a potom naraz uzreli s náhornej 
roviny mesto s jeho starými, ctihodnými múrami, 
domy s terasami, s kopulou svätého Hrobu a Kalvá
riou, vtedy zajasali radosťou. Jedni pozdravovali 
sväté mesto výkrikmi, iní tichou pobožnosťou, všetci 
však mali na jazyku i v srdci slová svätého Bernarda: 
»Pozdravujem ťa, sväté mesto, svätostánok posvätený 
Najvyšším k spáse ľudského pokolenia! Pozdravujem 
fa, mesto veľkého Kráľa, kde od počiatku sveta tak
mer bez prestania žiarily vždy nové zázraky. Pozdra
vujem ťa, učiteľka národov, kráľovná zemí, majetok 
patriarchov, matka prorokov, zvestovateľka viery, 
sláva kresťanstva! Pozdravujem ťa, Zem zasľúbená, 
rieky, ktoré kedysi oplývaly mliekom a medom a 
ktorá teraz poskytuje celej krajine pokrm života! Dob
rá, výborná zem, prijala si nebeské semeno do svojho 
lona a dala si mu priniesť stonásobné ovocie!«25)

Keď prišli do mesta, hľadali pútnici pohostinné 
prístrešie. Keď cestujúci našej doby rozprávajú, ako 
sa nadarmo v Jeruzaleme obzerajú po hoteli, vyho
vujúcom europským potrebám, pochopíme, že tým 
menej mohli ho nájsť v XVI. storočí. Našu sväticu 
prijaly porostinné terciárky sv. Františka. Maly totiž 
na hore Sion dom na ubytovanie žien, putujúcich 
na sväté miesta. Mužovia sa umiestili v kláštore toho 
istého rádu, ochrane ktorého Cirkev svätá sverila 
Boží hrob.

Angelu, ako členku III. rádu, prijaly terciárky 
s ochotnou láskou. Táto láska ustúpila akémusi spô
sobu náboženskej úcty, keď videly zriedkavú čnosť

25) S. Bernard, Ad Milites Templi.
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cudzej sestry. Svätica i teraz ostala verná všetkým 
cvičeniam zbožnosti. V mnohých rozptýleniach dlhej 
cesty, v pestrej spoločnosti, pri neustálom striedaní 
miesta a osôb, všade, za všetkých okolností, ostala 
svoja a zachovala sobranosť ako v osamelej izbičke. 
Neprestávala sa modliť, vo všetkom sa umŕtvovala, 
bola skromná bez zvláštnosti, mlčanlivá bez nápad
nej zdržanlivosti a vedela pritom vyhovieť každej 
požiadavke slušnosti. Takto poučovala všetkých a 
cvičila sa v čnosti taik milým spôsobom, že priťaho
vala i tých, ktorým je ináč zbožnosť obťažná alebo 
smiešna.

Čo možno najskôr začala Angela navštevovať svä
té miesta. Vedená svojím bratancom Bartolomeom 
alebo priateľom Marc-Antoniom, putovala celkom 
ponorená do rozjímania, cestami, ktorými Ježiš tak 
často kráčal. Keď vo IV. storočí sv. Paula so svojou 
dcérou Eustochiou po boku sv. Hieronyma kráčala 
tými cestami, nosila so sebou neustále Bibliu a čítala 
na každom mieste stránky, opisujúce udalosti, ktoré 
sa tu prihodily. I Angela nosila so sebou v duchu 
a v srdci túto svätú knihu, doslovne bol jej obsah 
uložený v jej pamäti a ona o ňom uvažovala a roz
jímala na každom mieste naň upomínajúcom. Najprv 
zamierila do Betlehema, vzdialeného na osem hodín 
od Jeruzalema. S nevýslovným dojatím vrhla sa na 
pôdu jaskyne a bozkávala presväté miesto, kde Má
ria porodila svoje Božské dieťa. Neobviníme sväticu 
z nedokonalosti, keď súdime, že až teraz začala 
opravdu cítiť svoju slepotu. To slúžilo iba tomu, aby 
obnovila svoju obeť a ešte veľkodušnejšie sa oddala 
do vôle Božej. Takáto oddanosť bola hneď odmenená. 
Angelin zrak ostal síce zatemnený, sile Boh otvoril 
jej duševné oči; vo vznešenej kontemplácii mohla 
nazerať na tajomstvá, ktoré sa na tomto mieste pri
hodily. Vo svätom nadšení zvolala: »Buďte velebené 
sväté jasličky, ktoré ste kedysi objaly vrúcne vytú-

70



ženého Spasitela! Ach, prijmite i mňa, úhobú hrieš
nicu, uznávam, že som ňou, hoci si žiadam vo vše
tkom nasledovať šľapaje môjho Pána!«26)

Nasledujúca návšteva patrila hore Olivovej, záhra
de, kam sa Spasiteľ tak často utiahol k modlitbe, 
ktorá v hroznej noci prvého Zeleného štvrtku vi
dela boj Jeho ľudskej vôle s vôľou nebeckého Otca, 
a ktorej pôda vsala za strašného smrteľného boja 
Jeho krvavý pot. Dejiny ňám nezachovaly nijaký 
zvláštny prejav Angeliných citov na tomto mieste, 
udávajú len všeobecne, že Pán sa jej tu, ako i na 
všetkých miestach svojho utrpenia zjavoval a uka
zoval. Mohli by sme teda prijať, že sa smela zúčast
niť strašného videnia, ktoré pred pätnástimi storo
čiami na Zelený štvrtok večer vstúpilo pred dušu 
Spasiteľovu.

Na ceste po Kalvárii pripojila sa v duchu k Marii 
a svätým ženám. Aké boly asi hnutia jej duše, kedí 
kľačala na mieste, kde bola prinesená krvavá obeť 
smierenia, to môžu tušiť len duše tak spojené s Ukri
žovaným, ako bola Angela od najútlejšieho detstva. 
A keď neskoršie uvidíme, ako zasväcuje, ba takmer 
zasnubuje svoju vznikajúcu spoločnosť Ukrižované
mu a ako volí obeť kríža za vzor apoštolského života 
obeti svojich dcér, mohli by sme trochu spoznať, ako 
hlboko vnikla na Kalvárii do tajomstva umierajú
ceho Spasiteľa a aká plnosť svetla vyliala sa s kríža 
na jej dušu.

Svätý hrob bol posledným zastavením, ku ktorému 
Angela zamierila. P. Salvatori dáva obšírnu zprávu 
o návšteve tohto najznámejšieho medzi všetkými, 
Kristovou prítomnosťou posvätenými miestami. Ho
vorí: »Zvlášť pri návšteve Božieho hrobu zdala sa 
byť premožená plnosťou nebeských milostí a zjave
ní. Vzdychmi, slzami a  vzlykmi dala voľný priechod

26) Najstaršie a najhodnovernejšie rukopisy obsahujú po
dlá údajov E. Girelli tieto slová sv. Angely.
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citom svojho srdca. Celkom naplnená poníženosťou 
a skrúšenosťou, hlasite vyznávala, že je vinná na 
bolestiach a smrti Ježišovej, a prosila, o Jeho milo
srdenstvo. Plakala toľko a modlila sa tak vrúcne 
v tejto vznešenej svätyni, že stratila reč a všetku 
silu a v mdlobách klesla na zem.«

Angela sa neuspokojila jedinou návštevou týchto 
miest. Za svojho pobytu v Jeruzaleme sa k nim často 
vrácala. Či navštívila aj iné miesta, uchovávajúce 
sväté spomienky: sa nikde nespomína. Je to možné, 
lebo jej bránila slepota a jej nežná láska iste chcela 
zamedziť priveľké obťažovanie sprievodcov. Akiste 
bolo obťažné, vodiť slepú v cudzej zemi. Už to vzbu
dzuje náš podiv, keď počujeme, že v tomto stave pu
tovala až do Betlehema. Je to vôbec v dejinách je
diný prípad, že slepá pútnica prišla z ďaleka navští
viť sväté miesta.

Angela prežívala znova a znova v dlhých rozjíma
niach, čo videla v duchu, alebo lepšie, čo jej Boh 
ukázal v podivuhodných obrazoch. Nebeská útecha 
naplnila jej dušu, ale nezabránila, aby sa v nej zavše 
uhostily tiene svätého smútku — musela vidieť, že 
hrob Kristov je v rukách neveriacich.

Tak uplynul čas, určený k  pobytu v Jeruzaleme, 
a loď, ktorá priviezla pútnikov, pripravovala sa na 
návrat. Angela musela myslieť na rozlúčku so svä
tým mestom. Bola to pre ňu veľmi bolestná chvíľa, 
zdalo sa, že jej duša zakorenila v tejto Svätej zemi. 
Bola by si tu veľmi rada pripravila hrob, ako kedysi 
sv. Paula; Boh jej však určil Bresciu za pole pôsob
nosti a ona sa podrobila tomuto pokynu nebies v tak 
poníženej viere, že ju  nič nemohlo zdržať, ba ani jej 
slepota, ktorá sa predsa zdala byť trvalou prekáž
kou v prevedení nebského rozkazu. Angela neskú
mala riadenie Božie, verila, že jeho všemohúcnosť 
nájde prostriedky na uskutočnenie svojho diela, že
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k tomu nepotrebuje očú, že je však jej povinnosťou, 
kráčať i slepej vyznačenou cestou.

S takýmito citmi rozlúčila sa Angela s pozemským. 
Jeruzalemom. Svätá prišla, ešte svätejšia ho opustila. 
Nekráčala nadarmo vo stopách Spasiteľových. V du
chu načúvala slová Jeho lásky, jej vnútorný pohľad, 
nazeral na tajomstvo Jeho pôsobenia a utrpenia. 
Zahĺbila sa do života Bohočloveka, ako je to len. 
tvoru tu na zemi možné. Nič nemohlo v budúcnosti 
porušiť toto spojenie lásky. Ako v jaskyni betlehem
skej a osamelej záhrade getsemanskej, tak i na ceste, 
na oceáne i v huku veľkomesta — všade bola spo
jená s nebom.

V Zasľúbenej zemi nezmizla spomienka na ná
vštevu Angelinu. Dlho si tam rozprávali o tejto svä
tej pútnici. Keď jeden páter minorita písal dejiny 
provincie Sýrie, spomenul v nich i služobnicu Božiu, 
slovami: »V tej dobe jedna služobnica Božia veľmi 
poctila kláštor terciárov. Menovala sa Angela z De- 
senzano.«

Pútnici sa vracali do Jaffy, kde mali vstúpiť na 
loď, tou istou cestou, ktorou putovali do Jeruzalema, 
teraz však to nebolo bez prekážky. Už po nejaký čas 
ohrožovali cestu lupiči. Neustále invázie do zeme 
porušovaly riadnu vládu a prerušovaly každé pravi
delné spojenie. Naša pútnická výprava vzbudila po
zornosť zákemíkov, sľubovali si bohatú korisť, ak 
by sa im podarilo ju premôcť ä olúpiť. Preto si za
opatrili presné zprávy o jej odchode, predbehli ju 
a číhali na ňu. Pútnici neprešli ešte prvý deň cesty, 
keď neomylné znaky ukazovaly, že je cesta nebez
pečná. Na radu vodcov nešli ďalej, hľadali útočište 
v Ramlahu, starej Ráme, kde chceli čakať, až sa. 
ďalšia cesta preskúma a zistí jej bezpečnosť. Toto 
nedobrovoľné zdržanie v Ramlahu trvalo osem dní. 
Lupičov čakanie unavilo. Presvedčiac sa, že cestu
júci, upovedomení o nebezpečenstve, dali sa inou.
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cestou, vzdali sa svojho plánu a rozišli sa. Teraz 
pokračovala karavána nerušene v ceste a šťastne 
došla do Jaffy. Tento nápadný prejav Božej ochrany 
nebol posledný.

O niekoľko hodín boli na mori. Za priaznivého 
vetra plavba rýchle pokračovala. Prvým miestom 
odpočinku bol ostrov Cyprus, kde mala loď odo
vzdať tovar. Zdržali sa tu iba krátko, nebolo tu nič 
príťažlivého. Turci premenili pôvabný Cyprus v púšť, 
nejaký vznešený pomník minulosti tu neostal, len 
zrúcaniny svedčily o vandalizme nových pánov. Ďal
šia zastávka bola na Kréte. Šťastne vplávala pútnic
ká loď do jej prístavu. Tu stratila Angela pred nie
koľkými týždňami svetlo očú, tu  chcel Boh urobiť 
nový zázrak svojej moci a milosrdenstva, keď už vy
skúšal trpezlivosť svojej služobnice.

Na Kréte vystúpili všetci cestujúci na pevninu. 
Pod ochranou benátskej vlajky cítili sa ako doma, 
rozhodli sa preto odpočinúť si niekoľko dní po ná
mahách morskej cesty. Zakrátko rozišli sa po meste, 
aby si ho, i jeho okolie pozreli, lepšie, než to bolo 
možné pri ich prvom krátkom pobyte. Medzi zvlášt
nosťami menovali im predovšetkým kostol, v kto
rom obyvatelia ostrova už po storočiach uctievali 
slávny kríž. Bol to jeden zo zázračných krížov, s kto
rými sa tak často v Taliansku a Oriente stretávame, 
a ktoré takmer nútia detinnú, prostú vieru zástupov 
k obdivu. Na jednom Spasiteľ plače, inde hovorí 
k zástupu, tu vystiera svoje ramená k prosiacim, tam 
tečie krv z jeho rúk a nôh. Legenda svätých je plná 
takých nežných prejavov lásky Kristovej. Podobný 
kríž bol i na Kréte. Ako mohla naša svätica nena
vštíviť ho? Keďže jej oči boly ešte vyhasnuté, viedli 
ju sprievodcovia za ruku do kostola. S hlbokou úctou 
vrhla sa na kolená pred svätým obrazom a dlho sa 
vrúcne modlila. Naraz, dotknutá duchom Božím, pre
rušila mlčanie a obrátila sa ku krížu s hlasitou mod-
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litbou. S najvrúcnejšou dôverou prosila Pána den
ného svetla a tieňov noci, aby jej ráčil otvoriť oči, 
aby tak mohla kráčať cestou jej naznačenou: »Ak to 
bude k Tvojej väčšej cti a k spáse bližnému, aby 
som videla, vtedy, môj Bože, vráť mi svetlo očú, 
ak nie, tak rada chcem až do konca svojho života 
ostať slepá.« Sotva vyslovila Angela túto krátku 
modlitbu, otvorily sa jej vyhaslé oči dennému 
svetlu — znova videla. Všetci prítomní sa k nej 
hrnuli, všetci sa chceli presvedčiť o zázraku. Nebol 
to prvý, spôsobený krížom na Kréte, ale patril k naj
nápadnejším, k najzrejmejším. Angela i jej sprie
vodcovia spoločne velebili Boha, celá Kréta jasala 
nad novým triumfom svojho milostivého obrazu. 
Hlboko dojatá opustila Angela kostol, jej duša bola 
ešte užšie spojená s Ukrižovaným. S kríža na Kal
váriu vylialo sa podivuhodné nebeské svetlo do jej 
duše, s kríža zažiaril teraz lúč, ktorý jej otvoril te
lesné oči — vždy viac sa ukazoval kríž ako najmoc
nejší prameň svetla jej života.

4. októbra 1524 opustila pútnická loď Krétu. Vzala 
so sebou i guvernéra ostrova, chcel totiž odísť vo ve
ciach správy do Benátok. Dve iné benátske lode 
s drahocenným nákladom ju sprevádzaly. Skoro celý 
týždeň viedlo sa malému loďstvu dobre. Lode sa už 
blížily k vodám Jaderského mora, všetko dávalo ce
stujúcim nádej, že čoskoro šťastne vystúpia na rovnú 
pôdu. Ale nečakali búrku. Zrazu,sa more znepoko
jilo, rozpútal sa vietor a hučal ako strašný orkán nad 
hladinou morskou. Raz nahromadil vodu v mocné 
vlny, tu zasa otváral bezdné priepasti pred chvejú
cimi sa loďníkmi. Len slabo odporovaly lode straš
ným nárazom, stožiare praskaly, predok lode miznul 
v peniacich sa vlnách, plachty visely ako handry na 
zlámaných sťažňoch. Stlačení na palube dívali sa 
cestujúci strnulé na boj rozpútaných živlov. Dve be
nátske lode nemohly dlho odporovať, hodily všetky
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svoje poklady do mora, ale nezachránily sa. Vlny ich 
zalialy, nasledoval nový strašný náraz — a zmizly 
s cestujúcimi i s mužstvom bez stopy v hrozných 
hĺbkach. Môžeme si predstaviť zdesenie pútnickej 
lode, ktorá bola svedkom tohto strašného zániku a vi
dela v ňom ako by spečatený svoj vlastný osud. Už 
tri dni a tri noci trvalo strašné divadlo a ešte boli 
cestujúci v nebezpečenstve smrti. Tri dni a tri noci 
prešly ešte raz, prinášaly v každej chvíli nové a nové 
nebezpečenstvá. Úplná skleslosť, áno, zúfalstvo zmoc
nilo sa cestujúcich. Čo robila Angela vo všeobecnom 
náreku? Zdesenie a zmätok spolucestujúcich ju ne
premohly, ostala pokojná a zachovala si duševnú 
rovnováhu voči osudu, ktorý ju  očakával. Už vopred 
prijala odovzdane a s láskou, čo jej Božia Prozreteľ
nosť chcela uložiť. Nevzdorovala smrti chladným 
opovržením, ale jej čisté oko akiste bez bázne hľa
delo jej do tváre. Celkom odtrhnutá od zeme bola 
v každej chvíľke pripravená zameniť ju s nebom. 
Jej okolie žaslo nad týmto pokojom, ktorý tak krik
ľavo kontrastoval so strašným vzbúrením rozpúta
ných živlov.

Q jedenásť rokov neskoršie videla západná časť 
Stredozemného mora podobné divadlo. Zúrivá búrka 
prináša na pokraj skazy loď, opustivšiu pred nedáv
nom prístav vo Valencii. »Kým všetkých cestujúcich 
zmocňuje sa bázeň a smrteľná hrôza, zachováva je
den muž svoj obyčajný pokoj ducha, spytuje si sve
domie, a len to ľutuje, že nevyužil obsiahnuté milosti 
tak, ako myslel, že bolo jeho povinnosťou — bol to 
sv. Ignác z Loyoly. <<27)

Poukazujeme tým predovšetkým na podobnosť v ži
vote tohto veľkého zakladateľa Spoločnosti Ježišovej 
s poníženou zakladateľkou Spoločnosti sv. Uuršule. 
Budeme mať ešte častejšie príležitosť srovnávať ich.

27) Krištof Geňelli: Život sv. Ignáca z Loyoly.
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Hoci bola Angela zahĺbená do seba a spojená s Bo
hom, nezabúdala predsa na svoje okolie, jej súcitná 
a pomáhajúca láska rástla s nebezpečenstvom. Cho
dila sem i tam, tu dodávala odvahy lodnému muž
stvu, tu tešila spolucestujúcich, myšlienky všetkých 
obracala na Toho, ktorého vetry a vlny poslúchajú. 
Pomaly víťazila viera a dôvera v mysliach blízkych 
zúfalstvu. Táto zmena nálady ukázala sa v prosbe, 
s ktorou sa celá lodná spoločnosť obrátila na služob
nicu Božiu. Všetci si spomenuli na zázrak na Kréte 
a zaprisahali sväticu, aby vyprosila z neba záchranu 
lode. Angela nemohla odporovať takýmto prosbám 
i ponorila sa do modlitby. Onedlho sa ukázal jej úči
nok. Búrka sa utíšila, more pomaly uspokojovalo, 
nebo vyjasnilo, slnko vysielalo svoje blahodarné lúče 
a zvestovalo vyslobodenie z nebezpečenstva. Čoskoro 
sa však zmocnil cestujúcich nový strach. Kormidel
ník zbadal, že loď za búrky stratila smer a priplá
vala k Berbersku. Nehostinné pobrežie severnej 
Afriky vysielalo pirátov, ktorí prepadali europské 
lode, lúpili ich náklad a odvádzali cestujúcich do za
jatia, ak im zkrátka neodťali hlavu. Preto, len čo 
spozorovali na lodi veľkú odchýlku od pôvodného 
smeru, s najväčšou rýchlosťou ju obrátili, súc plní 
bázne, aby sa nestretli s námornými lúpežníkmi. Loď 
hnal však priaznivý vietor, šialenou rýchlosťou do
letela až do zálivu Durazzo v Albánii.

Tu, tak sa zdalo, boli pútnici napokon v bezpeč
nosti, ale skoro im nastala nová starosť. V prístave 
Durazzo bolo zakotvených niekoľko tureckých lodí, 
ktoré hľadaly tam útočište za búrky. Boli teda 
s úhlavným nepriateľom kresťanstva, ktorému nikdy 
nemohli dôverovať, ani vtedy nie, keď dovolil zá
padným krajinám slávnostnými mierovými smluva
mi slobodu obchodu a právo usadzovať sa na území 
sultánovom. Predsa boli však prívetivo prijatí. Moz- 
lemínsky admirál priateľsky rozprával sa s kapitá-

77



nom lode, áno, chcel osobne navštíviť guvernéra 
z Kréty, ktorého spoznal v Carihrade, keď tam bol 
vyslancom. Ale tieto pokrytecké prejavy priazne boly 
iba Isťou. Krátko na to opustily dve stíhačky malého 
tureckého loďstva prístav, aby predbehly Benátčanov 
a zahákovaly ich loď. Pútnici sa to dozvedeli a veľmi 
sa naľakali. Čo robiť? Múdrosť radila vyčkať odchod 
niekoľkých iných benátskych lodí, a tak si zaistiť 
plavbu. Ale Angela radila opak. Po zázrakoch, ktoré 
už Boh spôsobil v prospech pútnickej lode, nepocho- 
povala túto nedôveru voči Božej Prozreteľnosti. Po
vznesená nad svoje pohlavie mužnosťou svojich roz
hodnutí, vedela preniesť svoju vlastnú odvahu na 
spoločníkov, a dosiahla, že ihneď zdvihli kotvy. Skú
senosť opäť ukázala, ako dobre urobili, keď uverili 
jej slovám. Loď rýchle plávala, nezbadajúc vôbec 
nepriateľov na obzore, jasný dôkaz, že Turci stratili 
cestu alebo sa vzdali svojho plánu. Onedlho dosiahla 
mestečka Citta nuova v Istrii a krátko na to vplá
vala do zálivu benátskeho.

Rozličné okolnosti Zdŕžaly Angelu na niekoľko dní 
v Benátkach. Ubytovala sa v kláštornej útulni, slú
žiacej za príbytok ženám, putujúcim do Svätej zeme. 
Budova bola vedľa kláštora rehoľníc sv. Hrobu, ve
dených minorítmi prísnej reguly. Kým Angela od
počívala po námahách cesty a v dlhých vrúcnych 
modlitbách vzdávala Bohu vďaky za tak mnohé mi
losti, rozišli sa jej spolucestujúci po meste, kde boli 
predmetom všeobecnej pozornosti a súcitu. Odpove
dajúc na mnohé otázky, so všetkých strán im dá
vané, vyprávali aj o zázrakoch, ktoré Boh spôsobil 
na orodovanie ich svätej spolčnice. Hovorili o jej 
náhlom oslepnutí a rovnako náhlom uzdravení a ako 
ďakujú jej prostredníctvu u Boha za záchranu z ne
odvratného stroskotania. Rozprávali aj o jej prís
nom živote pokánia a jej hrdinskej láske. Tieto sku
točnosti, líčené najživšími farbami a ešte sviežim
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nadšením, vzbudily v Benátčanoch túžbu, poznať 
bližšie pannu, o ktorej sa rozprávaly také velké veci.
V Benátkach sa teraz obnovilo, lenže v neporovna
teľne väčšej miere, hnutie, ktoré tiahlo všetkých 
k našej svätici, ako sme to už v Brescii pozorovali. 
Každý chcel prísť do jej blízkosti, vidieť ju, počuť 
jej slová, dotknúť sa záhybov jej šiat. Jej príbytok 
bol po celý deň obliehaný ľuďmi všetkých stavov, 
a Angela, hoci tak veľmi milovala samotu, neodvažo
vala sa vyhýbať im, ani keď ju neskromní a dotie
raví obťažovali. Jej duch bol pravý apoštolský duch, 
bola to plnosť ducha, ktorý má kedysi oživovať jej 
dcéry: vnikať v Boha modlitbou a obeťou, venovať sa 
spáse duší apoštolskou prácou a utrpením.

Aby sa mohla lepšie stýkať so svojimi návštevník
mi, ubytovala sa v jednej izbičke nemocnice pre ne
vyliečiteľných. Tam sa nával ešte značne zvýšil, a 
všetci, aj tí, ktorých prilákala číra zvedavosť, odchá
dzali povzbudení jej čnosťami a úžasli nad múdro
sťou, vanúcou z jej slov. Čoskoro boly celé Benátky 
presvedčené, že hostia vo svojich múroch sväticu.
V niekoľkých vysokopostavených osobách povstalo 
želanie, zadržať Angelu v meste. Premýšľali o pro
striedku, ako získať poníženú služobnicu Božiu pre 
svoj plán. Medzi čnosťami, ktoré na Angele obdivo
vali, napadla im zvlášť jej láska k bližnému, vrúcna 
sústrasť, akú ukazovala pri pohľade na každú biedu. 
Chceli preto apelovať na jej srdce, aby iste došli 
k žiadúcemu cieľu.

Deputácia vznešených občanov išla k svätici a pro
sila ju, aby prevzala vedenie toho ústavu kresťan
skej charity, ktorý si sama vyberie. Výstižnými slo
vami líčili potreby chudobných a chorých a na pod
poru svojej prosby uvádzali mená najvyšších osob
ností duchovného i svetského stavu, i meno patriar
chu, v nádeji, že jeho autorita bude pre Angelino 
rozhodnutie smerodajná. Ale služobnica Božia od-
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mietla ponížene a zdvorilé všetky skvelé návrhy. 
Utekala pred uctievaním, nie pred námahou, jej oko 
pozeralo neochvejne na hviezdu, ktorá sa jej zjavila 
v samote v Brudazzo a zažiarila nad Bresciou. Jej 
svetlu ostala verná, nič na svete nemohlo ju od toho 
odvrátiť. Preto hneď po návšteve šľachetných Benát
čanov oznámila Bartolomeovi Biankosimu a Marc- 
Antoniovi de Romani, že zamýšľa hneď odcestovať. 
Marc-Antonio sa tomu veľmi tešil, lebo sa už začínal 
obávať, že Benátčania Angelu násilne zadržia. Rýchle 
sa pripravili na cestu, a bez rozlúčky, v úplnej ti
chosti opustila Angela so svojimi dvoma sprievodca
mi mesto. Šli cestou, ktorá ich pred polrokom pri
viedla k lagúnam. Čoskoro vstúpila svätá panna do 
Brescie, kde bola od svojich spoluobčanov veľkým 
jasotom pozdravovaná, lebo povesť o podivuhodných 
udalostiach, ktoré sprevádzaly jej cesty do Palestíny, 
ju predišla. 1. mája 1524 opustila Angela Bresciu, 
25. novembra toho istého roku prišla zpät. Deň jej 
návratu pripadol na sviatok sv. Kataríny, na deň, 
ktorý mal byť pre Spoločnosť sv. Uršule ešte pa
mätnej ším.

VI. KAPITOLA.

Obeť za vlasť.
Jubileum roku 1525. — Angelina cesta do Ríma. — Audiencia 
u Klementa VII. — Návrat do Brescie. — Vojvoda František 
Sforza. — Útek do Cremony. — Smutný stav Talianska. — 
Svätica sa obetuje za pokoj vo vlasti. — Upadne do tažkej 
choroby. — Zázračné uzdravenie. — Pút do Varallo. — 

Štefana Quinzani.

Roku 1525 otvoril Klement VII. veľké jubileum. 
Časy neboly priaznivé pre púť do Večného mesta: 
Nemecko bolo javiskom náboženských a politických 
bojov, Francúzsko, hlboko pokorené, Taliansko plné 
zmätkov a nepokoja, Španieli obsadili teraz sever
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a severozápad, vojvodcovia cisárovi ťažili z výsled
kov svojich zbraní a počínali si ako páni. Na kaž
dom kroku stretali sa Nemci, Španieli, Francúzi, 
Švajčiari, Taliani so zbraňami v ruke, cesty do cu
dziny neboly otvorené, vnútrozemské boly neisté, 
nebolo možno cestovať, nevystaviac sa nebezpečen
stvu, prejsť bojišťom, alebo naraziť na ruvačky, ne
hovoriac ani o buričoch, ktorí páliac a vraždiac, 
tiahli krajom. Všetko toto a ešte mnohé iné veľmi 
hatilo cestu veriacich do hlavného mesta kresťan
ského sveta. Ochladlo nadšenie, s ktorým prv prijali 
výzvu sv. Otca, kúzelná sila jubilea zhasla. A predsa 
Taliansko, blízke prameňu milosti, vyslalo nemalý 
počet pútnikov. Každý čas i čas úpadku, a často 
práve ten má svoju elitu, duše, ktoré sa tým rozhod
nejšie zastávajú dobra a pravdy pred celým svetom 
a svoj vlastný život zariaďujú podľa veľkých princí
pov viery, čím potupnejšie ich iní nohami šliapu. 
Panna z Brescie iste patrila k vtedajšej elite Talian
ska. Jej duša bola vždy pripravená na sväté poduja
tia, volanie Božie a hlas Jeho zástupcu vždy našly 
echo v jej srdci. Sotva sa trocha zotavila po veľkej 
orientálnej ceste, uchopila sa znova pútnickej palice 
a opovrhujúc všetkým nebezpečenstvom, zamierila 
k Večnému mestu. Rozličné motívy viedly pritom 
Angelu. Chcela predovšetkým získať plnomocné od
pustky. Vo svojej poníženosti vyjadrila cieľ svojej 
cesty do Ríma slovami: »Pane, aby som bola čistá!« 
Angela mala pre Rím podobnú úctu ako pre Jeruza
lem. Rím a Jeruzalem jednako priťahovaly jej zbož
nú dušu, v oboch nachádzala veľkolepé spomienky, 
stopy slávnej minulosti, bohaté pramene života. Je
ruzalem bol mŕtvy, Rím živý. Keď zadosťučinila svo
jej pobožnosti na zrúcaninách prvého, vyhľadala 
slávne pomníky druhého. Predovšetkým chcela však 
vidieť Petra v osobe jeho nástupcu a priniesť vzne
šenému reprezentantovi nekonečnej velebnosti Bo-
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žej daň svojej detinnej oddanosti. V jej duši žilo 
aj tiché želanie, priniesť si z Vatikánu požehnanie, 
bez ktorého v Cirkvi nič neklíči a nič sa nedarí.

Po niekoľkodňovej ceste a šťastnom prekonaní 
mnohých ťažkostí, došla Angela v sprievode dvoch 
ctihodných kňazov a niekoľko zbožných osôb do 
Ríma. Večné mesto pozlacoval úsvit jednej z jeho 
najskvelejších epoch. Čo z neho urobili pápeži, ako 
Július II. Rovere a Lev X. Medicejský, tým ešte bolo 
v neskalenej vznešenosti. Nad hrobom kniežat apo
štolov vypínala sa veľká stavba chrámu sv. Petra, 
ale neklenula sa ešte mohutná kopula, ktorou Mi
chelangelo korunoval tento svetový dóm dómom ne
bies. Bramantov plán dával však už vtedy tušiť ar
chitektonické veľdielo. Klenba Sixtinskej kaplnky 
bola pred niekoľkými rokmi odhalená. Vo Vatikáne 
žiarily Rafaelove nesmrteľné diela v plnom lesku fa
rieb, lebo ešte len päť jarí posypalo majstrov predčas
ný hrob kvetami. Na stolci Petrovom sedel zasa člen 
rodu Medicejského: Klement VII. O dva roky ne
skoršie musel zažiť strašné plienenie Ríma po ví
ťazstve Bourbonov a prizerať sa, ako tiekla krv i na 
oltári sv. Petra, nehovriac o ohavnostiach pustošenia, 
upomínajúcich na Genzericha a jeho Vandalov.

Angela videla však metropolu kresťanstva ešte 
pred týmito strašnými dňami, vo chvíľach neoby
čajnej nádhery. Rad-radom navštevovala všetky jej 
svätyne, uctievala relikvie preslávnych mučeníkov, 
ktorí sú najbohatším pokladom Ríma, a s veľkou 
horlivosťou vykonala skutky, predpísané apoštolskou 
bulou na získanie odpustkov.28) Predovšetkým však 
prejavila svoju úctu hrobu sv. Petra. Mala tiež veľkú 
túžbu, prijať požehnanie jeho nástupcu. Tejto milosti 
sa jej častejšie dostalo s ostatnými pútnikmi, ktorí 
sa tiesnili pri verejných ceremóniách okolo pápež
ského trónu. Privátnu audienciu sotva mohla dúfať,

28) Kanonizačná bula.
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lebo pri takýchto príležitostiach je to oveľa ťažšie. 
Na dvore pápežovom bol však Peter de la Pouille, 
tajný kancelár Jeho Svätosti, ktorý s ňou konal časť 
cesty do Palestíny a bol svedkom zázrakov na mori 
i na zemi od Jaffy až k Benátkam. Stretol služobnicu 
Božiu pri návšteve miestnych kostolov. Hneď ju spo
znal a poponáhľal sa preukázať jej svoju úctu, po
staviac sa jej celkom k službám a ponúkol jej svoju 
pomoc, že jej vymôže privátnu audienciu u svätého 
Otca. Angela to vďačne prijala. Nič jej nemohlo byť 
žiadúcejšieho pri neohraničenej úcte, akú mala k vi
diteľnej hlave Cirkvi.

Svätý Otec, uvedomený svojím tajným kancelárom
0 prítomnosti Angelinej v Ríme, so záujmom sledo
val zprávy Petra de la Pouilleho o jej zásluhách, na
jmä o skutkoch lásky, ktoré všade robila a ku ktorým 
aj iných povzbudzovala s veľkým úspechom. Kle
ment VII. hneď nariadil, aby mu služobnicu Božiu 
predstavil. Uvedená k svätému Otcovi, vrhla sa An
gela k jeho nohám a bozkávala ich s hlbokou nábo
ženskou úctou a detinnou láskou. Tu stála chudobná, 
ponížená panna pred prvým Majestátom sveta, ktorý 
rozkazuje i samému nebu, lebo jeho ruka drží kľúče, 
otvárajúce a zatvárajúce nebeskú bránu. S úctou 
pozerala na zástupcu Ježiša Krista a hovorila tak 
skromne a múdro, že pápež hneď spoznal, že povesť, 
ktorá ju predišla, nebola nepravdivá, ani zveličova
ná. Áno, tak sa predsvedčil o jej mimoriadnom omi
lostení, že v ňom vzniklo želanie, zadržať ju v Ríme 
a sveriť jej vedenie a dozor nad ženskými nemoc
nicami a vyučovacími ústavmi.

Čo mala Angela robiť? Odmietnutie bolo i ťažké,
1 nevhodné. Keby nebola bývala plná Ducha Svä
tého a nepočula zreteľne hlas Boží vo svojom vnútri, 
iste by bola povolila a sklonila sa pred želaním prvé
ho a najvyššieho orgánu Božej vôle na zemi. Ona 
však myslela, že smie predložiť dôvody svojho od-
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mietnutia. Dejiny nám nézachovaly ruzhovor, ktorý 
sa rozpriadol medzi najvyšším pastierom a jeho po
níženou ovečkou. No, predsa je ľahké uhádnuť dô
vody, pohýňa j úce Angelu na odmietavú odpoveď. 
Predniesla ich svätému Otcovi so skromnosťou, akej 
len ona bola schopná. Poníženosť jej núkala uviesť 
svoju nedostatočnosť, ale pravdivosť ju nútila odo
kryť tajomstvo Božského videnia, ktoré bránilo slo
bodné rozhodnutie s jej strany. Tieto námietky, pred
nášané jednoduchosťou dieťaťa, boly pre Klementa 
VII. rozhodujúce. Vzdal sa svojej túžby a odriekol 
sa splnenia svojho želania. Dovolil jej vrátiť sa do 
Brescie, žehnal jej prítomným i budúcim poduja
tiam. Neskoršie uvidíme, aké plodné bolo toto po
žehnanie.

Podľa zprávy P. Salvatoriho S. J. vyjadril sa svätý 
Otec svojmu kancelárovi nežičlivo o zpráve, ktorú 
mu tento podal o služobnici Božej pred audienciou. 
Spozorujúc zmätok Petra de la Pouilleho, dobrotivo 
povedal: »Chcel som iba povedať, že ste primálo vy
zdvihli zásluhy tejto panny, sú oveľa väčšie, ako tu
šíte.* Potom pripojil sv. Otec, že by to bolo veľké 
šťastie pre Rím, keby mohol zadržať sväticu vo svo
jich múroch.

Angela opustila Rím veľmi uspokojená, obohatená 
nebeskou útechou a milosťou Božou. Po návrate do 
Brescie pokračovala vo svojom predošlom živote. 
Modlitba a pokánie, horlivosť za duše a skutky lásky 
boly jej dennou prácou. Tíško kráčala cestou, Bo
hom jej vyznačenou, a predsa na ňu obracaly sa oči 
všetkých. Angela svietila mnohým, celá Brescia ju 
pokladala za matku a utiekala sa k nej v každej 
núdzi. Marc-Antonio dosvedčuje: »Keď sa prihodila 
niekomu nehoda alebo nešťastie, utekal hneď pre 
Angelu alebo poslal k nej niekoho s prosbou, aby 
bola taká dobrá a navštívila trpiaceho. Rýchle sa ve
dela vžiť do každej situácie, prispôsobovala sa
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ku všetkým a tak sa im stala milujúcou matkou. 
Potešiac každého, odchádzala.«

Títo chránenci hlasite chválili ctihodnú matku. Do
máci i cudzí sa v tom shodovali, len ona sama pokla
dala sa vždy za neužitočnú služobnicu nebeského 
Otca. Jej život zjasňovala podivuhodná čistota úmy
slu, nijaká hmla márnivej úcty nekalila jasné nebo 
jej duše. Obklopená láskou a úctou, zachovala si po
níženosť čistú a nepoškvrnenú. Keď je už ťažko 
cvičiť sa v tejto čnosti, keď nás pohanenie, zneuzná- 
vanie a uponižovanie až k zemi tlačí, akej veľkej do
konalosti treba, aby sme sa položili k nohám iných, 
keď nás verejná mienka na rukách nosí. Taká bola 
poníženosť Angelina, to bola jej dokonalosť. Preto 
tiež mohol ju Boh použiť na veľké veci.

Roku 1528 vidíme Angelu v blízkych vzťahoch 
s posledným vojvodcom z Milána, Františkom Sfor- 
zom. Čitateľ si iste spomenie, že toto knieža pod
niklo cestu do Brescie, hnané túhou poznať Angelu, 
ale sklamalo sa vo svojom očakávaní, lebo Angela 
práve bola odcestovala do Mantuy. Nešťastie ho i po 
druhý raz hnalo k nej, a teraz malo šťastie. Sforza 
strašne pykal za hriechy svojich predkov. Zapletený 
do nešťastnej francúzsko-talianskej vojny a okolno
sťami postavený medzi cisára a francúzskeho kráľa, 
klonil sa raz k tomu, raz k onomu, podľa stavu vecí, 
alebo svojich vlastných záujmov. Je to obyčajne zá
stoj slabých proti silným. Okúsil opojenie víťaznej 
radosti i horkosť porážky. Nijaká bolesť ho neušetri
la, ani zrada, nevďačnosť poddaných, ani potupa a 
verejná hanba, až napokon posledný úder: stratil 
vojvodstvo. Politika jeho storočia bola bez morálky 
a bez cti, no predsa nezatriasla celkom základmi jeho 
viery, áno, skúška ju upevnila. Keď ho víťazní do
byvatelia z Milána vyhnali, utiahol sa do Brescie 
a prosil tam útulok u mníchov sv. Augustína, býva
júcich vtedy v kláštore sv. Barnabáša. Tu, v tichu
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samoty, premietal v duchu uplynulé roky a nešťastné 
udalosti poslednej doby. Všetko mu poukazovalo na 
Boha, ktorý je povznesený nad zmeny tohto života. 
V jeho duši silne ozvala sa potreba, chopiť sa ruky 
tohto večne Nezmeniteľného. Ale ako to mohol, keď 
až doteraz tak bezbožne žil. Tu vystúpila v jeho spo
mienkach postava mimoriadne omilostenej panny 
z Brescie.

Hneď poslal svojho dôverníka k Angele s prosbou, 
aby ho navštívila. Prekvapenie svätice pri tejto zprá
ve nedá sa opísať. Nemohla pochopiť, ako ju môže 
poznať knieža, ktoré jej bolo ešte včera svrchovaným 
pánom a ešte viac ako môže po nej túžiť. Po zrelej 
úvahe zvíťazila však láska nad skromnosťou — vy
hovela mu. Tu sa stretly dve najkrajnejšie protivy, 
chudobná panna a knieža, mocný ešte i vo svojom 
páde. Kto z nich bol väčší? Je nad slnko jasnejšie, 
že prednosť bola na strane slabosti, nízkosti a chu
doby. Knieža sa stalo žiakom, ba takmer dieťaťom 
Angeliným. Vylialo do mäkkého, nežného srdca svä
tice svoju bolesť a našlo v rozhovore s ňou útechu, 
ktorú mu svet odoprel. Až teraz porozumelo pomi
nuteľnosť všetkého pozemského a obrátilo svoj po
hľad k nebu, jedinej ríši, ktorá je hodná priťahovať 
k sebe ľudské oko. Vojvodca hlboko dojatý vrhol sa 
svätici k nohám, nazval ju matkou svojej duše a pro
sil ju naliehavo, aby bola jeho duchovnou vodkyňou 
a orodovala u Boha za neho a za jeho ľud. Keď 
Angela počula takú chválu a čestný návrh, hlboko 
sa ponížila a vyhlásila, že je biednou hriešnicou a 
skutočne poľutovaniahodný tvor, ktorý nikdy ne
môže zodpovedať takým požiadavkám.30) Keďže však 
vojvodca prosil stále naliehavejšie, vzdala sa napo
kon, nechtiac mu odoprieť útechu, ktorú chcel vo svo
jom nešťastí čerpať z týchto vzťahov. Odteraz častej-

30) Srovnaj: »Della vitá di Sant. Angela etc.« E. GirellL
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šie osobne alebo písomne prosil ctihodnú matku 
o radu.

V Brescii sa medzitým rozšírila zvesť, že víťazní 
dobyvatelia chcú sa zmocniť mesta. Nebezpečenstvo 
zvyšovala jeho poloha uprostred bojišťa a prítom
nosť, porazeného síce, ale ešte nepodrobeného mi
lánskeho vojvodcu. Obyvatelia nezabudli ešte na ob
liehanie z r. 1512, ani na hrozné scény, ktoré po roz
horčenom odpore sprevádzaly dobytie mesta. Bázeň 
pred podobným osudom vyvolala všeobecné zdese
nie. Kto mal dostatočné prostriedky a mohol od
cestovať bez poškodenia svojho majetku, hľadal 
spásu v úteku. Väčšina vysťahovalcov obrátila sa do 
Cremony, vzdialenej na deň cesty, ku ktorej bola 
ešte otvorená cesta. Aj Angela šla s nimi. Na prvý 
pohľad by sa nám zdalo divným toto rozhodnutie 
svätice, ako by to ani nesúhlasilo s veľkosťou jej 
duše a láskou jej silného srdca. Mysleli by sme, že 
jej miesto je v nešťastnom meste, v krvi a v pla
meňoch. Zdalo by sa nám ďalej, že by tam skvele 
mohla vyplniť svoje poslanie. Angela nešla však za 
nijakým egoistickým výpočtom, ani zo strachu ne
opustila mesto, každá žena má predsa právo, ba po
vinnosť, zabezpečiť svoju česť v tak násilnej dobe, 
keď spustlá soldateska dopúšťala sa najhrubších vý
tržností. Okrem toho opustila Angela Bresciu preto, 
že nemohla dopredu vedieť, ako dlho bude trvať 
smutný stav mesta, a chcela si zaistiť slobodu pre 
svoju budúcu činnosť. Uvidíme, že jej nikde nechý
bala príležitosť obetovať sa, jej láska dokonale usa
dzovala sa i na inom mieste všeobecnej biedy.

Medzi emigrantmi bol Augustín de Galio, šľach
tic z Brescie, vážený tak pre svoj starý rod, ako i pre 
bohaté dedičstvo po svojich predkoch. Bol hlavou 
veľkej rodiny, vychovával ju podľa najprísnejších 
zásad kresťanstva. Patril k počtu občanov, ktorí sa 
túlili k Angele so zvláštnou úctou a boli takmer jej
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ochrancami, hotoví vždy sprevádzať a obhajovať ju 
v nebezpečenstve. Mai okrem toho ešte iný dôvod 
ujať sa jej. Jeho sestra, Ippolita, mladá vdova zried
kavej čnosti, utiahla sa od sveta a venovala sa cvi
čeniam zbožnosti a službe chudobných. Pri príchode 
Angelinom do Brescie bola medzi prvými, ktoré jej 
čnosť priťahovala. Čoskoro ju spojovalo sväté pria
teľstvo so ctihodnou matkou. Pod kúzlom Angelinej 
svätosti pohybovala sa Ippolita okolo Angely ako 
malá hviezda okolo väčšej. S Ippolitou a jej bratom 
bol aj Girolamo Patengola, ktorého sme už v týchto 
dejinách spoznali. Zostal veľmi oddaný našej svätici, 
i keď opustila jeho dom. Všetci hľadali to isté úto
čište, jednaké starosti ich naplňovaly, ale tiež tá istá 
dôvera v Božskú Prozreteľnosť, ktorá všetko s láskou 
riadi, s božskou múdrosťou spravuje svet a nezriedka 
dopúšťa, aby pýcha kniežat rozdrvila národy. Takto 
smazáva Boh ich hriechy a vedie ich k pokániu. 
Augustín de Galio a Ippolita sa nechceli od Angely 
odlúčiť, preto ju vzali k sebe ako člena rodiny. 
V Cremone bývali v ulici San Vittaro.

Boh použil Angelinej krásnej duše za nástroj mi
losti a spásy v strastiach, zaplavujúcich Apeninský 
polostrov. Bola ako mrak búrkou sem i tam hnaný, 
aby sa jeho zúrodňujúce vody všade vylievaly a vy- 
lúdily zo stvrdlej zeme nielen bodliaky a tŕnie, ale 
i nádherné kvety. Cremona ďakovala svojej uzavre- 
nej polohe, sľubujúcej akúsi bezpečnosť, že sa k nej 
obrátil prúd vysťahovalcov. Nával cudzincov ešte 
oveľa sa zväčšil, keď sa tam Angela ubytovala. 
Mohli by sme povedať, že zástupy, ktoré si zacho
valy vieru i v tejto skaze, vedené akýmsi tajným 
inštinktom, sa cítily istejšie v blízkosti svätice, ako 
za hradbami dobre opevneného mesta.

Medzi vysokými osobnosťami, ktoré udalosti pri
viedly do Cremony, bol aj milánsky vojvodca s ce
lým svojím dvorom. Nešťastné knieža, vo vlastnej
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zemi dané do kliatby, chodilo od mesta k mestu, 
utekajúc pred pomstou víťazov a pred uponížením, 
ktorému ho vystavovali. Divadlo, ktoré poskytuje 
nestálosť šťastia a náhla zmena pozemskej veľkosti, 
je vždy dojímavé, i keď nie je nové. Podľa rozlič
ného politického smýšľania prenášaly sa i vtedy 
úsudky, niektorí ľutovali knieža, iní sa naň dí
vali ľahostajne, mnohí plní nenávisti a hnevu. 
Nikto však necítil s ním a netešil ho ako Angela. 
V Cremone František Sforza stýkal sa s Angelou 
ešte omnoho častejšie ako prv, nenazýval ju  ináč, 
ako svojou duchovnou matkou a ochrankyňou svoj
ho dvora a utlačeného národa.

Mnohé iné významné rodiny prisťahovaly sa 
pomaly do Cremony. Boly to obete vojny. Postih
nuté vo svojich najdrahších záujmoch, trúchlily nad 
preliatou krvou, do ktorej sa miešala aj ich vlastná, 
veď poslaly svojich synov do strašného, zúrivého 
boja. V náboženstve hľadaly svetlo a silu, aby ne- 
zúfaly. Podľa svedectva rozličných spisovateľov, 
potvrdeného aj inými dokumentami,31) nikdy nebol 
nával k Angele väčší ako práve teraz. Jej izba bola 
takmer vo dne v noci obliehaná. I z Milána prichá
dzaly mnohé vznešené osoby, prosiť ju o radu. Každý 
túžil po jednom lúči tohto svetla, roznieteného na 
božskom ohni, po slove múdrosti, prameniacom 
z nebeského svetla, nie z ľudských štúdií. Tak sa 
stala panna z Brescie orakulom svojej vlasti.32)

Všeobecné súženie je nielen trestom, ale i zna
kom Božieho milosrdenstva, lebo Boh nechce smrť 
hriešnika, ale jeho obrátenie. Skúška priniesla svoje 
ovocie: jej hrôzy prebudily zlých, horlivé duše po
vzniesla k novým výškam dokonalosti a pre ducho
venstvo bola poučením, ukážuc mu, ako veľmi po
trebuje ľud pokánie. Angela mala pre každú túto

3') Kanonizačná bula.
32) Kanonizačná bula.
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triedu ľudí vhodné slovo. Jedným ohlasovala súdy 
Božie, iných viedla po podivuhodných nivách mys
tickej teologie a odhaľovala im tajomstvo úzkeho 
spojenia s Bohom, rozličné stupne modlitby a zá
zraky lásky, ktoré pôsobí Božia milosť v dokonale 
očistených dušiach. Jej slovo bolo tak ohnivé, tak 
výrečné, že strhovala so sebou poslucháčov do výšin, 
plných jasu, kde už oddávna bola jej duša doma. 
Tohto vyučovania sa zúčastnilo duchovenstvo, svet
skí i rehoľní kňazi, áno, i cirkevní hodnostári. Du
chovenstva v tejto dobe zmocnila sa vlastnosť, jeho 
život povolania, ale hodina katolíckej reformy ne
bola už ďaleko. Angela spolu s inými pripravovala 
diela pápežov a koncilov, zapaľujúc plameň horli
vosti v tých, ktorí boli svojím stavom povolaní ob
noviť tvárnosť starnúcej zeme.

Božím riadením stala sa ponížená panna stre
diskom, ku ktorému prúdila všetka bieda, ale i vše
tka čnosť tak strašne rozrytej doby. Po všetkom tom 
nebudeme sa diviť, keď udalosti, ktorých javiskom 
bolo vtedy Taliansko, našly v jej hlbokom a jemno
citnom srdci živý ohlas a vyvolaly najväčší zármu
tok. Smútila súčasne nad vlasťou i nad Cirkvou. 
Svätí nie sú takí, ako si ich chorobná fantázia pred
stavuje. Považujeme ich často za abstraktné bytosti, 
ktoré pre samé odriekanie ani zeme sa nedotýkajú 
a sú veľmi ďaleko od ľudských vecí, domnievame 
sa, že obracajú svoj pohľad len a len k večnosti, ako 
k jedinému cieľu svojich horúčkovitých želaní a pre
chádzajú okolo nás celkom ľahostajne, ba apaticky. 
Namáhame sa, aby sme ich odstránili čo len možne 
zo zemských udalostí z obavy, že ešte nie sú od nich 
dosť vzdialené. Keby sme si takto vykresili život 
sv. Angely, boli by sme ďaleko od pravdy.

Nie. Angela taká nebola. Videla Taliansko, krás
ne Taliansko, zem tak drahú jej srdcu, rozorvanú 
rozličnými stranami, rozdupanú nepriateľským voj-
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skom. Pred jej zrakom sa otvárala minulosť, sfar
bená krvou, zaplavená slzami, pokrytá zrúcaninami. 
Malé republiky povstávaly proti svojim pánom a 
boly v neustálom boji so susedmi. Nemcom, Fran
cúzom a Španielom bolo Taliansko kameňom úrazu, 
ktorý neustále vyzýval ctižiadosť týchto súperov. 
Pápeži boli utlačovaní raz cudzincami, raz zradení 
vlastnými synmi. Angela so žiaľom pozorovala tieto 
pomery. Musela si priznať, že tie isté príčiny vždy 
vyvolávajú tie isté následky. Nezaoberala sa však 
politikou spôsobom štátnikov. Duch Boží ju osveco
val, v Nom videla a posudzovala udalosti. Vtedy 
mala jedno zo vznešených vnuknutí, aké často na
chádzame u svätých, ktorí pobádaní k hrdinským 
rozhodnutiam, prinášajú záchranu v beznádejnom 
stave. Keďže pozerala na všetky veci vo svetle viery, 
poznala, že hriechy jej spoluobčanov žiadajú smier
nu obeť. Obávajúc sa, že krv, pokrývajúca bojište, 
nemôže stačiť, lebo ju nevylieva láska, ale ctižia
dosť, obetovala sama seba za smiernu obeť, súc pre
šťastná, že môže za takú cenu vykúpiť pokoj svojej 
nešťastnej vlasti.

Keby sa bola Angela uspokojila s touto tajomnou 
obeťou, ktorú priniesla na oltári svojho srdca a usi
lovala sa obrátiť údery rozhnevaného Boha na seba, 
i vtedy by bola stiahla na seba zaľúbenie Najvyš
šieho a zaslúžila si vďačnosť vlasti. Jej to však ne
stačilo. Prešla od obete srdca ku skutkom a začala 
sa cvičiť v prísnosti heroického pokánia. Obnovila 
opäť všetky trýznenia, ktoré konala v Desenzano 
a Brescii, áno, ešte ich aj rozmnožila,„ak to vôbec 
bolo možné. Aspoň jej želaním bolo, priniesť naj
dokonalejšiu obeť samej seba. Skrátila si už beztak 
na niekoľko hodín omedzený spánok, a použila noč
ného ticha na modlitbu, aby ňou smierovala nebo 
a dosiahla odpustenie nespočetných hriechov. Denne 
sa postila a často celkom sa zriekla pokrmu a tak
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robievala to často i celé týždne. Vtedy považovali 
všetci jej život za ustavičný zázrak, zdalo sa, že 
závisí len na nadprirodzených zákonoch, telo žilo 
z duše. Čím viac mizlo jej telo, ba takmer schlo, že 
bolo len tôňou, tým viac víťazne dvíhala sa jej duša. 
Obeť zoceľovala jej ducha a jej mocná sila oživovala 
a udržovala slabé telo.

S radosťou by bola Angela umrela pre záchranu 
vlasti. Nikto v jej okolí, ani najdôvernejší priatelia, 
netušili, akú smluvu uzavrela s nebom a že sa za
svätila smrti, aby odzbrojila božskú spravodlivosť. 
I vtedy bol svet, ako vždy: štátnici agitovali, diplo
mati skúšali svoje intrigy, vojvodcovia vypracová
vali vojenské plány a shromažďovali vojsko, ľudská 
múdrosť šla svojimi cestami, očakávajúc všetko od 
svojej múdrosti a sily. Nikomu sa ani nesnívalo, že 
v Cremone ponížená služobnica spolupracovala na 
vyrovnaní veľkých politických škriepok, lenže inými 
prostriedkami. V Taliansku trvala vojna ďalej — 
Boh totiž vždy neponáhľa sa vyslyšať modlitby svo
jich služobníkov a odplatiť ich veľkodušnú lásku. 
Blížila sa však hodina, v ktorej mala ťažko skúšaná 
zem opäť voľnejšie vydýchnuť a len Pán vie, akú 
zásluhu mala Angela Merici na pokoji svojej vlasti.

Medzitým sa zdalo, že Boh prijal obetu svojej 
nevesty. Angela ochorela a v niekoľkých dňoch bola 
na okraji hrobu. Neobyčajná slabosť, spojená s prud
kou horúčkou, spôsobila tento nebezpečný stav. Le
kári sa vzdali všetkej nádeje a jej okolie muselo na 
to myslieť, ako jej oznámiť nebezpečenstvo, v kto
rom bol jej život. Girolamo Patengola odhodlal sa 
upozorniť chorú na jej stav. Bolo mu to ťažké, ale 
dobre poznajúc smýšlanie Angelino, neobával sa, že 
ju tým nepríjemne prekvapí. Ináč, Angela sama 
uhádla nebezpečenstvo, lebo okolo nej panovalo 
dusné ticho, zdesenie sa javilo na všetkých obličajoch, 
tu  i tam bolo počuť potlačované vzlykanie. Angela
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veselo a spokojne hľadela smrti do očú. Zvykla už po
zerať do vážneho horizontu večnosti, už dávno odumre
la všetkému pozemskému i samej sebe, čo by jej bolo 
mohlo teda sťažovať odchod s tohto sveta. V zrkadle 
nekonečnej svätosti Božej zdá sa jej síce život po- 
blúdilým, úplne nedokonalým, poníženosť jej uka
zovala chyby, áno, zločiny tam, kde iní len čnosť 
videli. Bázeň sa zmocnila jej srdca, no bol to spasi
teľný strach, úplne očisťujúci sväté duše, aby ich 
tým dôvernejšou láskou hodil do náručia Božieho. 
V tejto duševnej nálade prijala Angela s vrúcnou 
zbožnosťou sviatosti zomierajúcich.

Pri tejto príležitosti rozprávajú nám životopisci 
svätice príbeh, ktorý odhaľuje naivitu kresťanského 
smýšľania tej doby i silu viery tých, ktorí sa pevne 
držali starých tradícií otcov. Keď najslávnejší lekári 
Cremony vyčerpali pri Angelinej smrteľnej posteli 
svoje umenie a vyhlásili hodinu jej odchodu za cel
kom blízku, utiahol sa jej verný duchovný syn Gi- 
rolamo Patengola do ústrania. Chcel dať voľný prie
beh svojej bolesti a uľahčiť svojmu hlbokozarmúte- 
nému srdcu výronom úcty a lásky k svätici. Složil 
v ozdobných talianskych veršoch jej epitaf.33) Zvyklý 
vo všetkom prosiť Angelu o radu a ísť ako dieťa 
s každou veoou k svätej matke, priniesol umierajúcej 
svoju prácu na schválenie. Obdivujeme detskú pro
stotu tohto, svojej duchovnej matke tak srdečne od
daného syna, moc viery, ktorá učinila rodom a vzde
laním vysokopostaveného muža dieťaťom poníženej, 
pritom však mimoriadne omilostenej panny. Ale An-

33) Quella ehe U nome, V opre e la favella
D’ Angela tenne, qui sepolta giace:
Vergine visse in taciturna celia 
Godendo ivi la vera interna pace.
Di Dio diletta ed obbediente Ancella 
Nemica fu di cio, che al senso piace.
Or vive lieta in ciel o coronata 
Di palme il crin fra gli Angeli beata.
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gela toto všetko prehliadla, nemohla pochopiť, žé 
Girolamo chcel jej pamiatku uctiť ináč, ako modlit
bou za jej úbohú dušu. Chvály, obsažené v básni, 
urážaly jej skromnosť, utekala pred potleskom množ
stva ako pred morom a sama pred sebou skrývala 
veľmi starostlivo svoje zásluhy, nemohla preto do
voliť kameňu, ktorý mal pokrývať jej hrob, vyprávať 
o čnostiach, jej samej neznámych. Milovala hrob pre 
jeho skrytosť, a teraz, keď mala vojsť do jeho tieňa, 
chcela si zaistiť mlčanie o svojej osobe, preto na
miesto odpovede prísne zakázala Girolamovi dať ná
pis na jej hrob.

Angela prejavila ešte omnoho vznešenejšie myš
lienky pod vplyvom zvláštnej nebeskej milosti. Ve
selosť jej duše prešla v pravý jasot, ktorý jej nedo
volil ani odpočívať, ani mlčať. Každé hnutie, oheň 
jej očú, rýchly dych — to všetko vyjadrovalo slasť 
a nadšenie, zmocňujúce sa jej duše. Posadila sa bez 
pomoci na posteli a hovorila o blaženosti vyvole
ných. Akty procesu hovoria, že tento výron jej duše 
trval pol hodiny, okolostojaci videli ju ožiarenú ne
beským svetlom. Hlboko a dojímavo hovorila o tom
to vznešenom predmete. Každý cítil, že jej duševný 
zrak pozeral na to, čo sa pokúšaly vysloviť jej chve
júce sa pery. Bola to reč extázy o podstate večnej 
"blaženosti. Angelina duša prenikla do tajomstva bla
ženosti nebies. Na jej telo padol odlesk večného 
svetla, inokedy bledý obličaj, zrumenel a ožiaril sa, 
hlas mal nový, podivuhodný zvuk, bol to hlas lásky, 
lásky vyvierajúcej z Božského Srdca a zaplavujúcej 
jej srdce, vylievajúcej sa odtiaľ na jej celú bytosť 
a  dodávajúcej jej nadprirodzeného výrazu.

Jej okolie s úžasom počúvalo podivuhodné slová, 
všetci mysleli, že vidia a čujú cheruba,34) ktorého im 
Boh poslal, aby ich poučil o radostiach večného ži-

3í) Tento výraz je i v Kanonizačnej bule.
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vota a naplnil ich srdcia horúcou láskou po Kom. Naj
viac vystupňovala ich podiv náhla zmena Angelina, 
veď očakávali v každej chvíli jej posledný výdych.

Zmizlé sily sa vrátily, horúčka povolila, jej telo 
bolo ako by znovazrodené. Angeliní priatelia jasali 
a velebili Boha, ktorý ju navrátil Cirkvi a vlasti. Ale 
svätica neradovala sa s nimi. Hocijako veľmi sa te
šila, že pôjde do domu Božieho, tak ju bolelo, že 
znova je na búrlivom mori, ďaleko od vlasti. Ne
potrebovala odovzdanosti, keď sa k nej blížila smrť, 
ale na ďalší život ju potrebovala. Žartovne vyčítala 
dobrému Girolamovi, že ju sklamal márnymi náde
jami. No, tento uviedol na svoje ospravedlnenie vý
roky lekárov. Tu sklonila Angela hlavu a prijala 
znovanadobudnuté zdravie ako pokánie za svoje 
hriechy. Boh jej ho iste preto navrátil, aby dal svo
jej veľkodušnej neveste príležitosť, po druhé obeto
vať Mu život v námahách a utrpeniach pri založení 
rehole.

Sotva sa Angela zotavila, rozhodla sa putovať 
k sv. Hrobu vo Varallo. Varallo je malé mestečko 
na úpätí Álp, juhozápadne od Lago Maggiore, neďa
leko od Monte Rosa, v kraji novarskom. Od nepamäti 
uctievali tam Bl. Pannu v malej svätyni, ktorá pri
ťahovala so všetkých strán Talianska nespočetné 
množstvo zbožných pútnikov, takže len s námahou 
sa mohli tam postarať o ich ubytovanie a stravu. 
Púte sa ešte rozmnožily, keď neďaleko mesta bola 
zriadená krížová cesta. V štyridsiatich kaplnkách vi
díme čiastočne vo freskách, zčasti v reliéfoch najvý
znamnejšie momenty prehorkého umučenia Pána, 
prevedené umelcekým, zbožné mysle priťahujúcim 
spôsobom. Angela dala sa na cestu v sprievode ver
ného Marc-Antonia de Romani, ktorý ju nikdy ne
opúšťal a s niekoľkými zbožnými dámami, ktoré buď 
s ňou prišly z Brescie do Cremony, alebo sa tu s ňou 
soznámilv. Sli cez Lodi a Cremu, keďže chceli sa za-
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staviť v meste Soncine, kde žila vtedy zbožná Štefa
na Quinzani, s ktorou sa Angela už dávno poznala 
a teraz ju chcela navštíviť. Sprevádzajme ju za chví
ľu do kláštora sv. Pavla.

Predstavená, ktorá nás tam prijíma, je práve Šte
fana Quinzani, jeden z divov Talianska na začiatku 
XVI. storočia. Jej chudobní rodičia boli vo službách 
dominikánskeho kláštora sv. Jakuba v Soncino. Už 
ako dieťa ukazovala zvláštnu náklonnosť ku zbož
nosti. Zavčas pochopila tajomstvo pravej poníženosti 
srdca, jej duša ohnivo túžila po utrpení pre Krista. 
Oduševňovala ju nežná láska k trpiacim bližným, 
modlitba bola jej slasťou. Duchovné vedenie zbožného 
rehoľníka rozvilo vzácne púčky, z ktorých dalo sa 
uzatvárať na krásnu budúcnosť. V pätnástom roku 
prijala Štefana rúcho III. rádu sv. Dominika a ve
novala sa úplne skutkom duchovného a telesného 
milosrdenstva. Žila skryto v chudobnej, slamou kry
tej chalúpke, z práce svojich rúk. S radosťou zná
šala chudobu, k odriekaniu, ktoré ukladal jej stav, 
pripojila ešte dobrovoľné, aby pomáhala nešťastným. 
Od dvier ku dverám žobrala almužnu v peniazoch 
a potravinách, a rozdeľovala ju medzi núdznych. 
Svoje dary sprevádzala utešujúcimi slovami, povzbu
dzovala skleslých a upomínala ich na kresťanské po
vinnosti. Tak sa stala apoštolkou chudoby.

Ale ani utiahnutosť jej stavu, ani nevinnosť jej 
života, ani dobročinná láska nezachránily ju pred 
šípmi závisti. Boh dopustil túto skúšku, aby rozmno
žil zásluhy svojej služobnice. Obviňovali ju z po
krytectva a hanobným spôsobom podozrievali jej ne
poškvrnenú čnosť. Štefana znášala všetky ohovárky 
s heroickou trpezlivosťou a usvedčila tým svojich 
úhlavných nepriateľov zo zloby a nespravodlivosti. 
Napokon samo nebo ospravedlnilo poníženú pannu, 
obkľúčiac ju nespočetnými zázrakmi, ktoré, ako zla- 
toskvúca svätožiara ožarovaly jej tŕňovú korunu.
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Prenasledovanie rozšírilo všade povesť o jej čnosti. 
Jej veľkú popularitu bolo možno vidieť pri jej dvoch 
pútiach do Loretta. Všetci, ktorí z blízkosti videli 
jej mimoriadne dary a solídne čnosti, závodili o česť, 
preukázať jej pohostinstvo. Mestá, plné úcty a ob
divu, otváraly svoje brány, pred chudobnou pútni- 
cou, ktorá všetko len pre Boha a chudobných činila. 
Zvlášť Mantua a Brescia pokladaly sa za šťastné, že 
maly Stefanu jeden deň vo svojich múroch. Poníže
ná panna triumfálne prechádzala provinciou. Štáty 
a kniežatá závodily v prejavoch svojej dôvery. Re
publika benátska a vojvodca z Ferrary ju chceli za
držať vo svojej krajine. Vojvoda z Mantuy, Franti
šek Gonzaga, šiel ešte ďalej vo svojej úcte k poníže
nej panne. Neuspokojil sa tým, že seba, svoju rodinu 
a poddaných odporúčal jej modlitbe, ale podriadil 
sa jej vedeniu a poslušne prijímal jej rady. Áno, aby 
verejne prejavil svoju vďačnosť, dal jej vo svojom 
vojvodstve občianske právo.

Keď toho bolo treba, použila Štefana prísnych slov 
i ku kniežatám. Vojvoda milánsky, Ludvík Sforza, 
nazývaný Moro, prišiel k nej jedného dňa preoble
čený za žobráka a prosil o modlitbu. Božským vnuk
nutím spoznala knieža a s apoštolskou otvorenosťou 
karhala krivdy jeho vlády, jeho krutosť k členom 
vlastnej rodiny. Odporúčala mu vdovy a siroty, hro
zila mu nenávisťou vlastného národa a stratou úze
mia. Proroctvo sa vyplnilo v Novare, kde nešťastné 
knieža, preoblečené za Švajčiara, utekalo pred Fran
cúzmi, ale bolo prezradené, chytené a zavedené na 
Loges, kde bolo až do svojej smrti v ťažkom väzení 
a tak potrestané preto, že kedysi olúpilo svojho sy
novca o vojvodstvo a väznilo ho.

Hlavné životné dielo Stefanino bolo založenie klá
štora sv. Pavla. Jej domček bol jeho kolískou. Tu 
shromaždila niekoľko chudobných dievčat a uviedla 
ich pod ochranu a pravidlami sv. Dominika do rehoľ-
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ného života. Boh požehnal založenie, brevem Júlia II. 
bolo cirkevne uznané, dcéry šľachtických rodín kra
jiny ponáhľaly sa k nej. František I., vojvoda milán
sky, poslal ctihodnej zakladateľke zprávu, že jej dom 
je oslobodený od všetkých daní.

Keď Angela prišla do Soncina, bola Štefana Quin- 
zani už v pokročilom veku. Deň čo deň videla vzra
stať svoje životné dielo. Angela ešte nedospela k cie
ľu svojho života, nevyplnila ešte úlohu, na ktorú ju 
vyvolila láskavá Prozreteľnosť Božia. Kým životné 
slnko Stefanino chĺlilo sa už k západu, Angelino ešte 
nedostúpilo vrcholu, mohla teda od Stefany niečo 
zdediť. Dedičstvo svätcov prechádza totiž na potom
kov. Angela to so svojím jemným citom pochopila 
a uskutočnila. Pokladala Stefanu za svoju učiteľku 
a blížila sa k.nej s poníženosťou a učenlivosťou žiač
ky. S veľkým záujmom skúmala založenie kláštora 
sv. Pavla a pritom požívala radosti duchovného po
tomstva, ktoré je tu na zemi vyhradené len malému 
počtu vyznamenaných duší. Obe svätice sa po dlhých 
rozhovoroch rozlúčily, aby sa už tu na zemi neuvi- 
dely. Ostaly však navždy spojené v Božskom Srdci. 
Ani jeden životopisec Angelin nezabúda na jej svätú 
priateľku Stefanu Quinzani.

Taliansko malo v druhej polovici XV. storočia tri 
omilostené ženy. Tieto sa ľúbilo Bohu spojiť svätým 
sväzkom. I Štefana navštívila svojho času Osannu 
Andreassi, ba mnohí spisovatelia udávajú, že táto 
oslávená priateľka bola sväzkom, spojujúcim Angelu 
Merici a Stefanu Quinzani. Nech je to už hocijako, 
isté je, že sa tieto tri, Bohom tak neobyčajnými mi
losťami zahrňované duše, v ňom stretly a uzavrely 
v Jeho srdci svätý sväzok priateľstva, zasahujúci 
z tohto času až do blaženej večnosti, ktorá ich na
vždy spojila v láske ich Boha.

Zázraky označovaly životné cesty týchto troch 
ponížených panien, ich mená boly oslávené. Možno,
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že čitateľ žasne nad neobyčajnou úctou, ktorú im 
preukazovali ešte za života. Vysvetľuje to zväčša 
duch viery, ktorý si v tej dobe zachoval ešte mnoho 
sily a sviežosti stredoveku, najmä v zemiach, nena- 
kazených bludným učením Lutherovým, vysvetľuje 
to tiež charakter národa, ktorý práve tak málo pozná 
studenú vypočítavosť a chladnú strednú cestu sever
ských národov, ako títo ohnivý entuziazmus oby
vateľov juhu.

Kto čítal dejiny sv. Kataríny Sienskej, nebude sa 
diviť prejavom úcty, ktorými nadšenie národov a ich 
kniežat oslavovalo služobnice Božie. Keď raz Ka
tarína bola v Montepulciano, prišlo vyslanectvo 
zo Sieny a odovzdalo jej list vlády, v ktorom ju táto 
prosila o rýchly návrat a nazývala ju milou matkou 
Sieny. Siena bola tak žiarlivá na svoju Katarínu, 
že sa hnevala, keď táto preukazovala svoju lásku 
jej politickým protivníkom. V jej životopise čítame: 
» Vláda Sieny krivými očami hľadela na dlhý pobyt 
Kataríny v Rocca, lebo vtedy malo meno Kataríny 
v Siene veľký význam.«35) Je to podivuhodne do
jímavo zvláštne, že tento ľud, neskrotený vo svojich 
náruživostiach, divý a búrlivý vo svojich žiadostiach, 
vzdorovitý a neoblomný voči všemocným potentá
tom, javí sa voči žene slabej, chudobnej, prostej, 
a poníženej, ale obklopenej kúzlom mimoriadnej 
čnosti takým učenlivým, zbožným a povoľným. Bohu 
sa neraz zaľúbilo pomáhať v búrlivých dobách to
muto hrdému národu slabými ženami. Ako Siena 
i Janov a Bologna má svoju Katarínu, Assisi svoju 
Kláru, Rím Františku, Viterbo Rózu a Hyacintu, 
Montepulciano svoju Agnesu, Florencia Juliannu 
z Falconiery a Magdalénu z Pazzi, Foligno i Brescia 
svoju Angelu atď. Silná viera tohto národa a jeho 
prekypujúci cit pochopil, ako mocne zasiahly tieto

SS) Dejiny sv. Kataríny Sienskej a pápežstva jej doby od 
Alfonza Capecelatro.
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sväté ženy svojím životom modlitby, príkladom svo
jej heroickej čnosti a často i slovom a písmom, zá
zrakmi a znameniami do osudu svojej vlasti. Jeho 
ohnivá fantázia vyjadrila to holdovaním, našim 
časom nezvyklým.

Zakiaľ Angela kráčala zo Soncina do Varallo, jej 
duch ešte vždy meškal v tichých miestnostiach 
kláštora sv. Pavla. Ďakovala Bohu za milosti tam 
jej udelené a dodávala si odvahy nasledovať svoju 
svätú priateľku. Vo Varallo dala voľný priebeh svo
jej vrúcnej zbožnosti k utrpeniu nášho Pána Ježiša 
Krista. Keďže obrazy boly zhotovené podľa náčrtov 
robených na svätých miestach v Palestíne, mala 
veľkú radosť, že aspoň na obraze môže vidieť sväté 
miesta, ktoré nemohla uzrieť pre svoju slepotu 
v Zasľúbenej zemi.

Angela podnikla túto púť najmä preto, že chcela 
vyprosiť svojej vlasti pokoj. Obnovila preto na svä
tej Hore spojenie s prehorkým umučením Ježiša 
Krista, obetovaním seba pred obrazmi znázorňujúci
mi vyliatie drahocennej krvi, ktorej spasiteľná silá 
mohla ešte po šestnástich storočiach zachrániť 
hriešnu zem, prosila o odpustenie hriechov svojho 
národa a zaprisahala Spasiteľa, aby mal sústrasť 
s jej otčinou. Tu ju naplnil duch Boží, obzor jej 
duše sa rozšíril, videla ako sa vytúžený mier skláňa 
nad Talianskom.

I jej osobné poslanie sa jej vynorilo, napome
nutie v Brudazzo zaznelo opäť v jej ušiach. Vše
obecné nešťastie prekážalo splnenie jej úlohy, aj 
najbližší deň bol neistý, ako mohla vtedy myslieť, 
utekajúc z mesta do mesta, na založenie novej 
rehole na tak sopečnej pôde. Politický mier mal 
umožniť jej dielo. Tento mier oznamovala v Monte 
Varallo pokojne a isto tak, ako kto si je celkom 
načistom.
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Udalosti z 1529—1530 dokonale potvrdily jej 
predpoveď. Karol V. uzavrel v Barcelone mier 
s Klementom VII., v ktorom učinil pápežovi značné 
ústupky a mier v Cambray ukončil vojnu medzi 
Francúzskom a Nemeckom. V nasledujúcom roku 
ozdobil pápež Karola V. v Bolognovskom dóme naj
vyššou korunou kresťanstva. Táto udalosť mala aj 
pre Taliansko dobré následky. František Sforza bol 
znova uznaný za vojvodcu milánskeho, pápež sa 
smieril s Benátkami, aj nároky ostatných malých 
štátov boly uspokojené. Polostrov opäť voľne vy
dýchol.

Jeden z novších životopiscov Angeliných hovorí 
na tomto mieste: »Dejiny nazývajú mier v Cambray 
ženským mierom preto, že ho sprostredkovala Mar
garéta Rakúska; nemôžeme však pochybovať, že iná 
žena mala svojimi modlitbami a smiernou obeťou 
pôsobivejší vplyv na skončenie vojny, ako ľudské 
sprostredkovanie členky rodu Habsburského.36)

VII. KAPITOLA.

Založenie Spoločnosti sv. Uršule.
Angela sa vracia do Brescie. — P. Serafín z Bologny schva
ľuje založenie Spoločnosti. — Zjavenie nášho Pána. — Zja
venie sv. Uršule. — Prvé spoločnice. — Angela zasväcuje 
Spoločnosť Ukrižovanému. — Prejavy úcty vojvodcu milán
skeho. — Angela sa ubytuje pri kostole sv. Afry. — Orató
rium Alžbety Prato. — Slávnostná inaugurácia Spoločnosti.

Z Monte Varallo vrátila sa Angela s presvedče
ním, že Taliansku čoskoro zasvitne slnko mieru a 
hoci ináč nikto nemal takej nádeje a jej okolie od
dávalo sa všemožným obavám pre blízku budúcnosť, 
predsa ostala spokojná a pripravovala sa na návrat 
do Brescie. Tí, ktorí verili v Angelino vyššie osvie
tenie, ju nasledovali.

3«) Dr. W. Hubert: Životné obrazy katolíckych vychováva
teľov III. Sv. Angela Merici.
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Augustín Galio a jeho zbožná sestra Ippolita, 
ktorí za svojho šesťmesačného pobytu v Cremone 
poznali celé šťastie intímneho styku so sväticou, 
nechceli sa ani v Brescii od nej odlúčiť. Preto na
liehali na ňu, aby vždy považovala ich dom za svoj 
vlastný. Angela bola zvyklá pri takých príležito
stiach rad-radom vyhovovať všetkým, čo po nej 
túžili. Mala totiž lásku, ktorá vie byť všetkým vše
tko. Neprerušiac priateľstvo s Marc-Antoniom de 
Romanim, prijala pohostinstvo Augustína de Galio 
a jeho sestry, ale len na krátky čas.

Angela už prekročila 56. rok svojho života. Či 
ešte neprišla hodina jej diela, na ktoré ju Boh pred 
viac ako 30 rokmi povolal? Ešte stále váhala. Skoro 
by sme v tom videli nedokonalosť, ktorá vyskytuje 
sa niekedy aj u svätých. U Angely nebola príčinou 
tohto váhania tajná náklonnosť k vlastnému úsudku, 
ešte menej formálny odpor proti vôli Božej, ale ne
dôvera k sebe samej, ktorú nemohlo nič úplne pre
môcť, lebo jej koreň väzil v hlbokej poníženosti.

Teraz však Angela jasne poznala, že čas už na
lieha, ak má dielo vôbec vzniknúť, lebo sa blížila 
k rokom, keď sily pre taký podnik už miznú. Boh 
sám k nej hovoril v podivuhodných videniach, jej 
modlitby a vzdychy vznášaly sa po dlhé roky k ne
besám, aby vyprosily svetlo a silu pre dielo. Čo ešte 
ostávalo, ako odhodlane začať. Angela mala ducha 
svätých v jeho plnosti. Celým životom a zvlášť svo
jím založením Spoločnosti vyvracia skutkom bludy 
svojej doby. Luther a jeho stúpenci pretrhali všetky 
putá vyššej poslušnosti, Angela hlboko vrýva do 
svojho srdca slová Spasiteľa: »Kto vás počúva, mňa 
počúva.« Cítila preto, že sa k tomu musí pripojiť 
schválenie jej duchovného otca, požehnanie posluš
nosti.

Spovedníkom a duchovným vodcom našej svätej 
bol vtedy P. Serafín z Bologny, rehoľník hlbokej
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múdrosti a svätého života. Angela mu vždy s detin- 
nou prostotou otvárala stav svojho svedomia, keď 
ho však vyhľadala v ten rozhodný deň, odhalila mu 
život svojej duše vo všetkých podrobnostiach, odo 
dňa, keď prvé lúče milosti vnikly do jej detského 
srdca, až k hodine jasného poludnia, ku ktorému 
teraz došla. Odokryla mu všetky zvláštne milosti, 
darované jej Bohom bez vlastnej zásluhy, najmä 
videnie tajomného rebríka, ku ktorému sa pojilo vy
zvanie Božie, založiť v Cirkvi novú rehoľu panien. 
P. Serafín mlčky počúval svoju duchovnú dcéru. 
Poznal jej čnosť i mimoriadne prejavy priazne, ktoré 
jej Pán tak často udeľoval, vedel však i to, ako 
ľahko v takých neobyčajných veciach i priatelia 
Boží podliehajú klamu. Nepovedal hneď svoj úsu
dok, ale žiadal čas na rozváženie. Podrobil Angelu 
rozličným skúškam a prosil v neustálej modlitbe 
Boha o milosť, aby spoznal jeho úmysly tejto dôle
žitej veci. Tu prispelo samo nebo a rozptýlilo všetky 
pochybnosti.

Jednej noci sa Angela podľa svojho zvyku modli
la. Zrazu uzrela anjela v žiarivej jasnosti s bičom 
v ruke. Priblížil sa k nej a chcel ju udrieť. Pri tomto 
pohľade prudko sa zľakla, ako bleskom zasiahnutá 
klesla tvárou k zemi a silne búšiacim srdcom čakala 
na vysvetlenie tohto neobyčajného videnia, alebo 
skorej trestu, na ktorý, ako sa zdalo, rozhnevaný 
anjel sa pripravoval. Po krátkom čase cítila, že ju 
akási tajná sila pozdvihuje. Znova si kľakla a keď 
pozrela hore, videla Ježiša Krista, ktorý ju prísnym 
tónom oslovil: »Kde je tvoja viera? Nedal som ti 
poznať svoju vôľu mnohými neklamnými zname
niami? A predsa ešte nie je založená rehoľa panien, 
ktorá má rozmnožiť moju česť, prispieť na pomoc 
mojej Cirkvi bludárstvom rozorvanej. Čo si mám 
myslieť o tvojej horlivosti, o tvojom uisťovaní ver
nosti?«
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Tieto slová mocne zatriasly Angelinou nežnou 
dušou, bola l’akom ako by ochromená. Prvou od
poveďou bol prúd slz, ale znova si dodala odvahy. 
Videla pohľad svojho Snúbenca, spočívajúci na nej 
nežnou láskou, i keď jeho ústa vyslovovaly tvrdé 
výčitky. Tu zvolala: »Zabudni, Pane, na nevernosť 
môjho života! Hľaď, Tvoje slová vnikly až do špikov 
mojich kostí. Ešte dnes priložím ruky k dielu, aby 
som Ti dokázala svoju vernosť, horlivosť a dokonalú 
oddanosť do Tvojej vôle.«

Keď sa rozodnilo, ponáhľala sa Angela ku kostolu 
sv. Jána, kde býval P. Seraf in, aby mu vyrozprávala 
všetko, čo sa s ňou stalo. Tento nie menej zarazený 
tým, čo počul, a už i prv rozhodnutý, dal súhlas, 
privolil hneď k založeniu novej rehole.

Takmer v ten istý čas, áno, podľa niektorých 
životopiscov tej istej noci, keď Angela mala tieto 
videnia, zjavila sa jej aj sv. Uršuľa so svojimi druž
kami. Mnohí pripúšťajú, že to bolo už druhé zjave
nie svätice, lebo prvé bolo už v Cremone, krátko 
pred chorobou, ktorá priviedla Angelu na okraj 
hrobu. Slávna mučenica asi viac ráz zjavila sa našej 
svätici, lebo nová Spoločnosť mala vstúpiť s ňou 
do zvláštneho styku. Dve z týchto zjavení pokladajú 
sa za autentické a historicky dokázané. O prvom 
práve hovoríme, druhé predchádzalo prvú generálnu 
kapitulu, bude o ňom neskoršie reč. Uršuľa dodávala 
Angele odvahy na vyplnenie úmyslov Božích, dala 
jej rozličné pokyny na zriadenie novej Spoločnosti 
a sľúbila jej, že ju vezme pod svoju zvláštnu ochra
nu. Na to jej odovzdala zástavu, aby s ňou viedla 
svoje duchovné dcéry v boji so svetom, ako ona 
viedla ňou svoje spoločnice k mučeníctvu.

Teraz sa už Angela pevne rozhodla. Opustila 
dom Gallov a ubytovala sa vedľa kostola sv. Barna
báša. Z najčnostnejších panien mesta vyvolila si 
dvanásť a shromaždila ich tam. Číslo dvanásť sa
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často objavuje vo Svätom Písme v tajných vzťahoch. 
Môžeme ozaj prijať, že to nebolo dielo slepej ná
hody, keď svätá zakladateľka soskupila svoje dcéry 
v tomto počte, viedlo ju v tom, ako vo všetkom, 
vyššie stanovisko. Či nechcela rozširovať so svojimi 
dcérami kráľovstvo Božie na zemi? Chcela sa ob
klopiť apoštolkami, naplniť ich svojou láskou a po
tom vyslať ich do celého sveta, aby všade ohlasovaly 
radostné posolstvo evanjelia. Dejiny zachovaly mená 
týchto prvých spoločníc Angeliných. Sú to:.Simona 
Borni, Katarína a Dominika Dolce, Paula a Laura 
Peschieri, Dorosilla Zinelli, Pelegrina Casalli, Klára 
Gaffari, Barbara Fontana, Klára Martinengo, Mar
garéta delí Olmo, Maria Bartholetti.

S úctou sa pozeráme na tieto základné kamene 
veľkej rehole, sú to pramatky stotisícového zástupu 
panien. V prvých členoch kvitne šľachtictvo rodu 
v plnej kráse a sile, prvorodené duchovnej rehole 
dostávajú jej ducha v prekypujúcej plnosti, aby ho 
odovzdaly svojim potomkom. Už toto im zaisťuje 
zvláštnu úctu, no ešte viac nespočetné obete a ná
mahy, ktoré veľkodušne prinášaly, aby vykopaly 
základy a položily základný kameň. Obetovaly sa 
beztoho, žeby sa mohly tešiť výsledku svojich prác, 
ale ich nenáročná oddanosť ostáva ich slávou a 
vďačná spomienka potomkov ich najkrásnejšou 
odmenou tu na zemi.

Angela dokonale pochopila úlohu týchto svojich 
prvých duchovných dcier, preto vynaložila všetko, 
aby ich naplnila svätosťou, ktorá dokonale vyjadruje 
charakter uršulínky. Dvanásť postulantiek, lebo len 
za tieto ich môžeme ešte považovať, malo začať svoj 
nociciát. Angela ich chcela doňho uviesť slávnostným 
spôsobom. Preto po druhý raz putovala do Monte 
Varallo, tentoraz sprevádzaná svojimi dvanástimi 
deťmi. Čo tým zamýšľala? Chcela zasvätiť novú 
Spoločnosť krížu. Chcela rehoľu zasnúbiť s Ježišom
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Ukrižovaným. Ukrižovaný bol strediskom jej srdca, 
strediskom jej myšlienkového sveta. Čím bol matke, 
tým sa mal stať i dcéram. Každá rehoľa čerpá svojho 
špeciálneho ducha zo zvláštnej úcty a nasledovania 
nejakého tajomstva zo života alebo utrpenia Kri
stovho. Tam je to skrytý život v Nazarete, tam jeho 
pôst na púšti a jeho božský život modlitby v osa
melých nociach, tu zasa láska milosrdného samari
tána, tam opäť jeho verejný úrad učiteľský alebo 
tajomstvo jeho prebodnutého srdca — všetko prie
pasti dokonalosti, nevyčerpateľné poklady svätosti. 
Prameň pre ducha novej rehole mal byť na Kalvárii, 
každá dcéra Angelina má byť nevestou Ukrižova
ného; tým bol označený životný program pre vlastnú 
dokonalosť a pre obetavý život k spáse duší. Angela 
nesostavila ešte pravidlá, shrnula ich pre svoje prvé 
dcéry do niekoľko slov: »Buďte živými kópiami Ukri
žovaného!« Neskoršie spísané pravidlá boly iba širším 
opisom tohto základného princípu, a keď po sto ro
koch Kongregácia prešla v rehoľu a zmenila podľa 
toho svoje pravidlá, ostal opäť ich súhrnom »Kristus, 
Ukrižovaný.«

Nielen tradícia a dejiny, ale i samo umenie za
chovalo túto vedúcu ideu Angelinu pri založení Spo
ločnosti. Na starých obrazoch, vyjadrujúcich zvlášt
ny charakter ako zakladateľky rehole, vždy vidíme 
pred ňou kríž a u jeho päty knihu Pravidiel. Svätica 
chce tým povedať svojim dcéram: »Vašou knihou 
pravidiel je kríž, jej písmom božská krv, obsahom 
Ukrižovaný.« Toto veľké naučenie dala Angela svo
jim dcéram, takýmto mliekom živila silná Matka 
svoje deti. Usilovala sa ich uviesť do nekonečnej 
lásky Boha umierajúceho pre nás na kríži a vštepiť 
im, že ukrižovaná láska môže byť opätovaná len 
ukrižovanou láskou. Vzorom ich chudoby mala byť 
chudoba Ježišova na kríži. Jeho roztrhané, skrvavené 
telo malo ich pobádať nielen k obeti všetkých pozem-

106



ských radostí a pôžitkov, ale i k túžbe po bolesti a 
utrpení z lásky k Nemu.

Hranice ich poslušnosti maly byť tam, kde boly 
Jeho — v smrti na kríži. Ale božská krv, stekajúca 
na drevo kríža, bola výkupnou cenou padlého ľud
stva. Ježiš Ukrižovaný je náš Spasiteľ. Kto chápe 
obeť kríža, pozná cenu duší —- nevesta Ukrižovaného 
musí byť preto apoštolkou. Tento cieľ sa už oddávna 
vznášal pred očima Angelinými, teraz sa mal usku
točniť v novej Spoločnosti. Preto teraz v tieni svätej 
Hóry, pred obrazmi umučenia Pána rozvinula svo
jim dcéram obraz života, slučujúceho najprísnejšiu 
kontempláciu s najobetavejšou činnosťou pre spásu 
iných. Na konci tohto nadšeného líčenia vysvetlila 
Angela svojim dcéram, že ich Boh vyvolil za zá
kladné kamene nového Inštitútu, za základ, na kto
rom má byť vystavaná táto budova k väčšej cti a 
sláve Božej. Duchovné dcéry iste pochopily svoju 
svätú Matku. Ježiš ukrižovaný priťahoval neodola
teľnou silou ich silné duše. Mocným vzletom, plné 
najušľachtilejších túžob a najveľkodušnejšie!! úmys
lov povzniesly sa nad márnosti a klamné vábenie 
tohto sveta, aby sa bezvýhradne zasvätily Pánovi.

Vracajúc sa z Monte Varallo, navštívila Angela 
so svojimi dcérami Miláno, aby tam uctila svätý 
klinec, slávnu relikviu, ktorú svätá Elena priniesla 
z Palestíny. Sotva počul o jej prítomnosti vojvoda 
František Sforza, ktorý medzitým zasa ujal sa svojho 
trónu, ponáhľal sa predísť ju svojou návštevou. Spo
menul si na šťastné hodiny, prežité v dôvernom 
styku s pannou z Brescie, na potechu, ktorú priniesly 
jej slová v hodinách nešťastia. Po dlhom rozhovore 
so sväticou vyjadril opäť túžbu zadržať ju v Miláne 
a urobil jej pritom kniežací návrh, že sa bude starať 
nielen o jej vlastnú osobu, ale aj o celú Spoločnosť. 
Ale Angela, ktorá odmietla žiadosť Benátčanov, áno, 
vedela sa ospravedlniť i u samého pápeža, skromne
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odmietla návrh vojvodov. Prv, ako by bola opustila 
Miláno, išla ešte do paláca Sforzov, aby kniežaťu, 
ktorý opäť stal sa jej panovníkom, z poníženosti a 
ušľachtilej slušnosti preukázala svoju úctu a aby sa 
s ním rozlúčila.

Keď sa vrátila do Brescie, rozhodla sa opustiť 
príbytok u sv. Barnabáša. Bol primalý, nestačil no
vej rodine. Mimo toho ležal v odľahlej časti mesta, 
čo sťažovalo denné schôdzky v rozličných štvrtiach 
rozptýlené bývajúcich sestier. Kanonici od sv. Afry 
ponúkli svätici pre nové dielo malú stavbu vedľa 
ich kostola. Angela to s radosťou prijala, prešťastná, 
že sa môže ubytovať v susedstve relikvií brescián- 
skych mučeníkov.

Kostol sv. Afry bol nádherný dom Boží. Za sta
rých dôb nazývali ho »kostol sv. Faustína« alebo 
m U krvi« pre množstvo svätých mučeníkov, ktorí 
súčasne s menovanými preliali na tomto mieste svoju 
krv. Volali ho aj »Coemeterium svätého Latina«, 
buď, že tento svätec, štvrtý biskup z Brescie, tam 
uložil ostatky svätých mučeníkov, alebo že on sám 
tam bol pochovaný. Je isté, že na tomto mieste uložil 
sv. Apolonius, druhý biskup z Brescie, krvavé po
zostatky mnohých svätých mučeníkov. Za časov na
šej svätice starali sa o kostol kanonici od sv. Jána 
z Lateránu. Ľud si ich veľmi vážil pre ich prísny 
mravný život a presné zachovávanie rehoľných pra
vidiel. I duchovný vodca Angelin, don Seraf z Bo- 
logny, patril k tejto zbožnej spoločnosti a iste sa to 
nestalo bez jeho prispenia, že predstavení navrhli 
jeho spovednému dieťaťu usadiť sa pri ich kostole.

Dejiny hovoria, že si tento osvietený rehoľník 
nielen vysoko vážil zriedkavú čnosť svojej duchov
nej dcéry, ale bol aj presvedčený, že jej Boh dáva 
mnohé mimoriadne milosti len z ohľadu na veľké 
dielo, ku ktorému ju vyvolil. Preto neprestával na
liehať na poníženú služobnicu Božiu, aby postupo-
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vala rozhodne, lebo ešte vždy považovala svoju ne
hodnosť za prekážku. Nový príbytok mal predovše
tkým uľahčiť styk Matky s dcérami a tiež dať svätici 
príležitosť, aby sa mohla častejšie radiť so svojím 
duchovným vodcom.

Izba Angelina bola spojená s kostolom, mohla teda 
i v noci prebdieť dlhé hodiny pred svätostánkom. 
Bola jej posledným pozemským príbytkom, v nej 
i zomrela. Ešte i dnes môžeme vidieť túto chudobnú 
izbičku, navštevuje ju každý rok množstvo pútnikov. 
Tam, kde stála smrteľná posteľ svätice, je teraz 
oltár s čiastkou jej prvej rakvy. Na sviatok sv. An
gely i pri iných príležitostiach slúžia tam sv. omšu. 
Lavice sú, vraj, ešte tie, na ktorých sedely prvé spo- 
ločnice Angeline, počúvajúc jej nebeské slová. Ná
vštevníkovi hneď padne do očú nápis: »V tejto chu
dobnej izbe žila a zomrela osvietená panna Angela 
Merici. Tu vylievala pred Boha modlitby a city svoj
ho horúceho srdca, sem prichádzali v tejto nešťast
nej dobe kacírstva teologovia, prichádzali k žene mú
drej nie svetskou vedou, ale božským osvietením. 
Tu, Shromažďuj úc okolo seba zbožné spoluobčianky, 
založila Angela svätý Inštitút, ktorý rozkvitá už viac 
ako tristo rokov a svojím blahodarným ovocím pote
šuje neustále Cirkev a ľudskú spoločnosť.37) V tomto 
domčeku shromažďovala Angela svoje duchovné dcé-

3") In questa povera stanza
abito e mori la vergine illustre 

Angela Merici,
qui liberi sfogava a Dio i voti e gli affetti 

delí ardente suo cuore, 
qui a lei, d’ umano sapere idiota, 

venivano come a scuola di celeste dottrina 
i teologi di quei tempi infelici d’ errore, 

qui raccogliendo le pie concittadine 
ella fondava quel santo Instituto, 

ehe dopo tre secoli piu ehe mai floridissimo 
dei benefici suoi frutti 

consola tuttavia la Chiesa a la societa.
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ry k cvičeniam zbožnosti. Aby došly k svojej Matke, 
musely kráčať po zemi napojenej hrdinskou krvou 
mučeníkov Kristových. Vznešený príklad týchto mu
čeníkov mal nakloniť ich duše k objímaniu Reguly, 
ktorá má svoj životný koreň v duchu a sile obete.36)

Iste to nebolo bez zvláštneho riadenia nebies, že sa 
toto miesto stalo kolískou novej rehole, aj P. Sal
vatori S. J. vidí v pôde, presiaknutej mučeníckou 
krvou, najlepšiu zem na založenie panenskej záhra
dy. Malá družina, tu sa schádzajúca, mala len jedno 
srdce, a to patrilo Bohu v svätej láske, veľkodušnom 
rozhodnutí celkom sa obetovať pre jeho česť. Všetky 
zotrvávaly v modlitbe, v mlčaní a v cvičení najprís
nejšieho pokánia. Bolo to coenaculum Spoločnosti. 
Angelina čistá duša priťahovala z neba Ducha Svä
tého na tieto sestry, jeho dary boly pre ne ohnivým 
krstom, ktorý strážil nedokonalosti a zocelil ich pre 
veľké povinnosti nového povolania.

Svätica nemala ešte vlastného oratória k duchov
ným konferenciám a iným spoločným duchovným 
cvičeniam. I v tomto prišiel jej Boh na pomoc. 
V Brescii žila vtedy vdova zriedkavej čnosti, šľachet
ná dáma Alžbeta de Prato. Keď počula o podniku 
Angelinom, vyhľadala sv. matku a dala jej na použí
vanie časť svojho domu na dómskom námestí. Jednu 
veľkú sieň ľahko bolo možno upraviť na kaplnku. 
Návrh v každom ohľade vyhovoval a bol vďačne pri
jatý. V krátkom čase bolo oratórium vystrojené pre 
svoj cieľ. Niet pochybnosti, že sama Angela dozerala 
nad zariadením a vyzdobením tejto miestnosti, bude 
teda veľmi zaujímavé zvedieť o tom niečo bližšieho.

Keď čítame popis, ktorý nám dáva taliansky ce
stovateľ Lombardi, ktorý r. 1672 navštívil oratórium 
ešte v tom stave, aké bolo za Angelinho života, do
zvieme sa, že Angela a jej dcéry, prekročiac prah 
tejto úctyhodnej svätyne, so všetkých strán boly po-

38) Girelli E.
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zdravované cirkevným umením.39) Angela, hoci bola 
nadšenou milovnicou svätej chudoby, nemohla odo
prieť tejto dcére nebies vstup do svätej miestnosti. 
Pokračovala tak v jednej z naj krásnej ších tradícií 
stredoveku, ktorého kláštory, tieto najveľkolepejšie 
školy svätosti, nielen že nevidely v umení prekážku, 
ale svoj pomocný prostriedok ku vzletu duše k Bo
hu. Zanechala tým špeciálny odkaz svojej vlastnej 
Spoločnosti. I keď sa jej dcéry maly cvičiť v naj
vyššej duchovnej, a až do istého stupňa i skutočnej 
chudobe, predsa im svätá zakladateľka nechcela odo
prieť útechu, ktorú v cirkevnom umení dal Boh svo
jej Cirkvi na jej tŕnistej pozemskej ceste.

Krásne sa vyslovuje slávny anglický oratorián F. 
V. Fáber: »Umenie je nebeským zjavením a ohrom
nou veľmocou, ktorá má byť používaná v službe bo
žej. Je milostivým odhalením najskrytejšej krásy 
Najvyššieho. Odkrýva človekovi tajomstvá pôvodnej 
krásy, ktoré sú vznešenejšie ako by sme ich mohli 
slovami vyjadriť. Keďže pochádza z neba, má silu 
očisťovať duše ľudské, povznášať ich nad všetko po
zemské a spojovať ich čo najužšie s Bohom. Keď sa 
umenie zvrhne so svojej vznešenej výšky, budí len 
odpor; naproti tomu pravé umenie má tak vznešený 
vplyv na dušu, že sa zdá byť skoro príbuzným mi
losti.»

Takto smýšľala i vysokoosvietená žena, vystupujúca 
práve so svojimi dcérami do nového oratória. Spre-

*9) Dom barónky Prato stal sa časom majetkom Jána Bap. 
Eianchi. Našiel oratórium vo veľmi zanedbanom stave, dal 
ho preto r. 1621 na svoje útraty reštaurovať. Neskorší ma
jitelia nemali už tejto piety a používali ho ako obyčajnej 
obývacej izby, predsa však zachoval sa až do r. 1732 na 
stene namaľovaný kríž. Asi v tejto dobe pani Katarína Se- 
menzi, ktorá v izbe bývala, dala ju nanovo obieliť, pričom 
nariadila robotníkom, aby sa kríža nedotkli. Títo však za jej 
neprítomnosti zabudli na rozkaz a obielili celú stenu. Tak 
zmizla posledná spomienka na niekdajšie určenie tohto miesta.

111



vádzajme ju! Nad oltárom vidíme nástennú maľbu 
Ukrižovaného, pod krížom Jeho najsvätejšiu matku 
a učeníka, ktorého Ježiš miloval. Opäť je to tá, vše
tko ovládajúca idea svätej zakladateľky, ktorá do 
tohto hlavného obrazu, ako do ohniska kladie vý
chodisko a cieľ novej Spoločnosti. V Márii vidia jej 
členky prvú a najdokonalejšiu kópiu ukrižovaného 
Bohočloveka, a vo sv. Jánovi najkrajší vzor pre svo
je apoštolské pôsobenia. I ony majú v rozjímaní od
počívať na prsiach Božského Snúbenca, aby sa po
tom v činnom živote daly za obeť pre spásu duší. 
Nad dverami vidíme tri fresky, ich obsah Lombardi 
nespomína, ale výslovne hovorí, že maly dátum 11. 
decembra 1533. Dva ďalšie obrazy ozdobujú postran
né steny. Jeden predstavuje sv. Uršuľu so zástavou, 
druhý Nanebevzatie Panny Márie. Prvý upomína 
dcéry Angeline na boj tohto pozemského života, dru
hý na triumf v nebesách.

Ešte dve, spôsobom poňatia zvlášť zaujímavé maľ
by, zdobily tieto steny. Na jednej strane slávna bres- 
ciánska mučenica Afra, jej sviatok slávi Cirkev 24. 
mája. Je vyobrazená v rúchu uršulínky vo chvíli, 
keď je vydaná za korisť divým zvieratám, ale je po
divuhodne zachránená. Aj Angela stavia svoje dcéry 
uprostred sveta za divadlo pre ľudí a anjelov, so vše
tkých strán ich očakávajú útoky divých beštií, ale 
obklopí ich ochrana Najvyššieho, ako obklopila pred 
1400 rokmi svoju vernú nevestu Afru. Naproti to
muto obrazu vidíme sv. Alžbetu Uhorskú uprostred 
niekoľkých mladých dievčat, oblečených tiež v rúchu 
uršulínok, zamestnaných pradením a navíjaním vlny. 
Niektoré sedia pri stole, kde ich obsluhuje kráľovská 
princezná, purpur ktorej zakrýva skromná zástera. 
Vysvetlenie tohto obrazu je celkom prirodzené, keď 
si spomenieme, že dáma, ktorá tak veľkodušne veno
vala svoj dom, bohatstvo vznikajúcej Spoločnosti, 
volala sa Alžbeta. Okrem toho sú tu ešte dva obrazy;
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jeden nám ukazuje sv. Paulu s jej dcérou Eustochiou, 
žiačkou veľkého sv. Hieronyma, každú v lodičke na 
rozbúrenom mori.

Keď v najbližšej kapitole spoznáme zariadenie An- 
gelinho Inštitútu, uvidíme, že sa jej pritom vznášal 
pred očima život prvých, Bohu zasvätených žien, — 
priekopníčiek ženských rehôľ a bude nám jasné, 
prečo predviedla svojim dcéram v tomto obraze dve 
najznámejšie z nich. Ináč i v tomto obraze vracia sa 
tá istá idea, čo u sv. Afry. Lodičky svätých žien sú 
na šírom mori vystavené búrkam, v nebezpečenstve, 
že stroskotajú na úskalí, ale anjel Boží ich chráni 
pred hroziacim zánikom — je to obraz Angelinej 
Spoločnosti. Napokon vidíme mučeníkov, bratov 
Faustína a Jovitu, ktorí, ako sv. Afra, za Hadriána 
r. 122 po Kristu obetovali svoj život za vieru. Angela 
týchto mučeníkov zvlášť uctievala.40) To bolo teda 
oratórium, do ktorého uviedla blahoslavená Angela 
Merici nepoškvrnené zrkadlo bresciánskych panien, 
tu po prvý raz z božského vnuknutia ozaj múdro vy
učovala panny a osvecovala žiarivými lúčmi svojich 
čností. Pohromami doby a nedbalosťou ľudí spustlo

40) Nad vchodom tohto oratória dal Ján Bianchi pri 
reštaurácii namaľovať obraz služobnice Božej (clair — obscur) 
a napísať tento nápis:

Beáta Angela Mericia
Briscianarum virginum speculum immaculatum 

hic primum sacras virgines saeculares 
divino Instinctu 

sapientissime Instituit 
propriaeque virtutis fulgentissimis radiis 

hic saepissime commorando 
illustravit

corruerat iniuria temporum et hominum 
hic sacra aedicula

at. Jo. Baptista Blancus tanto nomini devinctus 
restauravi 
MDCXXI.
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toto sväté miesto, preto ho dal Ján Baptista Bianchi, 
plný úcty k tak slávnemu menu, r. 1621 reštaurovať.

Malá Spoločnosť rástla pod Božou ochranou. K dva
nástim pannám, ktorých mená sme už uviedli, pri
družilo sa čoskoro pätnásť iných, takže celá Spoloč
nosť mala r. 1535 dvadsaťosem členiek. Až doteraz 
žila Angela so svojimi dcérami čo možno utiahnuto, 
skoro výhradne zamestnávala sa ich vzdelávaním 
v duchovnom živote — bol to čas noviciátu prvých 
uršulínok. Girelli hovorí: »Angela skúšala každú jed
notlive a učila ich, ako majú samy seba skúšať. Keď 
videla, že všetky sú ochotné prijať tento spôsob života 
a plniť s ním spojené povinnosti, viedla ich k tomu, 
aby priniesly Bohu dokonalú obetu seba samých.«

Tak prišiel deň, v ktorom sa tieto múdre panny 
maly verejne zasvätiť Bohu, keď sa maly zaviazať, že 
budú žiť v Spoločnosti podľa tých istých Pravidiel, 
deň profesie prvých uršulínok a s tým i deň založenia 
novej rehole. Bol 25. november 1535. V tento deň 
slávi Cirkev sviatok sv. mučenice Kataríny. Nebeská 
múdrosť tejto panny, horlivosť v obhajovaní kre
sťanskej pravdy, lesk jej čistoty a zázračné prene
senie jej svätého tela, učinily ju slávnou nielen 
v egyptskej Alexandrii, ale v celej katolíckej Cirkvi. 
Deň bol ako stvorený pre otvorenie Spoločnosti, kto
rá sa chcela venovať vyučovaniu a výchove, najmä 
však vysvetľovaniu kresťanského učenia, a ktorá 
chcela znova vysoko vztýčiť zástavu panenskej čisto
ty v tejto takmer úplne skazenej dobe.

Pripravené hlbšou sobranosťou ducha a modlitbou 
na slávnostný akt, odohraly sa sestry do kostola sv. 
Afry, kde sa pred oltárom jednoduchým sľubom 
čistoty neodvolateľne darovaly Bohu.41) Nato prijaly

4i) Angela prvými Pravidlami ešte nezaviazala svoje dcéry 
složeniu tohto sľubu, iba ho radila. Väčšina dejepiscov však 
predsa prijíma, že ho uršulínky vždy skladaly, najmä prvé 
sväticine spoločnice.
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sv. prijímanie a krv Baránka spečatila v ich srdciach 
zasľúbenie, ktoré slávily. Potom sa všetky sišly v ora
tóriu. Dejiny nezachovaly slová, ktorými vtedy uví
tala svätá zakladateľka svoje dcéry, spomínajú len, 
že im ešte raz pripomenula cieľ Inštitútu a oznámila 
im, že dáva Spoločnosť pod ochranu sv. Uršule a že 
jej preto dáva i meno tejto slávnej mučenice. Z po
níženosti zamlčala podivuhodné zjavenie sv. Uršule, 
udala iba ako dôvod tohto určenia, že nepozná vhod
nejšieho mena pre Spoločnosť. Má dôveryplnú nádej, 
že táto vznešená vodkyňa veľkého zástupu panien 
bude riadiť a viesť i jej klíčiacu panenskú rodinu, 
ako kedysi viedla svoje sväté spoločnice. Vidí v tých
to mučeniciach vznešený príklad a bezpečnú záštitu 
pre svoju Spoločnosť a dúfa, že sa v nebi bude môcť 
pridružiť k tejto svätej družine.

Nato sa všetky slávnostne zaviazaly, že budú žiť 
vo vzájomnom duchovnom spojení a zachovávať Pra
vidlá, ktoré im Angela dá. Tento sľub všetky podpí- 
saly. Sotva sa tento slávnostný akt skončil, už mysle
la svätá Angela na nové pole činnosti pre svoje dcé
ry. Rozoslala sestry do rozličných častí mesta, aby 
začaly skutky lásky, ktoré charakterizovaly ich po
volanie. Noviciát prvých uršulínok sa skončil, Spo
ločnosť začala verejnú činnosť.

Brescia veľmi žasla, keď videla vychádzať zbožnú 
družinu z nového oratória a rozchádzať sa po meste, 
aby všade pomáhala. Nebolo skutku duchovného 
alebo telesného milosrdenstva, na ktorý by neboly 
bývaly tieto panny ochotné. Vedelo sa, že ich k tomu 
neviaže sľub a že iba láska ich spojuje navzájom aj 
s ich učiteľkou — boly to nové rehoľnice, akých vte
dajšia doba ešte nevidela, preto v prvej chvíli ne
odvážila sa ich ani chváliť, ani haniť. Čoskoro však 
robili oboje. No, hoci jednotlivci posudzovali zaria
denie Spoločnosti, všetci obdivovali svätosť zaklada-

115



telky a obetavosť členiek. Ich láska všade vyhľadá
vala ľudskú biedu, nerátajúc, či prostriedky dosta
čujú. Sestry shromažďovaly deti a vyučovaly ich, 
navštevovaly chorých v ich príbytkoch, preukazovaly 
im najobťažnejšie a najnižšie služby, tešily ich a uka
zovaly na zásluhy bolesti, znášané pre Boha. Keď sa 
blížila smrť, pripravovaly ich na dôstojné prijatie 
sviatostí umierajúcich. Skoro všetky prvé dcéry An- 
geline patrily k najvznešenejším rodinám Brescie 
a predsa vyhľadávaly denne chatrče chudobných a 
osobne im prinášaly potravu a odev.

Predmetom ich najobetavejšej činnosti boli hrieš
nici. Časy sa zhoršovaly, neporiadky boly vždy väč
šie, takže už sotva bolo možno srátať otrokov bludu 
ä neresti. Uršulínky neuspokoj ovaly sa s modlitbou 
za ich obrátenie a smierovaním za ich prečiny, ale 
približovaly sa k jednotlivcom, vystríhaly, napomí- 
naly ich, a keď už nič nepomáhalo, hrozily im pekel
nými plameňmi. Bolo strhujúce vidieť, ako tieto 
apoštolské panny prostou výrečnosťou získaly víťaz
stvo tam, kde slovo kňaza odznelo bez účinku. Vplyv 
malej družiny bol čoskoro citeľný. Nápadné obráte
nia vzbudzovaly podiv, prijímanie sviatostí bolo čas
tejšie, mládež povzbudzovaly horlivosťou v duchov
ných cvičeniach a svojím chovaním.

Skutky milosrdenstva neboly však ponechané ľu
bovôli jednotlivých. Angela organizovala svoju Spo
ločnosť s nebeskou múdrosťou, o tom prehovoríme 
však vo zvláštnej kapitole. Chceme poukázať iba na 
význam slávnosti, konanej ticho v Brescii na sviatok 
sv. Kataríny. Nielenže robí tento deň naveky pamät
ným v Spoločnosti sv. Uršule, nevysvetľuje len než
nú pobožnosť, ktorú uršulínky všetkých časov maly 
voči sv. Kataríne, ale pripojuje ešte list do cirkev
ných dejín, lebo katolícka Cirkev mala o jednu re
hoľu viac, a to rehoľu, ktorá sa stala koreňom mno
hých iných, lebo môžeme povedať, že všetky ženské
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kongregácie, ktoré sa odvtedy venovaly výchove 
a vyučovaniu, sú v istej miere výhonkami požehna
ného stromu, ktorý zasadila sv. Angela.42)

Prvá sa povzniesla k vznešenej idei spojiť kon
templatívny život ženských kláštorov s aktívnym. 
Iste ani stredovek nebol bez škôl: keltské panny Jo- 
ny za cimburím korunovanými múrami svojich klá
štorov, anglosaské rehoľnice Veľkej Británie, dcéry 
sv. Benedikta na europskom kontinente — všetky 
učily predovšetkým čnosti a zbožnosti, ale i čítať 
a písať, priasť a šiť. Ale pri prísnom monastickom 
zariadení mohlo toto vyučovanie mať len podriadené 
postavenie a bolo údelom vybraného počtu aristo
kratických detí. Časy sa zmenily, nová éra uviedla 
masy v pohyb. Kresťanské vyučovanie muselo na
stúpiť nové cesty, aby poskytovalo ochranu proti 
nebezpečenstvu kacírstva a beznáboženskej vedy. 
Preto dal Pán svojej Cirkvi novú pomoc v Bohu za
svätených pannách, ktorým bola výchova a vyučo
vanie životnou úlohou. To jasne vyslovil veľký pá
pež43) slovami: »Angela Merici cítila, že ju Boh po
volal založiť nový Inštitút, ktorý mal za zvláštny 
cieľ vychovávať ženskú mládež. Svojou zriedkavou 
múdrosťou spoznala, že ženská mládež, vydaná kla
mom a hanebným zvodom Lutherovho a Kalvínov-

42) Túto mienku jasne vyslovuje slávny opát zo Solesme, 
Prosper Guéranger, keď píše: »Veľmi si prispela, Angela, 
k zachovaniu kresťanských rodín, pripravujúc mnohé matky 
a manželky pre ich vznešené povolanie. A koľko tomu isté
mu cieľu venovaných ústavov vyšlo k poteche Cirkvi a k spá
se Spoločnosti z tvojho ústavu?«

A Msgr. Foulon, kardinál-arcibiskup z Lyonu, píše: »Za- 
slúži si zvláštneho povšimnutia, že táto rehoľa nielenže mala 
od začiatku veľký počet výborných vychovávateliek, ale že 
bola vzorom všetkým ostatným kongregáciám, ktoré boly 
neskoršie zriadené tomu istému cieľu.

H. de Leymont: Mme de Sainte-Béuve et les Ursulines 
de Paris. Introduction.

43) Breve Pia IX. z 11. júna 1861.
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ho kacírstva všade rozšíreného, nemôže ísť svojou ce
stou cez tŕnie, pokrývajúce celý svet, bez veľkého 
nebezpečenstva, že stratí kvet svojej nevinnosti.«

Toho istého roku 1535, keď Angela kládla základy 
svojej Spoločnosti v Brescii, založil Ignác z Loyoly 
na Montmartre v Paríži svoju slávnu rehoľu, určenú, 
aby potlačovala kacírstvo modlitbou, vedou a káza
ním. I výchova bola mu prostriedkom k tomuto cie
ľu. Do jezuitských škôl prichádzala mládež dvoch 
svetov, odchádzalo z nich Cirkvi vojsko bojovníkov 
Kristových. Kto môže tu zneuznávať zvláštne ria
denie Božie v dvoch vyvolených dušiach, ktoré sa. 
na tejto zemi nikdy nestretly?

V samote v Brudazzo odhaľuje Boh Angele v po
divuhodnom videní povolanie na založenie novej re
hole. Svätému Ignácovi zjavuje Boh v jaskyni v 
Manrese, kde sa kajá a modlí, plán Spoločnosti Ježi
šovej. Ako Angelu, i jeho priťahuje svätá pôda Pa
lestíny, aby vyhľadal a uctil šľapaje Toho, ktorého- 
nasledovať v najbližšej blízkosti je jeho jedinou túž
bou. Obaja vyhľadávajú hroby mučeníkov, aby tam 
položili základný kameň svojej rehole. Kým skoro- 
všetky až dotiaľ založené rehole nosia meno svojich 
zakladateľov, Ignác a Angela vedia sa tomu vyhnúť. 
Vedení nebeským zjavením obidvaja volia pre svoj 
Inštitút meno, ktoré má ich vlastné zatieniť, aby sa 
Kristus zjavoval a bol považovaný za jediného pô
vodcu týchto rehôľ. Tak vidíme v tejže hodine dve 
duše, íinané Duchom Božím pracovať za jeden cieľ, 
je to shoda, ktorá veľmi nápadne ukazuje riadenie 
Božej Prozreteľnosti. To môže aspoň čiastočne uľah
čiť odpoveď na otázku, často sa vynorujúcu, prečo 
totiž založil sv. Ignác svoju Spoločnosť výhradne pre 
mužov, kým iní zakladatelia rehôľ rozširovali svoj 
inštitút i na ženské pohlavie. Okrem známych dô
vodov múdreho zakladateľa Spoločnosti Ježišovej, 
musíme v tom uznať zvláštne vedenie Ducha Svä-
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tého, ktorý riadil iným, Jeho božskej múdrosti zod
povedajúcim spôsobom, založenie ženskej spoločnosti 
na ten istý cieľ, na ktorý by mohla vyjsť jedine 
z rehole sv. Ignáca.

Pod vplyvom takého nebeského svetla bola An
gela. Sväté ženy, ktoré pred ňou maly v Cirkvi po
dobné povolanie, považovaly za absolútne nevyhnut
né previesť i mužské pohlavie do spojenia s ich za
ložením alebo reformou, ako sv. Brigita, Terézia — 
nie však sv. Angela. Či jej bolo v dôvernom styku 
s Miláčkom jej duše zjavené dielo sv. Ignáca? Ne
vieme to. Iste však bolo v Božom pláne, že sa má 
duchíovné potomstvo sv. Angely čoskoro stretnúť 
so synmi sv. Ignáca, aby našlo u nich vedenie, po
moc a oporu, pričom konali z horlivosti a lásky vše
tko to, čo by len povinnosť a právo bolo mohlo od 
nich vyžadovať.

Všetci Angeliní životopisci venujú niekoľko riad
kov porovnaniu jej diela s dielom sv. Ignáca. Pre 
ostrejšie osvetlenie tejto podobnosti citujeme iba 
dvoch, Španiela a Francúza. Kňaz Pedro de Villaum- 
brosia píše: »Tieto dve duše, vôbec sa nepoznajúce, 
utvorily si rovnaký úsudok o potrebách Cirkvi a spo
ločnosti v onej poľutovaniahodnej dobe. Chopily sa 
jednakých prostriedkov, aby pôsobily proti neblahé
mu postupu kacírstva a strašnej skaze mravov tým, 
že potlačovaly zlo v prvom prameni. Obaja založili 
Inštitút, Ignác pre rozumové a mravné vzdelanie 
mužskej mládeže, Angela pre kresťanskú a domácu 
výchovu dievčat. Obaja si vyvolili vznešené heslo: 
K väčšej cti Božej, a obaja vykonali svoju úlohu 
s múdrosťou, rovnajúcou sa ich čnosti.<<44)

A abbé Richaudeau hovorí: »Španiel sv. Ignác 
a Talianka sv. Angela sa nepoznali a predsa obom 
vznáša sa pred očami ten istý cieľ, obidvaja sa chápu

■u) Španielsky životopis sv. Angely od D. P. de Villaum- 
brosia, Madrid 1850.
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skoro rovnakých prostriedkov na jeho dosiahnutie. 
Obidvaja sa usilujú zamedziť ďalšie rozširovanie 
smutných následkov Lutherovho a Kalvínovho blu
du. Obidvaja chcú odstrániť náboženskú nevedomosť, 
v ktorej vidia hlavnú príčinu rýchlych úspechov ka
círstva. Obaja usilujú sa znova vybojovať čestné 
miesto panenstvu, ktoré novotári potupne nohami 
šľapali. Obaja vidia vo výchove najúčinnejší pro
striedok na potlačenie prívalu skazy, na útechu 
Cirkvi a vychovanie nového ľudu božieho. Oboch po
volal Pán pri svojom hrobe, oboch naplnil apoštol
ským duchom na tých miestach, kde Ho prijali apo
štolovia. To isté poslanie im sveril, to isté svetlo ude
lil — a predsa sa nepoznajú, umierajú, nepočujúc 
nič jeden o druhom.

Ale čo ešte viac prekvapuje, je vonkajšia podob
nosť oboch Inštitútov, vzťahujúca sa i na termino
lógiu, ktorú obaja zakladatelia užívajú. Obom reho
liam je v istom smysle vtisnutý vojenský charak
ter. Obe dostávajú od svojich zakladateľov názov 
»Kompania«, ktorý nemala dotiaľ nijaká náboženská 
spoločnosť, a ktorý sa užíval vo vtedajšej dobe skoro 
len vo vojsku asi ako dnes »regiment«. Najvyšší 
predstavený jezuitov bol generál, prvá predstavená 
Spoločnosti sv. Uršule generálna predstavená. Mala 
štyri asistentky, generál jezuitov štyroch asistentov. 
Ignác zvolil za heslo: »Ad maiorem Dei gloriam«, 
»Angela«, hovorí Pius VII. v kanonizačnej bule, »ne- 
poznala iného cieľa, ako česť Božiu a spásu duší. . .«

Jezuiti a uršulínky mali byť, podľa úmyslov svo
jich zakladateľov, bojovníkmi za vieru a dejiny to 
i dokazujú. Ani jedna mužská rehoľa nebojovala 
takou energiou proti všetkým bludom, ako synovia 
sv. Ignáca — ani jedna ženská rehoľa nechovala sa 
odmietavejšie proti každému bludu, najmä proti jan
senizmu, ako dcéry sv. Angely, ani nijaká nedržala 
statočnejšie a vytrvalejšie kresťanské učenie a fakľu
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viery proti nevedomosti a bludom.45) Starí jezuiti 
dobre poznali podobnosť pôvodu, cieľa, povolania 
a prostriedkov oboch Inštitútov, preto všade horlive 
ochraňovali túto rehoľu.40)

VIII. KAPITOLA.

Svätá Uršuľa a jej družky.
Povesť a dejiny. — Tajomné vzťahy medzi Angelou a Uršu
ľou. — Prečo Boh meno Uršule tak veľmi oslávil. — Poní

ženosť Angelina.

V predošlej kapitole vynorila sa nebeská postava, 
ktorá má pre tieto dejiny tým väčší význam, že 
odteraz jej meno takmer zatlačuje meno poníženej 
panny z Brescie. Mimovoľne sa pýtame: kto je sv. 
Uršuľa a ako prichádza do spojenia s die.lom Ange- 
liným? Na tieto dve otázky chceme teraz odpovedať.

V zprávach, ktoré podávajú najrôznejší spisova
telia o sv. Uršuli, mieša sa povesť s históriou. Ne
smieme však preto tieto vypravovania celkom za
vrhnúť, lebo brečtan povesti ovíja sa vždy na starom 
dubovom kmeni historiokej pravdy. Ináč, práve okol
nosť, že nadšenie národov ovilo čelo tejto hrdinky 
najkrajšími kvetami poézie, je dôkazom mravnej 
výšky a dôstojnosti, v akej sa dvíha postava ušľach-

45) Uršulínky prvé podpísaly bulu »Unigenitus« (1710). 
Kým vo Francúzsku mnoho okolných rehoľných, spoločností 
sa stalo a po dlhé roky ostalo korisťou jansenizmu, bojovaly 
Angeline dcéry vo svojom malom prostredí zo všetkých síl 
proti bludom. Tak sa stalo, že biskupi pri zrušení Port- 
Royalu navrhli kráľovi kláštory uršulínok za najvhodnejšie 
na umiestenie odbojných rehoľníc, lebo uršulínky vytrvale 
odporovaly vplyvom jansenizmu a vo zvláštnej úcte maly 
cvičenia, protiviace sa najviac zásadám tejto sekty, najmä 
uctievanie Bl. Panny a časté, ba denné sv. prijímanie. Preto 
musel kláštor parížsky prijať r. 1664 dve rehoľnice Z Port- 
Royalu a kláštor v Blois najzatvrdilejšiu zo všetkých, opátku 
Lujzu du Mesnil.

46) Richaudeau; Les Ursulines de Blois I. 104.
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tilej bretónskej panny z hlbokých más tieňov jej 
temného storočia. Kto sa chce sťažovať, že v tomto 
prípade sú pravda a výtvory fantázie veľmi úzko 
spojené, toho nech potešia slová Montalembertove: 
»Opravdivá história, ktorá ukazuje pravú podobu 
duše a zobrazuje smýšľanie a život, čerpá nielen, 
z časových udalostí a skutočností, ale i z ideí a smý
šľania, ktoré oživovalo a ovládalo duše súčasne. Oni 
sami svojim osobitným spôsobom vyjadrili v obra
zoch a povestiach city obdivu, vďačnosti a lásky 
k bytostiam, ktoré, podľa ich viery, maly vyššiu pri
rodzenosť a ktorých dobrodenia a príklady prežily 
búrky časov a nestálosť ľudí.« Po dlhé storočia kopí
rovala hagiografia legendu našej svätice bez kritic
kého uváženia. S malými odchýľkami opakuje sa 
stále táto udalosť:

»V južnej časti zeleného Erinu47) vládol kráľ No
tus alebo Theonotus nad malým územím. Kráľ i je
ho manželka Daria boli horlivými kresťanmi. Za od
menu ich čtností daroval im Boh dcéru, ktorá mala 
byť slávou ich i celej vlasti. Nie bez vyššieho vnuk
nutia dostáva kráľovská dcéra meno súhvezdia, ktoré 
vyhľadáva pohľad severského plavca na nekonečnom, 
mori, aby šťastne vplával do prístavu. I ona má. 
žiariť ako hviezda na nebi Cirkvi a ukazovať mno
hým dušiam, plaviacim sa po nebezpečnom mori sve
ta, cestu do večnej vlasti. Starostlivá výchova roz
víja všetky prirodzené dary šťastného dieťaťa, ale 
i bázeň Božia a zbožnosť prinášajú každodenne kraj
šie ovocie. Tak dozrieva Uršuľa v pannu a skoro 
oslavuje celá zem jej krásu, ušľachtilé vlastnosti du
cha a srdca, predovšetkým však jej čnosti. Kráľov
ská princezná má ozaj vznešené smýšľanie, jej túžba 
a úsilie smeruje nad pozemské tróny a diadémy, jej 
láska nenachádza tu na zemi nič seba hodného —  
preto si volí Krista za snúbenca.

47) Írsko.
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V ostrovnej ríši, ovládanej vtedy mnohými malý
mi kráľmi, nežiari ešte všade slnko kresťanskej 
pravdy. V Anglicku vládol vtedy pohanský kráľ 
Agrippinus. Mai syna Conona, ktorý bol právom 
pýchou svojho otca. Keď Agrippinus hľadal nevestu, 
hodnú takého syna, padol jeho pohľad na Uršuľu, 
ktorej povesť rozšírila sa ďaleko za hranice írska. 
Skvelé posolstvo objavuje sa na dvore Theonotovom 
a uchádza sa o ruku princezninu. Vyslovuje veľko
lepé sľuby menom svojho kráľa, ale aj strašné hroz
by, ak by ich odmietli. Theonotus sa zľakne, lebo 
pozná sľub svojej dcéry. Káže poslom prísť na dru
hý deň. Ako pravý kresťan hľadá svoje útočište 
v modlitbe a sveruje svoju kresťanskú ríšu i pa
nenstvo milovanej dcéry ochrane Božej. A Uršuľa, 
nevesta Kristova, postí sa a vzlyká v slzách k nebu 
o pomoc. Tu sa jej zjaví anjel, usuší jej slzy a zve
stuje jej, že vôľa Božia je, aby dala svolenie k to
muto manželskému sväzku, ale za týchto podmie
nok: svadba sa má konať až za tri roky, medzitým 
nech sa jej kráľovský snúbenec dá vyučovať v kre
sťanskom náboženstve a v oboch ríšach má sa shro
maždiť jedenásťtisíc panien na spôsob vojenského 
loďstva. Anjel uisťuje Uršuľu, že svoju čistotu nie
len nestratí, ale že s touto panenskou armádou získa 
si palmu mučeníctva. Theonotus potešený prepúšťa 
posolstvo s odpoveďou, ktorú dala jeho dcéra a toto 
ju prinieslo kráľovi Agrippinovi plné radosti nad 
priaznivým výsledkom. Ale pohan nebol tak rýchle 
ochotný pristať na navrhované podmienky. Tu sa do 
toho vloží Conon a pohne otca, aby mu získal túto 
vznešenú nevestu i za takú cenu.

Ozávod usilujú sa teraz obaja kráľovia, Theonotus 
a Agrippinus shromažďovať panny zo svojich ríš i zo 
susedných zemí. Toto panenské vojsko tvoria predo
všetkým príbuzné a priateľky oboch kráľovských do
mov, princezné a kňažné. Ale i Dánsko, Švédsko,
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Friesland a Šaško, Gallia ba i Sicília posielajú svoje 
najušľachtilejšie dcéry. Nielen panny, ale i kráľovné, 
šľachetné matróny a vdovy, králi, princi a grófi po
kladali si za česť sprevádzať túto družinu. Uršuľa, 
vediac o svojom vysokom poslaní, pripraví všetko 
potrebné. Dáva vystaviť 11 veľkých a mnoho ma
lých lodí. Jej vojsko, ako pravé amazonky, vie za
chádzať i so zbraňou a cvičí sa vo vojenskom umení. 
Ako generalissima rozdelí ich na jedenásť oddielov, 
určí rôzne vodkyne pre každú loď a každý oddiel — 
slovom panenská družina sa zjavuje ako dobre zria
dené vojsko. Na admirálskej lodi veje zástava s krí
žom, lebo najvyšší vojvodca týchto kresťanských 
hrdiniek je Ježiš Kristus. Preňho pôjdu do boja, 
preňho získajú nesmrteľné víťazstvo. Preto je Ur
šuľa viac učiteľkou nesmrteľných duší ako vodky
ňou vojska k boju pripraveného, ona sama vyučuje 
a dáva vyučovať všetky, ktoré ešte nepoznajú kre
sťanstvo, budí v nich nadšenie nielen pre vieru, ale 
i pre anjelský život. Ohnivými slovami Uršulinými, 
jej zmužilým príkladom sú všetky rozhodnuté žiť 
i zomrieť ako panny.

Po týchto prípravách vstúpi Uršuľa so svojou 
družinou do pripravených lodí, ktoré ju v 24 hodi
nách dopravia k ústiu Rýna a o deň neskoršie do 
Kolína.48) Hlavné germánske mesto pripravilo všetko 
na dôstojné uvítanie kráľovského loďstva, lebo zja
vením Božím bol príchod Uršule oznámený sv. Si-

48) Podávame legendu so všetkými jej ozdobami. K tomu 
patrí i zázrak tejto rýchlej plavby. Autor životopisu sv. 
Uršule, vydaného 1695 vo Viedni (nemecké spracovanie fran
cúzskeho od P. Damasusa) hovorí: »Keď sa toto panenské 
vojsko občerstvilo v Tylle a zaopatrilo sa nevyhnutnými po
trebami, pokračovalo v ceste po Rýne tak šťastne, že hoci 
inokedy treba 5—6 dní na cestu z tohto prístavu do Kolína, 
teraz bol s pomocou Božou tak priaznivý vietor, že tam 
prišly za jeden deň.« A uisťuje ďalej, že v tomto svätom 
podniku bolo mnoho nadprirodzeného.
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gilinde, vznešenej Angličianke, žijúcej v Kolíne v 
kláštorskom ústraní. V Kolíne navštívia Uršuľu opäť 
anjeli a oznámia jej, že hodina boja ešte neodbila, 
že má putovať do Ríma, pri návrate že nájde vrele 
vytúženú korunu mučeníctva.

Uršuľa oznámila toto nové zjavenie spoločniciam; 
všetky sú ochotné nasledovať Božiu vôľu. Pokra
čujú v ceste po Rýne do Bazileje, tam opustia lode, 
aby prekročily Alpy. Na tejto namáhavej ceste an
jeli vedú nežné panny, vo dne sa bez mráčka usmie
va nebo, hviezdnaté noci pozerajú na ich cesty. V 
Ríme sám sv. Otec ponáhľa sa prijať panenskú lé
giu, takto totiž nazval užaslý ľud vyvolený zástup. 
Starobylé hlavné mesto sveta sa nemôže dosť vyna
dívať na vznešenú krásu dcér Hibernie. S veľkou 
zbožnosťou a úctivosťou navštívily sväté miesta a 
kostoly, sostúpily do katakomb, aby obdivovaly 
hrdinskú odvahu mučeníkov Kristových tam odpo
čívajúcich a oduševnily sa za ich nasledovanie. Pred 
hrobom sv. Cecílie prepuká Uršuľa v svätý jasot 
srdca, lebo v nej a v jej snúbencovi Valériánovi vi
dí, ako v čistom zrkadle šťastie, ktoré očakáva ju, 
jej snúbenca, ba i celú jej spoločnosť. Pápež krstí 
spoločnice sv. Uršule, ktoré neprijaly ešte túto svia
tosť. Samým nebom povzbudený sostupuje so vzne
šeného trónu kresťanstva, aby sa s mnohými prelát
mi a kňazmi pripojil k tomuto vyvolenému sboru. 
S takým vznešeným sprievodom nastupuje Uršuľa 
zpiatočnú cestu, u Bazileje vstúpi znova na loď a 
plaví sa po Rýne k Mohuču. Tam ju už očakával Co
non, ktorý pred nedávnom, po smrti svojho otca, na
stúpil na trón. S najväčšou pompou prijme teraz od 
pápeža sv. krst a meno Ätherius. Na druhý deň slá
vi svoje zasnúbenie s Uršuľou. Ätherius je hodný 
takej nevesty. Súc nielen pravým kresťanom, ale 
svätcom, pochopí tajomstvo anjelov a uznáva Ur
šuľu len za svoju sestru, s ktorou čoskoro dôjde cez
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krvavé bojište do zeme, kde sa neženia ani nevy
dávajú.

Po tejto nádhernej slávnosti plaví sa loďstvo ďa
lej ku Kolínu. Kolín bol medzitým obkľúčený Hun
mi, ale ako silne opevnené mesto odolával útokom 
divých hôrd. Zatiaľ, čo Húni obliehajú mesto a pu
stošia jeho okolie, zjavuje sa skvelé loďstvo svätice 
na Rýne. Dychtiac po lúpeži a krvi, vrhnú sa bar
bari naň, ale ako očarovaní stoja pred toľkou dô
stojnosťou, ušľachtilosťou a krásou. Ale len na chví
ľu — čoskoro sa znova prebudí všetka zverská tvr
dosť, ktorá tvorí charakteristický rys tohto strašného 
národa. Zlatá korisť sa zdá ich kráľovi primalou, 
chce ušľachtilé panny za nevesty pre seba a svojich 
divých bojovníkov. Knieža Hunov vyberie si samu 
Uršuľu a dozvediac sa, že Ätherius je jej manželom, 
dá mu pred jej očima stať hlavu. A Uršuľa tu stojí 
ako hrdinka, v ruke drží zástavu s krížom, jej viera, 
nadšená láska nachádza slová, ktorými vlieva svoju 
odvahu v smrti i družkám. »Triumfujme, milé sestry, 
nad svetom, telom a peklom, triumfujme nad smr
ťou, aby naše telá neznesvätené a sväté, žiarily pred 
Bohom vo večnosti!« Všetky sa ukazujú hodnými 
takej vodkyne, nechcú opustiť zákon Pána, chcú 
utrhnúť naraz palmu mučeníctva a žiariacu ľaliu 
čistoty. Plné zúrivosti nad takým odporom, zabíjajú 
divé hordy panenské vojsko Uršuline ako hekatom- 
bu bezbranných baránkov. Uršuľa vidí padať všetky, 
každý šíp, každá rana mečom zasahuje jej vlastné 
srdce. No, nekláti sa na svojom vznešenom mieste, 
vysoko drží zástavu, na ktorej žiari víťazné meno 
Spasiteľovo. Napokon po všetkých družkách zasa
huje i ju šíp, zraňuje rameno hrdinky, druhý zasa
huje jej srdce a ona klesá na bezduché telá svojich 
sestier, svojich dcier.

Teraz chcú barbari mŕtvoly olúpiť, ale tu zakro
čuje nebo. Nikdy sa nesmie drsná ruka zhýralca do-
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tknúť tiel svätíc Božích. Ochromujúci strach zmoc
ňuje sa Hunov, zdá sa im, že sa na nich z neba rúti 
vojsko, každý oddiel vedie jedna zo zavraždených 
panien. Zúfale odhadzujú barbari zbrane a utekajú 
na všetky strany. Sotva obyvatelia Kolína zbadajú, 
že sú oslobodení od nepriateľa, ponáhľajú sa na 
krvavé pole, pochovať telá mučeníc. Preto, že nie
ktoré z nich podľahly ranám až po niekoľkých 
dňoch, bolo možné dať na rakvy mená tých, ktoré 
tam odpočívajú. Ešte dnes sa nazýva miesto, kde bo
ly tieto mučenice pochované, »pole Uršulino« a ce
sta, ktorá k nemu vedie »Krvavá ulica«. Kolín po
kladal sväté ostatky za svoj najdrahocennejší po
klad, svoje palladium, preto vybudoval na mieste 
mučeníctva nádhernú baziliku. Mnoho svätých tiel 
bolo pomaly vyzdvihnutých a pochovaných v tomto 
chráme, ktorý je ešte vždy pýchou Kolína.

To je ozaj zlatá legenda o sv. Uršuli, jeden z naj
krajších modrých zvončekov, ktoré otvorily svoje 
kalíšky v hlbokej lesnej pôde stredovekého básnic
tva, striebro jasný tón, ktorým zaspieval škovránok 
iba v jari kresťansko-nemeckej poézie, k Božej chvá
le a ku cti Spasiteľovej. Avšak okolo tejto hlavnej 
legendy soskupuje sa celý veniec menších vypra
vovaní, a keď ich sledujeme, trháme kvietok za 
kvietkom a onedlho držíme v ruke čerstvú, voňavú 
lesnú kyticu. Môžeme tu na dôkaz vyzdvihnúť nie
koľko menších črt.

Prv ako Uršuľa dôjde na svojej zpiatočnej ceste 
do Bazileje, musí pre chorobu nechať v grófstve 
Rheinfelden (Rýnske pole) tri zo svojich panien: Ku- 
nigundu, Mechtundu a Vibrandu. Tieto tri panny 
chcú sa preplaviť jazerom, nenachádzajú však lode, 
tu  sa zjavia nebeskí duchovia a vystavia s anjelskou 
rýchlosťou drevený most nad vodou. Panny prejdú 
po ňom, na druhom brehu udrie jedna z nich, trá
pená prudkým smädom, do zeme a vyrazí zázračný

127



prameň. Cesta, jazero a studňa sú pomenované po 
sv. Uršuli. Kunigunda, Mechtunda a Vibranda s ná
mahou dôjdu do Rapportsweiler a v polozrúcanej 
chatrči chudobného roľníka odovzdajú svoje duše 
Bohu. V blízkej farnosti Eichel vystavali k ich po
cte kostol. Mnohé zázraky svedčia o svätosti týchto 
verných neviest Kristových.

Kristína, tiež jedna zo spoločníc Uršuliných, ocho
rie, zomrie blízko Bazileje. Dve dediny sa hádajú o 
jej sväté pozostatky. Tu zapriahnu dvoch žrebcov do 
voza, ktorý ich vezie, a nechajú ich ťahať bez vodcu. 
Kone idú k blízkemu pohoriu, ale ako chcú vystu
povať hore, rozostúpi sa hora, aby urobila svätému 
telu pohodlnejšiu a kratšiu cestu. Na vrcholí jednej 
hóry ostanú napokon kone nepohnute stáť, všetok 
ľud spozná, že je to Bohom určené miesto, kde ma
jú sväté pozostatky odpočívať.49)

Legendy sv. Kunery, Avie, Korduly, Aurélie a 
iných tvoria každá sama históriu. Celé sväzky daly 
by sa napísať o rôznych verziách legendy sv. Uršule
0 náleze, vyzdvihnutí a prenesení relikvií, o zjave
niach, ktoré sa k nim viažu a o zázrakoch, ktoré 
nimi Boh učinil. Mnohé mestá a dediny pozdĺž ne
meckého brehu Rýna uchovávajú spomienku na Ur- 
šulinu cestu po Rýne.

Sv. Uršuľa bola, najmä v stredoveku, jednou z naj
populárnejších svätíc. Jej chrám v Kolíne priťa
hoval nespočetné zástupy pútnikov. Pápeži ju uctie
vajú, králi a kráľovné prinášajú votívne dary, staré
1 nové rehole venujú jej zvláštnu úctu, učenci volia 
si ju za patrónku, ľud sa ponáhľa, aby našiel mie
stečko v »Lodi svätej Uršule«, lebo pod týmto me
nom bolo rozšírené slávne bratstvo. Univerzity vo 
Viedni, Paríži, Coimbre stavajú sa pod jej zástavu,

« ) Bolandisti dokázali, že tieto štyri panny nepatrily 
k spoločnosti sv. Uršule, teda iba povesť ich s ňou spojila.
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sv. Ursula je vznešenou ochrankyňou týchto stre
dísk vedy. Veľkí umelci tvoria nesmrteľné diela 
k sláve severskej panny. Najlepší výkon slávnej Ko
línskej školy, áno, môžefne povedať i nemeckého 
umenia stredovekého, ukazuje nebesky krásne vy
obrazenie sv. Uršule a jej panenského zástupu. 
Otvorme na chvíľu krídla slávneho obrazu v kolín
skom dóme a ponorme svoje oči do nádhery farieb, 
ktorou žiari práca majstra Štefana. Husto soskupené 
družia sa na ľavom krídle obrazu panny okolo svo
jej kráľovskej vodkyne. Stredný obraz znázorňuje 
trón Máriin, pred ktorým sa skláňajú mudrci v hlbo
kej poklone; k nemu smeruje zástup panien. Vidíme 
tu najľúbeznejšie postavy pozemských anjelov v bla
ženom rajskom mieri, s výrazom detinnej nevinnosti 
a čistoty. Mladistvý obličaj Uršulin vyžaruje mier, 
zračí sa na ňom čisté nebo jej duše, ponorená je do 
tichého rozjímania a zdá sa byť naplnená blahom 
zbožnej dôvery v Boha.50)

I kostol sv. Uršule v Kolíne vyzdobil starý majster 
obrazmi. Jeho meno sa nám síce nezachovalo, ale 
jeho tvorba hlasne zvestuje, že to bol Bohom obda
rený umelec, lebo ako sa za našich časov hovorí, 
génius prvej triedy. Tento cyklus obrazov bol opa
trený textami a uverejnil ho r. 1860 Kellhoven a 
Dutron.

Ján Nemling, najväčší holandský majster svojej 
doby, venoval svoj štetec zobrazovaniu legendy sv. 
Uršule s takým úspechom, že tým stvoril korunu 
všetkých svojich vied. Obrazy ozdobujú relikviár, 
ktorý má podobu gotického chrámčeka. Šesť obrazov 
na pozdĺžnych stenách rozpráva legendu: Uršulin 
príchod do Kolína, pristátie v Bazileji, uvítanie pá
pežom Cyriakom v Ríme, opätovný vstup na loď 
v Bazileji, pri ktorom sa pripojil k pannám biskup

Becker, Charakteristické obrazy z dejín umenia.
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Pantalos a pápež, príchod do Kolína a mučeníctvo.51) 
Ale nielen nemecké umenie oslavuje našu velkú svä
ticu, v XV. storočí jeden z najvýznamnejších benát
skych maliarov Vittorio Carpaccio líči legendu sv. 
Uršule v cykle deviatich obrazov. Sú to veľkolepé, 
figurálne bohaté kompozície, vynikajúce farbitosťou 
a tvarmi.52) Tak rástly vavríny každého umenia na 
hrobe kresťanskej hrdinskej panny a po storočiach 
splňovaly slová: »Ursula laurus e r i t . . .«

Nechceme odtrhnúť z tohto vavrína ani jeden list, 
predsa však pokladáme za nevyhnutné, upozorniť či
tateľov, že legenda na prvý pohľad prezradzuje svoj 
charakter povesti, lebo jej vypravovanie má medze
ry, veci navzájom si odporujúce a veci, ktoré sa ab
solútne nedajú dejepisne dokázať. Toho použilo ra
cionalistické dejepisectvo novšej doby, aby vypravo
vanie o sv. Uršuli a jej družkách jednoducho poprelo 
a redukovalo jeho základné rysy na mystický pôvod.53)

51) Pápež Cyriakus a biskup Pantalus sú apokryfické oso
by, azda biskupi nám teraz neznámi. Do legendy o sv. Uršuli 
dostali sa »Schonauerskými a Steinfeldskými víziami«, ktoré 
boly za dlhý čas vo veľkej vážnosti. Viď od Kessela: Svätá 
Uršuľa a jej spoločnosť.

52) Woltmann, Dejiny maliarstva —■ v  Holandsku bola 
legenda sv. Uršule i básnicky spracovaná v tragédii »Panny« 
Joostom van den Vondelom, »najvačším holandským básni
kom*. A. Baumgärtner S. J. hovorí: »Nemeckému Rímu a 
jeho svätcom sotva bol až po kardinála Weissela vzdaný 
srdečnejší poetický hold, ako toto dielo.« Mimo kardinála 
Weissela spracovali legendu o sv. Uršuli v novšej dobe i W. 
Molitor v príťažlivom dramate »Cesta sv. Uršule po Ríme« 
a kardinál Wisemann. ktorý venoval svoju prácu predovše
tkým dievč. penzionátom uršulínok. Srov. III. diel, V. kapitola.

53) Povesť o sv. Uršuli od Oskara Schade. V nej je vyslo
vená domnienka, že v postave sv. Uršule treba hľadať ne
jakú nemeckú bohyňu. Vyvrátenie tohto nechutného výkla
du, ako i veľmi dôkladné, celkom kriticko-vedecké vylíčenie 
a odôvodnenie historického jadra legendy o sv. Uršuli nájde 
čitateľ v diele Jána Huberta Kessela: »Sv. Uršuľa a jej spo
ločnosť®, Kolín, Du Mont-Schaubergské kníhkupectvo.
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Pravda, jestvuje len málo prameňov o mučeníctve 
sv. Uršule, ale keďže tie niekoľké sú pravé a jasné, 
musí i najprísnejšia historická kritika sama prisved
čiť pravdivosti a pravosti vypravovania. Chceme te
raz krátko shrnúť udalosti legendy sv. Uršule, ktoré 
sa dajú historicky dokázať.

Predovšetkým je isté, že sa Uršuľa narodila vo 
"Veľkej Británii, a to v provincii, ktorá už v V. sto
ročí prijala kresťanstvo. To dovoľuje vylúčiť Kale- 
dóniu, zem Piktov a Škótov, lebo boly vtedy ešte 
pohanské a divé. Niemenej je isté, že žila podľa 
nášho počítania v V. storočí, samé jej dejiny so vše
tkými udalosťami dávajú na to nepopierateľný dô
kaz.54) Predpokladajúc to, musíme si spomenúť, že 
V. storočie je čas sťahovania národov. Barbarské 
kmene a národy zaplavily západnú Europu. Vandali 
a Góti sa zmocnili Talianska, Vizigoti Španielska, 
Burgundovia a Frankovia Gallie, neskoršie prišli Hu- 
novia, vedení Atillom, bičom Božím. V tom čase 
opúšťajú Sasi a Anglovia brehy Labe, pristávajú na 
pobreží Veľkej Británie a pevne sa tam usadzujú.

Anglosasi nachádzajú na ostrove kresťanstvo. Po
dľa všeobecnej mienky, opierajúc sa o váženú tra
díciu, siaha kresťanstvo tohto ostrova až do apoštol
ských časov. Je nepochybné, že Hibernia bola pred 
dobytím Anglosasmi väčšinou kresťanská, lebo sv. 
Patrik zomrel r. 460, a sv. Germán tam prišiel r. 430, 
aby bojoval proti pelagianskemu kacírstvu. Kresťan
ská obec vo Veľkej Británii bola veľmi skoro prena
sledovaná Piktami a Škótmi, ktorí sa obrátili až ne
skoršie; ale ešte viac začala trpieť od Anglov a ša 
šov. Pri ich príchode utvorila sa na tomto ostrove 
nádherne kvitnúca Cirkev troch provincií, každá 
s arcibiskupskou stolicou. Diví dobyvatelia strašne

54) Mienka, že cesta Uršule a jej panien bola v III. alebo 
v IV. storočí, ukazuje sa pred fórom historickej kritiky ne
možnou. Viď od Kessela »Sv. Uršuľa a jej spoločnosf«.
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pustošili, kostoly boly srovnané so zemou, kláštory 
zanikly v plameňoch, ich zbožných obyvateľov usmr
tili, s kresťanmi zachádzali ako so zvieratmi, nič ne
našlo milosť pred ich očami. V tomto strašnom po
ložení hľadali mnohí Britovia spásu v úteku. Mnohí 
sa utiahli do Armoriky, ktorá sa odvtedy nazývala 
»Britania minor« — Bretoňsko, a ostala hlavným 
sídlom keltského života. Mnohí pobrali sa aj do Ba- 
távie a odtiaľ hore pozdĺž Rýna.

Do tohto času spadá legenda o sv. Uršuli, do týchto 
pomerov ju musíme vložiť. Obraz sa rozvíja ako sám 
od seba. Medzi emigrantmi boly i panny, ktoré chce
ly zachrániť nielen svoju vieru, ale i česť, vydanú 
v búrkach tohto divého času najväčším nebezpečen
stvám. Jedna z nich vynikala nad ostatné krásou, 
ušľachtilosťou a čnosťou — jej meno bolo Uršuľa. 
Družina pristála s ostatnými britskými emigrantmi 
na batávskej pevnine a utiahla sa odtiaľ do Coloniae 
Agrippini, terajšieho Kolína, silne opevneného me
sta, kde dúfaly pod rímskou ochranou nájsť bezpeč
ný azyl. Ale čoskoro nastúpila namiesto tejto nádeje 
úzkostlivá bázeň. V tom čase, keď Uršuľa i so svo
jimi družkami vystúpila pri Kolíne z lode, vyrazil 
Atilla so svojimi Hunmi z germánskeho pralesa, aby 
spustošil, ako všetko ničiaci a vyvracajúci orkán, 
západnú Europu. Keď sa tento »bič Boží« zjavil, dá
valo sa všetko na útek. »Zdesenie vysťahovalých Bri
tov bolo tým väčšie, že nemali ešte pevnej vlasti a 
blúdili v cudzine. Veď sa museli obávať, že prví 
padnú do rúk tohto divého národa, a že najmä ich 
ženy a panny padnú za obeť ich krutosti a neviaza
nosti.»35 Čo sa stane teraz? Blúdiaci Britovia spoja

55) Klasickí spisovatelia sotva nachádzajú dosť prenika
vých slov, aby vylíčili zverskú žiadostivosť tohto národa. 
Ammianus Marcellinus hovorí ako očitý svedok: »Vedia prá
ve tak málo ako zvieratá, čo je čestné alebo neslušné. »Preto 
nijaká slušná rímska žena neodvážila sa zjaviť v blízkosti 
Hunov« Srovnaj od Kessela: »Sv. Uršuľa a jej spoločnosť.«
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sa k spoločnej púti do Ríma, k hrobom sv. Petra a 
Pavla, utiekajú sa predovšetkým k Bohu, pred kto
rým je celá moc zeme bezvládna. Spoja sa v spoloč
nej modlitbe, v nej hľadajú útechu a pomoc.<<56)

Podľa všetkých prameňov legendy o sv. Uršuli, 
často historických a smiešnych s povesťami, väčšina 
týchto pútnikov bola ženského' pohlavia, takže sa 
vôbec nespomínajú mužovia, ktorí tam boli. (Akiste 
pre potrebu mužskej pomoci a ochrany.) A keď sa 
dobre podívame na okolnosti, nebudeme môcť prijať 
mienku, že pútnici a pútnice patrili iba britskému 
národu. Nebezpečenstvo pred hunskými hordami bolo 
predsa všeobecné a proti ich násilnostiam nedávaly 
ochranu ani najsilnejšie príbytky. Prastará tradícia, 
uložená v antifónach Laudes-u sviatku sv. Uršule, 
že zabitých panien bolo 11.000, dáva nám v tomto 
vzťahu dôležitý, povšimnutiahodný výkon. Iste sa 
mnoho obyvateľov Kolína a okolia, najmä žien, pri
pojilo k zbožnej výprave a úpenlivo prosilo Boha, 
aby ich zachránil pred násilenstvom Hunov. Ale i tak 
najväčšie vyznamenanie padá na zbožné ženy z Bri
tánie, a to je tým pravdepodobnejšie, čím istejšie 
vieme, že čistota bola ich hlavnou čnosťou.

Prokopius hovorí výslovne: »Tak vysoko si tí bar
bari (Britovia) vážili čistotu, že sa verilo, že tá žena 
sa jej už vzdala, o ktorej sa len povedalo, že sa za
snúbila, hoci to i neurobila.« O rímskej púti svätých 
panien a ich pobyte v hlavnom meste kresťanstva 
nemôžeme podať nijakých zpráv z autentických pra
meňov, až ich návratom do Kolína stúpa dejepisec 
zasa na pevnú historickú pôdu. Milé a povznášajúce 
spomienky na veľkú nádheru, ktorú videly, na po
učné slová, ktoré všade počuly, na rozličné udalosti, 
ktoré zažily, musely ustúpiť v tej chvíli pred sta
rosťami v hľadaní novej vlasti. Niektoré chcú ostať

56) Kessel: »Sv. Uršuľa a jej spoločnosť«.
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v Kolíne, meste na dolnom Rýne, vernom Rimanom, 
iné zamýšľajú v Ubierlande, iné zasa nevedia kam 
by nohu položily. Ale Pán, pod ochranou ktorého 
vyhľadaly ako kresťanské hrdinky prvej veľkosti po
zemské hlavné mesto ríše Božej, chcel ich napokon 
priviesť k nebeskému mestu. Keď sa totiž vrátily 
z rímskej púte, prevalili sa už Húni ako nedo
hľadná záplava vôd cez Galliu a všade, kam prišli, 
rozsievali skazu a smrť. Aetius, rímsky vojvodca ich 
na Catalaunských poliach porazil, teraz utekali rých
lym pochodom severovýchodne k dolnému Rýnu.

Mnohým nebezpečenstvám bola svätá družina vy
stavená na rímskej púti, ale ani jedno nehrozilo tak 
strašným nešťastím, ako to, čo teraz na ne prichá
dzalo. Nikto zo zástupu sa iste neodvážil opustiť Ko
lín, naopak, so všetkých strán, z dedín a krajov pri
chádzaly asi zástupy ľudí, lebo za pevnými múrami 
Kolína mohly nájsť najistejšiu ochranu.57) Ale čo 
pomôžu i najsilnejšie múry pred »bičom Božím«? 
Trevir, Mety, Orleans, Arras a mnohé iné mestá už 
skúsily, že nijaké opevnenie nemohlo odporovať hun- 
ským hordám. Ako sa teraz viedlo Uršuli a jej pan
nám pri obliehaní a pustošení Kolína? Tradícia udá
va, že všetky boly na takzvanom »Uršulinom poli« 
pred mestom neľudskou krutosťou povraždené. To sa 
dá ľahko vysvetliť. Ak uvážime bezuzdnú vášnivosť 
a žiadostivosť Hunov proti ženskému pohlaviu, o čom 
nachádzame u rímskych spisovateľov najdrastickej
šie vysvetlenie, ak si predstavíme ich vystupovanie 
v Gallii, ktoré malo všade za následok smrť a zne
uctenie ženy, tak uznáme, že je viac ako pravdepo
dobné, že Húni všetky ženy, ktoré našli v Ko
líne, najmä mladšie, vytiahli a odvliekli na pole se
verne od mesta k svojim špinavým zámerom a k ďal
šej transportácii. Tu bola bezpochyby ich vozová

>■>«) Kessel: »Sv. Uršuľa a jej spoločnosť.«
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hradba a vojenské skladište, lebo tade došli vojen
skou cestou od Bergheimu a Julichu ku Kolínu. Tu 
boly akiste aj všetky ženy, ktoré ukradli ako obeť 
svojej zverskej smyselnosti v Gallii a Belgicku a od
vliekli na vozoch ku Kolínu.

Pozorujme teraz horlivosť vo viere, čistotu a zbož
nosť Uršulinej pútnickej výpravy, ktorá sa ne
zľakla ani nebezpečenstva a námah rímskej púte, 
pozorujme tú hroznú alternatívu, ktorú Húni kla
dú chyteným pannám, keď nie slovami, tak skutka
mi: zvoliť si buď smrť alebo otrocký život v zneucte
ní a v potupe; tak čoskoro nám zmizne to néuveriteľ- 
né na mučeníctve Uršulinom a jej spoločníc. Obkľú
čené bezbožnými hordami a už určené k ich ne
restiam, odporovaly všetky čo najrozhodnejšie a zvo
lily si smrť. Takto dostávame hodnoverné vysvetle
nie pre veľké množstvo mučeníc, i pre zprávu, za
ručenú v najstarších prameňoch legendy o sv. Ur
šuli, že totiž mučenice boly súčasne panny.58)

V čele mučeníc stojí podľa kolínskej tradície sv. 
Uršuľa, o čom nemáme vôbec príčiny pochybovať. 
Keď svätica poučovala všetkých na ceste do Ríma 
ako vodkyňa slovom a príkladom, iste sa vyzname
nala aj na mučeníckom poli príkladom heroickej 
čnosti. Znaky jej mučeníctva, ktoré ešte teraz vidíme 
na svätých ostatkoch v zlatej komore chrámu sv. 
Uršule v Kolíne, hodnovernosťou a autoritou ďaleko 
predstihujú všetky historické pamiatky. »1 ostatné 
sväté relikvie tejto slávnej družiny dávajú živý obraz 
o strašnej ukrutnosti, akou Húni toho hrozného 
dňa zúrili. Mnohé hlavy sú rozpoltené ostrými ná
strojmi, lebo sú ešte viditeľné krvavé zranenia na 
hlave, ešte v zachovalých vlasoch; mnohé trupy sú 
násilne preseknuté, v mnohých väzia ešte šípy, kto
rými boly postrieľané. Zmrzačené a odseknuté údy,

58) Kessel: »Sv. Uršuľa a jej spoločnost.«
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nohy, lebky, čeľuste atď. sú vo veľkom množstve 
v zlatej komore chrámu sv. Uršule.<<59)

Tak sa pokúsila novšia hagiografia podať prostred
níctvom kriticko-historického preskúmania legendy 
o sv. Uršuli. Neopierajúc sa ani veľmi o vedecké 
odôvodnenie tohto vypravovania, poukazujeme iba 
na to, že neobsahuje nič nepravdepodobného alebo 
neuveriteľného, ale že sa v ňom všetko vyvíja pri
rodzene, všetko sa opiera o veľké udalosti doby. Lúč 
historickej pravdy preniká temnými mrakmi po
vesti.00)

Teraz však, prečo sa Angela neuspokojí s tým, že 
postaví svoju vynikajúcu spoločnosť pod zvláštnu 
ochranu sv. Uršule, prečo chce, aby mala i jej meno? 
Niekedy nachádzame veľmi tajomné vzťahy medzi 
svätcami v raji a svätcami na zemi. Dve duše, rov
naké v čnosti, pozdravujú sa, blížia sa k sebe, neod
lučiteľné sa spojujú. Duša v nebi je hviezdou duše, 
ktorá ju na zemi vzýva, uctieva, nasleduje. Nemô
žeme určiť hodinu, kedy sa začalo toto nebeské pria
teľstvo, ani príčiny, ktoré ho vyvolaly, len Duch 
Svätý by to mohol vysvetliť. Možno, že vzťahy medzi 
Angelou a Uršuľou sú praktizovaním tohto krásneho 
zákona nebeskej lásky. Môžeme však poukázať i na

5®) Kessél. »Sv. Uršuľa a jej spoločnosť.«
60) y  životopise sv. Angely od At je pokus ponímať sv. 

Uršuľu ako predstavenú keltského zemského kláštora. Uteká 
so svojimi pannami a súčasne s ostatnými vysťahovalcami 
pred Anglosasmi. Ďalšie osudy, vyvíjajú sa prirodzene ako 
v Kesselovom diele. Svadba, o ktorej rozpráva tradícia a le
genda, je spisovateľovi iba obrazom duchovného spojenia 
s Kristom. Proti tejto domnienke odvažujeme sa poukázať 
na to, že zlatá komora v Kolíne uchováva snubný prsteň 
sv. Uršule, na ktorom môžeme zreteľne čítať mená: Ätherius 
a Uršuľa, ale celý nápis ešte nebol rozlúštený. Napokon je
dine náhrobný nápis sv. Ätheria má proti všetkým iným 
všetky znaky epigrafickej pravosti. Tým je len to dokázané, 
že nejaký sv. Ätherius bol v Kolíne a bol umučený s pan
nami. Viď Kessel: »Sv. Uršuľa a jej spoločnosť.«
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veci, ktoré sú priamym dôkazom, prečo dala poní
žená zakladateľka svojej Spoločnosti meno sv. Uršule.

Uršuľa hrá v dejinách novej rehole dôležitú úlohu, 
chápe sa takmer iniciatívy, zjavuje sa pri rozličných 
príležitostiach ako posolkyňa Božej Prozreteľnosti. 
Kto sú tie korunované panny, ktoré Angela vidí 
v podivuhodnom zjavení v Brudazzo, ako vystupujú 
po tajomnom rebríku a oznamujú jej, že ju Boh vy
volil k založeniu podobnej spoločnosti? Či nie je to 
pravde najpodobnejšie Uršuľa so svojimi družkami? 
Mnohí dejepisci spomínajú zjavenie tejto svätice 
v Cremone, ale viac je dokázané jej zjavenie v Bres- 
cii. A v predvečer prvej rehoľnej kapituly opäť na
vštevuje Uršuľa svätú zakladateľku, aby jej dala 
vzácne prisľúbenie pre budúcnosť novej Spoločnosti. 
Tak sa zjavuje sv. Uršuľa v týchto dejinách od začiat
ku až do konca, cítime neustále jej vplyv, jej prostred
níctvo. Je nesporne neviditeľnou Matkou Spoločnosti. 
Veľmi mnoho prispela ku vzniku Spoločnosti, preto 
Angela preukázala svoju vďačnosť nebeskej dobro- 
diteľke tým, že svoje dielo po nej pomenovala.

Pátrajme po príčinách, ktoré vyvolaly tajomné 
vzťahy medzi poníženou pannou s Brescie a slávnou 
mučenicou anglickou. Prečo povoláva Pán svoju, už 
tisíc rokov oslávenú nevestu, Uršuľu, k novému apo
štolátu? Odpoveď na túto otázku bude ľahká, keď 
pozorne uvážime mučeníctvo britskej kráľovskej 
dcéry. Už starší dejepisci uvažujú o tom, a od tej do
by, čo Angela dala svojej reholi toto slávne meno, 
nebola vydaná nijaká kniha o sv. Uršuli, Angele ale
bo jej spoločnosti, ktorá by nevyhľadávala a nepo
ukazovala na vnútorné vzťahy Spoločnosti Angelinej 
k sv. Uršuli. I my chceme o tom hovoriť.61)

«i) Citujeme v tom skoro doslovne »Chronique de ľ  ordre 
des Ursulines 1676« a robíme to tým radšej, lebo toto vzácne 
dielo je v mnohých bibliotékach starších kláštorov rehole 
a nie je preložené.
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Podívajme sa ešte raz na hrdinskú obeť sv. Ur
šule. Musíme vyznať, že tvorí jednu z najslávnej
ších stránok v knihe hrdinov našej svätej Cirkvi, 
v aktách mučeníkov, predovšetkým pre neobyčajne 
veľký počet tých, ktoré spolu s ňou prelialy krv, 
tradícia udáva vždy 11.000, ďalej tou okolnosťou, že 
všetky ostaly verné. Keď Uršuľa stúpila pred trón 
Boží, mohla povedať: »Tie, ktoré si mi dal, chránila 
som a nikto z nich nezahynul. <<62) Napokon tieto 
obete boly z najušľachtilejšej časti stáda Kristovho, 
lebo to boly panny z úmyslu, azda i podľa sľubu. A 
keď svätí Otcovia menujú krv mučeníkov semenom 
nových kresťanov, tak panenská krv skrýva v sebe 
semeno najušľachtilejšieho života — evanjeliovej 
dokonalosti. Netreba sa teda diviť, mučenícka krv 
tejto panenskej spoločnosti sa stala semenom sto
tisícového zástupu panien. Večná a neomylná Prav
da dala slávnostné prisľúbenie: »Kto opustí dom 
alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo mat
k u . . .  dostane sto ráz toľko te raz . . .  a v budúcom 
veku život večný. <<63)

Uršuľa a jej spoločnice obetovaly Bohu dvojaký 
život: telesný, pretrpiac pre Boha najukrutnejšiu 
smrť, ale ešte prv, ako sa železo barbarov zarylo do 
ich tiel, zranil ich srdcia šíp božskej lásky a usmrtil 
ich pozemský, smrteľný, nižší život. Zasvätiac svoje 
panenstvo kráľovi nebies, zomrely morálnou smrťou, 
vylúčily sa takmer z občianskej spoločnosti, olúpily 
sa o potomstvo a vymazaly svoje mená z rodokme
ňov svojich rodín. A teraz bolo na spravodlivosti 
Božej, alebo aspoň na jeho vernosti, aby im oboje 
nahradil. Za dočasný telesný život dal im večný, do- 
jeho radosti vošly hneď po svojej mučeníckej smrti 
odiate nesmrteľnosťou. Aby odmenil dobrovoľnú

62) Ján 17, 12.
63) Marek 10, 29.
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obeť v panenstve zasväteného života, obkľúčil ich 
pamiatku po mnohé storočia zvláštnym leskom. Keď 
sa zdalo, že táto pamiatka v očiach ľudí bledne, pri
šla veľká hodina, kde mala zažiariť v novej sláve. 
Boh, ktorý sa vo veľkodušnosti nedá prevýšiť svo
jimi tvormi a vždy odmeňuje nad zásluhu, nachádza 
vo svojej nekonečnej múdrosti prostriedok, ktorý 
rozmnoží slávu Uršulinu zriedkavým spôsobom. Dá
va svojej Cirkvi novú rehoľu, na zástave ktorej žiari 
meno svätice, rehoľa pokračuje vo vyučovaní, ktoré 
Uršuľa držala svojim družkám, ona v ňom žije a 
pôsobí až do konca sveta. Vo chvíli, keď tieto bla
žené mučenice smrteľne zranené klesaly k zemi, bol 
položený základ rehole uršulínok, deň smrti muče
níc bol narodeninami Inštitútu sv. Angely. Uršulín
ky sa narodily na krvavom poli, z rán meča a vý
strelov šípov, v mukách a úzkostiach najhroznejšej 
smrti. Tieto deti bolesti sú Uršulinou radosťou, ko
runou. Pripojujúc ku cti jej panenstva plodnosť 
materstva, nimi stala sa matkou a ochrankyňou ne
spočetného zástupu detí.

Teraz by sme mohli nadhodiť otázku, prečo čakal 
Boh viac ako tisíc rokov, aby dal vzklíčiť tomuto 
krvavému semenu na poli svojej Cirkvi. Veľké a do
konalé veci neuskutočňujú sa rýchlosťou alebo na
raz. Pre nás, krátkozraké stvorenia, ostáva jedným 
z najväčších tajomstiev nevýslovne dlhé vyčkávanie 
Boha v jeho dielach. Ako dlho čakal Boh s vykúpe
ním — nepôsobí obyčajne podľa miery svojej vše
mohúcnosti naraz, u Neho, večného, sú roky ako 
výkyv hodinového kyvadla. Spoločnosť sv. Uršule, 
prvá ženská apoštolská rehoľa, musela sa zjaviť 
v Cirkvi, ako sme už hovorili, keď časové pomery 
panovačne vyžadovaly ta'ký Inštitút. Len tak mohol 
ľahko a iste prinášať očakávané ovocie, »lnštitúty 
Cirkvi majú každý svoj čas, ako ostatné veci. Časo
vosť ich zjavenia dáva im životnú silu, zaisťujúcu
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ich výsledky. «°4) Keď reformácia vyrvala Cirkvi 
europský sever a ohrožovala všetky ostatné zeme, 
prišla vhodná doba k otvoreniu škôl a penzionátov, 
aby v nich bola mládež zachránená pred hroziacim 
zánikom, a aby bola ľudskej spoločnosti kresťan
skými matkami a múdrymi gazdinami získaná no
vá, istejšia pôda.

U proroka Izaiáša65) čítame: »Učinil ma ako vy
braný šíp, vo svojom tulci skryl ma.« Uršuľa je vy
voleným šípom v ruke Pána. Nebeský lovec duší 
zranil ním už na počiatku mnohé srdcia. Ale Boh ho 
skryl vo svojom tulci, t. j. vo svojej Prozreteľnosti 
a uschoval ho na čas veľkého boja — pre XVI. sto
ročie. Vtedy vystrelil tento šíp nanovo, šíp vyletel 
rýchlosťou blesku a zasiahol až doteraz viac ako mi
lión duší v reholi, ktorá zdedila s menom Uršuliným 
i jej hrdinského ducha. Všetky panny a ženy, ktoré 
sa v tejto reholi zasväcujú apoštolskému životu, sú 
samy opäť šípmi, ktoré svištia od jedného konca 
sveta k druhému, aby urýchlily plné víťazstvo ne
vesty Kristovej, svätej Cirkvi.

Sv. Uršuľa je pšeničným zrnkom, prinášajúcim 
stonásobné ovocie, aby sa z neho pripravil chlieb, 
ktorý ruky uršulínok lámu hladným malučkým. Keď 
však pšeničné zrnko nepríde do zeme a nezomrie, 
ostane samotné a neprinesie ovocia. Uršuľa je kore
ňom stromu, ktorý prináša v záhrade Cirkvi svoje 
plody, Angela je jeho kmeňom, uršulínky sú jeho 
vetvami, ktoré nesú listy, kvety a ovocie spásonos
ného učenia, dobrého príkladu a skutkov milosrden
stva. Koreň musel ostať dlho zakopaný v zemi, aby 
z neho tým väčšou silou vyrazil nádherný strom.

Bár by nám tieto prirovnania aspoň trocha po
zdvihly závoj, zahaľujúci na prvý pohľad vzťahy

61) Peter Dam. 9. Epist. II. 
®5) 49. kap. 2.
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medzi slávnou mučenicou V. storočia a svätou za
kladateľkou v XVI. storočí, medzi dcérou severu a 
dieťaťom juhu, medzi kráľovskou princeznou a po
níženou pustovníčkou. Kto môže úplne pozdvihnúť 
tento závoj? Nevyspytateľné sú úmysly Najvyššieho, 
Jeho diela sú podivuhodné, čo možno však srovnať 
s láskou a múdrosťou, s ktorou vedie svojich vyvo
lených a všetko riadi k ich dobru? Až tam, kde budú 
všetky hmly rozptýlené, všetky tiene vyjasnené, 
kde plne a jasne ožaruje dušu večné svetlo, tam 
bude vyjavené aj podivuhodné vzájomné pôsobenie 
rozličných duchovných síl v Cirkvi. Tam náš duch 
odokryje príčiny, ktoré tu na zemi úplne unikajú 
jeho obmedzenému pohľadu. Tam budú zjavené zá
kony, ktoré, prameniac zo života lásky večného 
Boha, vyvolaly v živote svätých duší účinky, ďaleko 
presahujúce chápanie nášho pozemského poznáva
nia, len ich musíme ponížene uznať vo viere v ob
covanie svätých.

Hoci sme však už toľko povedali, ako odpoveď na 
dvojú otázku, uvedenú na začiatku, nie sme ešte 
u konca. Ešte jedna príčina pohla Angelu, aby dala 
svojmu Inštitútu meno sv. Uršule. Tento dôvod je 
v nej samej, vo svätyni jej poníženého srdca. An
gela chcela vymazať svoje vlastné meno, skromnosť 
ju nútila skryť sa do záhybov plášťa sv. Uršule a 
tak, pokiaľ možno, celkom zmiznúť. Túžba, zabud
nutá byť ľuďmi, nebola u nej iba želaním, bola pra
vou náruživosťou. Plná nedôvery vo svoje vlastné 
sily, dlho váhala podniknúť dielo, ktoré tak veľmi 
presahovalo všednosť: A teraz sa poddala nátlaku 
Božiemu, jej poníženosť cúvala pred tým, aby dielu 
vtisla svoju pečať. Čoskoro uvidíme, ako odmieta 
titul zakladateľky. Dve zdanlivé protivné túžby bo
jujú v jej srdci: svojmu Inštitútu želá život, sebe 
smrť. Preto má Spoločnosť meno sv. Uršule a nie 
jej. Uršulino meno má žiariť, Angelino vyblednúť.
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Svet príjme túto výmenu, uverí, že Angeline dcéry 
patria sv. Uršuli. Tak rátala jej poníženosť. A náš 
veľký Boh, ktorý s nevýslovným zaľúbením pozerá 
na túto čnosť, splnil aspoň v istom stupni hrdinské 
želanie svojej služobnice. Angela ostala ako ozaj 
vzácny kameň66) skrytá vo fundamente svojho die
la. Svet by ju azda vôbec nepoznal, keby jej Inšti
tút nezachoval a neohlasoval spomienku na jej zá
sluhy a čnosť. Ale mierne svetlo jej poníženosti roz
širuje na hviezdnatom nebi Cirkvi krajší a blaho
darne jší lesk ako zásluha, ktorú si získala v Cirkvi 
založením rehole. Uršulínky sú však šťastné, že vi
dia svoju poníženú Matku, ozdobenú gloriolou svä
tých, a že sú zároveň dcérami tak mnohých panen
ských mučeníc. Nijaká iná rehoľa nemôže sa chváliť 
tým, že našla u svojej kolísky tak veľký počet 
ochrankýň.

IX. KAPITOLA.

Plán nového Inštitútu.
Univerzálnosť Spoločnosti. — Sľuby. — Odev. — Angela 
vystríha pred bludmi. — Kresťanské vyučovanie. — Správa 
Spoločnosti. — Spísanie Pravidiel. — Prvá rehoľná kapitula.

— Voľba generálnej predstavenej.

Videli sme vznik Angelinho diela, naznačili sme 
ducha, ktorý zakladateľka učinila dušou rehole. Po
zrime sa na formu, v akej sa zjavila. Pred našimi 
očami rozvíja sa obraz, ktorý vo svojej prostej veľ
kosti stojí skoro jedinečne v dejinách náboženských 
rádov. Spoločnosť sv. Uršule dostáva od Boha po
slanie, vzťahujúce sa ako na všetky krajiny a ná
rodnosti, tak i na všetky časy až do konca sveta. 
Ako by však mohla nejaká náboženská spoločnosť 
vyhovieť takému povolaniu, keby bola vybudovaná 
na pláne, prameniacom v subjektívnych náhľadoch,

M) Izaiáš 26, 16.
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alebo keby bola formovaná podľa zákonov, hodiacich 
sa síce pre určité individuality, miesta a časy, ktoré 
by sa však prv alebo neskôr musely prežiť ako str
nulé normy? Také zariadenie môžeme si myslieť len 
v čisté kontemplatívnych reholiach, ale v spoločno
sti, ktorá dosiahne svojho cieľa len vtedy, keď sa 
stretá so zlom svojej doby, a preto musí vždy rátať 
s časom, je zaistená trvalá životná sila a stálosť len 
vtedy, keď si zachová charakter univerzálnosti 
v medziach, ktoré tvorí duch Inštitútu, pravidlá, le
bo tento duch, t. j. duša spoločnosti, je nezmeni
teľný.

Ako duch Kristov hodí sa pre všetky časy a ná
rody, ako učenie Evanjelia ostáva to isté dnes, zaj
tra a až do konca časov, zatiaľ čo Cirkev mení svoju 
disciplínu, inštitúcie, ríty a sväté zvyky: tak je i 
duch tejto rehole nedotknuteľný, hodí sa pre všetky 
časy a národy, a sám zo seba čerpá silu, aby menil 
vonkajšiu formu Spoločnosti, ako často je to treba, 
aby šiel priamo za svojím cieľom.

Že Angela v tomto ohľade jasne videla úmysel 
Boží, o tom niet pochybnosti. Keď odhliadneme od 
toho, že tá, ktorej pohľad často nazrel do budúcnosti 
vlasti a jednotlivých osôb, iste nepostrádala tejto 
priazne, keď šlo o hlavnú úlohu jej života, máme 
ešte svedectvo z jej vlastných úst, ktoré vylučuje 
všetky pochybnosti. Pred smrťou, keď už lúč ne
smrteľnosti žiaril na jej čele, obrátila sa k predsta
veným Spoločnosti so slovami: »Majte veľkú sta
rostlivosť, aby dané dobré predpisy a predovšetkým 
tie, ktoré obsahuje Regula, boly čo najbedlivejšie 
zachované. Keď však podľa času a potreby je nevy
hnutné, nariadiť niečo nového a učiniť rozličné pri
spôsobenia, konajte to s veľkou múdrosťou a po ná
ležitej porade, a aby vaše hlavné útočište bolo vždy 
u nôh Ježiša Krista. Tam so všetkými vašimi dcé
rami konajte vrúcne modlitby, lebo tak bude Ježiš
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Kristus uprostred vás; On vás osvieti a poučí, ako 
pravý a dobrý učiteľ o tom, čo máte konať.«67)

Kto by po týchto slovách pochyboval, že svätá za
kladateľka jasne videla, ba spoznala, že hlavnou pod
mienkou trvania Spoločnosti je, aby podľa časových 
pomerov menila vonkajšiu formu. A keď sa bližšie 
pozrieme na zmeny, ktorými až dosiaľ rehoľa sv. 
Uršule prešla, musíme uznať vyššie riadenie, cítime, 
ako sa vyplnilo slovo sv. zakladateľky, že Kristus, 
ktorý túto Spoločnosť založil, ju zachová až do konca 
sveta.66) Nechceme predbiehať udalosti, poukazujeme 
iba na to, že Spoločnosť prešla všetkými fázami re
hoľného života, ako sa v Cirkvi vyvíja.

Prvá forma, ktorú dala sama Angela Inštitútu, bol 
typ Bohu zasvätených panien vo svete, ktoré boly 
podriadené biskupom a za vedenia diakonisiek alebo 
starších matrón, ozdobovaly mladú záhradu Cirkvi, 
opustivšiu katakomby, najkrajšími kvetmi. Máme 
ešte nádherné chválospevy, v ktorých sv. Augustín, 
Ambróz, Chryzostom a Hieronym oslavovali tieto 
nevesty Kristove. Za časov sv. Pauly shromažďovaly 
sa také panny na rímskom Aventine, aby daly sta
rému mestu nové divadlo anjelského života v smrteľ
nom tele.

Pozorujme zriadenie, ktoré dala Angela svojmu In
štitútu. Mohli by sme ho nazvať skoro kópiou staro
kresťanského zriadenia, líši sa od neho podstatne iba 
apoštolským cieľom, ktorý spojuje so se'baposväte- 
ním. Angeline dcéry nebývalý spoločne v kláštore, 
ostávaly vo svojich rodinách, schádzaly sa vo svo
jom oratóriu len k duchovným cvičeniam a pri nie
ktorých slávnostných príležitostiach. Preto tiež An
gela nežiadala složenie vlastných rehoľných sľubov, 
no odporúčala všetkým svojim dcéram sľub čistoty.

Testament sv. Angely, XI. odkaz.
88) Testament sv. Angely, XI. odkaz.
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Ním mal im byť vtisnutý vznešený charakter neviest 
Kristových, ním maly opravdu vysoko niesť zástavu 
panenstva proti posmechu a potupe, ktorou kacírstvo 
opľúvalo túto čnosť, proti svätokrádežiam, ktorými 
nehodné rehoľné osoby k najväčšiemu pohoršeniu 
sveta nohami šliapaly svoju svätú prísahu. Angela 
žiadala od svojich dcér vysoké chápanie pojmu pa
nenskej čistoty. Nazývala ju premožiteľkou náruži
vosti, kráľovnou čností, sestrou anjelov.69) Panna 
musí mať srdce slobodné a svedomie čisté od každého 
tieňa závisti, podozrenia, pýchy a každej chyby.

Toto zrkadlovo čisté vnútro má vyžarovať z kaž
dého skutku, z každého slova. »Neurobte ani pohy
bu, ktorý by bol nedôstojným osoby, nesúcej meno 
služobnice Kristovej a chovajte sa vo všetkých ve
ciach tak, aby ste ani samy, ani v styku s inými ne- 
činily niečo, čo by sa neslušalo pre nevestu Najvyš
šieho. «70) Toto jediné poučenie Angelino ukazuje, ako 
ukladala svojim dcéram zároveň čistotou útek pred 
svetskými radosťami, pred všetkými pozemskými zá
bavami a veľký zákon odriekania. A čo sa týka ode
vu, dala iba predpis, aby bol z tmavej vlny, veľmi 
jednoduchý a slušný, aby závoj nebol z prijemnej 
látky.

I keď Angela nezaviazala svoje dcéry sľubom chu
doby a poslušnosti, predsa žiadala najväčšiu dokona
losť v týchto čnostiach. Počúvajme ju  samu. »Každá 
nech sa cvičí vo svätej chudobe, nielen v takej, ktorá 
nemá lásky k dočasnému, ale zvlášť v pravej chu
dobe ducha, ktorou človek odtrhuje svoje srdce od 
každej náklonnosti k stvoreniam a pominuteľ
ným veciam, áno, odrieka sa samého seba, aby bol 
Boh jeho jediným majetkom.«71) O poslušnosti hovorí 
Angela: «Poslušnosť, založená na láske, je v nás

69) Regola di S. Angela Cap. IX.
70) ibid. Cap. IX.
71) Ibid. Cap. X.
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ako veľké svetlo, ktoré činí všetky naše skutky Bohu 
milými a príjemnými.«72)

Potom ukazuje svojim dcéram rozsah ich posluš
nosti, uvádzajúc im tých, ktorým majú byť z vôle 
Božej podriadené. Hovorí im: »Poslúchajte prikáza
nia Božie, poslúchajte vašu matku Cirkev, poslúchaj
te vášho biskupa, duchovného otca a predstavených 
Spoločnosti, poslúchajte vašich rodičov alebo ich zá
stupcov, poslúchajte zákony a nariadenia svetskej 
vrchnosti, poslúchajte vnútorné vnuknutia, ak váš 
duchovný otec vyhlási, že sú od Svätého Ducha, áno, 
poslúchajte z lásky k Bohu všetky tvory s tou jedi
nou výhradou, že sa vám nerozkazuje nič proti Bohu 
a spáse vašej duše.«7S) Je to ozaj poslušnosť, že si ju 
všeobecnejšie nemôžeme myslieť, obeta slobody, kto
rá trhá zo srdca i posledné vlákenko vlastnej vôle.

Ako Angela vo svojom Inštitúte postavila panen
stvo proti mravným výstrelkom nemeckej reformá
cie, tak sa usilovala aj znova oživiť prijímanie svia
tostí, ktorému reformácia prisahala zničujúci boj. 
Nielen že odporúčala svojim dcéram často sviatostne 
a ešte častejšie duchovne prijímať, maly však všetky 
pôsobiť vo svojich rodinách a u všetkých osôb, s kto
rými sa stýkaly vo svojom povolaní, aby často a hod
ne pristupovaly k  stolu Pána. Pred bludárstvom od
porúčala svojim dcéram útek. Obracia sa preto na 
predstavené Spoločnosti s týmito slovami: »Chráňte 
svoje podriadené najmä pred morom nakazenou ná
ukou bludárov, a keď počujete hovoriť, že niektorý 
kazateľ, alebo iná osoba stojí v chýre bludárstva a 
káže novoty, ktoré sú mimo zvyku Cirkvi a proti 
tomu, čomu sme vás my učily, vtedy hľaďte obozret
ne odstrániť vaše dcéry od takých osôb a nedopusti
te, aby také reči počúvaly; lebo často sa stane, že 
keď zlé semeno dostane sa do duše, dá sa odtiaľ už

72) Regola di S. Angela Cap. VIII.
7¾ Ibid. Cap. VIII.
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ťažko odstrániť. Ani vy nemajte s nimi nijaké styky. 
Nechajte ich; myslite dobre o každom, ale buďte 
múdre v záujme vlastnej spásy; je lepšie pridŕžať 
sa niečoho určitého bez nebezpečenstva, ako pridať 
sa k niečomu neurčitému s nebezpečenstvom. Držte 
sa starej cesty a doterajších zvykov Cirkvi, ktorá 
bola zbudovaná a utvrdená tolkými svätými, pod 
vnuknutím ducha Božieho, a vedie nový život. Iné 
mienky, ktoré sa vynorujú, alebo vynorovať budú, 
nechajte, ako veci, ktoré vám musia ostať cudzie. 
Modlite sa však a odporúčajte modliť sa, aby Boh 
svoju Cirkev neopustil a zreformoval ju podľa svoj
ho zasľúbenia, ako to uzná za prospešné pre večnú 
svoju česť a slávu a na naše dobro.74)

Dcéry Angeline nemaly sa iba samy osvedčiť ako 
verné deti Cirkvi, ale svojou horlivosťou maly iných 
upevňovať vo viere, vyučovať ich Evanjeliu a viesť 
ich k príkladnému životu. Preto nechala sv. Angela 
svoje dcéry vo svete. Tu stavajú svetu pred oči, proti 
ošklivému obrazu reformovaného života pravý ideál 
kresťanskej dokonalosti v neznesvätenej kráse, ako 
ho priniesla prvá kresťanská doba a dokazuje tým, 
že jedine v Cirkvi je sila vychovávať svätých a viesť 
čnosť k žiarivým výškam evanjeliovej dokonalosti. 
Uršulínky musia byť predovšetkým apoštolkami svo
jich vlastných rodín, potom bez nádeje na pozemskú 
odmenu vyučovať deti v kresťanskom učení a viesť 
ich k životu, zodpovedajúcemu ich krstnému sľubu. 
I chudobné ženy a nevedomé dievčatá majú sozna- 
movať náboženskými cvičeniami a vychovávať ich 
k zbožnému životu. Horlivosť za duše vedie ich 
k lôžku chorých a zomierajúcich najmä v nemocni
ciach, ba i do temných ciel žalárov prinášajú svetlo 
a útechu. Pritom vykonávajú, ako sme už ukázali, 
všetky skutky telesného milosrdenstva. Sv. zaklada-

'*) Ricordi (Spomienky) VII.
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teľka však neprestajne zdôrazňovala, že ich prvou 
úlohou je vyučovanie vo viere. Nemá im však stačiť 
vysvetliť žiačkam pravdy nášho svätého nábožen
stva a vtisnúť im ich do pamäti, ale majú sa usilovať 
viesť ich touže horlivosťou k plneniu kresťanskej 
mravouky. Ostatné skutky milosrdenstva spolu s vy
učovaním iných, ženskému pohlaviu užitočných ve
cí, majú pokladať len za prostriedok k dosiah
nutiu prvého cieľa, totiž vychovávania pravých a 
horlivých katolíčok.

To bolo smelé načrtnutie nového Inštitútu, na ta
kom základe malo sa dielo ďalej vyvíjať a vyhovovať 
najrozličnejším požiadavkám, bez odchýlenia sa od 
plánu zakladateľky. Len dokonalý umelec, ktorému 
sa ideál vznáša pred očima v plnej jasnosti, podloží 
tak do široká svoju maľbu. Len Duch Svätý môže 
s tak málo, ale istými líniami načrtnúť dielo božskej 
moci a múdrosti. Iba duša celkom naplnená duchom 
Božím vie odiať ideu tak veľkolepého založenia v ta
kú jednoduchosť.

Angela cítila, že musí presne určiť správu svojho 
Inštitútu. Bolo to tým potrebnejšie, čím ťažšie bolo 
jednotné vedenie mnohých, rozptýleno bývajúcich 
členiek. Svätica vyriešila túto chúlostivú a dôležitú 
otázku s nebeskou múdrosťou, ktorú obdivujeme v zá
konodarstve zakladateľov rehôľ všetkých časov. Po
darilo sa jej tak zorganizovať mladú Spoločnosť, že 
všetky jednotlivé členky, hoci boly vo svojich rodi
nách, maly výhody dobre zriadeného rehoľného ži
vota. Preto rozdelila mesto na určité okresy, ktoré 
nazvala »Quartiere«. Sestry jedného okresu maly 
v čele predstavenú, ktorá musela každú aspoň raz 
za štrnásť dní navštíviť vo vlastnom dome, tiež po
zvať ich často k sebe, aby ich upevnila v povolaní 
a udržala v čulej horlivosti. Každá predstavená mala 
poruke dve pomocníčky (radkyne), ktoré ju maly 
podporovať v úrade. Stýkaly sa dôverne so sestrami
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a mohly sa tak oboznámiť so všetkým, čo v jednotli
vostiach alebo vo všeobecnosti potrebovalo zlepšenie 
alebo podporu.

Predstavené nazvala Angela »Govenatrici«, asi ako 
veliteľky, ich pomocníčky »Colonelli«, plukovníčky. 
Tieto vojenské názvy dokonale shodujú sa s menom 
celej Spoločnosti »Compagnia di S. Orsola«. Spoloč
nosť mala mať i spoločnú hlavu, preto Angela určila, 
aby všeobecné vedenie bolo v rukách generálnej 
predstavenej, ktorá má byť volená doživotne dvoma 
tretinami hlasujúcich členiek. Aby Spoločnosť nebola 
nikdy bez hlavy, vyvolia i vikárku, ktorá zastupuje 
generálnu predstavenú v jej neprítomnosti. Generál
na predstavená dostane na pomoc vo svojom úrade 
štyri asistentky, bez ich rady a súhlasu nemá roz
hodovať o nijakej dôležitej veci. Jedna z asistentiek 
zastáva súčasne úrad generálnej prokurátorky.

Aby všetkým týmto zariadeniam a ustanoveniam 
dala trvanie a pevnosť, musely byť uvedené do formy 
pravidiel. Tu nastala pre Angelu nová úloha — spí
sanie svätej Reguly. Angela poznala dôležitosť tejto 
úlohy, preto sa pripravovala na ňu modlitbou a mi
moriadnymi skutkami pokánia. Keď v dlhých hodi
nách premyslela pred svätostánkom túto vec a do
stala najjasnejšie poznanie od Otca svetla, nasledo
vala i požiadavky múdrosti a poníženosti a poradila 
sa po každom jednotlivom bode so svojím spovední
kom a inými osvietenými služobníkmi Božími, najmä 
s donom Paolom da Cremona, kanonikom od sv. 
Afry, donom Crysantom, kanonikom od sv. Petra 
v Oliveto a donom Alfianellom. Tento posledný za
ložil neskôr kongregáciu »Otcov pokoja« a veľmi 
prispel k rozšíreniu Spoločnosti sv. Uršule. Radila 
sa i so ženami, ktorých solídnu zbožnosť a zrelú ži
votnú skúsenosť poznala. Keď takto vyhovela vše
tkým požiadavkám múdrosti, opäť sa modlila, pred
ložila ešte raz všetko svojmu nebeskému Snúbencovi
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a preniknutá úplne pocitom vlastnej nedostatočnosti 
a slabosti úpenlive prosila o ducha rady a sily, dobre 
cítiac, že pracuje na diele, ku ktorému ľudské sily 
nedostačujú.

Tak prichádzajúc od modlitby, alebo lepšie, po
kračujúc v modlitbe, diktovala svoje Konštitúcie 
pánu Gabrielovi Cozzanovi, mužovi učenému a vá
ženému. Keď tento neskoršie uverjenil dielko »Vy- 
svetlivky k  potvrdzovacej bule Pavla III.«, vyhlá
sil: »V tejto Regule nie je nič môjho, okrem malej 
zásluhy, že som, pokiaľ možno, verne preniesol jej 
myšlienky na papier. . .  Ona jediná je Bohom nad
chnutá autorka, ale iba jej poníženosť nechcela pri
pustiť, aby som v predslove k Pravidlám uviedol jej 
meno.«

Ako poslušná dcéra sv. Cirkvi ponáhľala sa An
gela predložiť Regulu biskupovi z Brescie a prosiť 
o jeho aprobáciu. Vtedy spravoval diecézu kardinál 
František Cornaro. V Ríme si ho veľmi vážili pre 
jeho vynikajúce vlastnosti, tešil sa úcte všetkých 
svojich súčasníkov. Poveril svojho vikára, Lorenza 
Muziu, aby preskúmal prácu, predloženú na schvá
lenie, a aby mu o nej dal zprávy. Posudok bol veľmi 
priaznivý. Vikár sa nemohol dosť vynadiviť nad ozaj 
nebeskou múdrosťou a diskrétnosťou, ktorá vyžaro
vala z každého článku tejto Reguly, vyhlásil, že ne
treba zmeniť ani jediného slova. I toto potvrdzuje, 
že Regulu nepísala ľudská ruka. Kardinál nenechal 
dlho čakať na odpoveď, 8. augusta 1536 uverejnil 
žiadanú aprobáciu, v ktorej udelil Pravidlám novej 
Spoločnosti najväčšiu chválu. Zaviazal všetky členky 
k jej zachovávaniu a udelil tým, ktoré ju  budú verne 
zachovávať denne 40-dňové odpustky. Táto šťastná 
udalosť, zaujímajúca vynikajúce miesto v ešte krát
kych dejinách Spoločnosti, naplnila Angelinu dušu 
radosťou, neprestávala ďakovať Bohu za takú veľkú 
milosť.
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Nemôžeme pokračovať vo vypravovaní, nepove- 
diac niekoľko slov o tejto prvej Regule Spoločnosti. 
Odzrkadľuje sa v nej dokonale charakter, vyznaču
júci Angelino založenie. Ako sám Inštitút, i ona je 
celkom preniknutá štýlom diela Božieho.

V úvode ukazuje Angela svojim dcéram vznešenosť 
ich povolania, »aby boly pravými a čistými nevesta
mi Syna Božieho«. »Keď cisárovné, kráľovné a kňaž- 
né spoznajú kedysi vznešenosť vášho stavu, ako mno
hé si budú žiadať byť aspoň vašimi najmenšími slu
žobnicami.« Ale vznešenosť povolania vyžaduje život 
mu zodpovedajúci — preto Angela napomína, ba 
prosí svoje dcéry, aby sa chopily prostriedkov, ktoré 
k nemu vedú. Tieto prostriedky a cesty sú vo svätej 
Regule. Aké dôležité je zachovávanie Reguly pre 
rehoľnicu, ukazuje otriasajúcim spôsobom niekoľký
mi slovami: »Je malý, lebo celkom nijaký rozdiel 
povedať: Nechcem už slúžiť Bohu alebo nevážiť si 
Pravidiel a predpisov, ktoré nás majú podporovať 
v službe Božej.«75)

V prvom diele Reguly dáva Angela predpisy pre 
prijímanie sestier, pre ich styk so svetom, pre du
chovné cvičenia a čnosti, ktoré sú podstatou rehoľ
ného života. V druhom diele preberá správu Spo
ločnosti a úrady, ktoré jednotlivým pripadnú. E. Gi- 
relli hovorí: »Sloh tejto Reguly je veľmi jednoduchý, 
jasný a presný. Na prvý pohľad môže sa zdať vecou 
malého významu, ale keď ju čítame a uvažujeme 
pozornou dušou, vidíme, že každé slovo má svoju 
váhu a poznáme, že na týchto niekoľko stránkach 
je všetko, čo je potrebné k vedeniu duší, k dokona
losti evanjeliových rád.«76) P. Salvatori S. J. takto 
posudzuje Angeline Pravidlá: »Nemôžem si myslieť 
zariadenie, ktoré by mohlo predstihovať Angelou vy
pracovanú Regulu múdrosťou, miernosťou a skrom-

75) Regola di S. Angela, Úvod.
76) E. Girelli: Delia vitá di S. Angela Merici etc. 1871.
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nou ohľaduplnosťou na časové pomery, ako i shodou 
s evanjeliom. Vedela dať svojim dcéram vo svete 
a rodinách duchovné vzdelanie a vložiť im do rúk 
pomocné prostriedky k duchovnému životu, aké majú 
až dosiaľ len rehoľnice v kláštoroch s klauzúrou.77)

Nie menej vhodne posúdil Regulu sv. Angely H. 
de Leymont: »Keď čítame po prvé pôvodnú Regulu 
uršulínok, sme v pokušení pokladať ju za staršiu ako 
je. Okrem Reguly sv. Augustína, ktorý prijal Inšti
tút až neskoršie, keď prešiel v rehoľu a ktorej široko 
vedené hranice podivuhodne sa shodovaly s doteraj
šími štatútmi, zvlášť rehoľné pravidlá z XII. storočia 
ukazujú veľkú príbuznosť s Konštitúciami sv. An
gely. Predsa však pozorným štúdiom môžeme sa ľah
ko presvedčiť, že svätica mala na mysli svoju dobu, 
lebo dobre poznala jej slabosti i prednosti. Keď svoje 
panny zvláštnym spôsobom podriaďuje diecéznemu 
biskupovi a napomína sestry na presné plnenie far- 
níckych povinností, aby tak žiarily dobrým príkla
dom všetkým farníkom; keď poukazuje na autoritu 
rodičov a zastáva práva rodiny; keď ich s apoštolom 
napomína, aby poslúchaly zákony a nariadenia svet
skej vrchnosti, slovom, aby maly úctu pred každou 
riadnou autoritou; keď chce, aby sestry predovše
tkým ukazovaly horlivosť v zachovávaní prikázaní 
Božích a cirkevných — sú to potom všetko veľmi 
jednoduché predpisy a zdá sa byť zbytočným, pri
pomínať niečo takého kresťankám. Ale práve tieto 
predpisy boly vtedy viac ako potrebné, ukazujú 
zvláštne porozumenie zla, ktorým Cirkev trpela. Ob
jasniť dušiam z povolania zaviazaným k dokonalosti, 
že dokonalosť predovšetkým záleží v plnení povin
ností; postaviť pojem povinnosti proti privilégiám, 
ktoré maly, bohužiaľ, jedinú platnosť vo zvrhlých 
kláštoroch tej doby; obnoviť práva kresťanskej ro-

77) Vitá delia šanta Madre Angela Merici 1807.
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diny; pripomenúť napokon všetkým kláštorom a ro
dinám úctu a podriadenosť, ktorou sú povinné kato
líckej hierarchii — jedným slovom obnoviť základy 
kresťanského života a vybudovať rehoľný život v pra
vý kresťanský život, za časov Angeliných znamenalo 
vystupovať dôvtipne a odhodlane, napadnúť nepria
teľa v jeho najistejšej zálohe a vykresliť rehoľným 
osobám všetkých časov najsolídnejší vychovávací 
program. <<78)

Keď boly pravidlá aprobované, svolala Angela 
prvú rehoľnú kapitulu. Až doteraz nemaly schôdzky 
sestier tohto úctyhodného charakteru, boly to viac 
duchovné konferencie, ktoré podporovaly vzájomné 
poučenie, ale neslúžily vybavovaniu dôležitých rehoľ
ných vecí. Význam prvej kapituly bol sám v sebe veľ
ký, ale zväčšuje sa špeciálnym účelom, lebo sa malo na 
nej zvoliť prvé zákonité predstavenstvo Spoločnosti.

Samo nebo vydalo svedectvo o veľkej dôležitosti 
tohto aktu, lebo v predvečer pamätného dňa zjavila 
sa opäť slávna mučenica Uršuľa poníženej zaklada
teľke. Sv. Uršuľa, ktorá i doteraz mala veľkú účasť 
na diele, nezameškala opäť sa ukázať v najdôleži
tejšej hodine, v hodine, keď Regula, doteraz iba na 
papieri, mala po prvý raz dostať silu zákona. Po 
trojhodinovej modlitbe bola Angela zasa v extáze, 
čo bolo tým častejšie, čím viac sa blížila hodina jej 
smrti. Tu sa k nej sklonila nebeská ochrankyňa plná 
lásky a dodávala jej odvahy slovami, ktoré posilnily 
jej dušu a rozmnožily dôveru vo výsledok jej pod
niku. Uršuľa jej oznámila, že Spoločnosť je Bohu 
zvlášť milá pre pomoc, ktorou prispeje Cirkvi svojím 
apoštolským pôsobením, a že pretrvá storočia na 
vzdor všetkým zmenám času, premôže všetky von
kajšie nápady, všetky vnútorné nebezpečnstvá a po
trvá až do konca sveta. Toto vzácne prisľúbenie je

78) Leymont: Mme de Sainte — Beuve et les Ursulines 
de Paris 1889.
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prednosť, s akou sa môže chváliť iba málo rehôľ. De
jiny určulínok nepodávajú ešte nič, čo by dovoľova
lo pochybovať o tomto proroctve, a môžeme teda 
veriť, že sa splní až do konca.

Kapitula bola 18, marca 1537. Zachovala sa ešte 
jedna listina, pojednávajúca o nej. Vidíme z nej, že 
spolu so zakladateľkou bolo tam 59 sestier, 17 bolo 
neprítomných — z toho vyplýva, že Spoločnosť mala 
vtedy 76 členiek. Zasadanie bolo otvorené vzývaním 
Ducha Svätého. Angela predsedala shromaždeniu a 
bezpochyby ho otvorila rečou o jeho cieli. Slová svä
tice sa nám nezachovaly, ale dobre spoznáme jej 
mienku o chovaní sa uršulínky pri voľbách, keď čí
tame XXI. kapitolu jej Pravidiel. Svätá Matka tu 
hovorí: »Všetky, ktoré prichádzajú k  voľbe, majú ve
dieť, že nesmú ani priamo, ani nepriamo, ani samy, 
ani inými pracovať pre voľbu alebo vylúčenie tej 
alebo onej. Keď už odporúčaly vec Bohu, majú ne
chať viať Ducha Svätého tam, kde chce, a zvoliť tú, 
ktorá bude prostredníctvom Jeho milosti schopnejšia 
podporovať väčšiu česť Božiu a blaho Spoločnosti. 
Tým však nehovorí, že keď sa nás pýtajú o radu, ne
smieme povedať, čo opravdu vieme, ale že sa máme 
chrániť, aby nás nezaviedla náruživosť a nevyvyšo
vala veľmi zásluhy jednej a nesnižóvala druhú.«

Keď boly volebné listy posberané, vysvitlo, že vše
tky hlasy sa sjednotily na osobu Angelinu. Listina 
o tom pojednávajúca hovorí doslovne: »a voti una
nimi fu eletta Maestra Superiora e Madre in perpe
tuo, e vita sua natural durante Sour Angela Merici.« 
Táto voľba spôsobila všeobecný jasot, len Angela 
bola smutná. E. Girelli hovorí: »Pri tomto oznámení 
bola ponížená svätica ľakom skoro ohromená. Sta
vala Shromaždeným pred oči dôvody, ktoré považo
vala za vhodé, aby ju oslobodily od tak čestného 
úradu. Hovorila, že pokročilý vek jej nedovoľuje 
učiniť pre dobro Spoločnosti, čo by mohly konať na

154



tomto mieste iné mladšie a čulejšie sestry. Hovorila 
o svojej nevedomosti, nedostatočnosti a hriešnosti 
s  tak vrúcnym a úprimným presvdečením, ako len 
svätí vedia hovoriť. Prosila svoje dcéry a sestry, aby 
jej dožičily použiť posledných rokov života k spáse 
vlastnej duše. Keďže jej zostáva už len veľmi málo 
času, živšie cíti potrebu činiť pokánie a celkom sa 
oddať modlitbe. Sľúbila, že sa chce vo dne v noci 
modliť za dobrý prospech Spoločnosti, a že sa zo 
srdca podriadi každej sestre, ktorá bude miesto nej 
zvolená za predstavenú.

Ale na tieto prosby sestry nedbalý a stály na 
tom, že ju chcú mať za matku, tak, že biskup, opie
rajúc sa o zákonitosť a jednotnosť voľby, vymenoval 
Angelu za predstavenú a matku celej Spoločnosti, 
a aproboval jej voľbu, odovzdajúc jej úrad pod po
slušnosťou, čo sa zdalo jej láske síce ľahkým, poní
ženosti však nesmieme ťažkým.

Angela sklonila teraz hlavu pred jasne vyslove
nou vôľou Božou, no predsa nemohla celkom odo
vzdane zniesť svoju porážku. So slzami prosila, aby 
jej aspoň nikdy nedávali titul zakladateľky a aby 
vynechali v úradných aktoch jej vymenovania slovo 
»zakladateľka«, ktoré spojovali s jej menom. Vzťa
hujúc všetku česť na Boha, vyhlásila Ho za jedi
ného pôvodcu tohto malého stáda, ktoré sa má usi
lovať bez výhrady Mu náležať cvičeniami poníženého 
apoštolátu. V tomto bode jej poníženosť zvíťazila. 
Teraz pristúpily k voľbe ostatných predstavených. 
Za vikárku bola zvolená grófka Lukrécia Lodron. 
Bola pravou rukou Angelinou a po smrti svätice ju 
nasledovala v úrade generálnej predstavenej. Okrem 
nej dostala Angela za asistentky grófky Ginevru 
Luzzago, Máriu Avogadro a šľachtičnú Orsolu Ga- 
vardo. Keď všetky spoločne vrúcne poďakovaly Bo
hu za šťastný výsledok kapituly, objala Angela hlbo
ko pohnutá každú svoju dcéru. »Bozk matkin šiel
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celým shromaždením, ale tam sa nezastavil. Prešiel 
potomstvu Angelinmu s pokolenia na pokolenie. Je  
sväzkom, spojujúcim toľké panny, ktoré po štyri 
storočia zo všetkých národov družia sa pod jednu 
zástavu, milujú sa navzájom, hoci sa i tu na zemi 
nebudú poznať, ale až v nebi.«79)

Ako vážne to Angela myslela, odmietajúc titul 
zakladateľky, ukázalo jej celé ďalšie chovanie. Podľa 
svedectva Cozzanovho uisťovala pri každej príleži
tosti, že nenachádza nič svojho v tomto diele, že ono 
pochádza celkom od Ježiša Krista a Blahoslavenej 
Panny Márie. Nikdy nenazývala Spoločnosť svojou, 
ale Ježiša Krista, chovala sa ako služobnica a nie 
ako zakladateľka a pani. A Cozzano, dosvedčujúc to, 
nezabúda vyhlásiť, že každý, kto sledoval založenie 
Inštitútu, jasne poznal, že sama Angela, dotknutá 
vyššou silou a osvietená nebeským svetlom, prijala 
od Boha plán tejto šľachetnej Spoločnosti, aby ju 
neskoršie na Boží rozkaz založila. Tú istú mienku 
vyslovujú všetci spisovatelia tej doby. Tak hovorí 
medzi inými kňaz Bernard Faino: »Angelino zalo
ženie je dielo na svoju dobu celkom jedinečné a no
vé, lebo naň prv nikto nemyslel.« A bolo tomu tak. 
Najponíženejšej svätici medzi ženami vyhradil Boh 
toto veľké poslanie, a ona Mu verne pripisovala vše
tku česť a pre seba nechala iba ničotu a nízkosť.

X. KAPITOLA.

Angela ako predstavená.
Duch, v ktorom spravuje Spoločnosť. — Jej život v tejto 
hodnosti. — Voľba duchovných vodcov. — Angelin pomer 
k dcéram. — Prijímanie nových členiek. — Žiada v Ríme 

potvrdenie svojej Reguly.

Slávnostným volebným aktom bola služobnici 
Božej uložená na jej ostatné dni života veľká hod-

79) Hubert: Svätá Angela Merici.
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nosť, ale i ťažké bremeno. Už dlho viedla panny 
k dokonalému životu, no, čo bolo doteraz dielom 
osobnej horlivosti, stalo sa teraz prísnou povinno
sťou, životnou úlohou samým Bohom jej prikázaného 
povolania. Svojou vysokou nadprirodzenou múdro
sťou spoznala dôležitosť tohto úradu, ako i ťarchu 
záväzku z neho vyplývajúceho. Tomu však zodpo
vedala jej obetavosť a sila jej horlivosti. Len krátky 
čas mala stáť na čele tejto novej panenskej družiny, 
preto ani nemohla podniknúť navonok veľké diela, 
zachovalo sa nám aj pomerne málo zpráv o jednotli
vých udalostiach tejto epochy. No predsa môžeme 
celkom presne vylíčiť spôsob, akým Angela Spoloč
nosť riadila, a to väčšinou slovami jej samej. Ďaku
jeme to vzácnemu spisu, ktorý svätá Matka vo forme 
testamentu zanechala predstaveným rehole.

Prvý diel, nazvaný »Ricordi«, obsahuje napome
nutia a rady pre nižšie predstavené, v druhom diele 
»Testamento spirituale«, obracia sa svätá zakladateľ
ka na tie, ktorým je sverené vyššie vedenie Spoloč
nosti. V týchto neporovnateľných radách, predstih
nutých len láskou, ktorá ich diktovala, líci Angela 
svoj vlastný spôsob spravovania, črtá obraz, podľa 
ktorého sa majú riadiť všetky predstavené Spoloč
nosti, keď chcú zastávať svoj úrad v duchu a podľa 
príkladu svätej Matky.

Ze duch, v ktorom Angela Spoločnosť spravovala, 
bol vyššieho pôvodu, vyslovuje Angela slovami: 
»Keď poslúchate moje nariadenia, poslúchate Ježiša 
Krista, ktorý svojou milosrdnou dobrotou, hoci cel
kom nehodnú, vyvolil ma, aby som za živa i po smrti 
bola matkou tejto Spoločnosti. A keď ma vyvolil, dal 
mi i milosť riadiť Spoločnosť podľa Jeho vôle.«80) 
A v úvode svojho Testamentu hovorí: »Keďže sa 
Bohu v jeho nekonečnej dobrote zaľúbilo použiť mňa,

8°) Ricordo III.
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najneschopnejšiu a najneužitočnejšiu služobnicu za 
nástroj k tak veľkému a vznešenému dielu, udelil mi 
vo svojej obvyklej dobrote milosť a schopnosti, spra
vovať Spoločnosť podlá Jeho vôle a starať sa o jej 
potreby, zvlášť v tom, čo sa vzťahuje na vedenie a 
udržovanie našich sestier vo vyššom živote, ku kto
rému boly vyvolené.«

Angela bola celkom preniknutá vznešenosťou úra
du, ktorý zastávala. Ďaleko bolo od nej vyvyšovať 
sa preto, toto poznanie jej slúžilo len k väčšiemu 
uponižovaniu. Preto hovorí dcéram v tomto smysle: 
»Žičila by som si, aby ste otvorily tnocha oči svojej 
duše a uvažovaly o veľkej milosti Božej, ktorú vám 
preukázal, keď ráčil sveriť vašim rukám svoje vlast
né nevesty a odovzdal ich vášmu vedeniu. Ó ako veľ
mi Mu musíte za to ďakovať a prosiť Ho zároveň,, 
aby, keď už vám ráčil sveriť správu tak šľachetnej 
rodiny, dal vám milostive silu a úsudok, aby ste ko
naly to, čo je v Jeho očiach príjemné a vynaložily 
všetko úsilie a silu na dokonalé plnenie vašich povin
ností^81) A opäť »Ó ako máte prosiť Boha, aby vás 
osvietil, riadil a vnukol vám, čo máte činiť z lásky 
k Nemu v tejto službe, ktorej sa nemôže prirovnať 
nijaká iná, veď ste strážkyňami neviest Najvyššie
ho. <<82) Aby však v takej dôstojnosti nestaly sa ma- 
lomyseľnými, ani nespýšnely, pokračuje Angela: 
»Moje, v Krvi Kristovej vrele milované dcéry a 
sestry! Usilujte sa s pomocou Božou vštepiť si smý
šľanie a ponížené cítenie, ktoré spôsobuje, že sa po
kladáte za nehodné byť predstavenými. Pokladajte 
sa skôr za služobnice a pomocnice svojich dcér, uváž
te, že vy viac potrebujete im slúžiť, ako ony od vás 
obsluhované byť, a že Boh by mohol ľahko inými 
a lepšími prostriedkami starať sa o n e . . .  Učte sa 
od Pána, ktorý tu na zemi bol poddaný ako sluha

81) Testament, Úvod.
82) Ricordi, Úvod.
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svojmu nebeskému Otcovi až do smrti. Preto sám 
povedal: »Neprišiel som, aby som bol obsluhovaný, 
ale aby som slúžil.« A svätý Gregor, hoci bol pápe
žom, menoval sa sluhom služobníkov Kristových. Za
stávajúc úrad predstaveného a pápeža pokladal sa 
vo svojom srdci za menšieho od ostatných a za sluhu 
sluhov. Božích, pamätlivý súc slov svätého Evanje
lia: »Kto je medzi vami najväčší, buď ako najmen
ším Preto, i keď ste predstavené, uznávajte a pokla
dajte sa za menšie ako vaše podriadené.<<93)

Toto poznanie vysokej a dôležitej úlohy predstave
ných a zasa ponížené oceňovanie vlastnej osoby tvo
rily podklad, z ktorého Angela odvodzovala ostatné 
poučky pre správu Spoločnosti. Medzi nimi sú dve 
v popredí: Predstavené majú svoje dcéry vysoko 
ctiť a za druhé majú ich matersky milovať. Počujme 
opäť sväticu samu: »Prosím vás, aby ste si svoje dcé
ry vysoko vážily .. .«84) »Uvážte, ako veľmi vysoko 
si musíte vážiť svoje dcéry, lebo sú nevesty Najvyš
šieho. Čím viac si ich vážite, tým viac ich budete 
milovať, a čím viac ich milujete, tým viac sa bu
dete o ne starať.<<85) »Starajte sa o svoje duchovné 
dcéry práve tak, áno, ešte vo vyššom stupni, ako 
keby boly vašimi vlastnými deťmi.«86) »Snažne vás 
prosím, aby ste si zapísaly a hlboko do duše a srdca 
vtlačily všetky svoje dcéry, každú zvlášť, a to nie
len ich mená, ale aj pôvod, povahu, stav a všetko, čo 
sa týka každej zvlášť. Nebude vám to ťažké, ak ich 
obkľúčite živou láskou. Lebo vidíme, že prirodzené 
matky, keby maly i tisíc dietok, uzavrely by ich 
všetky do svojho srdca a každé z nich malo by v ňom 
zvláštne svoje miesto. Zdá sa, že čím viac rastie ich 
počet, tým viac sa vzmáha aj láska matiek a ich

83) Ricordo, I.
84) Testament II.
85) Ricordi, Úvod.
86) Testament, Úvod.
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starostlivosť. Pravá láska takto robí. Tým viac môžu 
a  majú takto činiť matky duchovné, lebo duchovná 
láska je neporovnateľne mocnejšia, ako láska priro
dzená. Teda, moje milé matky, ak milujete dcéry 
svoje vrelou a oddanou láskou, nie je možné, aby ste 
všetky zvlášť nemaly zapísané vo svojej pamäti a vo 
svojom srdci.«87) Táto materská láska má sa v Spo
ločnosti prejavovať predovšetkým v láskavom vede
ní. Preto Angela pokračuje: »Prosím vás, usilujte sa 
získať si svoje dcéry láskou a viesť ich rukou než
nou, láskavou a nie panovačne a prísne, ale vo vše
tkom hľaďte k nim byť prívetivé. Počúvajte, čo ho
vorí Pán Ježiš: »Učte sa odo mňa, lebo som tichý 
a  pokorný srdcom.« A o Bohu čítame, že On spra
vuje všetko milo. Tak sa máte i vy usilovať, aby ste 
boly čo najvľúdnejšie. Nadovšetko chráňte sa chcieť 
dosiahnuť hocičoho násilím, lebo Boh dal každému 
slobodnú vôľu a nechce nikoho nútiť. On sa uspo
kojí tým, že presviedča, volá a radí, ako to robí ústa
mi sv. Jána: »Suadeo tibi emere coronam immarces
cibilem — Radím ti, kúp si korunu neporušiteľnú.« 
»Radím ti, hovorí, ale nenútim ťa.« Nechcem tým 
povedať, že by niekedy preto nebolo treba pokarha
nia, použiť prísnosti vo svojom čase a na svojom 
mieste, podľa dôležitosti prípadov a potreby osôb; ale 
pritom máme byť vedené len láskou a horlivosťou 
za duše.«88) V týchto niekoľkých vetách nachádzame 
vedúcu ideu, ktorá preniká Aňgelinou správou a 
vtláča jej pečať miernosti a lásky, ktorá charakteri
zuje správu Spoločnosti až do našej doby. V posled
ných slovách poukázala Angela aj na prameň, z kto
rého majú predstavené čerpať tohto ducha. Na inom 
mieste vyslovuje sa o tom celkom zreteľne, keď ho
vorí: »Najdrahšie matky a  sestry v Kristu, usilujte 
sa s Božou pomocou získať a zachovať si takého du-

67) Testament, III.
88) Testament III.
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cha a dobré smýšľanie, aby vás v riadení Spoločnosti 
viedla len láska k Bohu a horlivosť za spásu duší.«89) 
Láska k Bohu a  dušiam je pohonnou silou Inštitútu, 
"teda i jeho správy, lebo ňou má celok ostať v pohybe 
neustále smerujúcom k nebu.

Angela poučenia, ktoré dáva svojim nástupníčkam, 
čerpala z podivuhodných osvietení za dlhých modli
tieb v prebdelých nociach pred svätostánkom. Tieto 
poučenia už v jej vlastnom živote dostaly tvar a for
mu. Páter Salvatori píše o nej: »1 ako generálna 
predstavená nerozkazovala, keď ju k tomu Pravidlá 
nenútily, a aj vtedy to nebolo nikdy panovačné, ale 
skôr prosebné. Súc ďaleko od toho, dávať rozkaz z ná
lady, prosila skôr svoje poddané o radu a pritom 
chovala sa tak skromne a ponížene, ako by bola naj
menšou slúžkou, a nie matkou a prvou predstavenou 
Spoločnosti. Ako žiadala od budúcich predstavených 
rehole, aby si pre svoj úrad nedovoľovaly nejaké 
výnimky a maly odev i celý spôsob života ako ich 
dcéry a aby sa zúčastnily všetkých cvičení pobož
nosti a lásky k bližnému, áno, že majú byť pritom 
prvými, tak to i sama činila. I ako generálna pred
stavená ostala v chudobnom malom príbytku u sv. 
Afry. Barbara Fontana, jedna z dvanástich prvých 
spoločníc Angeliných, ktorá mala to veľké šťastie, 
že bývala v tomto príbytku so svojou duchovnou 
matkou, uisťovala po smrti svätice, že nikdy v ku
chyni nezapálily oheň. Angela nezmenila ani ako 
predstavená a pre svoj pokročilý vek nič na svojom 
prísnom spôsobe života. Jej pôsty a zdržovanie sa 
každého pokrmu ostaly vždy jednaké, a keď jedla 
niečo, tak to bola vyžobraná almužna. Nikdy nene
chávala zásoby vo svojom dome. V noci krátko od
počívala na drevenej stolici, opierajúc hlavu o stenu, 
alebo ju nechala klesnúť na prsia. Často spávala na

89) Testament I.
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zemi s kameňom pod hlavou. Nejaká doska alebo 
rohožka bola pre ňu podľa výpovede jej duchovnej 
dcéry veľkou pohodlnosťou. Jej oblek bol slušný, ale 
z hrubej vlny. Ctihodná Matka sa často zamestnáva
la najponíženejšími domácimi prácami, sama nosila 
vodu, prala opravovala šaty chudobných, ba stalo sa, 
že keď práve drhla alebo zametala, prišiel k nej slávny 
kazateľ alebo veľký teolog a majster božskej vedy, aby 
jej predložil ťažké a temné miesto z Tajného Zja
venia, zo Žalmov alebo Prorokov a vyprosil si vy
svetlenie. Spokojne odložila vtedy metlu a podala 
žiadané vysvetlenie zasa tak spokojne, ako by šlo 
o zametanie inej izby. Angelina reč, najmä jasnosť 
a dôkladnosť, akou vysvetľovala sväté Písmo, bola 
tak strhujúca, že učení návštevníci často celé hodiny 
počúvaly jej nebeské slová.90)

Okrem týchto vysokých hosťov prichádzali do prí
bytku generálnej predstavenej všetci chudobní a 
biedni ako k matke, a kým pre vznešených a boha
tých bolo vyznamenaním, keď ich domy Angela na
vštívila, do príbytkov chudobných, ba i do najbied
nejších chatrč ona sama často chodila, udeľujúc dob
rodenia a prinášajúc útechu. Z lásky ku Kristovi 
stala sa tak chudobnou, že žila z almužny, ale vždy 
našla prostriedky pomôcť iným. Konala všetky skut
ky telesného milosrdenstva, pokladala ich za stupne, 
po ktorých možno vystúpiť ku skutkom duchovného 
milosrdenstva. Tento šľachetný úmysel sa dozvedá
me z jej vlastných úst: »Pravý a bohumilý cieľ 
dávať almužnu je ten, aby sme to konaly vľúdne a 
milo, čím by sa druhí od zla odvrátili a priviedli 
k dobru, alebo k vlastnému prospechu. Takto v istom 
smysle privádzame a zaväzujeme obdarovaných, že 
robia to, čo chceme.«91)

90) Prísahou potvrdené výpovede v  aktách kanonizačného- 
procesu.

si) Testament IX.
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Často obstarala Angela chudobným rodinám prí
bytok, so zvláštnou láskou sa ujímala opustených 
vdov a starala sa o ich výživu, slovom svojou po
mocnou láskou stala sa matkou a útočišťom všetkých, 
ktorí boli v telesnej alebo v duševnej núdzi. Životo
pisci tvrdia, že v Brescii a v okolí nikto nepodnikol 
niečo dôležitého bez rady svätej Matky. To bolo 
zvlášť pri volbe stavu. Angela aj tu  ukazovala, ako 
jej bystré oko preniká do hĺbky duše i do ďalekej 
budúcnosti. S múdrym rozoznávaním radila jednému 
duchovný stav, inému manželský, tretiemu kláštor, 
štvrtého napomínala posvätiť vdovský stav. Všetci, 
ktorí ju poslúchali, dobre pochodili.

I pri tomto dokonalom oddaní sa všetkým možným 
požiadavkám lásky, ktoré sa denne najrozličnejším 
spôsobom obnovovaly, nezabúdala Angela nikdy na 
seba. Bohato nahrádzala v noci, čo musela vo dne 
utrhnúť v modlitbe. Apoštolát prevádzala stálou 
modlitbou, často ju bolo počuť volať: »Ach, keby 
som mohla vyliať svoju krv, aby som otvorila oči 
slepým hriešnikom!« S touto modlitbou spojovala 
skutky pokánia, ktoré Barbara Fontana označuje ako 
neuveriteľne veľké. To je Angelin život ako gene
rálnej predstavenej, tak nám ju líči vyznamenaná 
žiačka, ktorá vo dne v noci bola po jej boku a na
máhala sa ako mohla, aby vo všetkom nasledovala 
svoju svätú Matku. Len krátko prežila sväticu a tejto 
okolnosti ďakujeme za mnohé uvedené zprávy.

Ľahko môžeme pochopiť, aký dojem mal na kaž
dého tento svätý život, neúprosná prísnosť k sebe, 
spojená s najväčšou poníženosťou a najtrpezlivejšou, 
najnežnejšou láskou. Angela mala srdcia všetkých svo
jich dcér, uctily ju ako sväticu a milovaly ako matku. 
Hoci jej všetky duchovné deti šly v ústrety s neohrani
čenou dôverou, hoci mala veľké skúsenosti na cestách 
Božích, hoci jej dušu naplňovalo nebeské svetlo a pri
ťahovalo do jej blízkosti toľko osobností, vyznačujú-
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cich sa hodnosťou, vedomosťami a zbožnosťou, predsa 
ostávala ako predstavená ponížene pred hranicami 
svedomia svojich dcér a nikdy nevstúpila do tejto 
svätyne, ktorú Cirkev ako svätostánok vyhradzuje 
kňazom. To isté nebeské svetlo, ktoré jej dávalo vše
tkými obdivovanú nadľudskú múdrosť, dalo jej po
znať aj vznešenosť a dôležitosť kňazského vedenia 
duší. Boh jej odhalil plný smysel slov: »Kto vás po
čúva, mňa počúva.« Členky Inštitútu, pri jednodu
chom zariadení, ktoré im zakladateľka na začiatku 
dala, neboly odkázané na určitého spovedníka. Svätá 
matka iba napomínala svoje dcéry, aby zavše pre 
dobrý príklad prijímaly sväté sviatosti vo svojom 
farskom kostole. Jej materská starostlivosť o duchov
né potreby Spoločnosti sa však s tým neuspokojila. 
Chcela sestrám umožniť, aby sa mohly ľahko poradiť 
so skúsenými duchovnými, ktorí súc v bližšom vzťa
hu k Inštitútu, dobre by poznali jeho ducha. Preto 
vyvolila svätica z najučenejších a najzbožnejších 
kňazov mesta dvoch duchovných vodcov pre Spo
ločnosť. S ich menami sme sa už stretli, lebo viac 
ráz podporovali Angelu pri založení Spoločnosti. Sú 
to kanonici don Crysante a don Paolo. Títo mužovia 
Boží stali sa múdrymi >a horlivými vodcami mladej 
Spoločnosti. Ich vedenie malo pre vznikajúcu reho
ľu neoceniteľný úžitok. Boh opäť viditeľne žehnal 
poníženosť svojej služobnice. Bezpochyby vzala sta
rosť o tak dôležitú vec so sebou do neba. Spoločnosti 
nikdy nechýbali svätí a osvietení vodcovia. Dcéry 
Angeline si ich vždy vysoko ctily a vážily a ponížene 
sa podvoľovaly ich vedeniu.

I keď Angelina poníženosť nikdy neprestupovala 
do územia, ktoré nebolo podriadené jej vedeniu, 
predsa by sme sa veľmi klamali, keby sme mysleli, 
že vystupovala v riadení Spoločnosti, nakoľko jej 
prislúchalo, váhavo alebo nerozhodne. Poníženosť svä
tých spojuje sa s odvahou, rozhodnosťou, často so
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zriedkavou energiou. To vidíme i u Angely. Bola 
veľmi skromná a zdržanlivá, kde prestával okruh 
jej pôsobenia, no vystupovala rozhodne a určite, keď 
išlo o povinnosti jej úradu. K týmto povinnostiam 
rátala prirodzene úlohu tešiť zarmútené a smutné 
dcéry, skleslé a nesmelé povzbudzovať, slabé a ne
dokonalé posilňovať, povznášať a všetky vždy viac 
a viac uvádzať slovom a príkladom do ducha Spo
ločnosti, zobraziť v nich Krista. Ako sv. apoštol Pa
vol, mohla táto svätá Matka povedať: »Deti moje, 
s ktorými zase pracujem k pôrodu, kým Kristus ne- 
vyobrazí sa vo vás.«92)

Trpela vo svojich skutkoch pokánia, v nočnom bde
ní a v pôstoch, trpela vo všetkých prácach a náma
hách, ktoré denne brala na seba, túžiac dosiahnuť 
veľkého cieľa, aby Kristus bol vyobrazený v srdci 
každej dcéry. Trpela, modlila sa a  obetovala sa 
s opravdivou materskou láskou, preto nečakala až 
dcéry k nej prídu, ale sama ich vyhľadávala, najmä 
vo sviatky, aby, ako to odporúča predstaveným vo 
svojich Spomienkach, »aspoň chvíľku so svojimi mi
lými sestrami sa zabávaly, videly, ako sa im vedie, 
tešily ich, dodávaly im odvahu vytrvalosti v začatom 
spôsobe života, aby v nich vzbudzovaly žiadosť po 
nebeských radostiach a dobrách a naplňovaly ich 
túžbou po radostných a vždy nových sviatkoch ne
bies, po blažených a večných triumfoch, aby sa úplne 
vzdaly lásky k tejto biednej a podvodnej zemi, kde 
niet mieru, ani uspokojenia, len tvrdé námahy a 
prázdne sny.«93)

Každú nedeľu shromaždila Angela svoje duchovné 
dcéry v oratóriu. Tu s nimi hovorila o prácach po
volania, s ktorými sa ich horlivosť stretávala. Šla do 
jednotlivostí a ukazovala im, ako majú plniť svoje 
povinnosti podľa príkladu Kristovho a v duchu Inšti-

92) Galat. 4, 19.
93) Ricordo, V.
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tútu. Aby vyhla všetkým zmätkom a umožnila pra
videlnú, úžitok prinášajúcu činnosť, určila každej 
jednej presne podiel na skutkoch horlivosti a lásky, 
ktoré Spoločnosť vykonávala. Vyučovanie ženskej 
mládeže bolo na prvom mieste. To ležalo Angele naj
viac na srdci, tomu platilo jej myslenie a úsilie, a 
keď pojala do okruhu činnosti svojich dcér i návšte
vu chudobných a chorých, nemocníc a väzení, bolo 
to len preto, aby tým skôr a v širšom meradle do
siahly svojho prvého cieľa. Ona sama, i ako gene
rálna predstavená, vyučovala deti, najmä malé, chu
dobné, hrubé a zanedbané a venovala sa im s 'nevy
čerpateľnou trpezlivosťou a obetavosťou.

Angelinej materskej láske neušly ani časné potre
by dcér. Na prvý pohľad by sa zdalo, že Spoločnosť 
je zbavená tejto starosti, lebo zakladateľka nezavie
dla spoločný život, nepredpísala svojim dcéram sľub 
chudoby a pri vstupe nežiadala od nich veno. Angela 
nevážila však váhou spravodlivosti, ale váhou lásky. 
Jej miera bola prekypujúca. Preto starosť o časné 
potreby Spoločnosti zaujíma v jej materskom srdci 
vynikajúce miesto. Chápe túto vec s jej vlastnou 
nežnosťou. Láska, a to láska, aká žije v materskom 
srdci, má byť jedinou správkyňou majetkov Spoločno
sti. V tomto smysle adresuje na predstavené tieto 
slová: »Vedzte, že ak by nebolo užitočné a cieľupri- 
merané, aby Spoločnosť mala nejaké majetky, nebol 
by sa Boh o ňu postaral aj v tomto. Upozorňujem 
vás však, aby ste boly múdre, dobré a pravé matky, 
aby ste vydávaly sverené vám peniaze len pre dobro 
a rozvoj Spoločnosti, ako vám to bude diktovať mú
drosť a materinská láska. Ohľadom tohto nechcem, 
aby ste vyhľadávaly rady mimo Spoločnosti; o tom 
rozhodujte len medzi sebou, tak ako vám to vnukne 
láska a Duch Svätý, obracajúc všetko k dobru a du
chovnému prospechu nášho Inštitútu. <<94) Miestnym

94) Testament, IX.
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predstaveným, ktoré sú v bezprostrednom styku 
s jednotlivými členkami a poznajú lepšie ich potre
by, zanecháva toto napomenutie: »Starajte sa bedli
vo, aby ste poznaly duševné a telesné potreby vašich 
dcér, zaopatrite ich vy samy ako najlepšie môžete 
podlá vašich prostriedkov, aby ste pripravily vyšším 
predstaveným menej ťažkostí. Ak samy nie ste vsta
ve im pomôcť, obráťte sa na hlavnú predstavenú. 
Objasnite jej hneď a bez okolkov potreby svojich 
ovečiek. Keď vidíte, že im pomôcť váha, doliehajte 
na ňu prosbami a v tom prípade vám dovolím, aby 
ste boly až dotieravé, lebo keby vinou vašej nedba
losti niektorá zahynula, Pán Boh by v deň posled
ného súdu požadoval od vás prísne zúčtovanie 
o tom.«95)

Svätá zakladateľka pripojuje k týmto napomenu
tiam drahocenný odkaz: »Verte pevne, že Boh nikdy 
nezabudne starať sa o vaše duchovné a telesné po
treby, ak len vy so svojej strany vykonáte všetko, 
čo môžete. Keď je to On, ktorý túto Spoločnosť za
ložil, nikdy ju neopustí podľa slov Písma: »Nunquam 
vidi justum derelictum, nec semen ejuc quaerens pa
nem — Nikdy som nevidel spravodlivého opustené
ho, ani jeho potomkov žobrať si chlieb.«96) A ďalej: 
»Sestry majú pevne veriť, že Boh ich v núdzi nikdy 
neopustí, ale bude sa podivuhodne starať o všetky 
ich potreby. Mnohé vznešené osobnosti, ba i krá
ľovné, majúce moc a bohatstvo, nemôžu predsa nájsť 
uľahčenie v krajných potrebách. Oproti tomu vy, 
chudobné moje dcéry, nájdete útechu a silu.96*)!

Angelina materská láska žiarila najjasnejším sve
tlom u lôžka chorých a umierajúcich dcér. Tu zdvoj
násobila svoju starostlivosť, ako o telo, tak i o dušu. 
Všetkým predstaveným čo najdôraznejšie pripomína

95) Ricordo, IV.
96) Ricordo, IV.
96*) Ricordo, V.
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túto povinnosť lásky. Nariaďuje im, postarať sa, aby 
u lôžka ťažko chorých boly neustále dve najschop
nejšie sestry, pomáhajúc a tešiac.97) Sama trávila 
celé dni a noci u chorých a nedala si zabrániť pre
ukazovať im najnižšie služby. Robila to s takou sta
rostlivou obetavosťou, že všetky, ktoré ju pozoro
valy, doznávaly, že jej láska sa môže srovnať len 
s láskou najlepšej matky u lôžka svojho jediného, 
chorého dieťaťa. Veľkému srdcu tejto nežnej Matky 
nestačilo starať sa len tu  na zemi o choré a umie
rajúce dcéry, vzala so sebou do neba sväté práva 
a povinnosti matky, a uisťuje o tom pred smrťou 
svoje dcéry slovami: »Vo veľkej potrebe sa pozná 
pravé priateľstvo, verte preto pevne a držte to za 
isté, že v hodine smrti zvláštnym spôsobom spozná
te, akou som vám pravou a vernou priateľkou, a aj 
môj i váš Ježiš udelí vám v tej hodine najväčšie a 
neoceniteľné milosti.«98) V kláštore v Miasino videla, 
jedna zbožná dcéra svätej Angely toto prisľúbenie 
podivuhodne splnené. Ako ošetrovateľka chorých vi
dela svätú zakladateľku, ako navštívila chorých a te
šila choré sestry.99)

97) Regola di S. Angela Cap. XVIII.
98) Ricordi, IX.
99) Bola to Mater Mária Ignácia od Najsvätejšej Trojice, 

rodená Angela Fernandez. I jej, ako svätej Angele, už od. 
najútlejšej mladosti šiel Boh v ústrety so zvláštnymi mi
losťami a prejavmi priazne. Ako osemročná složila sľuby 
čistoty, chudoby a poslušnosti. Sv. Duch zjavil tomuto die
ťaťu tajomstvá evanjeliovej dokonalosti. Mimoriadne sa 
umŕtvovala, neustále zapierala svoju vôľu a šľapala samo
lásku nohami, kde sa len ukázala. Najlepšie nám to doka
zujú uponíženia, ktoré dobrovoľne brala na seba. Neďaleko 
jej domu bývala nešťastná žena, vzbudzujúca odpor svojou 
biedou, ale ešte viac chorobou, ktorá ju zastihla. Jej ťažká; 
povaha stala sa bolesťami a opustenosťou skoro neznesiteľ
nou. Slečna Angela Fernandez stala sa oporou tejto úbohej, 
opustenej ženy, preukazovala jej najnižšie služby a mlčky 
znášala jej hrubosti, áno i nádavky. Jedného dňa musela, 
kúpiť na rozkaz svojho spovedníka otep raždia a zaniesť jej';
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Ako generálna predstavená rozhodovala Angela 
i o prijatí nových rehoľných členiek. Riadila sa v tom, 
ako vo všetkom, príkladom Ježiša Krista, u ktorého 
neplatil ohľad na osobu. Preto nie zriedka prijímala 
Angela do Spoločnosti paniu a slúžku, šľachtickú dá
mu a jej komornú. Tu zmizol každý rozdiel stavu, 
všetky boly sestrami, a ako také sa milovaly, pomá
haly a slúžily si, závodily v službe chudobným, ne
vedomým a najmä deťom. Angela nežiadala veno, 
aby nezatarasila chudobným cestu do Spoločnosti. 
Jediné veno, ktoré požadovala, bola rýdza čnosť a 
odporúčajúcim listom, ktorý každá musela predložiť, 
bolo vyskúšané povolanie. Svätá Matka neprijala ni
jakú bez toho, že by sa nepresvedčila, že túto dušu 
zasiahol pohľad Božského Kráľa a vyvolil ju za svoju 
nevestu, a že má toľko veľkodušnosti a obetavosti, 
aby vyhovela tejto voľbe milosti. Keď sa múdra

do príbytku, vo veľkom úbore, najživšími ulicami milánsky
mi, v čase, keď sa tam najviac prechádzali. Mohli by sme 
uviesť mnoho podobných príkladov. Dávajú nám tušiť, akého 
stupňa dokonalosti dosiahla táto duša pred vstupom do re
hole. V Spoločnosti viedol ju Snúbenec kráľovskou cestou 
kríža. Všetko jej bolo skúškou, všetkým trpela, taký odpor 
cítila jej príroda proti zamestnaniu, poslušnosťou jej uklada
nému. Ale jej hrdinská odvaha vždy zvíťazila. Premôcť sa, 
zaprieť sa, pošliapať každý odpor prírody — to bolo denné 
dielo tejto silnej duše. Ako ošetrovateľka chorých cítila ke
dysi ošklivosť pri čistení pľuváka chorej na pľúca — tu si 
ho priložila k ústam a vypila jeho oibsah. Nikto nebude po
chybovať, že nebo odmeňovalo tieto sebazaprenia mimoriad
nymi milosťami. Svätá Angela mala pre ňu iste zvláštny po
hľad lásky, keď navštevovala izbu chorých. Hrozné telesné 
bolesti, strašné pokušenia, úplná opustenosť od Boha spojo
valy sa v jej poslednej chorobe, aby jej dušu, ako často 
prosila, už tu na zemi celkom očistily a bez očistca uviedly 
do náručia Spasiteľa. Zomrela 4. júna 1841 v 41. roku života. 
Hneď po smrti sa zjavila jednému niekdajšiemu spovední
kovi, ktorý bol práve v  Anglicku, a oznámila mu svoje 
oslobodenie. Zomrela 300 rokov po svätej zakladateľke re
hole a ukazuje, že Angeline dcéry vždy kráčajú v stopách , 
svojej Matky.
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predstavená o tom presvedčila, otvorila svoje ma
terské náručie, aby pritisla na srdce novú dcéru, či 
sa už narodila v chatrči, alebo uzrela svetlo sveta 
v paláci. Pri každej postulantke cenila si Angela 
predovšetkým velké, obetavé srdce a opravdivé po
hŕdanie svetom.

Keď videla úzkoprsosť a malicherné smýšlanie, 
ktoré sa takmer jedná s Bohom, pochybovala, či taká 
v Spoločnosti vytrvá. Preto hovorila predstaveným: 
»Keď vidíte, že ašpirantka pomaly zrieka sa módy 
a podobnej svetskej márnosti, na čom ani najmenej 
nezáleží, môžete mať málo nádeje, že sa vžije do náš
ho spôsobu života a bude vytrvalá v zachovávaní Re
guly, lebo keď nechce robiť to, čo je menšie, tým 
ťažšie urobí to, čo je väčšie.«100) Ale s múdrou diskrét
nosťou pripojuje: »Ale i tu treba, aby ste boly mú
dre, lebo môže sa stať, že niektorá celým svojím srd
com lipne na nejakej malichernosti, a keď sa jej to 
podarí premôcť, ľahšie bude môcť zvíťaziť nad ostat
nými.»101)

Za tohto múdreho a mierneho vedenia zosilňovala 
a rozmnožovala sa Spoločnosť so dňa na deň. Čosko
ro mala vyše sto členiek. Angela sa mohla tešiť, že 
niektoré z jej dcér vynikaly veľkou zbožnosťou a 
zriedkavou čnosťou. Už menovaná sestra Lukrécia 
Lodron závodila svätosťou života so svojou duchov
nou matkou, ako aj Ginerva Luzzago, Katarína Meja 
a mnohé iné. Čnostná dáma Alžbeta de Prato ne
ostala pri darovaní svojho domu, ale priniesla seba 
samú v Spoločnosti za obeť Pánovi. Všetky prevyšo
vala čnosťou a najmä horlivosťou za rozšírenie Inšti
tútu Girolama Buschi, ktorú P. Zanchi, augustinián, 
zaraďuje vo svojom diele »Brescia beata« do počtu 
blahoslavených. Opisuje túto veľkú uršulínku ako 
ženu zriedkavej jemnosti, veľkej zbožnosti a ohnivej

íoo) Testament, VI.
íoi) Testament, VI.
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horlivosti za duše. Svojím presvedčujúcim slovom 
a príkladom svätého života vytrhla mnoho hriešni
kov zo skazy a priviedla ich zpät k Bohu. Ešte väčší 
bol počet tých, ktorých niele nobrátila, ale strhla so 
sebou na cestu evanjeliovej dokonalosti. Táto verná 
spolupracovníčka Angelina nasledovala skoro svoju 
veľkú Matku a učiteľku do neba, aby sa s ňou de
lila o večnú odmenu. Zomrela 1545 prvá v Spoloč
nosti po svätej zakladateľke. Brescia na ňu spomína 
ako na sväticu.

Angela vďačne vzhliadla k Bohu a ďakovala mu za 
rýchly rozvoj Inštitútu a požehnané práce svojich 
dcér, jej pohľad sa potom obrátil k večnému mestu, 
tľcta k svätej Stolici, detinná oddanosť k nástupcovi 
sv. Petra roznietily v jej duši živé želanie, predsta
viť novú Spoločnosť zástupcovi Ježiša Krista a s jeho 
požehnaním obsiahnuť i potvrdenie Inštitútu a Pra
vidiel. Vyzbrojená touto najvyššou aprobáciou, mohla 
Spoločnosť rozšíriť apoštolské dielo ako ďaleko siaha 
Cirkev Kristova. Touto aprobáciou má sa celý obvod 
zemský otvoriť ako pracovné pole tejto družine pa
nien. Angela radila sa o tom so svojím sekretárom 
G. Cozzanom a poverila ho, aby jej vytvoril úradnú 
prosebnú listinu o tejto veci. O tomto dokumente 
Cozzano svedčí: »Listina je písaná síce mojou rukou, 
ale obsah diktoval Duch Svätý, prostredníctvom svä
tej zakladateľky.« Dokument má dátum rok 1537. 
Angela sa nemala dožiť odpovede. Rím je známy po
malosťou svojho postupu. Keď ide o vec tak veľmi 
dôležitú, vysvetľujú sa odklady tým ľahšie. Po smrti 
svätej Matky pokračovala Lukrécia Lodron, ako dru
há generálna predstavená, so všetkou energiou vo 
vyjednávaní. Biskup a magistrát mesta predniesli 
tiež svoje prosby pápežovi Pavlovi III. a sama svätá 
zakladateľka zaiste čo najvytrvalejšie odporúčala vec 
modlitbou u trónu Božieho. Vyjednávanie bolo roku 
1544 šťastne ukončené.
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XI. KAPITOLA.

Vnútorný život.
Duch viery. — Láska k Cirkvi. — Dôvera a túžba po nebi.

— Život lásky a obete. — Poníženosť. — Mier duše.

Životopis Angelin, ako sme ho doteraz, nakoľko 
možno, verné podávali, poskytuje na každej stránke 
obraz jej čnosti. Predsa však vonkajšie akty, v kto
rých sa svätica cvičila a o ktorých máme zprávy, sú 
iba slabým obrazom podivuhodného života duše,, 
o ktorom len Boh vie, sú len lúčom, ktorý zlomený 
vonkajšou pozemskou stránkou vniká do nášho oka. 
Kto môže vyskúmať tajomstvá srdca jednej svätice? 
Stojíme tu pred dverami svadobnej izby, do ktorej' 
sa tu na zemi nikto nemôže odvážiť vstúpiť, až tam, 
kde budeme vidieť Boha tak, aký je, spoznáme jeho 
svätých, akí boli vo svojej najvnútornejšej podstate. 
Ale k našej poteche a ešte viac k nášmu vzdelaniu 
a poučeniu Boh dovolil, že tajomný oheň, plápolajúci 
vo svätyni jej srdca, niekedy preráža múry tela a 
dáva nám akési tušenie o jeho sile a žiari. Z von
kajších úkonov čnosti môžeme uzatvárať na ich pra
meň, na život duše — život lásky svätých.

Obetný oltár, na ktorom Angela denne prinášala 
Najvyššiemu zápalnú obetu svätého života, spočíval 
na siedmich stĺpoch; na troch teologických a štyroch 
základných čnostiach. Svätá Cirkev dosvedčuje, že- 
ich cvičila v heroickom stupni. P. Landini píše v liste 
z 21. decembra 1566: »Keby sa bola viera stratila, 
boli by sme ju našli u svätej Angely.«

Toto nádherné svedectvo potvrdzuje jej celý život., 
Ako duša telo, tak oživovala viera život Angelin, 
všetko videla v jej svetle, posudzovala všetko podľa 
jej zásad, slovom, žila z viery. Keďže však podľa 
slov apoštolových celý obsah viery je Kristus, včera, 
dnes i po celú večnosť, nežila už ona, ale Kristus žil 
v nej. Jeho náhľady staly sa jej náhľadmi; chudoba,
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nízkosť, opustenosť, opovrženie nielenže neboly v jej 
očiach zlom, ale opravdivým dobrom, lebo jej viera 
videla v nich Ježiša.

Priazeň sveta, jeho prednosti, česť a moc nemaly 
cenu pre Angelu. Mohla bývať v paláci a založiť 
svoju Spoločnosť pod ochranou mocných tohto sveta. 
Od vrhu j e to, lebo viera j ej ukazuj e Spasenie sveta v ma
štali na slame. Preto vyvolila za kolísku Spoločnosti 
chudobnú izbičku. Angela mohla okázalejšie pre
ukazovať dobro, Benátky by sa boly pokladaly za 
šťastné, keby ju boly videly v čele svojich dobro
činných ústavov, áno, sám Rím jej ponúkol ich ve
denie. Na takom mieste mohla udeľovať dobrodenia, 
zmierniť mnohé bolesti, potešiť nevýslovnú biedu 
a tak vyplniť záslužné a  v očiach sveta nádherné 
poslanie. Angela však ustúpila, vedela, že pre také 
miesto sa ľahko niekto nájde, ale nebolo tu nikoho, 
kto by sa ujal opustených, chudobných detí a vzal 
na seba námahu, vychovávať a vyučovať ich. Vede
la, žé tieto práce prinesú málo alebo nijakú slávu, 
často však mnoho nevďaku a príkoria, no, jej viera 
v tom videla Ježiša, ktorý niesol drevo potupy. Jeho 
obeta bola ponížená, zneuznaná, odmenená nevďač
nosťou a opovrhnutím.

Duch viery dodával modlitbe našej svätice, ako 
■sme to častejšie v jej živote videli, nepremožiteľnú 
moc, zázračnú silu. V nej čerpala nadprirodzenú silu, 
ktorá tak podivuhodne prenikala jej slabú pozemskú 
bytosť, chudobu a poníženosť jej života. Táto sila 
vtisla jej skromnému zjavu autoritu, pred ktorou sa 
klonila každá ľudská múdrosť a vznešenosť. Táto 
žena shromažďovala zanedbané a nevedomé deti, vy
učovala ich s neopísateľnou trpezlivosťou v základ
ných pravdách viery, slabikovala s deťmi a prispô
sobovala sa neobratnosti najneučenlivejších. A predsa 
kniežatá a úradníci si ju ctia a pokladajú ju za du
chovnú matku, bohoslovci sa s ňou radia, zbožní
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a svätí kňazi sa jej dopytujú ako orákula. To je ví
ťazstvo viery, ktorá premáha svet, triumf života, 
ktorého i posledná chvíľka poslúcha zákon Boží.

Táto viera priniesla u Angely najkrajšie kvety 
v láske k Cirkvi. Bolesti, ktoré zasiahly sv. Cirkev 
v tých ťažkých časoch, boly najväčšou horkosťou jej 
srdca. Vo dne v noci úpenlivo prosila o pomoc, po
núkala sa za smiernu obeť. Keďže Brescia už cítila 
morový dych bludu, vnikajúceho sem cez Alpy, ne
znala jej horlivosť pre čistotu viery hraníc. I ma
gistrát Brescie sa chopil energických prostriedkov, 
aby zamedzil rozširovanie tohto zla a dostal preto- 
od sv. Otca zvláštnu pochvalu. No, všetci súčasníci 
sa shodujú v tom, že predovšetkým treba ďakovať 
Angele a jej dcéram, že ženy z Brescie boly ochrá
nené pred jedom vnikajúcej reformy a vyznamenaly 
sa poslušnosťou pápežskej stolici.

Ešte viac horlila pre čistotu viery svojich duchov
ných dcér. Vyslovuje sa o tom k predstaveným Spo
ločnosti: »Srdečne vás prosím, starajte sa a bedlite 
nad týmto nebeským stádom, svereným vašej vý
chove, ako bedliví pastieri všetkého si všímajúci, 
aby nevznikol medzi nimi nesvár, roztržky alebo iné- 
pohoršenia a zvlášť, aby neboly zasiahnuté nijakou 
otravou a bludnou mienkou terajších, morovou ná
kazou preplnených časov.«102)

Angela neprestávala pripomínať, že len katolícka 
Cirkev so svojou hlavou v Ríme je neomylnou zacho- 
vávatelkou právd viery. »Všetky novoty, všetky taj
né učenia musia nám byť podozrivé«, hovorievala. 
Luther nielenže sa usiloval zlomiť autoritu pápežovu, 
nielenže sfalšoval slovo Božie, nepopieral len dog- 
matá Cirkvi, ale siahol bezočivo i po najkrajšej kve
tine v záhrade Božej, po kvetine, ktorú i pohani ob
divujú a ktorej čistá vôňa aspoň na chvíľku povzná
ša a posilňuje každú dušu, keď len neväzí celkom

102) Testament, X.
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v blate; myslíme na žiariacu čnosť panenskej ‚čistoty. 
Angela sa rozhodla zasiať do ľudských sŕdc čo naj- 
hojnejšie úctu k tejto čnosti a túžbu po nej. Kým 
v reformovaných krajinách nesmela kvitnúť ani 
v tieni kláštora, za múrami klauzúry, odhodláva sa 
Angela k smelému kroku, postaviť svoje panny do 
rodín. Celým vojskom múdrych panien, nesúcich vo 
svete horiace lampy, odpovedá na odvážlivosť refor
mátorov, ktorí si namýšľajú, že už vypudili čistotu 
z povolania.

Na tejto silnej viere popína sa v Angelinom srdci 
krásna čnosť, nádej. Predmetom tejto božskej čnosti 
sú nadprirodzené dobrá, vedúce k večnej blaženosti. 
Vo svojej plnosti dáva duši určitú istotu, že obsiahne 
požívanie večných statkov. Odlučuje tak srdce od 
všetkých pozemských radostí a výhod, áno, naplňuje 
ich opovrhnutím pre ne. Môžeme povedať, že Ange- 
lina nádej bola taká dokonalá. Od najútlejšej mla
dosti, odo dňa, keď jej povedali, že nie je stvorená 
pre túto zem, ale že nebo je jej cieľom, neodvrátila 
nikdy svoj pohľad od tohto vznešeného určenia, ne
vzdala sa ani na chvíľku boja, ktorý mal priniesť 
tak skvelé víťazstvo. Tak sa stalo, že bývala viac 
v nebi, ako na zemi, že jej túžba po večnej vlasti 
prešla v pravú nostalgiu a jej duša neustále dychtila 
po uvoľnení, aby mohla byť u Ježiša.

Prechádzala životom, opierajúc sa silnou a ne
ochvejnou dôverou jedine o svojho Miláčka. Dúfala 
proti nádeji, ako sa to najnápadnejšie ukazuje v za
ložení jej rehole. Áno, keď bolo treba zázraku, oča
kávala zázrak. Túto dôveru odporúča čo najnalieha
vejšie svojim dcéram: «Netraťte odvahy a dôvery, 
keď sa vám bude pozdávať, že nemôžete vyplniť 
všetko, ako by sa patrilo. Dúfajte a dôverujte pevne 
v Boha. On vám pomôže vo všetkom. Proste Ho 
a dajte sa ponížene viesť Jeho mocnou rukou. Veď 
keď vás povolal k takému dielu, dá vám i potrebnej
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sily, aby ste splnily jeho povinnosti, ak len s vašej 
stránky nebude chýbať spolupráca. Pracujte, buďte 
agilné, verte, dôverujte, namáhajte sa, volajte k Ne
mu a iste uvidíte podivuhodné veci.«103)

Čo sa týka vedenia sverených chovaniek, píše: 
»Keď vidíte niektorú malomyselnú, bojazlivú, k ne
dôvere naklonenú, posilnite ju, dodávajte jej odva
hy, poukazujte jej na milosrdenstvo Božie, od kto
rého môžeme dúfať všetko dobré, a rozširujte jej 
srdce každým druhom útechy. <<104) Tu nám zjavuje 
sama Angela žriedlo, z ktorého čerpala prúdy úte
chy, povzbudzujúc a posilňujúc nimi toľkých ne
šťastných, smutných a zúfalých. Mala dar tešiť iných 
v takom stupni, že na mieste, kde práve bola, nebolo 
zarmúteného, ktorý by sa nebol ponáhľal, aby na
šiel u nej posilu a povzbudenie.

Angela by sa nebola mohla cvičiť v čnostiach, kto
ré vidíme u nej v takom heroickom stupni, keby jej 
srdce nebolo uzavieralo poklad nekonečnej lásky. A 
túto celú, hlbokú, silnú lásku zasvätila Angela Bohu. 
Jej srdce nepoznalo nikdy pozemskú lásku. Zaiste mi
lovala vrúcne svojich rodičov, súrodencov a príbuz
ných, jej krásna duša sa otvárala nežným citom 
ušľachtilého priateľstva, poznala nepremožiteľnú lás
ku matky k dcéram, deťom, chudobným a trpiacim, 
ale všetka táto láska korenila v Bohu. Boh bol osou 
jej života i jej milovania. Chcela ničiť pôvaby mla
dosti na svojom tele len preto, aby sa neľúbila ni
jakému pozemskému snúbencovi. Keď utiekla do 
pustatiny, bolo to len preto, aby bola sama so svo
jím Miláčkom. Keď obliekla kajúce rúcho sv. Fran
tiška, chcela tým slávnostne vyhlásiť, že pohŕda krá
ľovstvom sveta a jeho nádherou z lásky k svojmu 
Pánu Ježišovi Kristovi. V rozhovoroch so svojimi 
duchovnými dcérami neprestajne pripomínala túto

103) Ricordi, Úvod.
ioi) Ricordo, II.
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výhradnú vernú lásku. »Dôverujte len v Boha, len 
jemu darujte svoju lásku; nijaký tvor nemá mať na 
nej podielu.«105) A opäť: »Ježiš nech je vaším jedi
ným pokladom, vašou jedinou láskou.«108)

Ohnisko, ktoré plodilo a živilo túto lásku, bola 
modlitba. Venovala jej hodiny, dni, celé noci. Všetci 
životopisci sa shodujú, že už včasné bola pozdvih
nutá k najvznešenejším stupňom modlitby. Ako die
ťa bývala v nadšení, ako panna mávala podivuhod
né videnia, v úctyhodnej starobe vznešený vzlet du
cha, ktorý zaujal jej dušu, strhoval i telo do výšin 
— čoskoro uvidíme ju  zomierajúcu, obkľúčenú zá
plavami svetla extázy. Týmito zvláštnymi milosťami 
korunoval Boh v Angele iba neprestajný boj a obe
tavú vytrvalosť v modlitbe. Každá chvíľka, ktorá 
jej zostávala po prácach povolania a skutkoch lásky, 
náležala dôvernému styku s Bohom. Sobranosť du
cha a pohľad na Pána staly sa jej zvykom, takže sa 
všade modlila, doma, na ulici, na verejných mie
stach, na poli i v lese. Keď sa zamestnávala ručnou 
prácou, neustále krátkymi strelnými modlitbami po
zdvihovala svoje srdce k  nebu. Všade cítila prítom
nosť Božiu, ale keď vstúpila do kostola, keď sa blí
žila k oltáru, na ktorom spočívala Najsvätejšia Svia
tosť, alebo keď vstupoval Spasiteľ vo svätom prijí
maní do jej srdca, vtedy už nemohla opanovať vnú
torné pohnutie, jej smysly stratily schopnosť prijí
mať vonkajšie dojmy, všetky jej sily a schopnosti sa 
sdružily, aby nerozdielne pozeraly a  požívaly naj
vyššie Dobro. Áno, niekoľko ráz pôsobil Ježiš zo svä
tostánku alebo s patény, na ktorej ležala konzekro- 
vaná hostia s takou príťažlivosťou na túto čistú dušu, 
že v kostole, pred všetkým ľudom bola pozdvihnutá 
od zeme a za dlhý čas sa vznášala vo vzduchu. Zá-

i°5) Ricordo, V.
106) ibid.
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kon tiaže prestal mať vplyv na toto telo, úplne zdu
chovnelé a zjasnené láskou Božou.

Najznámejšia z týchto extáz stala sa v chráme sv. 
Barnabáša, kde bola Angela prítomná na sv. omši 
pri oltári sv. Mikuláša z Tolentína. Celebrujúci kňaz 
a mnohí nábožní ľudia s úžasom hľadeli na zázrak 
a dosvedčili ho.

Denne pristupovala k stolu Pána, lebo jej duša 
cítila omnoho väčšiu potrebu tohto nebeského pokr
mu, ako jej telo potrebu pozemskej potravy. Jej vďa- 
kovčinenie trvalo dlhé hodiny, prechádzala v nich 
do neba. Tu už nepočula ani nevidela nič, čo sa stalo, 
máme ju volali menom, počula iba hlas Snúbencov* 
videla len jeho úchvatnú krásu.

Keď ešte nemala dovolenia k dennému sv. prijí
maniu, nahradzovala tento nedostatok duchovným 
svätým prijímaním, ktoré tridentský koncil o niekoľ
ko rokov neskoršie tak vrele odporúčal. Pri sv. omši 
pripravovala svoju dušu aktami živej viery, hlbokej 
poníženosti a horiacej lásky. Vo chvíli prijímania 
kňaza uponížila sa z^ova, uznávajúc sa za nehodnú 
zúčastniť sa skutočne poklony hodnej Obety a zapri
sahala Pána, aby ju navštívil aspoň svojou milosťou. 
A Spasiteľ ju vyslyšal, pocítila v  sebe Jeho skutočnú 
prítomnosť. Angela ostala vernou tomuto cvičeniu 
i v dni, keď prijímala sviatostne, áno, prijímala du
chovne v každej svätej omši, na ktorej bola prítom
ná. Čerpala z toho veľký úžitok pre dušu, preto od
porúčala naliehavo duchovné sv. prijímanie i svojim 
dcéram a zanechala im ho takmer ako duchovné de
dičstvo. Veľká úcta k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej 
tiahne sa ako zlatá niť Angeliným životom, začína 
pri jej prvom sv. prijímaní, aby sa už nepretrhla, ale 
vždy bohatšie a krajšie opriadala jej celý život.

Keď duša vie dobre rozjímať o tajomstve oltára* 
stane sa jej Eucharistia žiarivým slnkom, v ktorého 
lúčoch vidí všetko ako prach, tak, že jej z celej zeme
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ostáva iba jediné — kríž. Angela takto rozjímala. 
Obracala svoj hlavný zreteľ na sebazničenie nášho 
Spasiteľa, ktoré táto Sviatosť plne vyjadruje, pocho
pila dokonale vnútorný vzťah Eucharistie ku krížu.

Vznešený učiteľ božskej lásky, sv. František Sa
leský, hovorí: »Kalvária je hora milujúcich, mystic
ké včely pripravujú svoj najlepší med v ranách tohto 
Leva z Judy, ako ho vidíme na Kalvárii roztrhaného 
a ubitého.« Keď vidíme milovaného s usmievavou 
tvárou, s rukami plnými ruží, vtedy je ľahké roz
nietiť sa k láske. Ale keď je bledý a zohavený, plný 
rán a s tŕňovou korunou, vtedy musí mať duša pravú 
a úprimnú lásku, aby necúvla, ale odvážne sa po
núkla za družku tohto muža bolesti a za spoločnicu 
v jeho utrpení. Taká bola Angelina láska!

Videli sme ako hlboko sa ponoril kríž do jej srdca, 
ako s ním takmer srástla. Rozjímala obyčajne o u tr
pení Kristovom. V ňom spoznala veľký význam obe
ty za spásu duší, tam spoznala, že duch apoštolátu 
je duchom obety a modlitby. Keď jej dcéry maly byť 
spolupracovníčkami na veľkom diele záchrany duší, 
musely sa predovšetkým stať odhodlanými nositeľ
kami kríža. Angela však vedela zo skúsenosti, že mu
síme rozjímať o tom, ako Spasiteľ niesol kríž, aby 
sme ho sami dobre niesli. Preto zaviedla, ako sme 
už videli, svojich prvých dvanásť spoločníc na svätú 
horu Varallo a povedala im pred obrazmi umučenia: 
> Hľaďte, čo pre nás pretrpel náš Snúbenec, aký po
klad zásluh získal, aby mohol sláviť zasnúbenie s na
šimi dušami. Umŕtvenie tela, opovrhovanie viditeľ
ným majetkom, sebazaprenie, pravá a ohnivá láska 
sú veno, ktoré od nás žiada, aby nás uviedol do sva
dobnej nebeskej izby.« To isté smýšlanie a city na
chodíme i v jej Testamente a v Spomienkach, adre
sovaných dcéram. Všetko ukazuje, že jej vnútorný 
život sa vyznačoval veľkou láskou ku krížu, jej po
hľad neustále vyhľadával Kalváriu, jej duša sa obe-
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tovala v ranách Spasiteľových. Tieto vznešené my
šlienky prejavovaly sa i v jej rozhovoroch, najmä 
v dôverných. Tu sa prezradzovalo jej srdce, hovorí 
jeden starý životopisec, bolo veľmi dobre vidieť, že 
je plná lásky k Ježišovi. V nešťastí a v bolestiach 
nielen že bola spokojná a veselá, ale jej obličaj žia
ril blaženou radosťou, lebo myslela, že je podobná 
tŕním korunovanej hlave.

Angela sa však neuspokojila s rozjímaním o pre- 
horkom umučení a smrti Spasiteľovej, nehovorila 
iba dojímavými slovami o jeho oddanosti až k smrti, 
jej horiacemu srdcu nestačilo objímať s láskou kríž, 
ktorý jej pripravila Božia Prozreteľnosť: nie, jej 
láska dychtila byť úplne pretvorená v Miláčka, no
siť Jeho jazvy na vlastnom tele, zasnúbiť sa ako 
krvavá nevesta s Ježišom — krvavým Snúbencom. 
Preto zachádzala so svojím telom s takou svätou 
krutosťou. Tak prísne sa kajala, že ju môžeme po
rovnať s kajúcnikmi na púšti. Už niekoľko ráz sme 
o tom hovorili. Vo dne v noci nosila strašne ka
júcne rúcho, neodkladala ho nikdy, ani vo vysokej 
starobe. Po vyčerpávajúcich apoštolských prácach, 
po námahách v službe chudobných a chorých trá
vila každej noci nepohnute kľačiac niekoľko hodín 
v modlitbe. Keď potom vôbec dožičila svojmu telu 
nočný odpočinok, bola jej posteľou nepohodlná dre
vená stolica, viazanica raždia, alebo v posledných 
rokoch rohožka, a kameň poduškou.

Najviac obdivujeme však v živote Angelinom jej 
pôst. Videli sme, ako v ňom vždy ďalej zachádzala. 
Zpočiatku jedla v štyridsaťdňovom pôste len tri razy 
v týždni, pričom položila na stôl štyri jedlá: jablko, 
tri figy, tri orechy, tri gaštany. Vysmievajúc sa 
svojmu hladu vravela k sebe samej: »Môžeš si voliť, 
vezmi si, čo sa ti ľúbi. Jedno, dve, tri, áno, štyri 
jed lá . . .  voľ si dobre, lebo viac ako jedno nedo
staneš!*
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Ale tým nebol ešte uhasený smäd po utrpení, 
ktorý Angela cítila. Podlá prísahou potvrdenej vý
povede šľachetného pána Giacomo Chizzola šla tak 
ďaleko, že často strávila celú quadragésimu bez po
krmu, len v nedeľu si brala kúsok chleba, sotva tak 
veľký ako dlaň. Pred Turícami si obyčajne po deväť 
dní odoprela každý pokrm, vyjmúc kúska chleba, 
v nedeľu po Nanebevstúpení Pána. Tak sa pripra
vovala, aby prijala plnosť Ducha Svätého.

Podobné pôstne novény zachovávala častejšie 
v roku, v duchu pokánia, a tiež, aby dosiahla od Bo
ha zvláštne milosti. Ona sama to raz doznala don 
Giacomo Tribescovi, kanonikovi od sv. Afry. Keď to 
po jej smrti dosvedčil, pripojil, že Angela i pri tejto 
neobyčajnej zdržanlivosti bola vždy zdravá a silná. 
Bolo to naozaj tak. Vykonávala veľmi namáhavé 
a vysilujúce práce, podnikala ďaleké cesty, nezme
niac nič na svojom spôsobe života a nedožičila si ani 
uľahčenia, ani posily. Pokladali to ešte za života 
služobnice Božej za zázrak, ktorým Pán dával na
javo svoje zaľúbenie v jej odriekaní sa zemského 
pokrmu.

Tu je na mieste spomenúť prípad, ktorým Boh 
nápadne ukázal, aké milé sú mu Angeline pôsty. 
Keď' svätica bola raz na Veľkú noc v Salo v dome 
Biancosiho, pomáhala na Bielu sobotu pripravovať 
koláče, ktoré podľa zvyku krajiny, patrily k veľko
nočnej hostine. Vo veľkonočnú nedeľu sa však ničo
ho pri stole nedotkla. Nadarmo naliehali na ňu, aby 
aspoň niečo ochutnala, veď v tento deň sa predsa 
nikto nepostí. »Môj obed je už pripravený«, odpo
vedala svätica. V tej chvíli niekto zaklopal. Vstú
pila slúžka jednej s Angelou spriatelenej dámy, 
prinášajúc hrach s kúskom úhora. »Pozrite, ako sa 
Pán stará o mňa!«, zvolala Angela, žiariac radosťou. 
To jedlo bolo jej veľkonočnou hostinou.

Keď uvážime, že Angela žila týmto prísnym živo-
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tom od svojho desiateho roku až do smrti a nedovo
lila si nikdy uľahčenia, radi prisvedčíme, že bola 
hrdinkou v pokání. Len tichým obdivom mohli by 
sme sa dívať na dieťa, ako pozná každé umŕtvovanie 
a skutky pokánia svätých, ale svätý úžas nás za
chvacuje, keď uvažujeme o vytrvalosti, akou im An
gela ostala verná po celý život. Cvičila sa v nich 
v starobe s tou istou horlivosťou ako v mladosti. 
Vystupuje nám tu v ústrety zriedkavá sila vôle, spo
jená s mužnou odvahou.

Odkiaľ táto energia, táto železná vytrvalosť u než
nej ženy? Naozaj, v tomto slabom tele musela pre
bývať silná duša, lebo mimovoľne cítime neobme
dzenú vládu ducha. Angela si ju  získala stálym 
umŕtvovaním v malých veciach. Dokonale ovládala 
svoje smysly. Jej anjelská mravnosť vychádzala 
z tohto umŕtvovania. Nijaká príležitosť na sebaza
prenie neušla jej zraku, zaostrenému pre tieto veci.

Keď raz navštívila so spoločnosťou istý ostrov 
Gardského jazera, predložili jej medziiným jemný, 
chutne pripravený šalát. Keďže pri všetkej prísnosti 
vyhýbala sa každej zvláštnosti, vzala si z neho, ale 
ako by náhodou, spravila hneď malý pohyb rukou, 
a obratne okorenila svoj diel prachom. Hoci je 
v Brescii pre blízkosť Álp často tuhá zima, bolo jej 
nezmeniteľným zákonom, nepribližovať sa nikdy ku 
kozubu.

Angela poznala však ešte iný druh pokánia, ktorý 
je Bohu tým príjemnejší, čím viac si cení obeť ducha 
pred obetou tela. Denne, áno, každú hodinu prinášala 
mu obetu poníženého a skrúšeného srdca. Denne, ba 
častejšie cez deň sa modlila túto modlitbu: »Keď 
vstúpim do skrytosti svojho srdca, neodvažujem sa 
od hanby pozdvihnúť oči k nebu, lebo poznávam, že 
som hodná byť zaživa hodená do pekla. Ach, na
chádzam v sebe tak mnoho omylov, tak mnoho úbo
hosti, tak mnohé trestuhodné skutky, tak hrozné
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príšery, že ma to núti vo dne v noci, či chodím, či 
stojím, v prácach i v odpočinku, prenikavo volať 
k nebu a modliť sa: Môj Bože, milosrdenstvo a čas 
k  pokániu!«

Angele sa neustále vracia myšlienka, že jej miesto 
je v pekle. Pýtame sa však: Kto je tá, čo takto 
hovorí? Či je to kajúcnica, ktorá v stratenom ži
vote hromadila hriech na hriech? — Je to bytosť, 
ktorá čistotou závodí s anjelmi Božími. Súčasníci 
ju  menovali »anjelom z neba, pannou Kristovou, 
Duchom Svätým naplnenou, ženou bez tela alebo an
jelom v tele«. Angela videla v sebe iba ničotu stvo
renia a zlosť hriechu, v Bohu však nesmiernu ve
lebnosť, nekonečnú svätosť. Pod dojmom tohto dvo
jakého poznania, opovrhovala všetkým a najviac 
sebou.

V tom sa zakladal i nezničiteľný mier jej duše. 
Nech ju uctievali a zahrňovali chválou, nech bola 
vystavená posmechu a opovrhnutiu, vždy zachovala 
pokoj srdca, spokojnú mysel a náladu, ktorá je ne
klamnou známkou poníženosti. Sla v strmých výš
kach chvály a úcty, a predsa sa jej nezmocnil závrat. 
Držala vždy v ruke váhy svätosti, na ktorých vážila 
všetky veci podľa ich pravej hodnoty, preto nikdy 
nestratila rovnováhu.

Abbé Postel hovorí: «Charakteristickou známkou 
jej čnosti, najmarkantnejším rysom tejto nežnej fy- 
ziognomie je poníženosť, spojená so zriedkavou si
lou. Nijaká prekážka ju neznechutila, ale ani nijaký 
dar ju nenaplnil pýchou, či už bola dieťaťom, devou, 
pannou vo svete, zakladateľkou rehole. Keď spoznala 
vôľu Božiu, spokojne šla svojou cestou, nedbajúc ani 
na protivenstvá, ani na chvály sveta. Keď však 
zblízka pozeráme na poníženosť v Angelinom živote, 
ukáže sa, že sa usilovala predovšetkým skryť, vyma
zať seba, aby na tomto tmavom liste tým nádhernej
šie zažiaril diamant väčšej cti Božej. Znova a znova
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poukazuje, že Jéžiš je jediným pôvodcom a zaklada
teľom Spoločnosti. S obdivuhodnou obratnosťou ve
dela dosiahnuť, že jej meno nebolo uvedené v naj
dôležitejších listinách (napr. v Regule) a tak sa jej 
podarilo umlčať zprávy o sebe natoľko, že len štyri 
razy čítame jej meno v dokumentoch, spísaných za 
jej života: v sozname členiek kongregácie, v biskup
skej aprobácii Reguly, v úradnom akte jej zvolenia 
za generálnu predstavenú a v jej duchovnom Testa
mente.

Toto miznutie s očú tvorov bolo živou potrebou 
jej poníženého srdca. Pocit nedostatočnosti a hrieš
nosti tkvel v ňom prihlboko a neprestajne sa uka
zoval v takýchto prejavoch. Tento pocit jej neustále 
vkladal na pery slová, prezrádzajúce, za aké veľmi 
úbohé stvorenie sa uznávala. — »Môj Bože, osvieť 
temnotu môjho srdca. . .  zauzdi moje náklonosti 
a moje sm ysly. . .  ráč mi odpustiť toľké moje hrie
chy . . .  vezmi moju vlastnú vôľu, lebo je skazená 
hriechom a nevie rozoznať dobré od zlého. . .  Ó ako 
rada by som preliala všetku svoju krv, keby som 
tým mohla uzdraviť slepotu svojej duše. . .  Ó môj 
Bože, môj život a moja jediná nádej, ujmi sa môjho 
malého, nečistého srdca, vypáľ z neho svojou bož
skou láskou zlé náklonnosti a náruživosti. . .  Ó ako 
som úbohá, veď som až doteraz nepreliala z lásky 
k tebe ani kvapky krvi, lebo mojej malej láske bolo 
utrpenie priťažké.« Tak vzdychala Angela nepre
stajne. Všetci jej životopisci však dosvedčujú, že či
stota jej srdca nebola skalená ani škvrnou celkom 
dobrovoľného hriechu, alebo nedokonalosti. Náleží 
v tomto ohľade k najviac privilegovaným dušiam 
a životopisec, zahlbujúci sa do jej svätého života, 
cíti, čím viac ju sleduje na cestách dokonalosti, že 
by musel ponoriť svoje pero do nebeského svetla, 
aby dôstojne hovoril o čistote jej duše.
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XII. KAPITOLA.

Blažená smrť svätej Matky.
Angelina posledná choroba. — Oznamuje svoju smrt. — Po
sledné napomenutia. — Všeobecná účasť. — Návštevy. — 
Označuje svoju nástupkyňu. — Viaticum. — Rozlúčka s dcé

rami. — Umiera. — Príčina jej smrti.

Sotva uplynuly tri roky, čo bola Angela generál
nou predstavenou Spoločnosti. Podľa ľudského zda
nia, bolo nevyhnutné, aby ctihodná Matka bola dlhší 
čas zachovaná dielu, ktoré bolo ešte takmer v ko
líske. Ale Boh nepotrebuje k dosiahnutiu svojich 
úmyslov nijakého tvora, odvoláva obyčajne svojich 
veľkých služobníkov v hodinu, keď sa zdajú najne- 
postrádateľnejšími. Božie dielo obstojí, i keď sa zlo
mí posledná ľudská opora, ľudské dielo sa rozpadá 
tým rýchlejšie, čím väčšia moc ho udržuje. Dejiny 
to potvrdzujú na každom liste. Nič nie je hroznej
šieho, ako pád obrovských diel, podkladom ktorých 
je svetská moc. A nič nie je nádhernejšie, ako roz
voj inštitúcií, ktoré korenia v ničom a predsa pod 
ožívajúcim dychom Božím vyrastajú v mohutný 
strom. V jeho tieni národy v dlhých pokoleniach 
hľadajú a nachádzajú odpočinok a pokoj, požehnanie 
a šťastie. Človek je práchnivou oporou prvých, Boh 
nikdy sa neklátiaci stĺp druhých diel.

Angela dosiahla cieľ smrteľného života, dozrela 
pre nebo. Bola povolaná zasiať semeno, ale nemala ho 
polievať, ani vidieť ako rastie, tým menej brať ovo
cie. U trónu Božieho bude vystupovať ako mocná 
orodovnica drahého Inštitútu a konať pre jeho rozvoj 
a rozšírenie viac, ako by ppdľa obyčajného behu vecí 
mohla urobiť tu  na zemi. I v tom sa mala podobať 
svojmu Spasiteľovi. Dlhý život v skrytosti, ako prí- 
práva na verejné pôsobenie, potom trojročný apošto
lát a založenie Spoločnosti a smrť. Angeline poslanie 
ostáva obmedzené iba na jej otčinu, jej dcéry pre
chádzajú ako apoštolovia svetom a Duch Svätý,
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vlastný zakladateľ Spoločnosti, ostáva v nej, pô
sobí v nej tvorivo, premeňuje a obnovuje ako to robí 
v Cirkvi od prvých Turíc.

R. 1539 zachvátila Angelu veľká slabosť, z ktorej 
sa nemohla zotaviť, ale predsa vytrvala i teraz v 
prísnom spôsobe života. Okolie sa začalo o ňu obá
vať. Sama Angela sa neoddávala márnej nádeji, spo
znala božským svetlom, ako to kanonizačná bula po
tvrdzuje, že hodina smrti je blízka. Keď začiatkom 
januára 1540 uľahla, hovorila veľmi určitým tónom 
o svojom skorom rozlúčení a robila posledné prí
pravy. Ako múdra panna mala už dlho lampu pri
pravenú, nebola prekvapená príchodom Snúbenco
vým.

Jej milujúce materské srdce tlačila však starosť 
o dcéry. Preto povolala k sebe predstavené a všetky, 
ktoré zastávaly v Spoločnosti nejaký úrad. Keď svä
tá Matka videla ich shromaždené okolo svojej chu
dobnej postele, vysvetlila im, že sa blíži jej koniec, 
že im preto chce dať posledné napomenutia. Maly 
z nich ešte dokonalejšie spoznať úmysly, ktoré ju 
podľa vôle Božej viedly pri založení Spoločnosti. 
»Dala som svoje myšlienky napísať«, hovorila An
gela. Keďže jej sekretár, Gabriel Cozzano bol prí
tomný, vyzvala ho, aby listinu prečítal. Všetky prí
tomné hlboko dojaté počúvaly. »Viďte tu«, volá je
den životopisec Angelin107) »jednu z najkrajších scén, 
akú dejiny svätých podávajú, hodnú, aby bola zveč
nená nejakým slávnym umelcom. Na jednej strane 
umiera na chudobnom lôžku veľká služobnica Božia 
s  očima k nebu pozdvihnutými, alebo zavše spočí
vajúcimi s výrazom nevýslovnej lásky na jej dcé
rach. Na druhej strane rehoľnice rozplývajú sa v 
slzách od bolesti nad stratou dobrej Matky, dívajú 
sa na ňu plné nežnosti a s veľkou úctivosťou a so-

lov) v . Postel.
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branosťou počúvajú vznešené slová, ktoré hovorí 
svätica na ceste k nebu«.

Tieto posledné zbožné napomenutia (v talianskom 
texte majú názov »Ricordi«), ktoré zomierajúca An
gela zanecháva svojim dcéram ako drahocenné de
dičstvo, sú písané jednoduchou, ale dôstojnou rečou. 
Začínajú slovami: »Sestra Angela, nehodná služob
nica Ježiša Krista, svojim milovaným dcéram a se
strám, predstaveným Spoločnosti. Sila a pravá úte
cha Ducha Svätého nech je s vami všetkými, aby 
ste zmužile a verne mohly vytrvať v povinnostiach, 
ktoré ste na seba vzaly a tak očakávať veľkú od
menu, ktorú vám pripravil Boh, ak sa s vašej stránky 
usilujete byť verné a plné materinskej starostlivosti 
o jeho nevesty, usilujúc sa bedliť nad nimi ako dobré 
učiteľky a bedlivé pastierky. . .  Prosím vás všetky, 
ba čo viac, úpenlivo vás prosím, usilujte sa pred 
všetkým iným, čo s pomocou Božou chcete konať, 
uviesť v skutok tieto moje napomenutia, ktoré vám 
tu zanechávam. Nechže sú vám upomienkou aspoň 
jednej čiastky mojej vôle a mojich žiadostí. Podľa 
toho, ako ich budete plniť, spoznám, či vám na srdci 
leží robiť mi radosť; lebo vedzte, že teraz žijem už 
životom vyšším, ako som žila na zemi, že teraz vi
dím lepšie a viac sa starám o dobro, ktoré ustavične 
konáte. Teraz môžem a chcem vám ešte viac pomá
hať a preukazovať dobrodenia každého druhu.« Te
raz nasledujú v deviatich oddieloch rôzne spomienky, 
ktoré sme už na vhodných miestach citovaly. Pre 
súvislosť uvedieme tu nakrátko ich obsah.

V prvom napomenutí odporúča Angela predstave
ným poníženosť.

V druhom napomína ich k dobrotivosti a láske. 
Láska má riadenie Spoločnosti charakterizovať.

Tretie napomenutie týka sa poslušnosti. Angela 
pripomína nevyhnutnú podriadenosť. Miestne pred
stavenstvá nie sú nezávislé, majú byť podriadené
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najvyššiemu predstavenstvu Spoločnosti. Preto dáva 
Angela Pravidlá, ktoré ukazujú, s akého vznešeného 
hľadiska pozerala svätá Matka na všetko. Jej múdre 
predpisy hája len práva poslušnosti a lásky, sú ďa
leko od toho, aby tiesnily myseľ malicherným nú
tením, pre všetko ostatné nechávajú voľné pole. 
Áno, ukazuje dokonca cestu, na ktorú môžu slo
bodne nastúpiť, aby sa zastaly blaha a vzrastu In
štitútu i proti vyšším predstaveným, keby ho sku
točne v podstatných veciach skracovaly.

»Buďte podriadené predstaveným, ktoré vám za
nechávam na svojom mieste, ako je to spravodlivé. 
Čo robíte, robte z poslušnosti voči ním a nie podľa 
svojej ľubovôle; keď ich poslúchate, poslúchate mňa, 
a poslúchajúc mňa, poslúchate Ježiša K rista . . .  Ak 
by sa stalo, že by ste maly spravodlivý a rozumný 
dôvod predstaveným odporovať, alebo im námietky 
robiť, čiňte to vhodným spôsobom a úctivo. Ak ne
budú súhlasiť s vašou mienkou, zneste to trpezlivo 
a vedzte, že je vždy spravodlivé, matky milovať, 
či sú dobré, či chybiace. Znášajte ich, chráňte sa 
veľmi sťažovať si na ne, reptať alebo zle o nich ho
voriť s kýmkoľvek a najmenej s vašimi dcérami. 
Buďte vždy a všade žiarlivé na česť a vážnosť, ktorá 
prináleží predstaveným; lebo keď Boh prikazuje ctiť 
našich otcov a naše matky podľa tela, viac musíme 
si ceniť otcov a matky podľa ducha. Bedlite najmä 
nad tým, aby predstavení od každého, ale zvlášť od 
vašich dcér boli uctení a vážení. Keď sú vaši pred
stavení dobrí, myslite, že si ich nezasluhujete; ak 
sú prísni, uznajte, že horších si zaslúžite. Keby sa 
vám však na nich niečo neľúbilo, môžete sa o tom 
v tajnosti poradiť s niektorou dobrou a v každom 
ohľade spoľahlivou: osobou. Vedzte však, že ak po
znáte jasne, že spása alebo česť vašich dcér je v ne
bezpečenstve, nemáte vôbec s tým súhlasiť, ani to

188



trpieť, ani brať ohľad na kohokoľvek; ale robiť po
dľa múdrej rady a zrelého uváženia.«

Vo štvrtom napomenutí pobáda Angela k bedlivo
sti. Nijaký nedostatok podriadených, či už v teles
ných alebo duševných potrebách nemá predstaveným 
ujsť. Boh bude od nich žiadať prísne zúčtovanie.

V piatom bode podáva svätá zakladateľka rehole 
predstaveným odkaz pre všetky sestry rehole. Keď 
im znova vylíčila ducha Inštitútu a formu, ktorú má 
prijať v ich živote, pokračuje: »Keď navštevujete 
spolusestry, ukladám vám, aby ste ich odo mňa po- 
zdravovaly a v mojom mene im ruku stisly. Odpo
rúčajte, aby boly všetky jednomyseľné a nažívaly 
svorne medzi sebou, aby len jednu vôľu maly a v 
poslušnosti vytrvaly pri tejto Regule, lebo záleží 
predovšetkým na tom, aby robily česť Ježišovi, kto
rému zasvätily svoje panenstvo a celú svoju osob
nosť. Jedine v Bohu majú dôveru a lásku skladať 
a nie vo stvorení. Posmeľujte ich a povzbudzujte a 
oznamujte im radostnú zprávu, ktorú vám zvestujem 
v mene Ježiša Krista a najsvätejšej Panny: Nech sa 
tešia svätou radosťou, lebo v nebi je pre každú jednu 
z nich pripravená nová koruna slávy a blaženosti, 
keď len zostanú verné a stále vo svojich dobrých 
predsavzatiach a budú sa namáhať zachovávať Pra
vidlá.

Ohľadom toho nech nemajú nijakej pochybnosti, 
i pri všetkých ťažkostiach a utrpeniach, ktoré ich 
zastihnú, lebo toto čoskoro pominie a zmení sa v ra
dosť a rozkoš; veď napokon utrpenia tohto sveta sú 
v skutočnosti nič v porovnaní s nebeskými dobra
m i . . .  Povedzte im, že teraz viac žijem ako prv, keď 
ma ešte telesne videly; že teraz ich lepšie poznám 
a vidím a môžem i chcem im viac pomôcť. Som stále 
medzi vami s Ježišom, mojou a vašou Láskou, keď 
len ste duše viery a nestratíte nikdy odvahy a dô
very. Na tento spôsob rozširujte mieru prisľúbení,
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ktoré sa iste splnia. Povedzte najmä tým, ktoré sú 
smutné, malomyseľné a v pochybnosti, aby si ma 
neprialy vidieť na tomto svete, ale v nebi, kde pre
býva Ježiš, naša Láska; hore nech sa dvíhajú ich 
nádeje a nie k zemi viažu. Ježiš nech je im jediným 
pokladom a ich celá láska nech je v Ňom. Netreba 
nám Ho hľadať na tomto svete, ale v nebeskej vý- 
šave po pravici Otca, podľa slov apoštola: »Si con
surrexistis cum Christo quae sursum sunt sapite, 
non quae super terram. — Keďže ste vstali s Kri
stom, hľadajte, čo je nebeské a nie, čo je zemské.«

Všetky prítomné slzily. Veď naozaj, aká vrúcna 
láska, aký hlboký cit, aká materská nežnosť vanie 
im v ústrety! Veľké srdce Matky a heroická duša 
svätice hovorí z týchto prostých slov. »Myslíme, že 
v životopisoch všetkých svätých môžeme nájsť iba 
málo stránok, ktoré by sa krásou daly porovnať 
s touto piatou Spomienkou. Povedali sme: Aká láska, 
aká nežnosť! a musíme pripojiť: Aká silná viera, 
aké dôveryplné prisľúbenia, aké prorocké výrony! 
Tieto slová na rozlúčku sú ne vysychajúcim prame
ňom útechy pre uršulínky všetkých časov. <<108)

V šiestom napomenutí kladie Angela predstave
ným pred oči veľkú povinnosť dobrého príkladu. 
Majú byť zrkadlom svojim dcéram a samy najprv 
konať všetko, čo od nich žiadajú.

V siedmom napomenutí poukazuje svätá Matka na 
dve veci, nebezpečné pre Spoločnosť ako mor — 
duch sveta, a bludárstvo. Proti obom musia predsta
vené chrániť svoje podriadené, ako chránime stádo 
proti vlkom a zlodejom.

V ôsmom napomenutí dáva Angela niekoľko zvlášt
nych rád o chovaní predstavených k podriadeným. 
Vystríha naliehavo pred každou partikularitou, le
bo »kto môže vedieť, na ktorú sa Pán díva väčším 
zaľúbením?« — »Obkľúčte teda všetky jednakou

108) v . Postel: Histoire de Sainte Angele Merici etc.
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láskou, znášajte ich jednakou trpezlivosťou, lebo vám 
neprísluší, aby ste súdily služobnice Božie.«

Napokon, pre deviate a posledné napomenutie 
usporila Angela naučenie lásky. Uzaviera svoje po
učenia slovami na rozlúčku, znejúcimi ako echo reči 
Ježišovej v posledný večer jeho života, s ktorou sa 
obrátil na apoštolov pred svojou smrťou. Podávame 
celú túto spomienku: »Moje posledné slovo je, ktoré 
vám znova opakujem a snažne odporúčam i za cenu 
svojho života, keby to bolo potrebné: žite vždy vo 
svornosti a majte len jedno srdce a jednu vôľu. Buď
te medzi sebou spojené páskou lásky, ctite sa, po
máhajte si a znášajte sa v Ježišovi Kristovi. Keď sa 
budete o to usilovať, bude Boh iste vo vašom strede, 
Blahoslavená Panna Mária, apoštoli, anjeli a všetci 
svätí a blahoslavení nebies, áno, i zemské stvorenia 
budú vám náklonná; lebo od večnosti to Boh tak za
riadil, že tým, ktorí z lásky k Nemu sú spojení a 
jednotne činia dobro, darí sa všetko a všetko im slú
ži k prospechu. Obdivujte teda, aká dôležitá je táto 
svornosť a jednota. Túžte po nej, namáhajte sa o ňu, 
objímte ju a držte ju celou silou, keď budete takto 
zo srdca jednotné, sľubujem vám, že budete pri vše
tkých protivenstvách, prenasledovaniach a diabol
ských podvodoch stáť ako silná skala a nepremoži
teľná veža. A nad to, usiťujem vás, že zaručene do
stanete od Boha každú milosť, o ktorú Ho poprosíte, 
a že budem vždy vo vašom strede, podporujúc vaše 
modlitby. Okrem veľkej a neoceniteľnej milosti, kto
rú vám môj i váš Ježiš udelil v hodine smrti, lebo 
veď vo veľkej potrebe sa pozná pravé priateľstvo, 
verte mi a držte to za isté, že vtedy zvláštnym spô
sobom poznáte, akou som vám pravou a vernou pria
teľkou. Teraz vás opúšťam; tešte sa, majte živú vieru 
a pevnú nádej. Prv však prijmite ešte moje požeh
nanie: v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.«

Keď Gabriel Cozzano skončil, bolo počuť v  izbe
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svätice len vzdychy a potlačované vzlykanie. Bolesť 
bola tým väčšia, lebo teraz ešte viac ako prv spo- 
znaly, akú dobrú a nežnú matku v nej strácajú. Ale 
čoskoro nadobudla radostná nádej prevahu nad 
smutnými obavami. Chorá sa vzpriamila na posteli, 
aby lepšie rozumela čítaniu posledného napomenu
tia. Chcela ho sama opakovať a urobila to takým 
pevným tónom, že prítomné, hoci Angela celkom 
určite predpovedala svoj blízky koniec, predsa ne- 
verily v skutočnú veľkosť nebezpečenstva. Predsta
vené a asistentky sa preto rozlúčily, poďakujúc sa 
za všetko. A keďže i lekár, Dr. Gardoni, navštevu
júci často Angelu, nevidel v jej chorobe nič povážli
vého, oddaly sa všetky tak veľkej istote o stave cti
hodnej Matky, že celkom dúfaly v jej uzdravenie.109)

No, Angela nebola tejto mienky. Vedela hodinu 
svojej smrti, spokojne všetko pripravovala. V jej 
vnútri panoval hlboký mier, jej duša bola priprave
ná na veľkú cestu na večnosť. I na zemi bolo všetko 
dokonané, vôľa Božia vyplnená. Len jedno jej le
žalo ešte na srdci, nechcela zanechať svoje deti ako 
sirôtky. Vo svojej vikárke Lukrécii Lodron odokryla 
Angela už dávno všetky vlastnosti dôstojnej pred
stavenej a matky Spoločnosti. V jej osobe sa spojo
valy hlboká zbožnosť a vyskúšaná čnosť, veľká láska 
k Inštitútu, vynikajúci duch, neobyčajné nadanie 
k vedeniu iných a dôstojný, prívetivý zovňajšok. 
Staré šľachtictvo jej rodu a veľké bohatstvo zaistily 
jej vplyvné postavenie v Brescii a priviedly ju do 
styku s mnohými prelátmi a kniežatmi zeme. Vo 
všetkých kruhoch mali k nej veľkú úctu. Keď 
ju  Boh priviedol do spoločnosti sv. Uršule, mal iste 
¾ ňou zvláštne úmysly. Angela myslela, že ich spo
znala a usilujúc sa uskutočniť ich, označila Lukréciu 
za svoju nástupkyňu. V chorobe to ešte niekoľko ráz 
■učinila.

109) Srovnaj: V. Postel, Histoire de Salnte Angéle Merici.
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Medzitým choroba rýchle pokračovala. Slabosť 
ostávala približne jednaká, iné nebezpečné úkazy sa 
neobjavovaly. Dcéry neprestajne naštevovaly chorú, 
obávaly sa, že drahú Matku v krátkom čase stratia, 
preto každá chcela od nej aspoň slovo, pohlad, po
žehnanie. I mnohé osoby z ľudu a vyššich stavov 
tiesnily sa okolo postele chorej, aby vyjadrily svoju 
úctu, aby naposledy videly tak vznešený vzor čnosti, 
uslyšaly veľkú učiteľku ducha. Medzi týmito ná
vštevníkmi boli i clvaja páni, Giacomo Chizzola a 
Tomaso Gavardi. Rozprávajú, ako sa svätica, uzrúc 
ich, vzpriamila na posteli a s neobyčajnou výrečno
sťou, vzbudzujúcou podiv všetkých prítomných, po
vzbudzovala ich k životu podľa zásad Evanjelia. Cí
tiac, že jej sily sú vyčerpané, ukončila slovami: »Ži- 
te tak, ako by ste si kedysi na smrteľnej posteli že
lali, aby ste boli žili.« Tieto slová sa často zjavujú 
v Angelinom živote, ale teraz, v tejto slávnostnej 
hodine, z úst umierajúcej svätice, ktorá je vstave 
potvrdiť ich blaženou smrťou, ako ich potvrdzovala 
dlhým životom — teraz vnikly ako blesk do sŕdc. 
Mnohí z okolostojacich boli hlboko rozochvení, ob
rátili sa a začali nový život. Obidvaja páni žili až do 
svojej zbožnej smrti ozaj kresťanským životom. Boh 
sprevádzal tieto slová umierajúcej služobnice zvlášt
nou milosťou, hoci je to stará a známa výpoveď. Pô
sobily podivuhodným dojmom na obyvateľov Bres
cie, lebo vyšly z úst ich umierajúcej Matky, im pla
tily, boly im odkazom svätice. Ešte po päťdesiatich 
rokoch opakovali často obyvatelia Brescie: »Ži tak, 
ako si budeš na smrteľnej posteli želať, aby si bol 
žil.« Latinské distichon, ktoré r. 1590 dali na hrob 
svätice, obsahuje bezpochyby narážku na to:

Nostram qui vitam nostis, sic vivite: sic mors 
Non mors, sed vita perennis erit.110)

110) Vy, ktorí poznáte môj život, žite tak; vtedy vám smrť 
nebude smrťou, ale večným životom.
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Čím viac cítila Angela, že sa blíži smrť, tým ra
dostnejšia bola jej nálada. Prosila lekára, aby jej 
už úprimne povedal svoju mienku, lebo že po smrti 
vrele túži. Ale Dr. Gardoni nerozumel Angelinej 
chorobe, hoci bol skúseným lekárom, slávnym svo
jou vedou. Svätá Matka jej rozumela, cítila jej po
kroky, rátala hodiny, v ktorých ešte bude môcť biť 
jej zranené srdce.

Ešte raz zavolala sekretára, aby mu diktovala svoj 
testament. Nato pozvala k sebe vikára a generálnu 
asistentku. Tieto každý deň navštevovaly striedavo 
drahú Matku, ale neustále sa potešovaly, lebo ne
nastala nijaká pozorovateľná zmena k horšiemu. 
Tým bolestnejšie ich prekvapila zpráva, ktorú do
staly spolu s Angeliným pozvaním, že je ctihodnej 
Matke horšie. Všetky zdesene pribehly. Keď boly 
všetky pospolu, poukázala im Angela ešte raz na 
podivuhodné riadenie Božie pri založení Spoločnosti 
sv. Uršule a na zvláštneho ducha Inštitútu. Potom 
prosila Lukréciu Lodron, aby ju zastupovala v úrade 
generálnej predstavenej až do zákonnej voľby po 
jej smrti. Asistentky jej musely sľúbiť, že ju budú 
poslúchať. Všetky to urobily s mnohými slzami. Lu- 
krécia jej musela sľúbiť, že úrad prevezme a bude 
v ňom pokračovať, keď bude potvrdená voľbou. Te
raz vložila zomierajúca svoj Testament do rúk ná- 
stupkyne a prosila ju, aby ho po jej smrti oznámila 
dcéram. »Nájdu v ňom moju poslednú vôľu«, hovo
rila. Prosila shromaždené, aby sa pre ňu neznepoko- 
jovaly a staraly sa o to, aby jej dcéry neprerušily 
práce povolania. Súčasne určila, že Katarína Maia 
prevezme od tohto dňa úrad Lukrécie Lodron ako 
miestna predstavená a bude prirátaná k asistentkám.

Angeline dcéry boly tak veľmi deťmi poslušnosti, 
že sa neodvážily ponáhľať ku svojej matke, keď im 
zakázala opustiť práce povolania. Uspokojily sa opäť, 
keď počuly, že Angela poslala všetky na kázeň, i tie,
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ktoré maly pri nej bedliť. Naša svätica mala pritom 
zvláštny úmysel. Spomenula si na zbožný zvyk, že 
mŕtvolu pred pochovávaním umývajú. Hoci to má 
hlboko náboženský podklad, predsa to zraňovalo jej 
nežný cit. Sama si chcela preukázať túto službu a tak 
zabrániť, aby jej telo bolo po smrti obnažené. Chorá 
nestrácala času, sotva že bola sama, posbierala svoje 
posledné sily, odhodlane opustila lôžko a previedla 
svoj úmysel. Tak šťastne všetko zariadila, aby skryla 
tento dôkaz svojej odvahy, že bolo treba zvláštneho 
riadenia nebies, aby sme dostali o tom zprávu.

Kazateľ odporúčal na konci svojej reči Angelu do 
modlitby všetkých, oznámiac svojim poslucháčom, že 
ctihodná Matka je blízko smrti. Množstvo prítom
ných hneď opustilo kostol a ponáhľalo sa k príbytku 
svätice, ako ju ľud nazýval. Angelin synovec, ktorý 
bol tiež na kázni, prišiel k domu prvý. Angela bola 
pri jeho vstupe veľmi prekvapená, ale i Merici ža
sol, že nebola na lôžku, obliekala sa a umývala si 
obličaj. »Chvála Bohu«, zvolal, »nie si teda tak cho- 
rá, ako to kazateľ oznámil!« »Milý synovče, kazateľ 
nezveličoval, pripravujem sa, lebo pôjdem k svojmu 
Snúbencovi.«

Angela ešte hovorila, keď vstúpily niektoré sestry 
a uložily ju. Hneď prišiel lekár, našiel Angelu už 
veľmi zoslabnutú a usúdil teraz sám, že je koniec 
blízky, oznámil to aj svätici. »Už som vám to dávno: 
povedala«, odpovedala Angela, »že ma táto choroba 
privedie k smrti. Ďakujem Bohu, že to napokon na
hliadnete. Ó ako sa teším, že sa už blíži šťastná chví
ľa, ktorá ma navždy spojí s mojím Ježišom.»111)

Keď lekár vyhlásil stav chorej za beznádejný, po
volili jej naliehavej prosbe o sviatosť umierajúcich. 
Oznámili to všetkým sestrám, aby mohly byť budú
ceho dňa prítomné pri svätom úkone. Každá sa po-

iii) V. Postel, Histoire de Sainte Angele.
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náhľala nájsť miestečko v izbe chorej alebo v sused
ných miestnostiach, odkiaľ by naposledy pozerala 
na črty milovanej Matky.112) Keď Angeía videla blí
žiť sa svojho Spasiteľa a Snúbenca v rúchu Hostie, 
zažiarila jej tvár nebeskou krásou. Sotva Ho prijala 
do svojho srdca, skrížila ruky na prsia, ako by chcela 
svojho božského Hosťa objať. Dlhý čas ostala mlčky 
so svojím Snúbencom. Aký rozhovor mala asi jej 
duša s Bohom, ktorý bol jej jedinou láskou a onedlho 
mal byť jej Sudcom! — »Zima už prešla, prestalo 
pršať, poď, priateľka moja, sestra moja, nevesta mo
ja!» Tak znelo asi z úst Spasiteľových, a — »ecce 
vénio, hľa, prichádzam, Paratum cor meum, hotové 
je moje srdce«, šepkala umierajúca nevesta Božia.

Ale jej oči sa nemohly zakaliť prv, ako by ešte 
raz neboly láskyplne spočinuly na deťoch. Nechala 
všetky pristúpiť veľmi blízko k lôžku a opäť pobá
dala ich zlomeným hlasom k jednote a vzájomnej 
láske, k poslušnosti, poníženosti a presnému zacho
vávaniu Pravidiel. Naposledy prosila Spasiteľa, aby 
požehnal jej dcéry: »Ó Ježišu, žehnaj ty sám Spo
ločnosti panien, ktorá sa Ti navždy zasvätila. Ne
chaj ju rásť v počte, milosti, múdrosti a horlivosti 
pred Tebou a Tvojimi služobníkmi!»113)

Angeline dcéry ronily bolestné slzy. Ozýval sa iba 
vzlykot, ba i výkriky bolesti naplňovaly izbu a dom. 
Svätica cítila, že sa blíži jej posledná chvíľa, prosila 
dcéry, aby sa utiahly. Hovorila: »Na zemi sa už ne
uvidíme, ale dúfam, že vás všetky zasa nájdem 
v nebi.«

Teraz si dala obliecť kajúcne rúcho III. rádu. Chce
la byť v ňom pochovaná a naliehavo prosila, aby po 
smrti jej telo nesobliekaly. Nato sa zdvihla, silný 
duch premohol s nadľudským napätím najväčšiu sla
bosť tela, zápasiaceho už so smrťou. Bez cudzej po-

112) Ibid.
113) V. Postel, Histoire de Sainte Angele.
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moci opustila poste! a uložila sa na rohožku, ktorá 
bola v poslednom čase jej lôžkom, aby ležiac na 
zemi, zomrela ako kajúcnica v najväčšej chudobe.

Všetko pre túto zem bolo už skončené. Jej pohľad 
hľadal už len Jeho. V najhlbšej sobranosti vzbudzo
vala hlasite akty božských čností. Keď odznely po
sledné vzdychy jej veľkej lásky, upadla do extázy, 
ktorá trvala až do skonania. Ležala tu nepohnute, 
zdalo sa, že život zmizol z jej tela, len tichý dych, 
sotva slyšateľné šepotanie najsvätejšieho mena Ježiš 
nasvedčovalo, že je ešte na tomto svete. Jej široko- 
otvorené oči žiarily, nepohnute súc uprené dohora, 
zdalo sa, že pozorujú podivuhodné divadlo. Čím viac 
unikal život z tela, tým žiarivejší bol jej obličaj, do
stával nadľudský výraz — zdalo sa, že telo namiesto 
do smrti prechádzalo do stavu oslávenia. Zrazu jej 
duša vystúpila z extázy, Angela otvorila ústa a jasne 
hovorila prorokove slová, ktoré boly i poslednými 
slovami Ježišovými na kríži: »ln manus tuas, Domi
ne, commendo spiritum meum.« Nato sklonila hlavu, 
zatvorila oči a odovzdala dušu Bohu. Zem bola chu
dobnejšia o anjela, nebo o Serafa bohatšie. Bolo to 
v utorok 27. januára 1540 o 3. hodine popoludní. 
Angela mala 67 rokov.114)

Mnohí dejepisci nadhadzujú otázku, či Angela zo-

114) Niektorí dejepisci- udávajú iné dátum smrti, ale exi
stujú dokumenty, ktoré dostatočne dokazujú, že 27. január 
je dňom smrti svätice. Tak nachádzame v  denníku Pandolfa 
de Nassini, šľachtica z Brescie, ktorý sa osobne zúčastnil 
pohrebu svätej Matky, poznámku: »De sur Angola de Merici 
a di 27 zenaro 1540 morse.« Ďalej čítame v  »Malom officiu 
preblahoslavenej Panny«, ktoré náležalo svätici, na prvej 
strane poznámku, písanú rukou z vtedajšej doby: »27. januá
ra 1540 o pol 22. hodine (podľa nášho počítania o pol štvrtej), 
v utorok zomrela Matka, Sestra Angela. Toto je breviár, 
z ktorého sa modlievala.« Štvrtkový rukopis (alebo: rukopis 
v  Quarte), ktorý obsahuje najstaršie dejiny založenia Spo
ločnosti, hovorí na prvej strane: »Matka, Sestra Angela, opu
stila tento svet 27. januára 1540.« Rovnako čítame v  nekro-
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mrela prirodzenou chorobou, alebo z čistej lásky Bo
žej. Že je tento druhý spôsob smrti možný, vysvet
ľuje sv. František Saleský vo svojom pojednaní 
o láske Božej. »Sú vyvolení, ktorí umierajú z lásky. 
To sa stáva, keď láska dušu nielen zraní tak, že ocho
rie, ale keď ju prebodne, vedúc ranu priamo do srdca, 
a to tak prudko, že vyženie dušu z tela. To sa tak 
stáva: duša mocne priťahovaná božskými sladkosťa
mi svojho Miláčka a tiež chcejúc so svojej strany 
odpovedať na jeho milú príťažlivosť, povznáša sa ná
silne a ako len môže k vytúženému Priateľovi, ktorý 
ju priťahuje, a keďže nemôže svoje telo strhnúť so 
sebou, radšej ho celkom opúšťa, ako aby sa ním dala 
zdržovať v biede tohto života a vzlietla sama ako 
krásna holubička na rozkošnú hruď svojho nebeského 
Snúbenca. Povznáša sa k Miláčkovi a On ju silne 
priťahuje k sebe a ako snúbenec opúšťa otca i matku, 
aby sa spojil so svojou snúbenicou, tak opúšťa i čistá

logoch Spoločnosti: »Matka, Sestra Angela, zomrela 27. ja
nuára, štyridsiateho roku.«

V druhej spoločnej úmrtnej knihe uršulínok v Brescii 
čítame: »Všetkými ctená zbožná Sestra Angela, ktorá túto 
Spoločnosť v novembri 1535 založila, zomrela 27. januára 
1540.« Napokon na jednom obraze svätice, ktorý znalci po
kladajú za cenné dielo svojej doby, je vzadu veľký latinský 
nápis; »Effigies beatae Angelae de Mericis, fundatricis So
cietatis S. Ursulae. Obiit anno 1540, 27. januarii.«

Pri svätorečení bol sviatok svätice preložený na 31. mája. 
Duch Svätý, ktorý riadi Cirkev pri zariaďovaní cirkevného 
roku, chcel iste túto čistú pannu ako jeden z najkrajších 
mystických kvetov, hodiť na cestu Božieho Tela, lebo už jej 
pozemský život bol úzko spätý so svätostánkom.

Angeline duchovné dcéry slávia 27. januára v tichej spo
ločnej pobožnosti úmrtný deň svojej svätej zakladateľky, 
velebiac Boha za zázraky, ktorými obkľúčil úmrtné lôžko ich 
Matky a uvažujúc o veľkých naučeniach, ktoré im zanechala. 
V niektorých kláštoroch rehole sa toho dňa shromažďuje 
konvent, aby hodinu od 3. do 4. popoludní strávil v modlitbe 
pred vystavenou relikviou alebo slávnostne ozdobeným obra
zom svätej Matky rehole.
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nevesta telo, aby sa spojila so svojím Ženíchom. To 
je najprudkejší účinok, vyvolávaný v duši láskou, 
ktorý vyžaduje predovšetkým velké pozbavenie sa 
všetkých náklonností, ktoré môžu pútať srdce k svetu 
a  telu. Ako oheň pomaly premeňuje podstatu masy 
doň vloženej, vylučuje z nej zbytočné látky, a keď 
ju  celkom očistil, zanecháva esenciu, tak i svätá 
láska, keď odtiahla ľudské srdce od všetkých nálad, 
žiadostí a náruživostí ako len môže, pozdvihuje tým 
napokon dušu, aby vošla touto smrťou, ktorá je tak 
vzácna v očiach Božích, do nesmrteľnej slávy.«

A svätý biskup ukazuje, že i Preblahoslavená Pan
na Mária zomrela takou smrťou. »Podľa povesti, keď 
phônix zostarne, nanosí si na vrch vysokej hóry vo
ňavé drevo a na ňom, ako na čerstvom lôžku, chce 
skončiť svoj život. Lebo keď slnko vysiela na po
ludnie svoje najpálčivejšie lúče, spoluúčinkuje tento 
jedinečný vták so žiarom slnka — bije totiž krídlami 
na hranicu, až vzplanie, a horiac s ňou, zakončuje 
život a zomiera vo vonných plameňoch. Práve tak 
i panenská Matka, keď shromaždila do svojho ducha 
živými a neprestajnými spomienkami všetky tie milé 
tajomstvá života a smrti svojho Syna a tak prijala 
do seba najvrelejšie vnuknutia, ktoré jej Syn, Slnko 
spravodlivosti vysielal na ľudstvo v najvyššie; po
ludnie svojej lásky a keď ona sama bije neustále 
krídlami nazerania, stravuje ju napokon tento po
svätný oheň božskej lásky ako sladkú zápalnú obeť 
a ona umiera v ňom, lebo jej úplne uchvátená duša 
je prenesená do neba v náručí lásky Božského Syna.«

Potom hovorí sv. František Saleský o iných oso
bách, ktoré týmto spôsobom zomrely. Myslí, že sv. 
Mária Magdaléna, veľký učiteľ Bazilius, sv. František 
z Asisi, sv. Terézia a mnohí iní takto opustili zem.

K týmto svätcom môžeme prirátať i anjelskú pan
nu z Brescie, ktorej podivuhodný život táto kniha 
líči. Keď uvažujeme o dokonalom zrieknutí sa vše-
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tkých vecí, ktorými odumrela svetu a žila len svoj
mu Spasiteľovi, ľahko spoznáme, že mala v sebe pod
mienku takej smrti z lásky, ktorú sv. biskup ozna
čuje ako veľké pozbavenie sa všetkých náklonností, 
ktoré môžu pútať srdce k svetu a telu. A či podstata 
a postup jej poslednej choroby, ktorú veda pokla
dala za bezvýznamnú, nedávajú tušiť, že jej duša 
chradla túhou po Bohu a že Angela preto náleží k vy
voleným, ktorí zomreli serafskou láskou? To je tiež 
prirodzené a isté vysvetlenie titulu » Martyr amoris«, 
ktorý sa našej svätici dáva v starých litániách, opa
trených biskupskou aprobáciou.

XIII. KAPITOLA.

Angelin hrob. Úcta k nej.
Všeobecný smútok. — Slávnostný pohreb. — Spor o miesto 
pochovania. — Pápežské breve. — Prvé zázraky. — Defini
tívne pochovanie. — Jej hrob. — Všeobecné uctievanie svä

tice. — Jej obraz.

Angela bola mŕtva. Jej duša zjavila sa pred súd
nou stolicou Božou, oblečená v rúcho krstnej nevin
nosti, zatiaľ čo jej mŕtve telo ležalo v rúchu kajúc
nosti nä dlážke chudobnej izby. Umrieť bolo pre ňu 
ziskom, lebo Kristus bol jej životom. Dejepisec z roku 
1776,115) vylíčiac jej krásnu smrť, hovorí: »Tak vošla 
do lepšieho života, áno, do samého Boha, táto žena, 
ktorá pre Neho žila a už tu  na zemi si zaslúžila byť 
volaná »Panna Ježiša Krista«. Keď sa povzniesla 
k trónu Najvyššieho, vzala so sebou nesmierne na
máhavo a dlho pripravované, ale pevne založené 
dielo prvej rehole, ktorá sa zasvätila výlučne výcho
ve ženskej mládeže.

Zpráva o smrti Angelinej vyvolala v Brescii vše
obecný smútok. Celé mesto oplakávalo stratu Matky. 
Smútili nielen jednotlivé osoby, rodiny a uršulínky,

115) Lombardi de Barri.

200



ale i zástupcovia mesta. Sám magistrát Brescie osved
čil hlbokú bolesť, veď otčina stála nad otvoreným 
hrobom jedného zo svojich najušľachtilejších dietok. 
Kto nahradí túto prostrednicu u Boha? Kto sa bude 
teraz vo dne v noci modliť a vyprosovať Božie po
žehnanie na mesto? Novší dejepisec, abbé V. Postel, 
volá: »Ó podivuhodná Cirkev Ježiša Krista, ty jediná 
rodíš také duše, ty jediná učíš vážiť si ich, ty jediná 
povznášaš ľudstvo, že im môže rozumieť.« Ľud prú
dil v zástupoch, aby naposledy videl, uctil smrteľné 
pozostatky tohto chrámu Ducha Svätého.

Angela žila chudobne, hľadala vo všetkom nízkosť 
a skrytosť, ale jej pohreb bol ako pohreb velikášov 
tohto sveta. Celá Brescia sprevádzala rakvu, tak, že 
sa smútočné ceremónie premenily v triumf. So vše
tkých strán prišiel klérus vo veľkom počte, magi
strát si uhájil čestné miesto, dámy z najvyššej šľach
ty miešaly sa v hlbokom smútku medzi uršulínky, 
ktoré v počte 150 kráčaly za rakvou svojej vrele- 
milovanej Matky. V neprehľadnom množstve na
sledovali chudobní, hlasitým plačom a vzlykaním 
sprevádzali k hrobu svoju najväčšiu dobroditeľku, 
svojho pozemského anjela strážcu. Mŕtvola milova
nej Mlatky vlasti nemohla byť pochovaná s väčšími 
poctami. Toho pamätného dňa začala sa Angelina 
kanonizácia ústami ľudu, lebo namiesto aby sa za 
ňu modlili, prosili o jej orodovanie u Boha.

Sprievod kráčal ku kostolu sv. Afry. Už prv sme 
oznámili, že dom, v ktorom Angela v posledných ro
koch bývala a i zomrela, patril k tomuto kostolu. 
Kostol má dve čiastky. Hornú a spodnú, čiže kryptu, 
kde odpočívali brescianski mučeníci, ktorých Angela 
zvlášť uctievala. Po pohrebných obradoch v hornom 
kostole, sniesli ctihodné telo do tejto krypty, ale ne
mohlo byť ešte formálne pochované, lebo vznikol 
spor, ktorý bližšie vysvetlíme.

Všetky farské kostoly v Brescii si želaly, aby sa
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im dostaly vzácne pozostatky, ale len dva maly na 
to právny nárok: dóm a kostol sv. Afry. Kanonici 
katedrály odvolávali sa, že Angela, ako zakladateľka 
tejto kongregácie, mala v ich území svoje oratórium, 
ktoré bolo akýmsi sídlom Inštitútu, preto aj mŕtvola 
patrí katedrále. Kanonici od sv. Afry odpovedali, že 
skutočné bydlisko nejakej osoby je tam, kde býva, 
preto musí Angela odpočívať v tom kostole, ktorý 
bol jej farským kostolom. Napokon vystúpili i Menší 
bratia, lebo si spomenuli, že Angela bola v III. ráde, 
a preto žiadali, aby bola pochovaná v ich kostole. 
Spor bol veľmi živý, slúžil ku cti všetkým stranám, 
najviac však tej, ktorá bola jeho predmetom a kto
rej pozostatky boly pokladané za tak veľký poklad. 
Keďže sa proces nemohol hneď definitívne rozhod
núť, vyslovil prezident provizórny rozsudok, podľa 
ktorého malo byť telo ctihodnej Matky Angely ulo
žené v podzemnom kostole sv. Afry, ale bez formál
neho pochovania. Angela síce dostala od pápeža Kle
menta VII. breve, ktoré jej dovoľovalo zvoliť si mie
sto pochovania podľa ľúbosti, ale zdá sa, že nebolo 
pri jej smrti známe, alebo sa myslelo, že nezrušuje 
práva farského kostola, keď i zomrelá pred svojou 
smrťou nevyslovila ináč svoju vôľu.

Proces trval 30 dní. Po celý tento čas ostala rakva 
otvorená, čo malo za následok veľký nával zbožných 
ctiteľov. Zázraky sa začaly ako pri hrobe svätých, 
ktorých Pán ako svojho jednorodeného Syna i v smrti 
oslavuje. V celom tomto čase neukázala sa na mŕtvom 
tele nijaká známka porušenia. Všetky údy ostaly 
svieže a ohybné, tvár zachovala svoje prirodzené 
črty, výraz anjelskej čistoty a svätej vážnosti vždy 
sa na nej javiaci, nešíril sa nijaký zápach, ale ľú
bezná vôňa prúdila z jej šiat.

Iný zázrak pôsobil v tomže čase veľkým dojmom. 
Nad kaplnkou, kde odpočívalo sväté telo, bolo vidieť 
hviezdu neobyčajného tvaru a mimoriadneho svetla.
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Večer 28. januára po provizórnom pochovaní svätice 
začala žiariť nad kostolom svätej Afry, vysielajúc za 
tri nasledujúce noci lúče oslňujúceho svetla kolmo 
nad miestom, kde odpočívalo telo svätej Angely. 
Tento nebeský zjav bolo vidieť i zdiaľky. Preto prišli 
mnohí ľudia, privábení novosťou divu, aby uctili po
zostatky tej, ktorú Boh tak zázračným spôsobom 
oslávil.116)

Odloženie pohrebu dovolilo mnohým ctiteľom An- 
geliným, dať si zhotoviť portrét zomrelej Matky. 
Brescia, ktorej umenie už v XIV. storočí vyháňalo 
bujné púčky, mala vtedy vo svojich múroch trojlí
stok umelcov, na ktorý mohlo byť každé mesto pyš
né,117) Dvaja z týchto majstrov sa pokúsili zvečniť 
svojím štetcom Angelin obraz. Tým sa začal hold 
umenia u hrobu poníženej služobnice Kristovej. Prvý 
bol Girolamo Romanini. Jeho ešte zachované obrazy 
ukazujú hó na výške historickej tvorby. Je vlastne 
otcom slávneho »brescianskeho strieborného tónu«. 
Okrem neho maľoval u rakvy Angelinej Alessandro 
Moretto, najvýznamnejší maliar brescianskej školy 
v XV. storočí. Jeho oltárne obrazy náležia medzi naj
krajšie na svete, ozdobil nimi skoro všetky kostoly 
svojho rodného mesta, a keď i niektoré z nich boly 
predané do zahraničných sbierok, predsa chrámy 
v Brescii tvoria ešte dnes najvýznamnejší Moretto- 
múzeum. K týmto kostolným obrazom sa čestne dru
žia jeho portréty. Prosté a veľké v pojatí, trocha 
idealizované v jednotlivostiach, široko a smele maľo
vané, náležia k najvzácnejším obrazom tých čias.

Takým majstrom umenia ďakujeme za portrét veľ
kej zakladateľky rehole. Zdá sa, ako by sám Boh 
strážil nad tým, aby obraz tohto anjela nebol skresle
ný, ale podaný verne a dôstojne, ako len je možno.

Medzitým sa proces o miesto pochovania prejed

li®) Girelli: »Vita di Sant. Angela etc.«
117) Woltmann: Dejiny maliarstva.
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nával pred duchovným súdom. Pápežské breve z roku 
1532 sa našlo. Nemôžeme si odoprieť nepodať ho tu 
doslovne. Je žiarivým dôkazom vysokej úcty, ktorú 
Angela požívala u pápežského dvora, ukazuje, ako 
pápež Klement VII. zachoval svoju úctu a lásku 
k pútnici, ktorej pred 7 rokmi osvedčil takú dôveru. 
Vidíme z neho tiež, že Angela si ho vyžiadala najmä 
preto, aby zamedzila svoje pochovanie v chráme mi
noritov. Hoci milovala rád sv. Františka a velmi si 
ho vážila, spoznala, že Spoločnosť sv. Uršule je po
dľa Bohom zjaveného plánu Inštitút, ktorý, aby do
siahol všestranne a nehatene svojho cieľa, musí ostať 
bez vnútorného spojenia s rádom sv. Františka. Preto 
chcela už vtedy, keď sa jej k  tomu ponúkala vhodná 
príležitosť, vyhnúť každému podnetu, ktorý by prv 
alebo neskôr mohol byť zámienkou k tomu. Breve 
vyvracia každú pochybnosť, či Angela náležala do 
III: rádu sv. Augustína, ako udávajú niektorí deje
pisci, a či do rádu sv. Františka, lebo keďže roku 
1532 Spoločnosť sv. Uuršule ešte formálne neexisto
vala, je Angela menovaná prosto ako sestra III. rádu 
sv. Františka.

Breve118) znie:
»Antonio, z Božieho milosrdenstva kardinál — kňaz 

titulom štyroch korunovaných mučeníkov, v Kristu 
milovanej Angele zo Salo, panne z Brescie a sestre 
III. rádu sv. Františka.

Prosba, ktorú nám predkladáš, smeruje k tomu, 
aby si v prípade odchodu z tohto sveta mohla sa dať 
pochovať v chráme sv. Faustína a Jovitu, ktorý sa 
menuje tiež »u svätej Afry« a je spravovaný late
ránskymi kanonikmi sv. Augustína, alebo, podľa pra
vidiel III. rádu, ktorého si sestrou a podľa privilégií,, 
tomu rádu udelených, nedúfaš, že ti to bude povole
né bez zvláštneho dovolenia apoštolskej Stolice. Pre-

U8) Breve vydal kardinál Antonio Jucci, hlavný poeni- 
tentiar.
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to prosíš, aby to apoštolská Stolica priaznivo zaria
dila. Sme ochotní povoliť tvojej prosbe, udeľujeme ti 
preto mocou tohto listu, v mene pápeža, nášho pána, 
ktorého právomocnosť vo veci pokánia máme na sta
rosti, a od ktorého sme ústným výrokom dostali 
zvláštny rozkaz, že si môžeš zvoliť miesto pochovania 
v  menovanom kostole sv. Faustína a Jovitu, tiež 
»u svätej Afry« menovaného, alebo vôbec v nejakom 
inom kostole (ale bez porušenia práv iných), a po 
smrti môžeš tam dať svoje telo slobodne a dovole
ným spôsobom pochovať. To platí bez ohľadu na 
apoštolské zákony, nariadenia, pravidlá a zvyky 
III. rádu, i keď sú potvrdené prísahou, apoštolským 
potvrdením alebo nejako ináč. Tiež nehľadiac na pri
vilégiá, milosti a apoštolské listy, ktoré boly udelené 
tomuto rádu, jeho predstaveným, osobám a miestam 
akýmikoľvek výrazmi alebo obmedzeniami, i keby 
tieto maly formu breve, alebo boly vydané potvr
dené a obnovené proti takým dovoleniam, nech 
znejú akokoľvek. Všetky také privilégiá, ktoré sme 
tu  doslovne uviedli a ktoré majú ináč ostať v plnej 
platnosti, zrušujeme výslovne pre tento zvláštny prí
pad, ako i všetko, čo by sa tomu protivilo.

Dané v Ríme u sv. Petra, s pečaťou »posv. poeni- 
tentiarie«, 2. novembra v IX. roku pápežstva Kle
menta VII. nášho pána.«

Týmto brevem boly zamietnuté nároky menších 
bratov, ale ešte vždy ostávaly dve sporné strany: la
teránski kanonici a kanonici katedrály.

Prví dokazovali, že Angela niekoľko ráz prejavila 
túžbu nájsť posledné miesto odpočinku v blízkosti 
ňou tak veľmi uctievaných brestianskych mučeníkov. 
Druhí však odpovedali, že v poslednej chorobe zme
nila svoje smýšľanie a vyslovila želanie byť pocho
vaná v katedrále vedľa oratória, kde vychovávala 
svoje sestry v duchovnom živote a kde bolo stre
disko Spoločnosti. Keďže sa však ani jedna sporná
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strana nemohla preukázať písomným dôkazom, vy
niesol súd rozhodnutie, v ktorom uznal práva kosto
la a kapituly sv. Afry a nariadil, aby tam boly cti
hodné pozostatky pochované v podzemnej kaplnke, 
kde až doteraz boly.

Celé mesto sa tešilo tomuto rozhodnutiu a uznáva
lo ho za veľmi spravodlivé. Hneď nasledovalo sláv
nostné pochovanie mŕtvoly. Kanonici od sv. Afry 
sa usilovaly pripraviť svätici dôstojný hrob. Stavbu 
viedol Ján František Saramoni. Archtitektonicky 
rozčlenený pomník bol postavený na troch stupňoch; 
časť, kde odpočívalo sväté telo, uzavieral vpredu Mo- 
rettov obraz, znázorňujúci mŕtvu Angelu z profilu. 
Skulptúry ukazovaly v strede dvoch anjelikov. Po
zdvihujú dušu, ako by ju chceli predstaviť nebes
kému Otcovi, ktorý sa zjavuje v hornej časti. Štyri 
nápisy v latinských veršoch, vryté do mramoru, hlá- 
saly chválu ctihodnej Matky. Ešte dnes svedčia o veľ
kej úcte očitých svedkov čností Angeliných. Prvý 
z týchto nápisov napísal don Valeriani, kanonik od 
sv. Afry. Znie:

Proposito martyr, virgo actibus, ore magistra:
Sic tribus aureolis, Angela, diveseras.
Angela, nuper eras morum, vitaeque magistra: 
Nunc patriae tutrix praesidiumque veni.119)
Druhý od Dr. Zanettiho znie:
Angela viva fui, nunc Angela mortua dicor:
Sum tamen angelicis Angela juncta choris.
Vos qui me nostis, exemplo vivite nostro:
Sic facile ut docui mortua adhuc doceo!120)

119) Mučenica túžbou, panna skutkami, učiteľka slovom; 
tak si získala, Angela, trojnásobnú korunu. Ú Angela, ktorá 
si nám bola predtým učiteľkou čnosti a mravnosti, buď i te
raz ochrankyňou svojej vlasti.

120) Bola som živou Angelou, teraz ma volajú mŕtvou; 
á predsa žijem, anjel uprostred anjelských chórov. Vy, ktorí 
ste ma poznali, nasledujte môj príklad, tak ľähko i mŕtva 
učím, ako som učievala.
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Tretí je od neznámeho spisovateľa:
Conditur hoc tumulo cui nomen et insuper omnis 
Vita fuit superis aequiparenda choris.
Angela divisa est tria per Ioca: corpus in urna, 
Spiritus in coelo, nomen in ore virum.121)
Posledný nápis je od Gabriela Cozzano, sekretára 

sv. Angely:
Angela, virtutum varia redimita corona 
Hic jacet extremo restituenda die.
Spiritus aethereas penetravit fervidus arces 
Et summo ingenuus constitit ille Deo,
Illa est haec virgo quae morum regula viva 
Illustrem erexit virginitate chorum.
Brixia, crede mihi, sacrum venerare sepulchrum, 
Nil non fausta Deo proxima virgo potest.122)
Úcty k služobnici Božej časom nielenže neubúdalo,, 

ale so dňa na deň priťahovala k hrobu väčšie zástu
py pútnikov. O tridsaťjeden rokov neskoršie, roku 
1571 ako dejepisci rozprávajú, ukázal Pán novým zá
zrakom, aká drahá je mu česť jeho služobnice. 
V sprievode jedného kňaza z rodiny de Rossi na
vštívil kryptu sv. Afry mladý klerik, ktorého meno 
dejepisci neuvádzajú z ohľadu na jeho patricijský 
pôvod. Pobožnosť prítomných málo dojala mladého 
muža. Angelin pomník pozoroval so zvedavým po
hľadom, ako asi obzeráme svetské pomníky, áno, ešte 
viac, keď prečítal nápisy, chcel si hrať na krásoducha

121) V tomto hrobe leží tá, ktorej meno a vôbec Celý život 
sa rovnal nebeským chórom. Angela býva teraz na troch 
miestach. Jej telo je v hrobe, duch v nebi, meno v ústach 
všetkých.

122) Tu, až do dňa vzkriesenia drieme Angela, ozdobená 
nádhernou korunou čností. Ohnivo preletel jej duch nebes
kými dvoranami a v  rúchu nevinnosti objavil sa pred Bo
hom. To je tá panna, ktorá bola živou regulou čností a svä
tou základateľkou panenského sboru. Brescia, uctievaj zbož
né jej hrob á ver mi, mocné je jej orodovanie, lebo je blízko 
u Boha!'
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a s úsmevom obrátil sa na dona de Rossi: »Boh vie, 
či jej táto nadmierna chvála patrí.« Sotva to vyslo
vil, zaznely znútra rakvy dva strašné údery, tak 
silné, že prítomní hrôzou strnuli a mysleli, že sa po
mník zrúti. Huk bolo počuť i v hornom kostole, a je
den kanonik sišiel rýchle dolu, aby sa pozrel, aké 
nešťastie sa asi prihodilo. Nešťastný mladík poznal 
hneď nebeské napomenutie, padol ponížene na ko
lená a prosil Boha a sväticu za odpustenie, uisťujúc 
hlasite pred všetkými prítomnými, že verí v heroic
kú čnosť a nebeskú slávu Angelinu.

Hrob ostal v opísanom stave až do r. 1580. Vtedy 
obnovili kanonici od sv. Afry hlavný oltár a presby
terium a rozhodli sa, že obnovia i ostatnú časť svä
tyne. Bolo preto treba odstrániť na nejaký čas sväté 
ostatky z krypty. Otvorili i Angelin hrob a našli telo 
služobnice Božej bez najmenšej stopy spráchnivenia, 
tak, ako tam bolo uložené pred štyridsiatimi rokmi. 
Stojac pred tak veľkým zázrakom, rozhodli sa pri
praviť týmto vzácnym relikviám, ktoré sám Boh 
uctil, dôstojnejší hrob. Usporiadali sbierku. Angeline 
dcéry vynaložily všetko, aby pripravily svojej Matke 
pomník, zodpovedajúci ich vďačnosti, láske a úcte. 
Nový náhrobok bol umiestený na severnej strane 
hlavnej kaplnky, zasvätenej sv. Calocerovi. Bol zho
tovený z bieleho mramoru, ozdobený skulptúrami a 
bohato pozlátený. Vpredu vyryli latinské distichon:

Cnditor hoc vere tumulo Angela: quid ni?
Terram terra dedit, spiritus astra tenet.123)

Vpravo a vľavo od toho nápisu vidíme dvoch kľa
čiacich anjelov, skláňajúcich úctivo hlavy pred hro
bom. Sväté telo bolo zatvorené vo dvojitej rakve.. 
Aby ho mohli ukázať zbožným pútnikom, stačilo vy
zdvihnúť horné veko — vnútornou kryštálovou rak
vou bolo už vidieť telo svätice. R. 1672 dosvedčil

123) y  tomto hrobe vskutku odpočíva Angela; čo je to 
iného, ako že zem pokrýva zem, duch je nad hviezdami.
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Eaino, ktorý písal životopis sv. Angely a hovoril »de 
visu«: »Ešte možno vidieť telo služobnice Božej ne
porušené, odiate popolavošedivým habitom. V ruke 
drží pútnickú palicu, s ktorou putovala do Jeruzale
ma a do Ríma. Každý žasne nad úplnou neporuše
nosťou tohto tela.«

Bonifác Bagata potvrdzuje o osem rokov neskoršie 
to isté vo svojej práci: »Admiranda orbis christiani«, 
a  pripojuje, že z hrobu prúdi neobyčajne ľúbezná 
vôňa. Zázrak teda trval 132 rokov. Od tej doby telo 
vyschlo, rysy ctihodnej tváre sú síce ešte vždy vidi
teľné, ale podivuhodný vzhľad sa stráca viac a viac. 
Boží cieľ bol dosiahnutý, Angelina svätosť potvrdená, 
teraz maly nasledovať ďalšie zázraky.

Hoci aj nechceme tu  podať zprávy o kanonizácii 
svätej Matky Angely, ale až na príslušnom mieste 
podľa chronológie, predsa musíme povedať niečo 
o úcte, ktorú jej preukazovali. Keď Angela zomrela, 
neboly ešte vydané dekréty Urbana VIII. (1623—1644) 
o uctievaní v povesti svätosti zomrelých osôb. Preto 
bola naša zomrelá hneď po svojej smrti predmetom 
ďalekosiahleho kultu. Každý sa ponáhľal spojiť jej 
požehnaným menom slovo »svätá«. Nerozprávali 
o nej ináč, ako o svätici nebies, ktorej čelo už ozdo
buje diadém slávy. V masách putoval ľud k jej hro
bu, prosil ju o orodovanie a pokladal ju  za prostred- 
nicu u trónu Najvyššieho. Mnoho milosti bolo takto 
dosiahnuté, denne sa množily »Ex voto«, ktoré vďač
nosť veriacich kládla na hrob nebeskej dobroditeľky. 
Jej rodisko, mesto Desenzano, ju prvé začalo oprav
du uctievať. Onedlho po jej smrti zvolila ju mestská 
rada na verejnej schôdzke za zvláštnu ochrankyňu, 
a r. 1587 postavili jej obraz v kostole vedľa ostatných 
mestských patrónov. O 21 rokov neskoršie, r. 1608, 
usilovali sa obyvatelia Desenzana prejaviť svoju úctu 
a vďačnosť tým, že jej zasvätili v hlavnom chráme 
kaplnku a ustanovili do nej vlastného kaplána a ko-
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stolníka. Založili i nadáciu, aby tu mohla byť každý 
deň slúžená omša. Ešte viac, na pozemkoch rodiny 
Merici vystavali novú svätyňu, ktorú zbožnosť ve
riacich urobila čoskoro pútnickým miestom. Kňazi 
sa len tak hrnuli, aby tam slúžili svätú omšu.

Iné mestá nasledovaly v prejavoch verejnej úcty, 
priťahované príkladom Desenzano a mimoriadne 
rýchlym rozšírením rehole uršulínok. Angelino meno 
bolo slávne v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, ba 
i v Ázii a v Amerike. Kam len jej dcéry prišly, všade 
priniesly so sebou obraz svojej Matky a vštepovaly 
lásku a úctu k nej najprv do sŕdc svojich detí, po
tom i všetkým, s ktorými prišly do styku. Spoločnosť 
slávila jej sviatok pôstnou vigíliou, oktávou a svä
tým prijímaním Pravidlami predpísaným, sprievod
mi i púťami k jej hrobu, ak to len bolo možné. V nie
ktorých domoch rehole, najmä v Treviso, spomínali 
jej meno v Konfiteor, čo bolo sotva vo zvyku u hlav
ných patrónov kostola, rádu alebo bratstva. Ozdobo
vali jej obrazy a zažíhali pred nimi lampy. Vo Fran
cúzsku bolo k jej cti složené ofícium s vlastnými hym
nami a antifónami. Tlačou vyšly aj rozličné litánie, 
ktoré oslavujú čnosti a najvýznamnejšie skutky jej 
života. Biskupi boli tomuto kultu naklonení, klérus 
ho všade sprevádzal. Päť pápežov: Gregor XV., Pa
vol V., Klement IX., Inocenc XI. a Benedikt XIII. 
ho potvrdili, aprobujúc Regulu Spoločnosti, v ktorej 
sa dáva zakladateľke názov »blahoslavená«, a pred
pisuje sa vo vigílii pôst, a v sám sviatok sv. pri
jímanie.

Tu nastúpil na pápežský trón Urban VIII. Dekré
tom z r. 1625 zakázal preukazovať hociktorému slu
žobníkovi božiemu úctu, ktorá by mala ráz nábož. 
kultu, prv ako by ho Cirkev zapísala do katalógu 
svätých a blahoslavených. Tento dekrét zakazoval 
ďalej postaviť jeho obraz na oltár, zapaľovať na jeho 
hrobe, zavesovať »Ex voto«, jeho životopisec nesmel

210



užívať slova »svätý« bez dovolenia apoštolskej Sto
lice, a keď takého výrazu užil, musel pripojiť uiste
nie, že tým nechce predbiehať úsudok Ríma, ale že 
sa mu v každom čase chce bezpodmienečne podrobiť. 
Nové breve z r. 1634 potvrdilo tieto nariadenia a pri
pojili k nim iné, nie menej prísne a múdre. Keďže 
však Angela zomrela v predošlom storočí, nemohli 
pre ňu tieto nariadenia platiť. Urban VIII. vstúpil 
preto v uctievaní našej svätice do šľapají svojich 
predchodcov na stolci Petrovom a vyslovil sa pre 
ne tak jasne, ako oni. 23. augusta 1633, teda už po 
vydaní svojho prvého dekrétu, potvrdil bulou Pra
vidlá uršulínok z Poligny a zároveň naliehavo pri
pomínal ich celé a úplné zachovanie. Tieto Pravidlá, 
ako aj iné predošlými pápežmi potvrdené, predpisujú 
pôst vo vigílii sviatku sv. Angely. V inej bude z roku 
1638 aproboval tenže pápež Štatúty kláštora v Tulle, 
ktoré už bol potvrdil Gregor XV., a v ktorých je 
predpísaná zvláštna pobožnosť k svätému Augustí
novi, k sv. Uršuli a k blahoslavenej Angele. V tomže 
smysle ako pápež, vyslovili sa i jeho najvyšší zástup
covia. R. 1626, teda len o rok po vydaní dekrétu, 
zakazujúcom kult nekanonizovaných služobníkov Bo
žích, bol v Luttichu vyrytý obraz Angelin a jeho 
nápis ju označoval ako blahoslavenú. Obraz bol ve
novaný Alojzovi Caraffovi, apoštolskému nunciovi 
v Kolíne. Tento reprezentant svätej Stolice prišiel 
uverejniť nové dekréty a dosiahnuť ich zachovávanie 
vážnosťou svojej autority. Prijal však milostive ve
novanie, ukázal veľkú radosť z neho a dovolil, že 
rytina smie byť verejne vystavená a rozdávaná.

Najvýslovnejšie a najslávnostnejšie bola aprobo- 
vaná náboženská úcta našej svätice r. 1718, teda vždy 
ešte skoro sto rokov pred jej vlastnou kanonizáciou. 
V tomto roku sa slávilo prvé storočné výročie uve
denia klauzúry kardinálom Sourdisom, bulou Pavla V. 
Uršulínky Večného mesta chcely urobiť svätú Matku
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strediskom tejto slávnosti. Angelin obraz bol posta
vený na hlavný oltár, v lodi kostola boly vystavené 
vkusne orámované medailóny, predstavujúce naj vý
značnejšie momenty z jej života. V susedných uli
ciach boly zriadené tri nádherné triumfálne brány, 
každá mala na oboch stranách portrét veľkej panny 
a zakladateľky rehole s nápismi ku cti »blahoslave- 
nej«. Okrem toho boly vydané zprávy o jej živote, 
ohlasovala sa jej sláva v próze i v poézii. Na slávnosť 
sviatku, i po celú oktávu, tiesnily sa v kostole zá
stupy veriacich; ľud, šľachta, kardináli a preláti závo- 
dili v úcte k «blahoslavenej« Angele. Svätý Otec udelil 
pre tento sviatok zvláštne odpustky, ktoré mohli ve
riaci získať vo všetkých kostoloch rehole, kde sa táto 
slávnosť konala. Ôsmeho dňa šiel sám jeho svätosť 
Klement XI. so svojimi kardinálmi a prelátmi do ko
stola uršulínok a modlil sa, kľačiac pred oltárom, na 
ktorom trónil Angelin obraz. Potom prezeral obrazy, 
znázorňujúce scény jej života, čítal nápisy a prijal 
poetické vylíčenie života blahoslavenej Matky, ktoré 
mu podali vo skvostnej väzbe. Keď sa potom odobral 
do kláštora, blahoželal rehoľníciam srdečnými slo
vami k dômyselnému a krásnemu usporiadaniu 
slávnosti.

Mlčky uznával kult svätej Angely i pápež Bene
dikt XIV., ktorý si dal veľmi záležať na štúdiu úcty 
svätice. Keď mu podali miniatúrny obraz Angelin, 
maľovaný obratnou rukou uršulínky z Ríma, na kto
rom bola služobnica Božia označená ako «blahosla
vená», ráčil dar prijať, chváliac prevedenie, neurobil 
ani najmenšiu poznámku o titule, Angele priloženom.

Tak sa staral Pán o česť tej, ktorá z lásky k Nemu 
všetku česť sveta nohami šliapala, lebo jej radosťou 
bolo, byť nepoznanou a skrytou. On jej však vyhra
dil ešte väčšiu česť, najväčšiu, akú môže služobník 
Boží tu na zemi dosiahnuť. Cirkev ju ozdobí korunou 
svätých, príde deň, keď v jej sviatok nebude slúžená
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ani jedna svätá omša, nebude sa modliť nijaký bre
viár, beztoho, aby sa v ňom s veľkou úctou neme
novalo jej meno. Jej obraz vtiahne do prvého chrá
mu kresťanstva a nájde svoje miesto v kruhu sláv
nych hrdinov Božích, ktorých Cirkev vyznamenáva, 
dávajúc im miesto okolo hrobu apoštolských kniežat.

Nechceme však predbiehať udalosti, ale radšej sa 
pozrieme zpät na život, ktorý sme videli tak slávne 
skončiť. Prv ako večné slnko klesne do oceána, vy
leje more žiar, ktorý na ďaleko-široko pretká vlny 
zlatom — a keď už úplne zapadlo, nebo a more zdajú 
sa ešte dlho ponorené do tohto purpúru. Čo je toto 
nádherné prírodné divadlo pre naše telesné oči, to 
vidí oko našej duše v západe svätých pre tento svet. 
Jeden z najkrajších príkladov sme videli v smrti 
Angelinej. Teraz stojíme pri jej slávnom hrobe, jej 
duša odpočíva v lone Božom, ale nebeský jas pre- 
žiaruje ešte tu na zemi všetko, čoho sa dotýkala. Oby
vatelia Brescie to cítili a boli preto šťastní. Vedeli 
už dávno, že ich Matka je sväticou, ale teraz to vedia 
ešte lepšie, lebo samo nebo potvrdzuje ich úsudok. 
Beda tomu, kto by sa bol odvážil dotknúť sa cti ich 
Matky a ochrankyne, alebo len trocha pochybovať 
o jej hrdinských čnostiach, boli by si s ním poradili 
ozaj po taliansky. Táto okolnosť vysvetľuje, prečo 
sa v tomto životopise zriedkavo objavujú podrobno
sti, ktoré najmä moderní životopisci podávajú v tak 
veľkom množstve. Angelini súčasníci nepotrebovali 
odôvodňovať jej slávu, oboznamovať s jej čnosťou; 
mestá i vidiek boly plné veľkých vecí, ktoré Boh na 
nej a pre ňu učinil. Od chvíle svojej blaženej smrti 
v ústach a spomienkach ľudí žila ako veľká svätica.

Ako sme už spomenuli, neboly ešte vtedy v Cirkvi 
vedené podrobné kanonizačné procesy, preto nebolo ani 
treba malicherných pátraní, na ktoré sme si od tej doby 
zvykli. To všetko vysvetľuje, prečo sa Angelin život 
ukazuje v inej podobe ako novších svätých. Jej živo-
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topis má ráz starých životopiscov, ktorí kreslia veľké 
postavy veľkými líniami. Obávali sa, že mnohé de
taily uberú ich bytosti na veľkoleposti. Aké ľahké 
by to bolo, sv. Gregorovi Veľkému zanechať nám ob
šírny životopis sv. Benedikta. Ako málo by to stálo 
sv. Hieronyma, vylíčiť do najmenších podrobností 
život ženy, ktorú sprevádzal po mnohé roky na 
každom kroku, ale jeho pero tým opovrhlo. Tieto 
staré hagiografické diela majú v sebe niečo z veľko
rysosti svätého Písma, z jeho nenapodobniteľnej jed
noduchosti. Naši predkovia lepšie chápali duchovnú 
vnútornú bytosť svojich svätých súčasníkov, preni
kali ju ľahšie a vykreslili ideál bez malichernej ana
lýzy. Títo životopisci upomínajú na obrazy svojej 
doby, na zjasnené postavy svätých, ktoré vystupujú 
zo zlatého pozadia ako zo svojej slávy. Sú nebes
kým pozdravom k ešte zápasiacim bratom a sestrám, 
ktorý im privoláva: »Čo ste vy, úbohé, slabé deti 
zeme, i my sme kedysi boli, čo sme teraz, môžete 
i vy byť.« Pri všetkom idealizovaní nechýba skoro 
nikdy týmto obrazom prísna charakteristika. Hlbo- 
koveriace smýšľanie vedelo pripísať v symbolických 
okrasách a v dômyselnej ornamentike niekoľkými 
rysmi, hlbokým a často i naivným spôsobom to, čo 
nedokáže celá nádhera moderného realizmu.

Ako dietky svojej doby možno niekedy ľutujeme, 
že nemôžeme pozorovať sv. Angelu z najbližšej blíz
kosti pri každom čnostnom skutku, pri kažflej veľko
dušne prinesenej obeti, pri všetkých pre Krista pre
trpených bolestiach. Môžeme sa však potešiť, lebo 
to všetko netvorí svätých, na ktorých spočívalo Bo
žie oko so zaľúbením. W. F. Faber hovorí: »Svä- 
tých neurobilo svätými to, čo v ich životopisoch čí
tame, ale to, čo o nich nečítame, umožnilo im stať 
sa tým, čo na nich obdivujeme, keď čítame ich živo
topis.*

Keby sme mohli vysvetliť, ako boli svätí v každej

214



chvíli na stráži, aby nijaká ich myšlienka nebola 
zbytočná, nijaký ich cit smyselný, nijaké slovo ne
uvážené, nijaký smysel nestrážený, nijaké ich hnutie 
pozemské, vtedy až by sme sa mohli tváriť, že sme 
opísali ich život verne a pravdivo.

Angelinu svätosť netvoril ani dar zázrakov, ani 
duch prorocký, ani dar jazykov, ani založenie rehole, 
ani apoštolská pôsobnosť, ale martýrium lásky, ktoré 
malo iba Boha za svedka, tá neprestajne obnovená zá
palná obeť stáleho umŕtvovania, ktorej jedine bolo mož
no vyplniť život dokonalými skutkami. Veľké činy sú 
často malými dielami v srovnaní s bojom a úsilím, 
ktoré stojí deň po deň, za celý život vykonávať do
konale každý i najmenší skutok. Na aký stupeň se
baovládania, rovnováhy mysle a oddanosti musíme 
uzatvárať, keď počujeme, že Angelin zovňajšok bol 
vždy skromný, mierny a prívetivý, že otvorená prie
pasť u jej nôh, rozbúrené more, náhla slepota, ne
mohly porušiť pokoj jej duše. Musíme to už Bohu 
ponechať, aby zjavil tajomstvá svätosti svojich slu
žobníkov. Tu na zemi to buď vôbec neurobí, alebo 
len vo veľmi obmedzenej miere. Až v deň súdny, 
keď lúč Jeho všemohúcnosti vnikne do nášho oka, 
budú zjavné cesty lásky, po ktorých šla jeho milosť 
ku každej duši a aj hrdinské obety, neobmedzená od
danosť, všetko sväté násilie sŕdc, ktoré dosiahly ne
beského kráľovstva.

Na konci tejto kapitoly chceme ešte hovoriť o An- 
gelinom obraze a jej vonkajšom zjave. Nikto ne
mohol za života ctihodnej Matky dostať jej obraz. 
Tým viac sa ponáhľali, ako sme videli, po jej smrti 
dostať verný obraz svätice. Máme teda jej obraz, mô
žeme ešte dnes pozorovať ušľachtilé krásne črty tejto 
nevesty Božej, o ktorých súčasníci tak často hovoria 
a ktoré i v uschnutom tele nie sú ešte úplne smaza- 
né. Podľa zprávy súčasných spisovateľov bola Ange
la strednej veľkosti a veľmi štíhlej postavy. Jej než-
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né telo bolo ako zduchovnelé pokáním. Nápadne biela 
pleť a plavé vlasy zvyšovaly zvlášť v mladosti an
jelský výraz jej zjavu. Tieto prirodzené pôvaby boly 
ešte zvyšované ušľachtilým chovaním. Jej tvár mala 
obyčajne zahĺbený výraz, celá bytosť prezradzovala 
dušu, stojacu pod vplyvom prítomnosti Božej, preto 
hovorí starý životopisec: »Pohľad na ňu vzbudzoval 
zbožnosť a úctu.« V obcovaní bola príjemná, a keď' 
rozprávala, jemný úsmev pohrával na jej perách. 
Zovňajšok Angelin mal charakter vnútra, slučoval 
podivuhodne silu a miernosť, ušľachtilosť smýšľania 
a poníženosť srdca. Ešte vo vysokom veku zachoval 
si jej zjav milý anjelský pôvab, preto ju každý vy
hľadával a tešil sa z obcovania s ňou. P. Salvatori
S. J. hovorí: »Ak sú veci, ktorých meno vyjadruje 
skutočne to, čím sú, tak je to u Angely: bola anjelom 
vo svojom zjave, v obcovaní, v celom živote.«

Mohla taká anjelská postava ujsť kresťanskému 
umeniu? Videli sme, ako poézia prvá položila veniec 
na hrob Angelin. Čoskoro nasledovaly výtvarné ume
nia. Rýdlo, dláto a štetec závodily v zobrazovaní 
tohto anjela. V krátkom čase sme mali rozličné obra
zy Angeline, predstavujúce sväticu viac alebo menej 
verne, buď samu, alebo vo vynikajúcom momente 
života. Najčastejšie vyobrazovaly zjavenie tajomného 
rebríka a sv. Uršule. Na starých talianskych obra
zoch zjavuje sa Angela aj ako učiteľka v kruhu 
svojich duchovných dcér. Jej smrť šťastne zobrazuje 
starý obraz v Brescii.

R. 1840 ozdobil P. Rizzi Calcinárdi farský kostol 
v Desenzano šiestimi obrazmi z Angelinho života. 
Tieto fresky vyznamenávajú sa jednoduchým, ozaj 
názorným spôsobom vypravovania a mnohými šťast
nými jednotlivými motívmi. V prvej maľbe podáva 
umelec obraz z detstva svätice. Uprostred utešenej 
krajiny, v tieni stromu sedí rodina Merici. Malá An
gela sedí na kolenách otcových a so sopätými rúčka-
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mi hovorí modlitbičku. Matka a staršia sestra pozor
ne počúvajú.

Druhý obraz znázorňuje videnie v Brudazzo. Vy- 
znamenáva sa medzi všetkými najväčšou názor
nosťou. Tretí líči strašnú morskú búrku, ktorú An
gela svojou modlitbou utišuje. Svätica sa objavuje 
vpredu lode a žehnajúc, vzťahuje pravicu nad hu
čiace vlny. Na štvrtom obraze vidíme vyslanectvo 
ušľachtilých Benátčanov pred poníženou služobnicou 
Kristovou. S ušľachtilým a skromným chovaním 
predkladá im dôvody odmietnutia. Piaty obraz uvá
dza nás do pápežských komnát. Angela práve vstú
pila a padla pred zástupcom Kristovým na kolená, 
aby mu láskyplnou úctou bozkala nohu. Na posled
nom obraze vidíme sväticu, umierajúcu na zemi na 
rohožke. Oslňujúci lúč svetla padá na ňu shora.

Svojho času najmä nemeckí majstri oslavovali 
svätú zakladateľku rehole originálnym, ozaj umelec
kým spôsobom. Spomíname najprv Lauensteina, 
s ktorého kompozíciami soznámil verejnosť spolok 
pre rozširovanie náboženských obrazov v Diissel- 
dorfe. Svätá Matka sedí uprostred milej skupiny 
dievčat, zamestnávajúcich sa ručnou prácou. Aby 
vyobrazenie bolo populárnejšie, volil si umelec deti 
z našich škôl. Ich šaty, spôsob ich práce, všetko je 
moderné, pritom si však majster zachoval istú slo
hovú úpravu. Lauenstein sa usiloval naznačiť vyššiu 
úlohu povolania našej svätice tým, že ju  uvádza ako 
poučuje malučké o ich spáse.

Omnoho hlbšie je pojatie Fuhrichovo. Dômysel
ným, sebe vlastným spôsobom položil tento veľký 
majster za základ svojej kompozície slová Evanjelia: 
»Nechajte malučkých ku mne prísť!« Preto je stre
diskom obrazu Kristus. Sedí na vznešenom tróne 
a láskyplne roztvára náručie v ústrety deťom, ktoré 
sa zjavujú na stupňoch trónu. Angela a jej dcéry 
vedú ako duchovné matky malučké k Spasiteľovi,
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aby Mu položily k nohám kvety, ktoré nesú v rúč
kach ako symboly svojich malých úkonov čností.

Ale i po kompozícii tohto slávneho majstra malo 
nasledovať vyobrazenie našej svätice, ktoré je podlá 
úsudku skúsených znalcov neporovnateľne šťastnej
šie. Tvorca venoval bezpochyby svätici nielen svojho 
génia, ale i svoju lásku a úctu. Študoval Angelu a jej 
veľké poslanie v modlitbe a vylíčil ju potom so 
všetkou obratnosťou svojho štetca a s vrúcnosťou 
svojho hlboko veriaceho smýšľania. Namiesto aby 
sme sami obraz opísali, uvádzame zprávu, ktorú vo 
svojej dobe priniesly verejné noviny: »Na ľavom 
bočnom oltári124) vzbudzuje predovšetkým našu po
zornosť stredný obraz, predstavujúci svätú Ange
lu Merici, zakladateľku uršulínok. Úctyhodná po
stava svätej sa obracia k milej, pred ňou kľačiacej 
skupine detí, vedených uršulínkami. Angela dvíha 
ruku, aby poukázala malej skupine na obraz Matky 
Božej s Ježiškom. (V tomto obrázku na obraze imi
toval umelec terakotu od Andrea delia Robbia, sú
časníka a krajana sv. Angely.) Proti tejto príťažlivej 
skupinke postavil majster (Albert von Felsburg) scé
nu, ktorá zvlášť púta oko pozorovateľovo. Jedna 
uršulínka ukazuje pôvabnej Florenťanke v boha
tom kostýme svojej doby vyobrazenie, ktorým bola 
sv. Angela povolaná, aby založila rehoľu sv. Uršule. 
Hľadiac na pannu, cítime, že v tejto chvíľke klope 
milosť i na jej srdce a ona hľadá vo svojom vnútri 
odpoveď na otázku: »Mám i ja vstúpiť do týchto 
jasných radov?« Každá figúra na tomto, vo svojom 
spôsobe jedinečne krásnom obraze, je majstrovským 
dielom. Panna tu stojí plná pôvabu a ušľachtilej dô
stojnosti, ba s istou grandézou, ktorá skoro upomína 
na podobné figúry Ghirlandajove a vedľa nej rehoľ
nica s jemnými črtami a pohľadom, ktorý dáva tušiť, 
ako pozoruje duševné hnutie svojej susedky. Pozri-

124) V kostole uršulínok v Insbrucku.
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me sa na skupinu detí: z očú malučkej, ktorá pozerá 
hore na kľačiacu Matičku, žiari nebo nevinnosti a 
čistoty. Plné vrúcnej zbožnosti obracia sa prostredné 
dievča k svätému obrazu a tretiemu by sme asi radi 
obrátili hlavičku, aby sme videli jeho figliarsku tvá
ričku. Hlavu svätej Angely obkľúčil maliar svätožia
rou, ale i keby to nebol urobil, výraz te jto . tváre, 
ktorú modlitba a Sebamŕtvenie zduchovnilo, rys 
zjasňujúcej miernosti, ktorý sa tak podivuhodne spo
juje na tomto obličaji s vážnymi líniami prísnej aské
zy, to všetko nenechá nás v pochybnostiach o heroic
kých čnostiach tejto ženy v prostom odeve. Umelec 
nám tu v nej podal najpodarenejší obraz Matky a 
súčasne svätice, pritom má i zásluhu, že zachoval 
rysy originálneho portrétu čo najvernejšie. Prejde
me žiarivý koloryt, jemné odtienenie a rozličné pred
nosti prevedenia, o ktoré sa zaujímajú umelci a znal
ci umenia, lebo podrobnejšie pojednáme by presa- 
rovalo medze tejto skice. Len jedno ešte pozname
náme, že umelec vytvoril v tomto obraze sv. Angely 
obraz pre všetkých: najprv pre jej duchovné dcéry; 
potom pre všetky, ktoré cítia túhu k nim pristúpiť, 
pre mládež, ktorá tam nachádza samu seba; pre ro
dičov, ukazujúc im, akého ducha sú učiteľky a vy
chovávateľky, ktorým sverujú svoje deti, a napokon 
pre veriacich, lebo im ukazuje sväticu, ktorá určila 
svojej reholi výchovu za vlastný cieľ a získala si 
tak veľké zásluhy o ľudskú spoločnosť a najmä 
o ženskú mládež.<<125)

I za obraz Angelin na titulnej strane tejto knihy 
ďakujeme tomuto umelcovi. Zhotovil ho použitím 
najstarších a najviac autentických obrazov svätice 
a ostal pritom verný pojatiu, úctyhodnému pre svoju 
starodávnosť, predstavujúcemu veľkú zakladateľku 
rehole, ako ukazuje na kríž, o pätu ktorého sa opie
ra sv. Regula.

125) »Posol pre Tirolsko a Voralberg« 1885. Nr. 269.
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Druhý diel.

Dejiny Spoločnosti svätej Uršule 

od smrti svätej zakladateľky 

až do francúzskej revolúcie.

(1540— 1789.)





I. KAPITOLA.

Spoločnosť svätej Uršule 
ako kongregácia v Taliansku.

Uršulínky po smrti svojej svätej zakladateľky. — Angélin 
Testament. — Voľba druhej generálnej predstavenej. —  
Inštitút je zvonku napádaný. —■ Don Tribesco ho obhajuje. 
— Vnútorné nepokoje. — Bula Pavla III. — Krásne príklady 
čnosti. — Sv. Karol Boromejský. — Uršulínky v Miláne. — 
Sv. Karol v Brescii. — Spoločnosť je povolaná do mnohých 

miest Talianska.

Dejiny veľkej služobnice Božej, Angely Merici, 
jej odchodom z tohto sveta sa skončily, ale predsa, 
nás predchádza pocit, že ešte nie sme pri ich konci. 
A vskutku, Angela odišla a Angela zostala. Jej von
kajší zjav zmizol s javiska dejín, ale jej duch žije 
ďalej v jej Inštitúte. Tento Inštitút musí čitateľa 
tým viac zaujímať, že sa s ním dnes stretá v rozší
rení a zároveň vo forme, ktorá zdanlivo má málo 
zo založenia sv. Angely. Táto kniha má dokázať, že 
to tak nie je, že i uršulínky dnešných dôb sú pravé 
a verné dcéry sv. Angely. Ukážeme v nej, ako 
horčičné semienko, ktoré ponížená panna z Brescie 
zasiala do poľa hospodárovho, zavlažované rosou 
nebeskou a ohrievané slnkom milosti vyrástlo v mo
hutný strom, v ktorom stavali svoje hniezda vtáci 
nebeskí — duše, ktoré vzlet ducha povznáša nad 
zem.

Nevýslovná bolesť zatriasla dcérami Angelinými, 
keď sa dozvedely o smrti tej, ktorú nazývaly »Mat- 
kou« nielen podľa oslovenia, užívaného v reholi, ale
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preto, že ich vychovala k dokonalému životu a na
plnila duchom obetavej lásky a apoštolskej horli
vosti. V prvej chvíli sa zdalo, že nový Inštitút bude 
pochovaný so svojou zakladateľkou, lebo prešiel 
mesiac a nijaká sestra nemala odvahy vstúpiť do 
oratória, kde sa prv s takou radosťou a horlivosťou 
soskupovaly okolo Angely. Prerušily i vyučovanie 
v triedach a iné cvičenia. Boh bedlil však nad svojou 
Spoločnosťou, nedovolil, aby toto dielo zaniklo so 
svojou zakladateľkou. Lukrécia Lodron čakala iba na 
konečné pochovanie svätice, aby vyplnila sľub, ktorý 
dala pri jej smrteľnej posteli. Po pohrebe pozvala 
všetky uršulínky na budúci deň k sebe. Pri tejto 
zpráve vstúpil nový život do skleslých duší a zmalo- 
myseľnelých sŕdc osirelých detí Angeliných. Všetky 
sa ponáhľaly na kapitulu.

Lukrécia začala chválorečou na Matku, ktorú tu 
na zemi stratily, ktorá však teraz z výšin nebies 
bedlí nad svojou verne milovanou rodinou. Angela 
bude ďalej v nich žiť, ak budú nasledovať jej čnosti, 
poslúchať jej naučenia. Už im odovzdala drahocenné 
Spomienky, ale napísala i Testament. »Viďte, drahé 
sestry, svätý odkaz,« hovorila, »odkaz, ktorý mi sve
rila. Musela som jej sľúbiť, že vám ho po jej smrti 
oznámim. Iste sa už niektorá pýtala, ako sa musíme 
chovať, aby sme zodpovedaly i naďalej úmyslom tej, 
ktorá doteraz bola nám v čele. Ona nám to sama 
povie, je to jej hlas, ktorý teraz počujeme«.

Bol povolaný sekretár Cozzano. Odpečatiac svätý 
dokument, nahlas ho prečítal. Podávame tento du
chovný Testament celý na konci knihy. Je vedľa 
Reguly a už prv spomenutých »zbožných Spomie
nok» písomnou pozostalosťou zakladateľky rehole.

P. Salvatori S. J. hovorí o týchto spisoch: »Ho- 
vorila a písala naozaj ako veľká majsterka. Potvr
dzujú nám to tí, ktorí mali šťastie stýkať sa s ňou, 
ale ešte viac to dosvedčujú vzácne spisy, ktoré za-
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nechala v Regule, v Testamente a v Spomienkach.« 
Menuje ich ďalej »zlatými spismi« a keď hovorí 
o dare rady svätej Matky, poukazuje na to, že čítanie 
týchto spisov dáva trvalý dôkaz tohto nebeského 
daru. »Tieto vzácne spisy ukazujú v každom slove 
podivuhodný rozhľad a ponímanie najistejších život
ných pravidiel pre každého, nech už je podriadený, 
alebo predstavený, len keď chce Bohu slúžiť a zaistiť 
svoju večnú spásu.« O samom Testamente hovorí 
P. Salvatori: »Sú v ňom najmúdrejšie rozkazy, naj
rozumnejšie rady a naj láskyplnej šie napomenutia 
k  dobrému vedeniu svojich milých dcér.« Potom vy
slovuje naliehavé želanie, aby nikto nezameškal 
čítať tento Testament a »nebeské Spomienky, plné 
svätého naučenia«, keď sa nechce olúpiť o veľký 
duchovný úžitok.

Keď sme už počuli úsudok zbožného a učeného 
kňaza zo Spoločnosti Ježišovej, chceme počuť aj 
mienku svätej Cirkvi. V kanonizačnej bule znie: 
»Angela napísala pre svoje dcéry duchovný Testa
ment, v ktorom určuje najčistejšie základy čnosti, 
najistejšie pravidlá evanjeliovej dokonalosti, a po
kroku vo svätosti.«

Na tomto mieste uvedieme len koniec posledného 
odkazu, na ktorý sme už často robili narážku. Keď 
dala svätica svojim dcéram potešujúce uistenie, že 
Ježiš Kristus bude vždy v ich strede, pokračuje: 
»Majte za isté, že naša Spoločnosť je dielo Jeho rúk 
a On ju neopustí, kým svet bude trvať; keď je to 
predovšetkým On, ktorý ju založil, kto ju bude 
môcť zničiť? Verte to, nepochybujte o tom; majte 
pevnú vieru, že to tak bude. Viem, čo hovorím. 
Šťastní, ktorí sa v tomto presvedčení zasvätia to
muto dielu. Keď budete verne zachovávať toto vše
tko a iné podobné, ako vám to bude vnukať Duch 
Svätý, vzhľadom na čas a okolnosti, radujte sa a 
nachovajte dobrú vôľu: hľa, aká veľká odmena vám
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bude pripravená, a kde budú dcéry, tam budú i mat
ky. Tešte sa a nepochybujte, dúfajúc, že sa uvidíte 
shromaždené všetky v nebi, ako si toho žiada a chce 
náš spoločný Snúbenec. A kto mu môže odolať? Jeho 
svetlo a radosťou naplňujúca žiara pravdy vás obkľú
či vo chvíli smrti a vyslobodí vás z rúk nepriateľa. 
Nože, vytrvajte verne a radostne v započatom diele; 
a chráňte sa zmalomyseľnieť, lebo každý sľub, ktorý 
vám činím, sa uskutoční v prehojnej miere. Teraz 
odchádzam a vy pokračujte v konaní dobrých skut
kov. Avšak prv, kým vás opustím, objímam vás a 
dávam všetkým bozk pokoja, prosiac snažne Boha, 
aby vám žehnal. V mene Otca i Syna i Ducha Svä
tého. Amen.«

Po prečítaní tohto svätého dokumentu bolo po
hnutie a dojatie všetkých také veľké, že mnohé pre- 
pukly v hlasitý nárek. Novou odvahou a novou silou 
naplňovala dcéry istota, akou svätica oznamovala 
nezrušiteľnosť svojho diela. Echom z nebies zdal sa 
byť tento hlas, zaznievajúci z hrobu a privolávajúci 
im: »Boh vás neopustí až do konca sveta. Viem čo 
hovorím.« Tieto slová sú pokladom rehole sv. Uršu
le, hviezdou, na ktorú Spoločnosť pozerá, keď búrka 
a noc ju obkľučuje hrozivým nebezpečenstvom. Shro- 
maždená kapitula pristúpila potom k voľbe nástup- 
kyne Angelinej, aby vyplnila pravidlo, predpísané 
svätou zakladateľkou. V skutočnosti nebolo voľby 
treba, lebo všetky jednohlasne vyhlásily, že sú šťast
né a ochotné poslúchať Angelou označenú predsta
venú. Videli sme už, že Lukrécia Lodron mala vše
tky vlastnosti pre tak zodpovedný úrad. Ukázala sa 
hneď ako dedička úmyslov a smýšľania Angelinho. 
Jej prvým činom, ako generálnej predstavenej, bolo, 
obrátiť sa na svätú Stolicu s novou prosbou o apro
báciu Spoločnosti. Ale kým vybavovala túto dôležitú 
vec, zdvihla sa búrka, hroziaca zničiť Angelino dielo.

Kým bola svätica živá, neodvážil sa nikto haniť
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zvláštny a neobyčajný spôsob rehoľného života, 
ktorý zvolila pre seba a pre svoje dcéry. Ale sotvaže 
opustila svet, dovolily si rozličné osoby, medzi nimi 
i učení mužovia a takí, ktorých úmysel nemohol sa 
zdať podozrivý, nahlas odsudzovať Inštitút v jeho 
vtedajšej forme. Tvrdili, že sa nesluší, aby panny 
Bohu zasvätené žily vo svete a v otcovskom dome. 
Ich dôvody silne zavážily. Ale čoskoro sa ukázalo, 
že tí, čo najviac kričali v tomto smysle, azda ani 
netušiac, stali sa tlmočníkmi nespokojnosti niekto
rých bohatých a vážených rodín, ktoré nechcely 
rozumieť tomu, že majú u seba ponechať nevydaté 
dcéry. Tak začaly prvé nie bezvýznamné ťažkosti, 
ktoré sa neskoršie množily a mnoho prispely k pri
jatiu klauzúmeho života. Ale vtedy to ešte nebolo 
potrebné a nesmelo to ani byť zavedené, ak mala 
Spoločnosť za vtedajších pomerov vyplniť svoje po
slanie. Preto vzbudil Boh svojim služobniciam hor
livých mužov, ktorí slovom i perom obhajovali In
štitút vo forme, ako ho Angela založila.

Ale najlepšiu odpoveď, ktorá všetkých umlčala, 
daly samy uršulínky svojou poníženosťou a trpezli
vosťou, svojou neochvejnou pevnosťou, akou chcely 
ostať vo svete, nepatriac svetu, len aby sa mohly 
venovať výlučne blahu bližných. Don Tribesco, sve
dok týchto krásnych čností ponáhľal sa pochváliť 
ich, píšuc: »Evanjeliová dokonalosť, ktorá sa zdala 
byť výlučným podielom rehôľ s klauzúrou, stala sa, 
vďaka Angelinmu dielu, všeobecnou i vo svete. Na 
všetkých stranách vidíme, ako mladé, nežné diev
čatá napodobňujú pod jej Regulou anjelov. Stoja 
v blate tejto zeme a predsa sa nezašpinia. Môžeme 
povedať, že neslýchaným zázrakom ostávajú nedo
tknuté v ohnivej peci babylonskej. V nebezpečen
stvách sveta pozdvihujú sa od čnosti ku čnosti a 
pracujú na diele svojho duchovného posvätenia tak 
dobre, ako by boly v najhlbšej pustatine. Aká sladká
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potecha a zároveň aké povznesenie je vidieť tieto 
nebeské holubice na svätom mieste, ako sa shro
mažďujú u prameňov Spasiteľových, aby očistily 
svoje krídla od najmenších škvŕn, živily sa chlebom 
vyvolených a pily víno, rodiace panny. Keď opustily 
chrám, vracaly sa do svojich domovov s duchom a 
svetom obráteným neodvratne k nebu, tam, kde 
hľadajú svojho Snúbenca, svoje šťastie. Svet sa za 
našich dní teší krásnemu divadlu, ktoré bolo možno 
prv nájsť len v tieni kláštorov. Vďaka za to patrí 
sv. Angele a jej dcéram, ktoré vztýčily zástavu 
panenstvu vo svojich vlastných rodinách, čo je tým 
heroickejšie a podivuhodnejšie, čím je to ťažšie. 
V každom našom kostole, v každej ulici tohto mesta 
nachodíme niekoľko dcér tohto zbožného Inšitútu, 
nasledovníčok svätej Angely, ktorá tu ukázala, 
v čom spočíva život pravej panny a ako môže v ňom 
dosiahnuť dokonalosť.«

Sotva sa utíšila búrka, zdvihla sa už druhá, 
omnoho nebezpečnejšia, lebo tentoraz nezúrila mimo 
domu, ale v jeho múroch, v lone Spoločnosti. Bola 
taká vážna, že sa bolo treba obávať schizmatu v kon
gregácii. Boh často dovoľuje, že i najsvätejšie diela 
cítia ľudskú slabosť tých, ktorí v nich účinkujú. 
Malý vonkajší podnet, takmer nič, stačilo nepriate
ľovi všetkého dobra, aby vložil do mladej Spoločnosti 
zárodok smutnej roztržky. Videli sme, že Angela sa 
uspokojila s veľmi všeobecnými predpismi o odeve. 
Nová generálna predstavená na radu osvietených 
mužov navrhla, aby podrobnosti odevu boly bližšie 
určené, chcela najmä, aby uršulínky nosily pás, ako 
znak panenstva. Mnohé sestry s tým súhlasily. Ale 
grófka Genovéva Luzzago a s ňou štyri asistentky 
čo najrohodnejšie odporovaly. Genovéva Luzzago 
bola z prvých spoločníc Angeliných a s celou silou 
svojej ohnivej duše bola oddaná duchovnej Matke. 
Pod jej miernym vedením veľmi pokročila v du-
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chovnom živote, ale nedobyla úplného víťazstva 
nad svojím charakterom. Kým ju viedla Angelina 
nežná ruka, boly chyby charakteru menej badateľné; 
voči svätici bola povoľná ako dieťa, lebo k nej mala 
neohraničenú úctu a lásku. Teraz sa však ukázalo, 
že vrodená prudkosť, istá svojhlavosť a nedostatok 
spokojnej rozvahy ju mohly skoro strhnúť so správ
nej cesty. Môžeme a musíme prijať, že láska k svätici 
ju zaviedla, ale musíme pritom doznať, že v podstat
ných veciach Angele nerozumela.

Angela splnomocnila svoje nástupníčky, aby pre- 
viedly zmeny, ktoré sa im budú zdať užitočné a po
trebné. Prikladala zovňajšku len veľmi podriadené 
miesto, ako to vysvitá z celého plánu založenia, bol 
jej iba prostriedkom k dosiahnutiu najvyššieho cieľa 
Spoločnosti: väčšej cti Božej a spásy i dokonalosti 
duší. Angela si predovšetkým cenila jednotu a lásku 
a označovala ju za najvyššie dobro Spoločnosti. Keby 
bola Genoveva Luzzago toto správne pochopila, bola 
by si spomenula na sľub, daný umierajúcej Matke, 
že bude jej nástupníčku poslúchať ako ju samu a ne
bola by sa nikdy klamala myšlienkou, že jej počínanie 
je horlivosťou za udržanie čistoty pôvodného ducha 
Spoločnosti. Na jej ospravedlnenie musíme uviesť, že 
ju podporovaly vážené osoby z kléru a najmä že sa 
postavil na jej stranu sekretár zomrelej Matky, G. 
Cozzano, ktorý sa tešil jej plnej dôvere. Pripojily 
sa, pravdaže i mnohé sestry. Keďže ich opozícia ne
prestávala a generálna predstavená ostávala pri svo
jom nariadení, prišlo to tak ďaleko, že chcela odpo
rujúcu časť vylúčiť zo Spoločnosti. Nevýslovná bo
lesť opanovala Genovévu Luzzago, lebo milovala 
svoje povolanie a chcela za každú cenu žiť i zomrieť 
ako dcéra Angelina. Ale tenže rys povahy, ktorý ju 
viedol k hrdinskej čnosti, strhoval ju na príkru 
dráhu skazy. Chcela uršulínkou ostať — a predsa sa 
nechcela podriadiť. Obrátila sa preto so svojimi stú-

229



penkyňami na generálneho vikára Ferrettiho, ktorý 
spravoval diecézu za sedis vacanciu. Tu vedela tak 
dobre obhajovať svoju vec, že tento rozhodol, aby 
sa nič nového nezavádzalo. Ale generálna predsta
vená a všetky, ktoré prijaly jej nariadenie, nechcely 
nič vedieť o novom spojení, ak nebude spojené 
s úplným podrobením. Tu spravil generálny vikár 
krok, ktorý zlo dovŕšil. Rozkázal pod poslušnosťou 
a hrozbou cirkevnej cenzúry, že všetky sestry majú 
mať úplnú slobodu v odeve a anuloval tak nariade
nia najvyššieho predstavenstva Spoločnosti. Keď veci 
došly k najväčším krajnostiam a šlo o trvanie Spo
ločnosti, zasiahlo samo nebo. V tej chvíli prišla z Ríma 
bula Pavla III. s dátom 9. júna 1544. Bola adre
sovaná na biskupa z Verony, lebo Brescia nemala 
vtedy pastiera. Tento ju poslal arcikňazovi a arci- 
diakonovi katedrály v Brescii a poveril ho vyhláse
ním a prevedením pápežských konštitúcií. Títo obi
dvaja preláti boli za diskusie na strane Lukrécie Lo- 
dron. Chceli ukončiť spor tým, že vymohli u svätej 
Stolice odpustky pre tie uršulínky, ktoré sa čierno 
oblečú a budú nosiť pás. Všetky chcely byť teraz 
účastné tejto duchovnej milosti, väčšina Angeliných 
dcér sa podriadila z poslušnosti a z lásky k pokoju. 
No, predsa boly ešte niekedy neshody v tomto bode, 
až r. 1546 boly ukončené tým, že nariadenia o odeve 
boly shmúté do formy dekrétu, podpísaného apoš
tolskými komisármi a biskupom. Tento určuje: »Uršu- 
línky majú nosiť dlhý čierny oblek, ktorého hlboké 
záhyby budú späté pásom, spadajúcim vpredu až ku 
koncu odevu. Tieto čierne šaty majú im pripomínať, 
že sú pre svet mŕtve. S ohľadom na sľub čistoty 
nosia biely nepriehľadný golier, na čele pásku z plát
na, dosť širokú, aby zakryla vlasy a okrem toho na 
hlave dlhý biely závoj.« Dekrét končí: »Tak sa budú 
líšiť Uršuline dcéry od obyčajných žien svojím ode
vom, ale ešte viac sa majú od nich odlišovať svojou
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zbožnosťou, múdrosťou, panenskou čistotou, ako člen
ky Inštitútu, ktorý má ctihodnú Matku Angelu za 
zakladateľku a anjelov za svedkov.« Tento odev sa 
v podstate zachoval u uršulínok až doteraz, len 
chóme dostávajú pri profesii namiesto bieleho zá
voja čierny a pri určitých príležitostiach doplňujú 
svoj odev veľkým závojom, zahaľujúcim celú postavu.

Pápežská bula, o ktorej sme práve hovorili, je 
prvým oficiálnym uznaním a potvrdením Spoločnosti 
apoštolskou Stolicou. Ukazuje, ako priaznivo posu
dzuje Rím Angelino založenie, chváliac nový Inšti
tút a udeľujúc mu zvláštne privilégiá. Pozoruhodné 
je nasledujúce, lebo ukazuje, že svätá Stolica po
kladala spôsob života dcér Angeliných za rovnocen
ných so životom skutočných rehoľníc: »Tou istou auto
ritou a pod tou istou formou dovoľujeme menova
ným pannám prijímať a podržať si odkazy, dedič
stvá, dary atď., i keby im boly zanechané pod pod
mienkou, že vstúpia do rehole alebo do stavu man
želského. Tieto odkazy môžu byť od akejkoľvek 
osoby a tieto môžu vo svojom testamente určiť ich 
prepadnutie a obrátiť ich na iné zbožné ciele, ak by 
neboly splnené menované podmienky. Vyhlasujeme, 
že treba vec pokladať tak, že vstuipom do tejto Spo
ločnosti je vyplnená vôľa poručiteľova, ako by de
dička vstúpila do kláštora a složila v ňom sľuby, 
alebo ako by sa bola vydala.¾1)

Ctihodná Matka Lukrécia mala veľkú radosť, keď 
dostala do rúk vytúžené pápežské potvrdenie. Bolo 
potechou pre jej srdce, roztrhané tak horkým utrpe
ním, ale Boh jej dožičil ešte inej radosti. Desenzano, 
Salo a mnohé iné susedné obce žiadaly si sestry. 
V Brescii samej množil sa denne počet jej dcér, An
gelino oratórium už pre ne nestačilo. Zamýšľala zí
skať pre Spoločnosť vlastný kostol a obrátila sa preto

i) Srovnaj: Postel, Histoire de Sainte Angele etc. I. 235, 
kde je bula latinsky a francúzsky vytlačená.
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r. 1547 na kardinála Durantiho, vtedajšieho biskupa 
v Brescii. Toto cirkevné knieža bolo vždy horlivým 
protektorom uršulínok, kúpilo pre ne kostol sv. Bri
gity. Spoločnosť ho prevzala ešte toho roku a konala 
tam svoje shromaždenia, voľby a iné spoločné du
chovné cvičenia. Keď sa Lukrécia potešila, že uviedla 
milované dcéry do tejto svätyne, skončila tu na zemi 
svoje pôsobenie v Spoločnosti. Čoskoro odišla do več
ného pokoja, bolestne oplakávaná svojimi dcérami.

Po nej nasledovala Blanka Porcellaga, žena vzne
šeného ducha a veľkej čnosti. Prvou starosťou novej 
generálnej predstavenej bolo zaistiť úplný m ier 
v Spoločnosti a upevniť a posilniť jednotu. Dúfala, 
že toto najistejšie dosiahne osvieteným duchovným 
otcom. Jej pohľad padol na P. Františka Cabrini Al- 
fianello. Bol zakladateľom náboženskej kongregácie 
»Otcov pokoja«, ktorá sa neskoršie spojila s orató
riom sv. Filipa Neri. Blanka navrhla predstaveným 
a sestrám tohto rehoľníka, ktorého výborné vlast
nosti rozširovaly jasné svetlo, a keďže boly jedno
hlasne spojené pri jeho voľbe, prosila biskupa Bolla- 
niho, nástupcu kardinála Durantiho, aby mu dal po
trebnú jurisdikciu. Tento rád vyplnil želanie Spoloč
nosti a postavil P. Cabriniho na chúlostivé a ťažké 
miesto, na ktoré ho volala dôvera uršulínok. Odteraz 
venoval sa P. Cabrini po desať rokov najväčšou od
danosťou a neporovnateľnou láskou duchovnému 
blahu Spoločnosti. Rozvíjala sa pod jeho múdrym 
vedením vždy krajšie, so všetkých strán prúdily do 
nej členky, duše, smädiace obetovať sa v poníženosti 
a láske pre Boha a pre bližného. Onedlho nemohol 
ani kostol, získaný Matkou Lukréciou, sestry pri 
shromaždeniach pojať, obzeraly sa preto po inej 
miestnosti a Spoločnosť aj dostala kostol »Márie Po
koja*. Tam vystavali i prvú hrobku uršulínok, aby 
sestry, spojené za života láskou Pánovou, neboly ani. 
v odpočinku hrobu od seba odlúčené.
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V kongregácii žiarily vtedy krásne príklady čnosti. 
V týchto prvých dcérach Angeliných vystupuje 
v plnej sile duch modlitby a pokánia, spojený s du
chom apoštolátu. Sestru Angelu Serafíni r. 1572 po
slali do Foligno, lebo mesto si žiadalo dom Spoloč
nosti. Vyplnila svoje poslanie zakladateľky a pred
stavenej, ako to od nej očakávali, lebo sa učila ume
niu rozkazovať v poníženej poslušnosti. Predstavené 
z Brescie dosvedčujú, že v poslušnosti došla k zried
kavej dokonalosti. I najmenšie body Reguly zacho
vávala s nevýslovnou úctou a láskou kvôli Božej' 
v nich obsažené j. Natoľko bola preniknutá pocitom, 
prítomnosti Božej, že všade videla len Jeho. V ne
ustálom vnútornom a vonkajšom umŕtvovaní nachá
dzala jej duša čistotu, ktorá ju robila už tu na zemi 
schopnou hľadieť na Boha. Shromaždila vo Foligno 
skupinu panien, ktoré, podľa výrazu staršieho spi
sovateľa, staly sa poučením a prozreteľnosťou mesta..

R. 1577 dala Spoločnosť nebu dve mučenice lásky. 
Strašný mor pustošil v mestách i na vidieku. Uršu
línky sa neohrozene venovaly službe morom naka
zených. Sestra Júlia nasledovala až doteraz horlivo 
mimoriadnu prísnosť života svojej svätej Matky, a 
ako ona, strávila denne dlhé hodiny, kľačiac pred 
svätostánkom. Vo svojej ohnivej horlivosti za duše, 
uprostred hrôz smrti ju obkľučujúcich, cítila teraz 
len jednu bolesť: »Ach, keby som bola kňazom«, vo
lala, »aby som mohla prinášať úbohým chorým svia
tosti zomierajúcich«. Jedného rána po svätom prijí
maní dal jej Pán spoznať, že jej obeta je dokončená. 
Ešte toho dňa bola napadnutá nákazou a po niekoľ
kých hodinách odišla nevesta Kristova do nebies, 
aby prijala palmu mučeníctva a ľaliu panenstva.

Sestre Barbore dostalo sa podobného šťastia. Už 
v najútlejšej mladosti vzbudzovala jej zbožnosť ob
div. Keď istého dňa rodičia pýtali sa anjelského die
ťaťa, prečo tak často navštevuje susedný kostol, od-
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povedala: »či nie sme stvorení, aby sme ako anjeli 
Boha chválili a vzývali?« Modlitba bola a ostala 
atmosférou, v ktorej sa jej čistá duša pohybovala. 
Aby si zaistila tento poklad, držala sa ako uršulínka 
neochvejne predsavzatia, že vyjmúc rannú a večernú 
návštevu kostola, neopustí nikdy dom, ak to nebudú 
vyžadovať povinnosti povolania. Samota, modlitba 
a mlčanie boly jej šťastím. Keď musela hovoriť, 
dýchalo každé jej slovo sobranosťou a láskou. Svä
tých patrónov Brescie, tak milých svätej Matke An
gele, nazývala svojimi dobrými bratmi. Po jej smrti 
ukázal zázrak, že i oni ju uznávali za svoju dobrú 
sestru. Svedkovia potvrdili túto udalosť. Keď viezli 
jej mŕtvolu k hrobu ostatných na mor zomrelých, 
ostaly kone nepohnute stáť pred bránou kostola sv. 
Faustína a Jovitu. Nijaká námaha nemohla pohnúť 
vozom, bol ako do zeme vraštený. Okolostojaci spo
znali, že Pán nechce, aby ostatky jeho vernej nevesty 
boly pochované vo spoločnom hrobe, ale v tomto 
chráme. Hneď to i urobili, pripraviac jej za chórom 
hrob. Keď sa to stalo, kone samy od seba tiahly voz 
ďalej.

Môžeme ešte menovať sestru Antóniu Asti, ktorá 
za dlhé roky viedly práce sestier a sirôtok, chudob
ných žien a v nemocniciach. Jej smrť bola všeobec
nou bolesťou nielen pre Spoločnosť, ale i pre celé 
mesto. Dejepisci rozprávajú, že pri pohrebe všetci 
prítomní plakali.

Sestra Štefánia sa vyznamenala svojou zvláštnou 
pobožnosťou k utrpeniu Kristovmu a duchom mo
dlitby.

Ako sväté predstavené riadily Spoločnosť Matka 
Usupini a niečo neskoršie Katarína a Lelia Zola, 
sestry blahoslaveného Jána Bapt. Zolu, ktorý zo
mrel ako mučeník v Japonsku. Tak prekvitala čnosť 
v Spoločnosti za silného vedenia P. Cabriniho. Uršu
línky ukazovaly sa hodnými svojej svätej Matky.
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Azda je to nápadné, že u týchto panien zvlášť chvá
lia ducha modlitby, hoci vlastne apoštolát bol sku
točným cieľom Inštitútu. Kto pozorne uvažuje o An- 
gelinom živote, nebude tým prekvapený. Uršulínka 
sa modlí, aby mohla účinkovať a môže účinkovať, 
lebo čerpá k tomu sily z modlitby. Duch modlitby 
vyznačuje všetky pravé dcéry Angeline, preto v tých
to dejinách nájdeme doklady, ktoré sú skoro zá
zračné.

P. Cabrini uviedol v Brescii i krásne obrady ob
liečky, ktorých pôvodcom je sv. Karol Boromejský. 
Tento vzácny pôvod ceremóniám robí uršulínkam 
i jeho najmenšie jednotlivosti nekonečne drahými. 
Menujúc sv. Karola Boromejského uvádzame do de
jín rehole vznešenú postavu, v ústrety ktorej srdce 
každej uršulínky bije s detinnou láskou a vďakou. 
Milánsky arcibiskup počul hovoriť o Angelinom za
ložení rehole, chcel ju bližšie poznať, preto sa infor
moval v Brescii. Dva roky trvala korešpondencia, 
ktorá sa o tom rozpriadla a dáva ešte dnes svedec
tvo, ako starostlivo usiloval sa svätec informovať 
o Inštitúte. Ukazuje zároveň, akú veľkú chválu ude
ľovala Brescia dcéram Angeliným. V spisoch P. Lán- 
diniho, pomocníka P. Cabriniho, nachádzame zaují
mavý úryvok listu z 21. decembra 1566, v ktorom 
dáva biskupovi milánskemu zprávu o pôsobení uršu
línok: »Spoločnosť dala sestry všetkým nemocniciam 
v Brescii, vedie dievčenské školy, Boh ju používa na 
obracanie duší, a aby priviedol k službe Božej ve
lebnosti mnohé rodiny, v ktorých sestry žijú. Je ťaž
ko povedať a iným urobiť pochopiteľným, ako mnoho 
dobrého pôsobí Boh zbožnosťou a láskou tejto Spo
ločnosti. Sestry často prijímajú sväté sviatosti, pestu
jú modlitbu a podporujú náboženský kult. Žiaria na 
nich evanjeliové čnosti chudoby a poslušnosti. Na
ozaj zázrakom Božej moci a dobrotivosti je toto di
vadlo nežných panien, ktorých sa nedotýka žiar ba-
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bylonskej pece, ktoré obnovujú príklady Agnesiek 
a Agát.«

Keď svätý arcibiskup dostal túto zprávu, ďakoval 
Bohu, ktorý skrz slabých pôsobí také veľké veci a 
s prorockým pohľadom do budúcnosti povedal: »Ten- 
to nový Inštitút je stromom života, ktorý Boh zasadil 
do záhrady svojej Cirkvi a určil, aby rozprestieral 
svoje vetvy po celom svete.« Boh použil sv. Karola 
Boromejského za nástroj, aby Spoločnosť priviedol 
bližšie k tomuto veľkému poslaniu.

Je známe, ako energicky pracoval na pravej refor
me Cirkvi. Predovšetkým obrátil svoj zreteľ na kre
sťanské vyučovanie mládeže, regularitu v duchov
ných rádoch, na vzdelanie a zbožnosť kléru. Bystrý 
pohľad svätca spoznal v založení Angelinom výbor
ný prostriedok na uskutočnenie svojich úmyslov. 
Preto napísal Bollanimu, biskupovi v Brescii, a pro
sil ho o dvanásť uršulínok. Roku 1568 odišly dcéry 
Angeline do Milána, kde pre nich už sv. Karol za
riadil dom. Mocné mesto bolo vtedy pod španielskym 
žezlom, ale nezabudlo ešte na. svojho posledného voj
vodu Františka Sforzu. Spomenulo si, ako si pokladal 
za česť byť duchovným synom obdivuhodnej zakla
dateľky, ktorej dcéry teraz prijímalo a ako si voj
voda želal, aby tam založila sa Spoločnosť sv. Uršule. 
Obyvatelia Milána nemohli dostať Matku, preto pri
šly dcéry a všetok ľud ich s radosťou pozdravil. Sotva
že prišly, začaly uršulínky verejne účinkovať vo svo
jom povolaní. Rozdelily sa do rozličných častí mesta, 
shromažďovaly mladé dievčatá a učily ich okrem zá
kladov náboženstva všetkému, čo sa hodilo pre ich 
vek. Otvorily konferencie pre ženy, na ktorých zú
častniť sa nepohŕdaly ani dámy z vyššej šľachty, 
tým menej, že i sám sv. kardinál im niekoľko ráz 
osobne predsedal. V krátkom čase boly uršulínky 
všeobecne milované Talianmi a Španielmi, chudob
nými i bohatými. Jednoduchosť, sebaobetovanie,.
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pevná zbožnosť a ich výborná metóda získaly im 
srdcia všetkých. Medzi mladými dievčatmi milán
skymi nastalo hnutie, že by sme verili, ako by sv. 
Ambróz opát znova hlásal chválu panenstva. V zá
stupoch prúdily, aby sa staly pod zástavou sv. Uršule 
dcérami Angelinými. Tento raz ich nepriťahovala 
moc slova, ale moc príkladu. V krátkom čase mala 
diecéza milánska v osemnástich domoch 600 uršulí
nok. Sv. Karol neúnavne pracoval na rozšírení Inšti
tútu. Tak vysoko si vážil skromné účinkovanie dcér 
Angeliných, že na IV. provinciálnom milánskom kon
cile naliehavo pripomínal svojim sufragánnym bisku
pom, že nepozná účinnejšieho prostriedku na zlepše
nie diecézy, ako uviesť do všetkých ľudnatejších 
miest Spoločnosť sv. Uršule. Nechceme však pred
biehať dejiny. V prvých rokoch ostávaly sestry v Mi
láne ešte vo svojich rodinách ako v Brescii, len 
v určité dni sa shromažďovaly okolo svojej Matky 
a predstavenej. Pri takých príležitostiach neraz vstú
pil sv. arcibiskup do ich stredu, pohovoril si s nimi 
a ozval sa nadšenými slovami povzbudenia svojich 
milých dcér. Tieto vždy viac poznávaly dar Boží, 
ktorý im dal vo svätom kardinálovi ochrancu i otca. 
Keď raz bol opäť medzi nimi a hovoril im o krásnom 
poslaní ich Inštitútu, odhalil im želanie svojho srdca. 
Hovoril, že by rád spojil svoje milé dcéry k spoloč
nému životu, aby tvorily duchovnú komunitu, ktorej 
členky by skladaly tri jednoduché sľuby a sľub stá
losti. Veľká láska a úcta, akou uršulínky visely na 
svätom prelátovi, daly im poznať v tomto želaní ich 
biskupa a otca božský pokyn, preto vyhlásily, že sú 
hotové pristať na jeho úmysly. Kardinál podal o tom 
zprávu do Ríma a pápež Gregor XÍII. vydal r. 1572 
bulu,2) v ktorej nanovo aproboval Angelin Inštitút

2) Srovnaj: Postel, Histoire de Sainte Angele Mérici etc. 
II. 343.
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a dovolil uršulínkam žiť v spoločnosti a zakladať 
svoje domy všade, kde si ich budú žiadať.

Pre Spoločnosť sv. Uršule to bola dôležitá udalosť. 
Vstúpila tým do novej fázy svojho duchovného vý
voja a urobila velký krok ku vznešenému piel’u, Bo
hom jej určenému, aby raz prekvitala v Cirkvi ako 
duchovný rád. Zásluha sv. Karola o Spoločnosť je 
totiž len nepatrnou časťou v tom, že ju uviedol do 
Milána. Bol povolaný dať celej reholi novú tvárnosť, 
vyhovujúcu náhľadom, aké mal o jej poslaní. Sláv
nostne vyhlásiac pápežskú bulu, uviedol uršulínky 
do ich domu a prijal ich sľuby v tam zriadenej ka
plnke. Odteraz vyučovaly sestry len v školách, otvo
rených v ich domoch, sile mohly ešte s dovolením 
predstavených vychádzať.

Keď sv. Karol spojil uršulínky v duchovné komu
nity, myslel na upevnenie a zdokonalenie diela sv. 
Angely, mal však aj iný cieľ. Najosvedčenejší deje
pisci hovoria, že chcel touto novou kongregáciou 
znova oživiť v ľude úctu pred kláštorskými inštitú
ciami. Láska a úcta, akou všade vychádzali Angeli- 
ným dcéram v ústrety, mala byť nimi prenesená na 
rehoľný stav vo všeobecnosti.3)

Uršulínky dokonale vyhovovaly úmyslom veľkého 
svätca. Čoskoro videlo celé mesto, koľko obetavosti 
a lásky skrývaly srdcia týchto nových rehoľníc. Roku 
1576 vypukol veľký mor, najhroznejší, aký kedy Ta
liansko zažilo. Všetky vznešené a bohaté rodiny 
utiekly ako rýchlo len mohly z mesta, kde hrôza a

3) Sotva si môžeme dnes predstaviť malé cenenie, áno, 
opovrhnutie, v akom bol vtedy rehoľný stav pre úpadok mno
hých kláštorov. V Miláne dosiahlo pohoršenie vrcholu, keď 
neverný mních vystrelil zo smrtiacej zbrane na svätého 
arcibiskupa. Bolo tu treba iste silnej protiváhy, aby sa ľudu 
opäť vštepilo porozumenie pre svätosť stavu, ktorý bol tak 
zneuctený. Je a ostane jedným z najväčších vyznamenaní 
Inštitútu uršulínok, že muž, ako sv. Karol Boromejský, 
v nich videl prostriedok k dosiahnutiu tohto cieľa.
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spustošenie rozprestrely svoju strašnú ríšu. Onedlho 
boli mŕtvi a umierajúci jedinými obyvateľmi, odrá
tajúc niekoľko kňazov, verných povinnosti, ktorí vy
trvali u svojho arcibiskupa. Tento sa rozhodol, že sa 
venuje službe nakazených morom. Keď Karolovi 
priatelia a príbuzní počuli o tomto úmysle, vynaložili 
všetko, aby ho pohli na útek. Ale všetka výrečnosť, 
najpresvedčivejšie dôvody nemohly ním zaklátiť. 
Ostal pri tom, že pravou známkou dobrého pastiera 
je dať život za svoje ovce. Bez strachu navštevoval 
lazarety, upravoval chorým postele, pochovával 
mŕtvych. Dene nosil sviatosti umierajúcich od jed
nej smrteľnej postele ku druhej. Uršulínky sa ukázaly 
hodnými takého otca, sprevádzaly ho s heroickou 
odvahou. Čierna smrť stratila svoju hrôzu pred tý
mito slabými pannami, ktoré svojou láskou trium- 
fovaly nad ňou. Jedného dňa videl ktosi z okna kar
dinálovho paláca, že v náprotivnom dome dvaja mŕtvi 
chlapci ležia na jednej posteli a medzi nimi desať
ročné dievča, ktoré ešte žilo, ale už zápasilo so straš
nými mukami moru. V kúte izby nemo, strnulé a. 
nepohnute sedela schúlená ich matka. Strach pred 
nákazou jej ochromil údy, neodvážila sa priblížiť 
k svojim vlastným deťom. Kardinál, uvedomený 
o tejto scéne, pribehol a videl na vlastné oči, ako 
strašná smrť zvíťazila nad prirodzenou náklonnosťou 
materinského srdca. Hneď poslal k uršulínkam, pro
sil o jednu sestru a poslal ju  do príbytku nešťastnej 
rodiny. Nevesta Pánova neohrozene pribehla, a teraz 
bolo vidieť, o koľko je nadprirodzená láska silnejšia, 
ako telesná. Smelo pristúpila k posteli detí, vzala 
choré dieťa od mŕtvol, umyla ho a všemožne mu po
máhala. Hoci dievčaťu zpočiatku bolo lepšie, druhé
ho dňa sa jeho stav očividne zhoršil. Jeho nová du
chovná matka neodstúpila od svojho miesta, pripra
vovala dieťa k blaženej smrti. Tu zatúžila malučká 
po požehnaní biskupovom. Rehoľnica upovedomila.
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kardinála o tejto prosbe a on sa hneď zjavil v okne 
svojho paláca a odtiaľ udelil požehnanie umierajúcej 
malučkej, ktorú hrdinská dcéra Angelina vzala do 
náručia a pristúpila s ňou k oknu. Iste svätí anjeli 
5  obdivom pozerali na túto scénu lásky a Kráľ anje
lov prejavil svoje zaľúbenie zázrakom, lebo v tej 
chvíli sa dieťa uzdravilo.

Nebolo skutku milosrdenstva, ktorému by sa boly 
uršulínky v nešťastnej dobe nevenovaly. Skúsily 
však zvláštnu ochranu Božiu, ani jedna nepadla za 
obeť strašnej nákaze. Vďačnosť mesta bola nevýslov
ná. Ľud im blahorečil, novicky prichádzaly ešte vo 
väčšom počte, triedy sa ešte viac naplňovaly, almuž
ny plynuly bohatšie. Podivuhodné pokroky Inštitútu, 
najmä jeho veľkolepé námahy a hrdinské skutky 
lásky za moru pohly sv. Karola prosiť pápeža, aby 
vymenoval pre rehoľu vlastného apoštolského vizi
tá to r , ako ho maly ostatné ženské rehole. Chcel 
tým poskytnúť svojim milým dcéram všetky výhody 
tak veľkého ochrancu a zástupcu. Gregor XIII. od
povedal roku 1579 na túto žiadosť tým, že udelil túto 
hodnosť samému svätému Karolovi. Svätec ju prijal, 
spomínajúc si na pomoc, ktorú mu poskytly uršulín
ky za moru. Veľký bol jasot uršulínok pri tejto 
zpráve.

R. 1581 odišiel arcibiskup do Brescie, aby tam spo
znal rehoľu v jej prvom založení. Dcéry Angeline ho 
prijaly neohraničenou úctou ako apoštolského vizi- 
tátora, ktorý k nim prišiel v mene pápežovom. Sta
rostlivo skúmal Inštitút, a keď presne spoznal jeho 
pravidlá a dôkladne ich preštudoval, modifikoval nie
ktoré nepatrné body. Dve dôležité veci pripojil: po
tvrdil prijatý rehoľný odev a zaviazal všetky sestry, 
aby ho nosily a po druhé postavil uršulínky pod bez
prostrednú jurisdikciu biskupov. Tu najprv narazil 
na odpor. Uršulínky, inokedy plné úcty a podriade
nosti voči vysokým kniežatám cirkevným, usilovaly
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sa ostať pri idei svojej svätej zakladateľky, ktorá 
vždy chcela, aby Spoločnosť bola spojená pod vrch
ným vedením spoločnej matky predstavenej. Obá
valy sa, a iste nie bez príčiny, že pri nedostatku 
jednotnej správy čoskoro poruší sa i jednotná tvár
nosť Inštitútu. Vplyvní priatelia uršulínok energicky 
obhajovali ich vec, áno, predniesli ju v Ríme pred 
najvyšší tribunál Cirkvi. Avšak tam zvíťazila mien
ka rímskym dvorom vysoko váženého kardinála 
Karola Boromejského. Pápež podriadil uršulínky 
bezprostrednej jurisdikcii biskupov a ony, naučiac 
sa od svojej svätej Matky detinnej úcte v podria
denosti k zástupcovi Kristovmu na zemi, poddaly 
sa bezpodmienečne rozhodnutiu svätého Otca. Tento 
vplyv Karola na Inštitút sv. Angely bol v novších 
časoch niekoľko ráz oľutovaný, ale kto obracia zreteľ 
na vtedajšie pomery, ľahko ho porozumie a ocení. 
Sv. Karol považoval najprísnejšie prevedenie usne
sení tridentského koncilu za životnú úlohu a za je
diný prostriedok odpomôcť smutnému (postaveniu 
Cirkvi. Koncil vydal však právo o ženských klášto
roch a o ich pomeroch k biskupom najurčitejšie na
riadenia. Ich dôsledné prevedenie muselo mať pre 
založenie Angelino spomenuté následky. Ďalej vidí
me, ako sv. arcibiskup naplnený vyšším svetlom 
spoznal, že poslanie tohto Inštitútu objíma celý svet. 
Keď si nevšímame iných prekážok a myslíme iba 
na veľké ťažkosti, s ktorými bolo vtedy spojené cesto
vanie, pochopíme, že sv. prelát musel v tom vidieť 
prekážku pre rozšírenie Spoločnosti, a jeho prísne 
názory životné videly v rozličných príhodách, kto
rým je vystavené cestovanie na voze alebo na koni, 
niečo pre rehoľnice nevhodného. Napokon Cirkev až 
doteraz nemala ženského Inštitútu s centrálnou 
vrchnou správou, čo v Ríme, kde sa vždy veľmi 
opatrne chovajú k novotám, hovorilo tiež v prospech 
Karolovho projektu. Tak mohol sv. arcibiskup pre-
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viesť na Regule Angelinej túto zmenu a dať jej silu 
zákona. Stalo sa to dekrétom, ktorý odovzdal pred
staveným Spoločnosti 28. októbra 1581. V tomto 
dekréte udelil uršulínkam pri každom prijímaní aj 
odpustky sto dní.

Ako dokonale sa uršulínky podrobily tomuto na
riadeniu a ako veľmi tým svätého preláta uspokoji- 
ly, ukazujú mnohé dôkazy otcovskej priazne, aké im 
dával pri každej príležitosti. Často slúžil Shromažde
ným sestrám, ktorých bolo vtedy 400, svätú omšu, 
a podával im eucharistický chlieb. Slávnostne prijal 
aj profesiu 23 uršulínok v katedrále. Pri tejto sláv
nosti predniesol protektor Spoločnosti arcikňaz Mare 
Antonio-Grillo sv. Karolovi prosbu, aby vyžiadal 
ctihodnej Matke Angele Merici česť oltára, na čo 
arcibiskup povedal, že to želanie je oprávnené, a že 
urobí u pápeža potrebné kroky. Na to naráža kano
nizačná bula sv. Angely, keď hovorí: »Svätý Karol 
Boromejský vyhlásil verejne v meste Brescii, že 
Angela je hodná, aby ju apoštolskou stolicou zara
dila do počtu kanonizovaných panien.« Sv. prelát hľa
dal sestrám pre ich shomaždenia väčší kostol a odo
vzdal im k tomu chrám sv. Benedikta, ktorý vša'k 
Spoločnosť užívala len dvanásť rokov. Prv, ako Karol 
opustil Bresciu, poslal generálnej predstavenej tento 
list:

»Karol kardinál od sv. Praxedis, arcibiskup milán
sky a apoštolský vizitátor predstaveným, matkám 
a sestrám Spoločnosti sv. Uršule.

Medzi mnohými potešeniami a duchovnými rado
sťami, ktoré nám Boh, náš Pán, ráčil milostive do
priať pri tejto vizitácii, bola nie najmenšou tá, ktorú 
sme dostali od Vás, našich najdrahších dcér v Ježišu 
Kristu, vidiac vo Vašej Spoločnosti také veľké po
kroky na ceste Pánovej a také živé príklady úprimnej 
túžby nasledovať svätú pannu a mučenicu Uršuľu 
a jej družky, pod ochranou ktorej ste sa rozhodly
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Bohu slúžiť. Hoci aj máme velmi mnoho iných prác, 
ktoré priniesla so sebou vizitácia, predsa sme sa ne
ľakali námahy preštudovať Vašu Regulu, obnoviť a 
potvrdiť ju, aby sme tak vyplnili Vaše želanie, a aby 
sme Vám boli, podľa našej možnosti, oporou na ceste, 
na ktorej sa tak veľkodušne usilujete po dokonalosti 
a nebeskej vlasti, súc plné vrelej túžby byť spojené 
s pannami, už oslávenými. Tam Vás očakáva Váš 
Snúbenec s rukami plnými skvostných korún, aby 
nimi ozdobil Vaše hlavy. A teraz, keďže naša túžba 
Vám pomáhať nie je menšia ako Vaša byť nami pod
porované, nepochybujeme ani najmenej, že s pres
ným a starostlivým zachovaním týchto pravidiel 
budete prinášať bohaté ovocie, prijímajúc s vďač
nosťou zo štedrej ruky Božej vedenie, ktoré tým Váš 
život dostáva. Dúfame, že keď si zavše spomeniete 
na dobrodenia pri tejto príležitosti Vám preukázané 
a na našu otcovskú lásku, nezameškáte orodovať za 
nás vo svojich horlivých a zbožných modlitbách. 
A my s našej stránky Vás odporúčame Bohu, náš
mu Pánovi, aby Vám žehnal, denne privádzal nové 
sestry, aby vám dal vzrastať v čnosti k Vašej spáse 
a ku cti Jeho Božskej velebnosti.

Dané v kláštore sv. Dominika v Brescii, v posled
ný deň októbra 1581.«

Vrátiac sa do Milána hovoril sv. Karol často a rád 
o diele Angelinom a o čnostiach, ktoré tam kvitnú. 
V jeho homíliách čítame, že sa jedného dňa obrátil 
na rehoľnicu sv. Pavla s týmito slovami: »lste, moje 
milé sestry, musí to v nás vyvolať liečivé zahanbe
nie, vidieť isté duše — a videl som také — ako sestry 
sv. Uršule, také zbožné, ta'ké naplnené príchuťou bož
ských vecí, také ohnivé pri svätom prijímaní, také 
vzdialené od kadžej svetskej radosti, v sebaponore- 
nie umŕtvené, ponížené, malé a pritom všetkom vždy 
spokojné, vždy oddané do vôle Božej. I keď žijú 
vo svete, ukazujú predsa dosť čnosti, aby boly prí-
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kladom rehoľníciam, ktoré zachovávajú kláštorskú 
klauzúru.«

Po tomto vypravovaní môžeme shrnúť činnosť 
sv. Karola pre uršulínky takto:

1. Zaviedol medzi nimi spoločný život. Spoločnosť 
tým dostala formu náboženských spoločností, ktoré 
jestvujú v novšej dobe pod, menom kongregácií, 
preto že pripojil k trom jednoduchým sľubom sľub 
stálosti, náležala ku kongregáciám, ktoré sa najviac 
blížia k cirkevným rádom a ešte dnes sa počítajú 
k prísnejším kongregáciám, naproti tým, ktoré majú 
iba dočasné sľuby.

2. Postavil Spoločnosť pod bezprostrednú juris
dikciu biskupov.

3. Sám napísal ceremoniár obliečky a »profesie« 
a položil tak základy rodinného rituálu Spoločnosti.

4. Preukázal sa ako priateľ, ochranca, dobrodinec 
a otec uršulínok. Prijal prvé skladanie slávnostných 
sľubov, udelil im mnohé duchovné milosti a vymo
hol im ich u svätej Stolice, kde len mohol dával im 
dôkazy otcovskej lásky, volal ich svojimi drahými 
dcérami v Ježišu Kristu a staral sa o ich potreby, 
ako by tu bol len pre ne, hoci mal more úradných 
vecí. Svätá Angela hovorila: »Spoločnosť bude trvať 
až do konca sveta.« Sv. Karol pokračoval v tomto 
svedectve, hovoriac: »A rozšíri sa po celom svete.« 
Spoločnosť bola známa iba v malej časti Talianska, 
keď svätica vyslovila tieto slová. Vidíme ich splnené.

5. Napokon mu rehoľa ďakuje aspoň nepriamo za 
svoje rýchle rozšírenie vo Francúzsku. Všade, zvlášť 
však v tejto krajine brali si biskupi, ktorí vážne my
sleli na znovaoživenie cirkevného ducha vo svojich 
diecézach, za vzor tohto preláta, ktorého už dvadsať 
rokov po smrti postavila Cirkev na oltár a podpo
rovali všetky diela, ktoré on podporoval a napomá
hal, medzi nimi nie na poslednom mieste Inštitút 
uršulínok.
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Keď sv. Karol uviedol uršulínky do Milána, žia
daly sestry aj iné talianske mestá. Cremona myslela, 
že má na to zvláštne právo, lebo tam bola svätá 
Angela za vojny. Dostala uršulínky roku 1565, do 
Parmy, kde vládli Farnesovia, prišly dcéry Angeline 
roku 1595 na pozvanie kniežaťa Ranuncia I. I Pia- 
cenza, Feltre, Chiari, Lénna, Veroli, Rovato a Darfo 
dostaly uršulínky asi v tom čase. Verona, biskupské 
sídlo, od ktorého záviselo Desenzano, ponáhľala sa 
pozvať Angeline dcéry, aby v nich uctila svätú spo
luobčianku. Benátky usilovaly sa tiež odškodniť za 
to, že svojho času nepodarilo sa im zadržať svätú 
zakladateľku vo svojich múroch. Podľa náhrobného 
nápisu ctihodnej Matky Venarcie mal Janov uršu
línky už roku 1573. Bola predstavenou tohto domu 
a takej svätosti života, že senát po jej smrti dal 
podnet procesu blahorečenia. Napísala duchovné 
dielo v štyroch sväzkoch, v ktorých nevieme, či má
me viac obdivovať jej osvietenie, alebo to, že vôbec 
písala, keď sa písať neučila.

Roku 1600 vstúpily napokon dcéry Angeline do 
hlavného mesta kresťanstva, do Ríma. Boh použil 
na to jednu Francúzku a jednu Flámku. Františka 
de Montjour, narodená v Paríži roku 1575, bola die
ťaťom váženej, bohatej rodiny. Už zavčasu sa za
svätila Bohu, a keď ju príbuzní nútili na sňatok, 
utiekla z otcovského domu a v kajúcom rúchu svä
tého Františka putovala do Jeruzalema. 23. marca 
1589 došla do Ríma, kde chcela navštíviť hroby apoš
tolských kniežat. Grófka de Santo Fiori ujala sa 
zbožnej pútnice a soznámila ju so svätým Filipom 
Neri. Tento ju uviedol k pápežovi Klementovi VIII. 
Svätý Otec ju prijal s veľkou láskou a pohol ju, aby 
sa trvale usídlila v Ríme. Tu sa soznámila s mladou 
flámskou vdovou, Františkou de Gourcy, ktorá odu
ševnená tou istou túžbou žiť len pre Boha, bola pri
tiahnutá jubileom roku 1600 do Talianska. Čoskoro
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pútal ich srdcia priateľský sväzok. Chcely odteraz 
spolu pokračovať v ceste. Jedného dňa počuly o no
vej reholi uršulínok a jej požehnanej činnosti. 
Tieto zprávy boly pre ne nebeským svetlom. Roz- 
hodly sa vstúpiť do Spoločnosti a zariadiť v Ríme 
pre ňu dom. Klement VIII. radostne požehnal ich 
úmysel, a tak vznikol prvý kláštor uršulínok v Ríme, 
podľa vzoru Angelinho založenia v Brescii. Fran
tiška de Montjour žila až do roku 1628, Františka 
de Gourcy až do 1641.

Všetky tieto založenia v Taliansku prevzaly buď 
pôvodné zariadenie sv. Angely, alebo spoločný život, 
zavedený svätým Karolom Boromejským. O talian
skych kláštoroch s klauzúrou budeme hovoriť až keď 
budeme podávať zprávu o fundáciách, ktoré spravila 
Spoločnosť po svojom povýšení na rehoľu.

II. KAPITOLA.

Spoločnosť svätej Uršule 
ako kongregácia vo Francúzsku.

Františka de Bermond. — Ctih. Cézar de Bus a P. Romillon.
— Regula z Milána. — Založenie v  V Isle. — Katarína de 
Bermond. — Dezideria d’Anthoine. — Činnosť a rozšírenie 
Spoločnosti. — Pont-Saint-Esprit. — Anna ď  Albert de Luy- 
nes. — Boj diabla proti uršulínkam. — Katarína de Gaumer.
— Príklady pravej svätosti a najväčšieho opovrhovania

svetom.

Už uplynulo šesťdesiat rokov od 25. novembra 
1535, keď Angela založila Spoločnosť sv. Uršule. 
V Taliansku Inštitút nádherne prekvital, mal čas, 
aby sa zakorenil. Teraz ho chcel nebeský záhradník 
presadiť do cudzej zeme.

Roku 1572, za vlády Karola IX., uzrelo v Avig
none svetlo sveta dieťa, ktoré malo byť druhou An
gelou, matkou a zakladateľkou duchovnej rodiny 
uršulínok vo Francúzsku. Bola to Františka de Ber
mond. Otec, ktorý bol v službách kráľovských, staral
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sa o dokonalú a svedomitú výchovu Františky a jej 
matka, zbožná dáma, už včasné vštepila jej do srdca 
lásku k Bohu. Predsa však cítila Františka nebez
pečný vplyv sveta, ktorého lesk ju so všetkých 
strán obklopil. Pútalo ju čítanie niektorých básnikov 
a čoskoro sama sa pokúsila o verše, ktoré dýchaly 
zbožnosťou, a keď boly uverejnené, priniesly mladej 
básničke literárnu povesť aspoň v jej otčine. Mala 
ešte len dvanásť rokov, ale jej vzdelanie, prirodzená 
výrečnosť, spoločenská obratnosť, spojená so vše
tkými pôvabmi, ktoré dáva mladému dievčaťu krása 
a duch, priťahovaly na ňu pohľady všetkých, robily 
ju strediskom spoločnosti, kde sa zjavila. Jej srdce 
slabo odporovalo z toho pochádzajúcemu nebezpeč
nému pokušeniu. Bola obdivovaná a milovaná a ona 
tiež milovala. Tak uplynuly tri roky v živote, nále- 
žajúcom viac zeimi ako nebu. Ale Boh strážil nad jej 
srdcom, mal s ňou veľké úmysly. Ako sama vyznáva, 
ukázal jej nebezpečenstvo, ktoré v sebe uzaviera 
čisto prirodzená náklonnosť pre dušu, povolanú 
vyšším veciam. Po celý život považovala toto svetlo 
za najväčšie milosrdenstvo Božie. Tak sa stalo, že 
si Františka zachovala veľkú čistotu srdca i v tomto 
čase, ktorý zdanlivo celkom náležal márnostiam. Ne
poznala zlého úmyslu, triasla sa pred každým tie
ňom krivdy.

Jeho Eminencia kardinál František Mária Tau- 
rassiu, arcibiskup avignonský, stretol sa s ňou raz 
vo veľkej spoločnosti, ktorá ju zahrňovala holdova- 
ním všetkého druhu. Jeho oko spočinulo chvíľku na 
tomto, svetom tak zbožňovanom dieťati, potom po
vedal s pohľadom svätca: »Boh ju určil k veľkým 
veciam.« Zbožný biskup prenikol do jej duše i do 
jej budúcnosti. Už vtedy pôsobila v nej milosť. Jej 
srdce so svojou láskou k vznešenému a krásnemu 
cítilo, že ho svet nikdy nebude môcť uspokojiť. Po
znala márnosť jeho úcty, pominuteľnosť jeho radosti.
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Vnútorné hnutia Božie podporoval pobyt u jednej 
zbožnej tetky, ktorá žila len skutkom lásky.

Františka zakúsila čoskoro strašný boj, ktorý 
predchádza dokonalé obrátenie. Stála pred dôležitou 
chvíľou, ktorá má rozhodnúť, či sa má stať svätou, 
alebo chce ponúkanú milosť prenechať iným. Boj 
trval dlho, napokon zvíťazila milosť. Františka, na
plnená nebeským svetlom, spoznala úmysly Božie, 
pokľakla u päty svojho kríža a spečatila svoj rozchod 
so svetom sľubom panenstva. Miesto plesov a veľ
kých spoločností vyhľadávala teraz samotu, miesto 
svetských básnikov čítala zbožné knihy, dlhé roz
hovory s Bohom nastúpily namiesto svetských zábav. 
Sotvaže jej srdce prinieslo Bohom žiadanú obetu, už 
bola jej duša preplnená nebeskou útechou. Boh ju 
povzniesol na taký vysoký stupeň spojenia, že raz 
štrnásť hodín nepohnute kľačala pred krížom, po
norená do vrúcnej pobožnosti. Jej duša dosiahla 
vzácneho daru modlitby, ktorý v celom jej ostatnom 
živote zdal sa zázračným. Pravda, svet sa nevzdal 
tak rýchle svojich nárokov na Františku, ale ani 
jeho podvodné lákanie a lichotenie, ani jeho hana, 
ani naj trpkejší výsmech nemohly otriasť dielom 
milosti v jej duši.

Nadarmo na ňu naliehaly priateľky, aby sa vrátila 
do ich kruhu, dožičila im radosť, ktorá im s ňou 
zmizla. Musely sa presvedčiť, že nič ju nemôže 
sklátiť v jej rozhodnutí. Táto skúška trvala šesť 
mesiacov. Tu sa chcely odvážiť na posledný útok 
a takmer v búrke znova dobyť jej srdce. Preto sa 
ushovorily, že Františku spoločne navštívia. Ale 
cesty Pánove sú podivuhodné! Vidia Františku, po
čúvajú ju a — tieto márnivé deti sveta prijímajú 
jej návrh, aby sa s ňou spojily na dobytie kráľov
stva nebeského. Čoskoro závodia v skutkoch zbož
nosti a kresťanskej lásky. Tak ich Boh viedol všetky 
v ústrety povolaniu, ktoré ešte samy jasne nevidely.
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V Avignone žil vtedy svätec, ctih. Cézar de Bus. 
Bol zakladateľom kongregácie »Otcov kresťanského 
učenia,« ktorí si vzali za povinnosť prednášať správ
ne, v poníženosti a v prostote kresťanské učenie. 
Jeho horlivosť sa však tým neuspokojila. Čítal živo
topis sv. Karola Boromejského, ktorý umrel iba pred 
dvoma rokmi, a prišiel na myšlienku, že by ženskú 
mládež vo Francúzsku mohly vyučovať katechétky, 
podľa vzoru uršulínok z Milána. Prvou »Sestrou 
kresťanského učenia«, aké meno im zpočiatku dávali, 
bola neter ctih. sluhu Božieho, Cassandra de Bus. 
Svoj skromný apoštolát začala roku 1592 v malom 
meste ľ  Isle spolu s troma dcérami jedného lekára, 
Magdalénou, Margarétou a Katarínou Planchet. Cé
zar de Bus už vtedy pre svoj prísny život veľmi trpel 
a bol olúpený o svetlo očú, odovzdal preto vedenie 
tohto malého spolku svojmu priateľovi a žiakovi Já
novi Romillonovi.4) Bol veľmi čnostným kňazom,

4) Ján Bapt. Romillon pracoval viac ako dvadsať rokov 
spolu so ctih. Cézarom de Bus, ale neskoršie sa od neho od
lúčil, keď tento premenil svoju kongregáciu svetských kňa
zov v »rádových kňazov«. Podporovaný arcibiskupom z Aix, 
založil v tomto meste oratórium sv. Filipa Neri, do ktorého 
sám vstúpil. Jeho životopis vyšiel roku 1669 pod názvom 
»Vie du pere Romillon, prétre de l’Oratoire de Jesus et fon- 
dateur de la congrégation des Ursulines« par M. Bourgignon 
prétre de Marseille.« Bol vydaný i životopis ctih. Cézara de 
Bus »Vie du vénérable César de Bus, fondateur des prétres, 
séculiers de la Doctrine chrétienne et de ľinstitut des Ursu- 
lines de France« par M. ľabbé Chamoux. Vidíme, že obidva
ja spisovatelia požadujú pre svojho hrdinu titul «zakladateľ 
uršulínok vo Francúzsku«. Každý chcel svojho muža čo naj
žiarivejšie osvetliť a osvojil mu výhradne česť, ktorá patrí 
obidvom rovnakou mierou. Také prehnanosti často vyskytujú 
sa vo francúzskom dejepisectve toho času, Františka de Ber- 
mond dostáva tiež titul «zakladateľka uršulínok vo Francúz
sku» a Mme de Sainte-Beuve «zakladateľka celej uršulínskej 
rehole«. Táto kniha ukáže, aký podiel maly tieto statočné a 
sväté osoby na diele rozšírenia a utvárania rehole a uvi
díme, že česť, ktorá každej jednotlivej pripadne, dokonale
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tichým, umŕtveným, horlivým misionárom a duchov
ným vodcom, veľmi skúseným na cestách Božích. 
K nemu sa utiekala Františka de Bermond po svo
jom  obrátení, aby jeho prostredníctvom našla svetlo 
pre svoju ďalšiu životnú cestu. P. Romillon spoznal 
veľmi skoro, že Boh v tejto duchovnej dcére daroval 
mu základný pilier pre novú kongregáciu. Na jeho 
radu a pod jeho vedením začala Františka v Avig
none vyučovať kresťanskú náuku, podporovaná súc 
svojimi priateľkami. Po dvoch rokoch bolo už dva
dsať horlivých katechétok. Teraz sa myslelo na 
organizáciu diela a na rozšírenie vyučovania, ktoré 
až doteraz vzťahovalo sa len na vysvetľovanie ka
techizmu i na iné predmety. To sa zdalo veľmi po
trebné, lebo vtedy vo Francúzsku nedbalo sa o vy
lučovanie dievčat, najmä z ľudu.

Tu náhle zdvihla sa búrka, ktorá hrozila dielo 
v  zárodku zničiť. Mnohí chceli vidieť vo vyučovaní 
dievčat nebezpečenstvo a šli tak ďaleko, že verili, 
že nevedomosť je najlepšou ochranou žien pred vply
vom bludného učenia. Luther volal: «Potrebujeme 
školy pre naše dievčatá práve tak, ako pre našich 
chlapcov.« A tu sa našli obmedzení zbožní ľudia, 
ktorí videli v plánoch ctih. Cézara de Bus niečo 
lutherského a ani veľké zásluhy, ktoré si získal 
obrátením mnohých bludárov, nezabránily, aby ho 
títo nemúdri horlivci neobžalovali z protestantských 
novôt. Mienili: »Vidieť, že mnohé pôsty, nočné be
dlenie a iné prísnosti oslabily nielen telo, ale i du
cha P. de Bus.« Odvolávali sa proti nemu na slová 
apoštola národov, ktorý káže ženám v Cirkvi mlčať. 
»Načo také novoty« — hovorilo sa. — Videli len 
vtedajší stav vecí a zabúdali na veľké tradície Cirkvi, 
ktorá od prvých časov a za celý stredovek starala sa 
o vyučovanie žien a medzi svojimi dcérami mala

postačí, aby ich pamiatka bola požehnaná, áno, slávna. Ich 
zásluha nepotrebuje umelého vyvyšovania.
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vždy také, ktoré vynikajú tak svätosťou života, ako 
i dôkladným vzdelaním ducha. I v tej dobe úpadku 
boly ešte ženské kláštory, keď aj nie vo Francúzsku, 
v ktorých prekvitala veda a umenie.5) Ale na to 
všetko sa zabudlo v boji, ktorý sa teraz rozvinul 
a v najkratšom čase mal Cézar de Bus a Ján Romil- 
lon verejnú mienku proti sebe.

Tu náhle a celkom neočakávane prišla pomoc s tej 
strany, odkiaľ prijal Cézar de Bus prvý podnet 
k  svojmu podniku. Istého dňa, keď protivníci naj- 
prudkejšie vystupovali a už víťazili, bol P. Romillon 
povolaný na zámok v Mazané. Tam bývalo jedno jeho 
spovedné dieťa, barónka de Vaucluse. Túto dámu 
považovali tak pre jej bohatstvo, ako i pre jej krásu 
za najskvelejšiu partiu v celom kraji. Necítila práve 
povolanie na kláštorský život, ale predsa bola roz
hodnutá náležať jedine Ježišovi Kristovi, preto slo
žila verejne do rúk biskupa z Carpentras sľub pa
nenstva, aby už raz urobila koniec dotieravosti svo
jej rodiny a celého zástupu nápadníkov.

Keď P. Romillon prišiel do Mazanú, našiel svoju 
duchovnú dcéru ponorenú do čítania vo Francúzsku 
dosiaľ neznámej knihy, ktorú dostal biskup z Car
pentras vo Ferrare na svojej talianskej ceste a da
roval jej ju v deň jej slávnostného sľubu: bola to

5) Menujme medzi inými: Murate u Florencie, kde rehoľ
nice boly nie menej slávne vedeckým vzdelaním ako svä
tosťou života. Mária Medici ďakuje ich vyučovaniu za bo
haté znalosti, najmä v gréčtine. Ďalej kláštor »Sancta Maria 
in via larga« vo Florencii, ktorý založila šľachetná Kamilla 
Rucellai so zvláštnym úmyslom, aby sa tam pestovalo ume
nie. V prvej polovici XVI. storočia vytvorila tu Sr. Plautilla 
Nelli diela, ktoré ešte dnes v  rozličných galériách vzbudzujú 
obdiv priateľov umenia. »Pamätihodné je, že od tejto nada
nej ženy vyšla celá umelecká škola rehoľníc a jej žiačok« 
ÍBruner, Priatelia umenia kláštorných ciel). I v ženských 
kláštoroch S. Domenico a S. Giorgio v Lucca žily vtedy 
vzdelané a obratné rehoľnice.
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Regula sv. Angely a Stanovy uršulínok z Milána. 
Sotva P. Romillon knihu uzrel, spoznal v tom za
siahnutie Prozreteľnosti v prospech tak veľmi utla
čovaného diela katechétok. Založenie ctih. Cézara 
de Bus nebolo teda nič nového, už jestvovalo, svätý 
Karol uznal jeho užitočnosť, áno, jeho nutnosť, uvie
dol do svojho arcibiskupstva ženskú kongregáciu, 
ktorá nemala iného cieľa, ako výchovu a vyučovanie 
ženskej mládeže. Aké skvelé ospravedlnenie proti 
všetkým útokom a upodozrievaniu tohto diela. Meno 
jedného Karola Boromejského padlo veľmi závažne 
na váhu v jeho prospech. P. Romillon mal veľkú 
radosť. Ešte v tú hodinu vyslal posla do Avignonu, 
aby zaniesol túto dobrú zprávu Pátrovi de Bus. 
Tento ďakoval Bohu za zázračné zasiahnutie jeho 
prozreteľnosti a radil P. Romillonovi, aby obozná
mil barónku de Vaucluse s ich plánom. Barónka: 
sľúbila hneď podnik podporovať, ak sestry prijmú 
Regulu svätej Angely. P. Romillon soznámil Fran
tišku de Bermond a jej zbožné priateľky s Regulou 
a ony jednomyseľne vyhlásily, že sú ochotné poslú
chať tento svätý zákon a bez meškania sa sdružif 
okolo zástavy svätej Uršule.

V Avignone bolo rozčúlenie ešte priveľké, než 
aby tam múdrym spôsobom mohli založiť prvý dom 
Spoločnosti. Barónka de Vaucluse zariadila preto 
malý kláštor pre malú spoločnosť v ľ  Isle, kde ešte 
stále bývala Cassandra de Bus a jej družky. Fran
tiška de Bermond spolu so svojou sestrou Katarínou 
spojily sa s 20—25 dcérami popredných rodín avig
nonských a položily tak roku 1596 základ prvému 
francúzskemu kláštoru uršulínok. Arcibiskup avig
nonský ho ešte toho istého roku zriadil kanonicky.

Františka de Bermond, v reholi menovaná Fran
tiška od Ježiša-Márie, musela na želanie svojich 
sestier prevziať vrchné vedenie. Mala vtedy 24 ro
kov. Jej prvý čin ako predstavenej ukazuje nám ju
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ako ponížene poslušnú dcéru svätej Cirkvi. Hneď 
písala v mene svojich spoločníc pápežovi Klementovi 
VIII. a prosila ho o dovolenie, aby smelý verejne 
prednášať kresťanské učenie. Jeho Svätosť bola veľ
mi potešená, vyhovela prosbe, požehnala dielo a 
udelila uršulínkam odpustky. Ale nielen zástupca 
Ježiša Krista, ale i sám Spasiteľ povzbudzoval Fran
tišku na začatej ceste. Keď raz kľačiac modlila sa 
v slzách pred krížom, uvoľnil si Ukrižovaný ruku, 
požehnal ju a láskavo povedal: »Vytrvaj, dcéra moja, 
budem požehnávať tvoju rehoľu!«

Vo svojom vlastnom živote i vo vedení svojich se
stier verne nasledovala svätú Angelu. Mala mnoho 
práce vo svojom úrade, musela často cestovať pre 
zakladanie nových kláštorov, no predsa mohla táto 
veľká uršulínka povedať so svätým Pavlom: »Naše 
obcovanie je v nebi«, lebo vedela si ušetriť k modlit
be vo všedný deň 12 hodín, vo sviatok 14 hodín. Je
den jej životopisec hovorí: »Bolo by ťažko nájsť nie
koho, kto by spojoval takú dokonalú kontempláciu 
s takou veľkou činnosťou a takú rozsiahlu pôsobnosť, 
s takou vytrvalou kontempláciou.« Zdalo sa, že tajom
stvá nášho svätého náboženstva viac vidí ako verí. 
Často musela i v zime za najväčšieho mrazu vyhľa
dávať vonkajšie ochladenie, tak horelo jej srdce láskou 
Božou. Inokedy Pán, skúšajúc jej vernosť, dopustil, 
že tak strašne cítila zimu, až jej údy stuhly, koža 
sa jej pukala a hlboké rany trhaly jej ruky. Ale 
i vtedy strávila najväčšiu časť hrozných zimných 
nocí v modlitbe. Krvavé rany na rukách pokladala 
za pokušenie, ktorým ju chcel diabol priviesť na 
skrátenie modlitby. Na uzdravenie používa len jeden 
prostriedok: natiera si ich octom a soľou. Františka 
si viac cenila štvrť hodiny modlitby, ako tisíc rokov 
svetských radostí a zábav. Ako sv. Františka Rím
ska, žila v najväčšej dôvernosti so svätým anjelom 
strážcom. »Bez neho by som už bola zomrela«, ho-
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vorievala. Keď sa chcela rozprávať s neprítomnou 
osobou a nemohla ju o tom uvedomiť, prosila svojho 
anjela strážcu, aby jej ju priviedol, čo sa vždy aj 
stalo.

Veľmi často sa jej zjavoval Pán a Blahoslavená 
Panna, ktorú milovala s detinnou láskou. Tieto mi
moriadne cesty, ktorými ju Boh viedol, spôsobily, 
že ju predstavení a spovedníci všemožne skúšali. 
Hoci mala neobyčajne útlu konštrukciu, predpisovali 
jej pokánie a prísnosti, ktoré by, podľa jej vlastného 
výrazu, zničily i ťažné zviera. Ale v poslušnosti 
zmohla všetko.

Podľa výpovedí životopisca nad všetky tieto čnosti 
žiarila jej poníženosť. Tak obratne ukrývala dary 
Božie, že všetko v jej zovňajšku bolo obyčajné. Keď 
po extáze prišla k sebe a spozorovala prítomnosť nie
ktorej sestry, celkom nenútene hovorila: »Môj Bože, 
ste veľmi trpezlivá, milá sestra, musíte odísť, keď 
spím, alebo ma zobudiť.* Od toho času, čo patrila do 
Spoločnosti, jazdila na svojich cestách len na oslovi 
a často konala dlhé cesty pešo. Česť sveta a jeho 
chvála sa jej nedotkly, ale v potupe a v opovrhnutí 
jasala. V Mécon ju každý pokladal a ctil ako sväticu. 
Keď sa rozniesla zpráva o jej odchode, bežalo všetko 
ku kláštoru, aby dostali jej požehnanie a nejakú 
pamiatku. Mnohí si ju sami zaopatrili, odstrihávajúc 
kúsky s jej habitu, ktoré potom uctievali ako relik
viu. Nepriniesla nijaký kus odevu do Lyonu celý, 
i závoj jej postrihali.

V Lyone skúsila pravý opak. Obyvateľstvo bolo 
za nejaký čas tak nepriateľské k uršulínkam, že mu
sely znášať mnohé krivdy i verejné tupenie. Keď 
Františka počula o ohováraniach, ktoré rozsievali 
o jej osobe alebo o kláštore, nežne objímala svoje 
sestry, hovoriac: »Odvaha, je to šťastie, že s nami 
tak zaobchádzajú, lebo z toho môžeme poznať, že 
sme služobnicami Ježiša Krista.« Táto poníženosť
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urobila ju predstavenou v duchu Inštitútu. Ako do
konale sa v tom podobala sv. Matke rehole, pre
zradzujú slová, ktoré písala jednej z rehoľných ses
tier, zdráhajúcej sa prijať úrad predstavenej, lebo 
sa nepokladala za schopnú rozkazovať iným. »Aní 
neočakávam od vás«, hovorila Matka de Bermond, 
»že budete svojim sestrám rozkazovať, ale že ich 
budete prosiť. Buďte presvedčená, nájdete v Spoloč
nosti tak veľkú poslušnosť, že budú ctiť vaše prosby 
ako rozkazy.«

Malý kláštor v ľlsle bol podľa výrazu dávneho 
spisovateľa úľom, vysielajúcim svoje pracovníčky na 
všetky strany. Výsledky práce uršulínok vo Fran
cúzsku boly tie isté ako v Taliansku. Nielen deti na
šly v nich učiteľky, ale i dospelí sa ponáhľali po
čúvať ich slová, a kam nevnikly, tam sa dostala 
ľúbezná vôňa ich dobrého príkladu. Celé mestá sa 
zmenily, mravy boly prísnejšie, život vážnejší, pri
jímanie svätých sviatostí častejšie, mnohí sa ná
padne obrátili. Nie div, že všade si žiadali také 
rehoľnice, ale tiež sa nedivme, že peklo chrlilo na 
ne svoju jedovatú slinu.

Provence bola čoskoro zaplavená domami Spoloč
nosti. Pri všetkých týchto založeniach bola Matka 
Františka de Bermond priamo alebo nepriamo činná, 
podporovaná najprv Otcami Spoločnosti Jéžišovej,, 
najmä P. Majoriusom, rektorom profesného domu 
v Avignone a už častejšie spomenuté oratórium Ro- 
millanum, ktorý usadiac sa r. 1600 v Aix, uviedol 
tam uršulínky.

Čoskoro povesť dcér Angeliných, najmä Matky de 
Bermond, presahovala juh Francúzska. I Paríž si 
ju žiadal. Uvidíme, akú účasť mala na založení pa
rížskeho kláštora uršulínok a ako okamžite prerušila, 
svoje krásne poslanie na hlas poslušnosti a vrátila sa 
na juh. V Paríži ju  zahrňovali najvyššími poctami.
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Co o tom súdila, prezradzujú jej slová: »Paríž mi 
bol peklom, Lyon očistcom, Saint-Bonet je mi rajom.«

Saint-Bonet bol vtedy najchudobnejším domom re
hole. Odišla tam z Lyonu, aby pomohla tomuto malé
mu kláštoru, ktorý bol ešte utláčaný veľkým von
kajším prenasledovaním. Po štyroch mesiacoch ju 
povolali do Grenoble, ale ona tak naliehavo prosila 
lyonského biskupa, aby smela ostať, že vyhovel jej 
prosbe. Už dlho prosila vo vrúcnych modlitbách Boha 
o milosť, aby smela celkom opustená umrieť v naj
chudobnejšom kláštore Spoločnosti. Mala zjavenie 
o svojom blízkom konci? Po niekoľkých týždňoch 
ochorela, vnútorné skúšky sťažovaly jej kríž. Jej 
duša žila len z bolesti a z lásky, vždy hlbšie vnikala 
do skrytého života v Bohu, ktorý je vrcholom svä
tosti. Keď jej choroba znemožňovala zastávanie ne
jakého úradu, strávila denne 18 hodín v modlitbe. 
17. februára 1628 ju stihla porážka, ale žila ešte dva 
dni a mohla prijať s plným vedomím sviatosti zo
mierajúcich. Ale Boh jej nedal útechu, mať pri smrti 
kňaza, ktorý ju úplne poznal, lebo jej duchovný 
vodca bol práve odcestovaný. Zomrela 18, februára 
1628 v 56. roku svojho života. Pri jej smrti bolo 
všetko tak obyčajné, tak nenápadné, ako to býva 
pri smrti chudobnej rehoľnice. Prosby jej poníženosti 
zvíťazily nad srdcom Božím.

Tak žila a zomrela Františka de Bermond, ktorá 
vztýčila zástavu sv. Uršule vo Francúzsku a preto 
ju francúzske uršulínky uctievajú až doteraz ako 
Matku. Táto výborná predstavená bola obklopená 
duchovnými dcérami, ktoré boly živými príkladmi 
svätosti a pravými dcérami slávnej zakladateľky 
Spoločnosti. Bohužiaľ, môžeme sa tu  zmieniť iba 
o niektorých, a aj tieto môžeme vykresliť, s ohľadom 
na rozsah tohto diela, len veľmi všeobecnými rysmi. 
Ale to postačí, aby sme poznali Spoločnosť v jednej 
z jej najzaujímavejších epoch. Predovšetkým vidíme
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vedia Františky de Bermond jej sestru, Katarínu de 
Bermond. Riadila postupne domy v Aix, v ľlsle, 
Pont-Saint-Esprit a v Cavaillon, pri založení ktorého 
činne podporovala svoju sestru. Všade sa ukazovala 
ako pravá uršulínka, plná lásky k chudobe a poní
ženosti a plná najohnivejšej horlivosti za duše. Ako 
predstavená zastávala v triedach úrad učiteľky. Na
liehavo prosila Boha o milosť, aby smela vyučovať 
deti až do svojej smrti. Bola vyslyšaná, lebo horúčka 
ju  zachvátila pri vyučovaní katechizmu. O niekoľko 
dní neskôr odovzdala svoju krásnu dušu Bohu, bla
žene sa usmievajúc, s pohľadom pozdvihnutým 
k nebu.

Sestra Dezideria d’Anthoine bola prvá, ktorú Fran
tiška de Bermond prijala v Marseilles. Iba osemnásť
ročná opustila svet, otvárajúci sa pred ňou s naj- 
usmievavejšej strany. Prvou skúškou jej mužnej od
vahy, vyznačujúcej tak nádherne jej ďalšiu životnú 
cestu, bol pevný krok a veselá tvár, akou prekročila 
prah kláštora, kým jej vnútro trhala bolesť roz
lúčky s milovanými rodičmi, podobná bolesti svätej 
Terézie pri rozlúčke s otcom. Keď Spoločnosť zriadila 
dom v Pezenas, poslali tam sestru Dezideriu, neda
júc jej iných pomocných prostriedkov okrem Božskej 
Prozreteľnosti. Poznala tajomstvo tohto pokladu, jej 
dôvera sa rovnala jej odvahe. Kúpila dom a vysta
vala chrám, čo aj sestry, aj cudzí, ktorí poznali chu
dobu malej kolónie, pokladali za zázrak. »Zakusujem 
pomoc Božiu vždy podľa miery svojej dôvery«, ho
vorievala, a keď pri kladení základného kameňa 
chrámu akási vznešená osoba všeličo namietala, od
povedala: »Nepodnikla svätá Terézia viac, než ja?« 
»Ale«, vpadla tá osoba, »so sv. Teréziou rozprával 
Spasiteľ a rozkázal jej to.« Sestra Dezideria usmie
vajúc sa odpovedala: »A odkiaľ viete, že so mnou 
Ježiš nehovoril, a že mi to nerozkázal?« Premúdry
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radca zarazene mlčal a výsledok ukázal, že veru ve
dela, komu dôverovala.

Keď sestra Dezideria prišla do Pezenas, sotva desať 
osôb z celého mesta prijímalo sväté sviatosti. Jeden 
dávny kronikár hovorí: »Pezenas bol ako barbarská 
krajina, tak málo znalosti o Bohu mali jeho obyvate
lia.» Sotva začala sestra Dezideria s kresťanským vy
učovaním, prichádzali i dospelí v takom veľkom množ
stve, že ich triedy, ba ani dvor nemohly pojať. Jej 
výrečné slová a často i jej Bohom osvietený duševný 
pohľad vnikal do sŕdc, takže nezriedka odhaľovala 
tajomstvá svedomia tých, ktorých pripravovala na 
sv. spoveď. P. Thibeau, oratorián a slávny spoved
ník vyhlásil, že si nemôžeme predstaviť, koľko obrá
tení Sestra Dezideria spôsobila.

Keď chceme spoznať tajomstvo tohto veľkolepého 
účinkovania, musíme na chvíľku vstúpiť do jej vnú
tra. Tu sa rozvíjala v dokonalom odriekaní ukrižo
vaného života sila, pôsobiaca tak podivuhodné veci. 
Iným líčila strhujúcimi slovami krásu božského na
vštívenia, ale sama šla pustými cestami holej viery* 
strašných vnútorných skúšok a utrpenia. Aké hroz
né boly jej pokušenia, aké veľké jej vnútorné kríže, 
prezradzujú slová, ktoré jej vyklzly niekoľko rokov 
pred smrťou: »Čo čítam v živote svätých o takých 
bolestiach je nič v porovnaní s tým, čo trpím.« Ale 
jej železná vôľa sa nezlomila ani v najstrašnejších 
búrkach. Keď sa zdalo, že sa i Boh hnevá, predsa 
Ho milovala, a keď cítila svoje srdce studené ako 
kameň, usilovala sa Ho smieriť krvou. Jej skutky po
kánia vzbudzujú hrôzu. Vtedy bolo v Spoločnosti vo 
zvyku, že na začiatku Adventu alebo Quadragesimy 
predstavená určila denné skutky pokánia; jeden deň 
povrazovú košeľu, druhý deň železnú reťaz atď. Na
šej Deziderii nestačil taký skutok kajúcnosti, vyko
návala viacero skutkov naraz a pokračovala v nich 
bez prestania po celý rok.
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Krátko pred poslednou chorobou zdal sa jej duch 
slobodnejší od strastí, ktoré ju obyčajne obkľučova- 
ly. Dva dni pred smrťou ležala päť hodín s otvore
nými očima. Zďaleka sa dívala na to, čo mala one
dlho obsiahnuť. Keď prišla k sebe, napomínala s oh
nivou horlivosťou Serafa svoje sestry, aby milovaly 
Boha. Ale posledná hodina tejto silnej duše mala 
sa rovnať jej životu. Diabol, nad ktorým tak často 
zvíťazila v sebe i v iných, ako to neskôr uvidíme, 
urobil posledný zúfalý útok, aby jej ukradol korunu 
života. Boj bol tak hrozný, že sa chvela celá Spoloč
nosť, shromaždená pri smrteľnej posteli. Strach, hrô
za, zdesenie zračily sa na jej znetvorených črtách, 
bolo možno veriť, že počula rozsudok zavrhnutia. Tu 
vstala jedna z prítomných sestier a bez slova ute
kala do kostola, aby sa tam pred Najsvätejšou Svia
tosťou modlila za umierajúcich. Keď sa vrátila, 
zdvihla Dezideria svoj pohľad a hovorila, hoci vôbec 
nemohla vedieť, kam sestra odišla: »Ach, dobre ste 
sa za mňa modlili« a v tej chvíli vrátil sa pokoj do 
jej srdca, jej oči radostne pozeraly, mier Boží zna
teľne obkľučoval chudobné lôžko. Sestra Dezideria 
vyšla víťazne z tuhého boja a o niekoľko chvíľ ne
skoršie kľačala pred trónom Najvyššieho, aby pri
jala nevädnúcu korunu. Bolo to 7. marca 1633.

Premenu, ktorú spôsobila sestra Dezideria v Pe- 
zenas, bolo pozorovať skoro všade, kde sa uršulínky 
zjavily. Na mnohých miestach v Provenci bolo 
mnoho hugenotov, katolíci boli často vlažní a ľaho
stajní, nevedomí a mravne spustli. Keď pozorujeme 
účinkovanie uršulínok v tomto národe a nápadné 
obrátenie, ktoré spôsobily oživenie viery v celých 
krajoch, je nám to novým dôkazom, ako veľmi zod
povedalo zariadenie sv. Angely úmyslom Božím pre 
tú dobu. Len preto, že nemaly uršulínky ešte klau- 
zúru, mohly sa v každej chvíli stýkať so svetskými 
ľuďmi, ísť všade, kde bola núdza duší najnalieha-
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vejšia. Malá obec Chabeuil v Dauphiné bola takmer 
celá kalvinistická. Sestra Margaréta de Vigier, jedna 
z prvých spoloč¾íc Matky Františky de Bermond 
v ľlsle, založila tam dom Spoločnosti. Jej vplyv bol 
tak veľký, že po troch rokoch ostalo tam len päť 
kalvínskych rodín, kým pri jej príchode tam bolo 
sotva toľko katolíckych.

Povesť o týchto výsledkoch došla až do Toulouse, 
kde bol arcibiskupom kardinál František Joyeuse. 
Prelát hneď povolal sestru Margarétu de Vigier, 
aby so svojimi sestrami vychovávala mládež jeho 
diecézy a pracovala na obrátení bludárov.

Tak otváralo jedno mesto po druhom svoje brány 
dcéram Angeliným. Malé ľlsle bolo kolískou, tak
mer noviciátom Spoločnosti vo Francúzsku. R. 1600 
položila Matka Františka de Bermond, povolaná ba
rónkou Lukréciou de Forbin, základ domu v Aix, 
ktorý si v krátkom čase získal takú vážnosť, že bol 
pokladaný za stredisko Spoločnosti, keď pôsobila ako 
jednoduchá kongregácia.

Dáma, Lukrécia de Forbin nežiarila len veľkým 
menom svojho rodu,6) ale ešte viac svojou čnosťou. 
Náležala k francúzskym ženám XVII. storočia, ktoré 
používaly svojho vplyvného postavenia a majetku na 
znovaoživenie katolicizmu vo Francúzsku, aby mu 
dopomohly k ľahšiemu víťazstvu nad kalvinizmom, 
ako mohly urobiť zbrane Ligy. Bola priateľkou uršu
línok, najmä Františky de Bermond, stretneme sa 
s ňou opäť pri založení kláštora uršulínok v Paríži.

Do r. 1617 padá založenie v Aubagne; nasledujú
ceho roku Gaspard de Grimaldi, markíz z Raguzy 
povolal uršulínky do La Ciotat, aby obmedzovaly

®) Forbinovia, najmä bočná línia Forbin ďOppéde, ku 
ktorej náležal Seigneur de la Fare, manžel Lukrécie, boli 
v čele všetkých verných katolíkov v Provence a parlamentu 
v Aix. Ich vplyv zaisťoval dielu Matky de Bermond trvalý 
výsledok.
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nevedomosť žien a dievčat tamojšieho kraja. V Ca- 
vaillon viedla založenie opäť Matka Františka de 
Bermond. Aj Avignon, Aries, Grenoble, Romanos, 
Lyon, Pernes, Salón, Apt, Valréas Sangues, Dijon 
Langues a mnohé iné mestá dostaly v tomto čase 
uršulínky. Často ich povolal katolícky magistrát, 
ešte častejšie žiadali biskupi také spolupracovníčky, 
nie zriedka želala si založenie nejaká zbožná dáma, 
najviac zo starej aristokracie a s potrebným kapi
tálom dala Spoločnosti často svoj dom i seba samú. 
Niekedy použil Boh osôb, ktoré nemaly ani vážnosti, 
ani vzdelania, ani majetku. Prvý príklad tohto druhu 
nachádzame v Pont-Saint-Esprit. R. 1616 prišla z tohto 
mesta do Aix jednoduchá slúžka, menom Deydiere, 
vyhľadala predstavenú uršulínok a vysvetlila jej, že 
prišla vyprosiť niekoľko sestier pre založenie Spo
ločnosti v Pont-Saint-Esprit. Tak výrečne líčila ne
vedomosť mládeže toho mesta, úpadok mravov a 
rýchle šírenie protestantizmu, že sestry, súc pohnuté, 
boly získané pre ten projekt. Zbožná Deydiere po
náhľala sa teraz k biskupovi v Uzés, ktorého prá
vomoci Port-Saint-Esprit náležal, a vymohla všetky 
potrebné dovolenia. V Aix už nepochybovali, že 
dievča vedie duch Boží. Vyhoveli jej prosbám a vy
slali do Pont-Saint-Esprit sestru Katarínu de Ber
mond a Annu Beaumond, dva stĺpy rehole. Prišly 
tam 7. septembra 1637. Horlivá Deydiere pripravila 
nábytok, šatstvo a najpotrebnejšie zásoby potravín, 
ba prenajala i dom od jedného protestanta. V ňom 
hneď otvorily školy. Ako na iných miestach, i tu 
plnili triedy, keď deti boly preč, dospelí, a nebo tak 
hojne žehnalo práce sestier, že sotva v desiatich 
rokoch bolo mesto celkom regenerované a protestan
tizmus skoro vytlačený. S chudobou bojoval dom 
v Pont-Saint-Esprit ešte dlho, ale bohatstvo jeho 
čností a veľkolepá apoštolská činnosť priviedly mu
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členky, ktoré obmedzovaly chudobu, menujeme len 
Annu d’Albert de Luynes a Lukréciu de Gartineau.

Prvá bola sestra vojvodu a Conetable de Luynes, 
obľúbenca Ľudovíta XIII., jej sestra vydatá za M. du 
Vernet bola dvornou dámou kráľovnej Anny Ra
kúskej. I Anna de Albert de Luynes mala nastúpiť 
skvelú dráhu na dvore kráľa francúzskeho. Tu spo
znala skromný kláštorík v Pont-Saint-Esprit a po
hnutá milosťou, dala mu prednosť pred kráľovskými 
palácmi. Čoskoro počul dvor, že tá, ktorú už meno
val svojou a na ktorú pozeral s oprávnenou pýchou, 
opovrhla jeho kráľovskou nádherou a slávou, a za
halila sa do skromného rehoľného rúcha. Tá, ktorú 
prv obklopoval celý zástup služobníctva, s radosťou 
slúžila teraz služobniciam božím. Apoštolské práce 
a poníženosť Spoločnosti ju pritiahly a pevne ju drža- 
ly. Jej rodina nemohla sa uspokojiť so skutočnosťou, 
že je Anna v Inštitúte tak veľmi tupenom, ktorého 
domy boly veľmi chudobné a členky zamestnávaly 
sa najnižšími službami. Keď sa už chcela zasvätiť 
Bohu, malo to byť v reholi, ktorá mala v očiach 
ľudí vážnosť. Jej rod a styky s dvorom mohly jej 
ľahko zaopatriť pastorale opátky. Je známe, že v mno
hých starých opátstvach udeľoval túto hodnosť kráľ 
a obdarovával ňou najčastejšie dcéry šľachtické už 
v kolíske. Bolo by to bývalo preto pre vojvodu Luy
nes ľahké, vymôcť pre svoju sestru túto priazeň 
Ľudovíta XIII.

Rozkaz kráľov povolal Annu do Paríža a porušil 
tak tiché šťastie, ktoré požívala v Pont-Saint-Esprit. 
Predstavení jej nariadili, aby túto cestu podnikla 
a dali jej za sprievodkyňu dve sestry, z ktorých jed
na bola neter de Bonneval de Combaleta. V decembri 
1620 prišly do Paríža. Vojvoda Luynes prijal svoju 
sestru s kniežacími poctami a už pri prvom pozdrave 
jej podal kráľovský výnos, ktorým jej odovzdával 
správu opátstva v Mauboisson. Anna bola bolestne
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dojatá. »Nie, nikdy!«, bola jej určitá odpoveď. 
»Chcem žiť a zomrieť v poníženosti našej Spoloč
nosti, ktorá sa zasväcuje spáse duší.« Nadarmo prišli 
páni od dvora i duchovní hodnostári, aby ju pohli 
v mene kráľa prijať opátstvo, nadarmo naliehala 
i sama predstavená z Maubuisson. Sestra Anna vy
trvale odmietala. No predsa musela sa často zjaviť 
na dvore. Kráľ ju niekoľko ráz zaviedol do svojho 
kabinetu a dôverne sa s ňou pobavil. Jej sprievod
kyne, svedkovia týchto rozhovorov, rozprávaly, ako 
použila každej príležitosti, aby s apoštolskou úprim
nosťou ukázala kráľovi dôležitosť večných hodnôt 
a  pominuteľnosť a márnosť všetkej pozemskej veľ
kosti. Vládca bol tým tak pohnutý, že sám doznal, 
že nikdy neurobila kázeň taký dojem naňho. Žičli
vej nálady kráľovej použila sestra Anna a vyprosila 
pre dom v Pont-Saint-Esprit výsadné listy. Ľudovít 
XIII. ich dal vyhotoviť a okrem toho udeliť kláštoru 
a všetkým novozaloženým, ktoré z neho vyjdú, pri
vilégiá kráľovských založení. Tak sa tento dom, naj
skromnejší vo svojich začiatkoch, povzniesol rýchle 
k zriedkavej vážnosti. Pohľady všetkých sa naň 
obracaly. Sestra Anna opustila Paríž ako víťaz nad 
svetom a jeho nádherou. Iste mnohí ľutovali a medzi 
nimi i tí, ktorým šlo o česť Božiu, že Maubuisson 
nedostal túto predstavenú, lebo kto pozná dejiny 
tej doby, dobre vie, ako veľmi mnohé staré opátstva, 
ktoré už dávno stratily svoju prvotnú horlivosť a 
často maly svetského ducha, potrebovaly predstave
nú, akou bola Anna de Luynes. Keby bola vtedy 
prešla pastierska palica do jej rúk, bolo by, pravda, 
duchovné obnovenie opátstva iné, ako to, čo neskor
šie previedla smutne známa opätka z Port Royalu, 
Mme Angelika Arnauld.

No predsa nemôžeme zneuznať vedenie Prozreteľ
nosti v energickom a vytrvalom odpore Anninom. 
Apoštolské povolanie Spoločnosti sv. Uršule vyžado-
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valo bezpodmienečne jednoduchý, ponížený, chudob
ný spôsob života, ktorý vždy označoval pravých 
evanjeliových pracovníkov. Bolo by to k väčšej cti 
Božej, keby uršulínka zamenila svoj skromný dom 
s leskom starého opátstva? Dejiny nám ukážu, že po
dobné návrhy boly častejšie predkladané jednotli
vým členkám Spoločnosti. Čo by sa stalo so Spoloč
nosťou, keby sa dala takým spôsobom olúpiť práve 
o najlepšie sestry? Môžeme zaznamenať k ich sláve, 
že ani jedna nepodľahla pokušeniu, každá dala pred
nosť poníženému apoštolátu rehole pred skvelou pô
sobnosťou, spojenou s menom »reforma opátstva«. 
Napokon sama Spoločnosť usilovala sa vyhnúť pre 
budúcnosť takému nebezpečenstvu, prijmúc do svo
jich pravidiel nariadenie, že nijaká členka nesmie 
prijať nejaký úrad alebo hodnosť mimo rehole. 
Sestra Anna de Luynes bola Bohom povolaná pred
chádzať najprv svojím príkladom, skutkom hájiť po
níženosť Spoločnosti a tým spôsobiť, že táto vzácna 
čnosť bola v nej neporušene zachovaná a odovzda
ná potomkom.

Po návrate do Pont-Saint-Esprit pôsobila veľmi 
požehnane ako predstavená tohto domu. Súc vzorom 
každej čnosti, bola prísna k sebe, ale plná miernosti 
k iným. Opovrhnúc hrdinsky svetom, nemohla zniesť 
aj len márnivosť a svetské smýšľanie. Žiarlivo bed
lila, aby sa do kláštora nevlúdila nijaká svetská 
obyčaj, nijaké svetské náhľady. Skoro všetky klášto
ry v Provenci si ju žiadaly a ona ich postupne na
vštevovala. Bola aj mocnou oporou sestry Kataríny 
de Gaumer v strašnom boji s peklom. Načim, aby 
sme o tom niekoľkými slovami tu prehovorili.

Keď raz Matka Františka de Bermond stretla sa 
s posadlou, kričal na ňu démon: »Odstúp odo mňa, 
páliš ma!« A nešťastnica, ceriac zuby, alebo skôr ten, 
ktorý v nej býval, pokračoval: »Budem proti tebe 
a proti tvojim dcéram viac bojovať, ako proti iným
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rádom.« »Prečo, nešťastník?«, pýtala sa Františka. 
»Preto, že vyučovaním detí zaviňujete, že už skoro 
nič nezískavam. Prevediem všetko, čo mi vnukne 
moja nenávisť, aby som zabránil vstupovanie mla
dých dievčat k vám.« Uršulínky dostaly ešte iné na
pomenutie, ktoré ich pripravovalo na blízku búrku. 
Zomieral Plancher, zbožný oratorián v ľlsle. Mysleli, 
že je v agónii, ležal 5—6 hodín nepohnute. Zrazu, 
prišiel zasa k sebe a rozprával P. Romillonovi, že 
v extáze (lebo tým bol jeho stav) videl veľký boj 
medzi anjelmi a diablami pre novú rehoľu uršulínok. 
Diabli pritom horko nariekali, že uršulínky im svo
jím vyučovaním vytrhovaly duše detí takmer z ma
terského lona. »Nech sa pripravia na veľký boj«, po
kračoval zbožný rehoľník. Ešte dva roky prešly po
kojne, ale potom vypukla búrka tak strašne, že ne
môžeme nevidieť v nej bezprostredne pôsobenie sa
tanovo.

Kláštor v Marseilles bol napadnutý najprv a naj- 
prudšie. Predstavenou bola vtedy sestra Katarína de 
Gaumer. Jej duša dlho bojovala proti volaniu mi
losti, ale potom sa jej tým veľkodušnejšie oddala 
a stala sa v reholi jednou z najsvätejších a najviac 
omilostených sestier. Jej horlivosť za duše, prísnosť 
v pokání a najmä duch modlitby hraničily s podi
vuhodným, áno, povedzme bez obalu, boly podivu
hodné. Súc celkom ponorená v Boha, často nespozo
rovala, čo sa okolo nej robilo. P. Romillon jej kázal, 
aby sa pri takých príležitostiach rozptyľovala ručnou 
prácou. Sestra Katarína sa namáhala poslúchnuť, ale 
mohli jej vziať prácu z rúk, nezbadala to. Raz pri 
štvorhodinovej modlitbe vyhryzol jej červ na krku 
ranu, veľkosti poltoliara a tak hlbokú, že pohľad 
na ňu vzbudzoval ošklivosť, no zbožná rehoľnica to 
vôbec nespozorovala. Ľahko pochopíme, že duša tak 
vrúcne spojená s Bohom nebála sa démona, ale on 
sa jej obával. Satan šiel teda, ako vždy, ľstivé k die-
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lu. Pán de la Pallue, v celej provincii veľmi vážený, 
mal dcéru Magdalénu, ktorá bola spovedným die
ťaťom mestského farára, Ľudovíta Geoffroy. Tento 
kňaz požíval všeobecnú dôveru, bol uctievaný ako 
svätec. Mnohé vznešené dámy podriadily sa jeho ve
deniu. Sotvaže prišly uršulínky do Marseilles, živo 
sa o ne zaujímal a rád by bol vstúpil do bližších 
stykov s novým kláštorom. Ale osvietený pohľad 
sestry Kataríny de Gaumer spoznal dravého vlka 
v ovčej koži, preto ako mohla, vzďaľovala seba 
i svoje sestry od neho. To mu neušlo, preto sa proti 
uršulínkam rozhorčil a usiloval sa na sestre de Gau
mer a jej kláštore pomstiť. Aby mal na to zádrapku, 
naviedol Magdalénu de la Pallue, aby prosila u uršu
línok o prijatie. Sama Matka Františka de Bermond 
jej to dovolila a Magdaléna vstúpila do noviciátu 
v Marseilles. V krátkom čase sa na nej ukazovaly 
tak nápadné zjavy, že sestra Katarína de Gaumer 
začala sa obávať podvodu. Obyčajne verejne upadla 
do extázy a nahlas volala v kostole alebo na ulici 
o milosrdenstvo. Pri jednej takej príležitosti obvi
ňovala sa, že nehodne prijímala a kričala zo všetkých 
síl: «Milosrdenstvo, ach, milosrdenstvo!« Keďže sa 
však zdalo, že žije vo všetkom prísnejšie ako ostatné, 
malo to na sestry taký dojem, že mnohé nechcely 
chodiť na sväté prijímanie okrem veľkonočného svä
tého prijímania. To bol už pre zlého ducha veľký 
zisk. Magdaléna bola stále zvláštnejšia a Sestra Ka
tarína de Gaumer by ju bola najradšej hneď pre
pustila, ale jej otec ju vôbec nechcel prijať zpäť a 
farár trval tiež na tom, aby ostala v kláštore.

Keď ešte nemaly klauzúry, posielaly ju z jedného 
domu do druhého, ale všade priniesla jej prítomnosť 
len neporiadok a nepokoj. Prišla opäť do Marseilles, 
a tu sa ukázalo, že sa jej zmocnil zlý duch. Vtedy 
s veľkou horlivosťou viedly sa procesy s čarodejni
cami, najmä vo Francúzsku. Každý trocha neobyčaj-
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ný zjav stačil, aby bol ľud, ktorý všade vetril čaro
dejníctvo, privedený do rozčúlenia. Môžeme si ľahko 
predstaviť, akým dojmom pôsobil stav Magdalény 
de la Pallue a s ním spojené smutné zjavy. Ale ona 
nebola obžalovaná. Ľstivý Geoffry vedel všetko tak 
obrátiť, že Magdaléna bola pokladaná za sväticu, ale 
uršulínky za čarodejnice najhoršieho druhu. Vrtkavý 
ľud, ktorý ešte pred nedávnom obdivoval čnosti se
stier, videl teraz vo všetkých ich výsledkoch len 
účinky čarov. V kláštore vzrástol zmätok tým viac, 
čím krikľavejšia bola posadlosť Magdalény. Pritom 
spoznávaly Sestra Katarína de Gaumer a Sestra De- 
zideria d’Anthoine vždy zreteľnejšie, že Magdaléna 
sama je podvodnica, ktorá sa dala Geoffroymu za 
nástroj na dosiahnutie jeho ničomných plánov. Tak 
prešly tri roky. Nedá sa opísať, a'ko sa Katarína de 
Gaumer v tomto celom čase modlila a kajala. Ale 
nebo dovolilo satanovi skúšať mladú Spoločnosť, ako 
kedysi pokúšal verného Jóba, preto sa všetko zdalo 
márnym. Jedna novicka po druhej vystupovala, so 
všetkých strán domy uršulínok ohovárali najhorším 
spôsobom. Keď sestry vyšly, kričaly deti za nimi a 
nazývaly ich čarodejnicami, a dav bol blízko tomu, 
aby útočil na ich kláštory a vliekol ich na hranicu. 
Ľudovít Geoffroy si tak získal biskupa, že v jeho 
paláci vyznel návrh, aby domy Spoločnosti sv. Uršu
le, najmä v Marseilles, boly zrušené a sestry 
uväznené.

Keď sa ľud dozvedel, za čo pokladá Sestra de Gau
mer farára z Marseilles, jeho zúrivosť nepoznala hra
níc a vyviedol Geoffroyho — a ako prenasledovanú 
nevinnosť v triumfe k biskupovi marseillesskému, 
ktorý bol práve v Aubaigne. V tejto veľkej núdzi 
putovala Sestra Katarína de Gaumer s Magdalénou 
de la Pallue do Sainte Baume k hrobu sv. Magdalé
ny. Bol tam práve inkvizítor viery, P. Michaélis, 
ktorý skúšal tak Sestru Katarínu a jej sprievodky-
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ňu, ako aj Magdalénu de la Pallue. Ako nestranný 
sudca čoskoro odokryl pravdu. Použil u Magdalény 
exorcismu a mocou Cirkvi donútený démon vyznal, 
že mu Boh dovolil bývať v tomto tele, aby zamedzil 
väčšie zlo, ktoré by boly kláštoru priniesly podvody 
Geoffroyho a Magdalénine. Keď potom P. Michaélis 
držal pôstne kázne v Aix, vyprával tam svoje skúse
nosti zo Sainte Baume prvému prezidentovi. Ten po
volal Sestru de Gaumer a Magdalénu do Aix. Tam 
Magdalénu sedem hodín prísne vyšetrovali a ona sa. 
priznala k svojmu podvodu a k účasti Geoffroyho. 
Svetská vrchnosť myslela, že musí zakročiť. Nie je 
tu na mieste opakovať strašné žaloby proti nehod
nému kňazovi. Jeho proces skončil podľa vtedajšieho 
práva odsúdením na smrť ohňom a zomrel nekajúc- 
ne. Magdaléna de la Pallue našla milosť u Boha aj 
u ľudí. I ona mala zomrieť podobnou smrťou, ale re- 
gentka Mária Medicejská na prosbu P. Michaelisa 
rozsudok odvolala. Musela však za nejaký čas sa 
skrývať, ináč by ju bol zúrivý ľud na kusy roztrhal. 
Zo Spoločnosti ju, pravda, prepustili, čo bolo tým 
ľahšie, že vôbec neskladala sv. profesiu.

V tom strašnom boji, ktorý spôsobil veľký huk 
v celej Provenci a hrozil Spoločnosti vo Francúz
sku zánikom, našla Sestra Katarína de Gaumer, olú
pená často o všetku ľudskú pomoc, mocnú oporu 
v Sestre Deziderii d’Anthoine. Sprevádzala ju k bi
skupom, súdom, magistrátom, bola jej vernou spo
ločnicou v modlitbe a v pokání. »Sotva sa dá uveriť«, 
rozpráva kronika, »ako mnoho sa modlily a aké ne
obyčajné skutky pokánia konaly, aby aj tieto veci 
boly ku cti Božej, aby sa zlí obrátili a aby Spoloč
nosť vyšla z búrky bez škody.« Napokon boly vysly
šané. Práve dva domy, Aix a Marseilles, ktoré naj
viac trpely, boly čoskoro v Spoločnosti najváženejší
mi a najvplyvnejšími, a sestry, ktoré musely pre
trpieť toľko potupy a opovrhnutia, volali teraz na
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všetky strany. Všade si žiadali rehoľnice, ktoré ve
dely tak dobre bojovať s peklom.

Sestra Katarína de Gaumer dokončila svoju ko
runu dlhou, veľmi bolestnou chorobou. Denné sväté 
prijímanie bolo jej útechou a posilou. Keď sa začal 
jej smrteľný boj, povedal P. Lient, ktorý bol u nej: 
»Rada by ste zomreli, dobrá Matka, ale zakazujem 
vám to a nariaďujem vám čakať, až tu budú P. Ro- 
.millon a Sestra Anna de Luynes, ktorí môžu prísť 
v každej chvíli.« Tento rozkaz bol daný na poludnie. 
Chorá ostala, ako sa životopisec vyjadruje »ako bez 
života, a predsa nezomierajúc« až asi do ôsmej ho
diny večer. Tu prišli P. Romillon a Anna de Luynes. 
Ponáhľali sa, aby ešte raz videli túto dobrú sestru. 
Sestra Anna de Luynes pokľakla pri posteli zomie
rajúcej a teraz sa rozpriadol svätý spor medzi tý
mito dvoma šľachetnými ženami, lebo každá chcela, 
aby ju druhá požehnala. Potom hovorily tri hodiny 
o dôležitých veciach rehole. Po príchode Sestry de 
Luynes riekol P. Lient Sestre de Gaumer: »Teraz, 
moja drahá Matka, môžete umrieť, kedy chcete.« 
.A keďže táto spozorovala, že je už jedenásť hodín, 
použila dovolenia a prosila Boha, aby jej udržal život 
ešte cez polnoc, aby mohla ešte raz prijať Spasiteľa. 
Jej želanie sa splnilo. Hneď po svätom prijímaní po
znamenala svojmu spovedníkovi, že Sestra Kata
rína de Bermond podľa svojho sľubu prišla, aby ju 
odviedla do raja a so slovami: »Ďakujem vám, milá 
Sestra, hneď idem«, skonala.

Spoločnosť vo Francúzsku bola ešte mladým strom
čekom, keď sa nad ňou prehnala práve líčená búrka, 
ale už sa pevne zakorenila, preto stála po búrke kraj
šie a mocnejšie ako predtým. Nielenže získavala den
ne viac vonkajšej vážnosti, nielenže sa jej domy po
divuhodne množily, ale zvlášť vo vnútri zosilnela 
pravou zbožnosťou a veľkým opovrhovaním sveta. 
V Mraseilles mali tak radi vyučovanie Sestry Fran-
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tišky de Bourilly, že skoro nebolo dosť miesta pre 
dospelých, ktorí prichádzali v nedeľu a vo sviatok 
na vyučovanie katechizmu. Kto poznal jej život, ne
divil sa výsledku jej prostých slov. Telo jej bolo iba 
neužitočným zvieraťom, láska sestier sa musela sta
rať o jeho potreby, ináč by naň bola celkom zabudla 
alebo ho úplne zanedbala. Sestra Magdaléna Berarde 
zachovávala tak presne Regulu, že súc za osemnásť 
rokov v Aix vrátničkou, nezanedbala ani jedno du
chovné cvičenie. Čo musela zameškať vo dne, po
modlila sa v noci.

V avignonskom kláštore žila sestra Delphine Lan- 
frez s dvoma svojimi dcérami: Katarínou a Janou, 
ktoré nosily, ako ona, závoj. Syn, Anton, slúžil Bohu 
ako zbožný kňaz. Bola manželkou pána Mikuláša 
Rampale. Ich šťastné manželstvo bolo obdarené šie
stimi deťmi. Obidvaja manželia sa vrúcne milovali, 
ale ešte vrúcnejšie milovali Boha. Spoločne sa usi
lovali o dokonalosť, primeranú k ich stavu, a keď 
zadosť učinili svojim rodičovským povinnostiam vo 
výchove detí, rozhodli sa zasvätiť zvyšujúce dni ži
vota celkom Bohu. Mikuláš stal sa jezuitom a Delphi
ne prijala závoj uršulínok. Z Avignonu ju poslali 
s dvoma jej dcérami a dvoma neterami, ktoré tiež 
nosily rehoľné rúcho Spoločnosti, do Arles, aby tam 
založila nový dom. Bola tam predstavenou až do svo
jej smrti a vyznačovala sa pritom ako zbožná rehoľ
nica natoľko, že by sa mohlo veriť, že od najútlej
šieho detstva poznala cvičenia rehoľného života. Jej 
lôžko bolo veľmi chudobné, posledná chodila spať, 
prvá vstávala. Často prebdela celé noci, modliac sa, 
alebo píšuc. Obidve dcéry sa svätosťou života rov- 
naly matke. Janin život opísal P. Henrik Alby zo 
Spoločnosti Ježišovej.

Napokon chceme spomenúť ešte dve sestry, skve
júce sa na nebi Spoločnosti ako súhvezdie. Sú to 
Anna Carrelas a Honoráta de Lascours. Ich duše

270



spojovalo jedno z tých svätých priateľstiev, v kto
rých sa stretáme s láskou v najčistejšej forme, tak
mer privedenou zpät k pôvodnej rajskej čistote. Boh 
mal srdcia týchto dvoch uršulínok a panoval v nich 
ako neobmedzený vládca. Jedna nachádzala a milo
vala v srdci druhej len Toho, koho jej vlastné srdce 
objímalo v najčistejšej láske a najvernejšej oddano
sti. Tieto serafské duše netúžily po duchovných ma
jetkoch a vždy vyššej dokonalosti každá len pre 
seba, ale každá pre obidve. Bohu sa zaľúbilo viesť 
ich rovnakou cestou — kráľovskou cestou kríža. Du
chovný vodca Sestry Anny Carrelas dosvedčil po jej 
smrti, že si vo veľkej duševnej suchote, v opustenosti 
a v bezútešnosti vybojovala zriedkavú čistotu a od
pútanie sa. Len vôľou svojej duše mohla sa dotýkať 
Boha, kým všetko jej cítenie sa búrilo a s ošklivosťou 
odvracalo od modlitby, a každého cvičenia v čnosti. 
A predsa vykonávala každý, aj ten najmenší sku
tok, takou oddanosťou, ako by od neho závisela vše
tka česť Božia.

Sestra Honoráta de Lascours zakúsila v posledných 
desiatich rokoch života podobné duchovné bolesti. 
Musely jej byť tým trápnejšie, že poznala už všetky 
slasti, ktoré Boh udeľuje verným dušiam nadpriro
dzenými prejavmi žičlivosti.

Ale i keď Boh skryl svoju tvár, ostala Sestra Ho
noráta vernou služobnicou, vedela, ako veľký apo
štol, mať prebytok a trpieť núdzu. Vnútorné bolesti 
týmto dvom veľkodušným dušiam však nepostačily. 
Závodily v najužšom nasledovaní Ukrižovaného, 
v cvičení prísneho pokánia. Boly im známe všetky 
umŕtvovania, v ktorých sa cvičili svätí. Miešaly po
pol do svojho pokrmu alebo nejako ináč ho robily 
nechutným, odoprely si každú radosť, utekaly pred 
každým neužitočným rozhovorom, v prenasledova
niach a v ťažkých búrkach, ktoré kongregácia pre
trpela, nehľadaly nikdy ľudskej pomoci, ale stúpaly
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modlitbou a pokáním k Bohu. Lavica, pokrytá sla
mou, bola Sestre Carrelas posteľou i keď bola pred
stavenou. Vstávala o troch hodinách ráno a ako naj
nižšia slúžka čistila najšpinavejšie miesta domu. Jej 
šaty boly také chudobné a zaplátané, ako to len sluš
nosť dovoľovala. Chudobní našli v nej nežnú matku. 
Veľmi často sa okradla o najpotrebnejšie, aby im 
pomohla. So svätým úžasom videly rehoľnice nie 
zriedka zázraky, ktorými Boh sprevádzal skutky 
lásky svojej služobnice. Raz, pri neobyčajnej draho
te, dala každý deň rozdávať chudobným chlieb. Zá
soba chleba nielenže neubúdala, ale zdalo sa, že so 
dňa na deň rastie. Raz dala chudobnému dievčaťu 
toliar, a keď potom otvorila peňaženku, našla ho tam 
zasa. Jej životopis rozpráva mnoho podobných 
udalostí.

I v poníženosti závodily obidve priateľky o víťaz
stvo a napokon Sestra Carrelas zvíťazila. Sestra Ho
noráta riadila dlho dom v Marseilles, potom tam mu
sela prevziať úrad predstavenej, Sestru Carrelas po
slali v tejže hodnosti do Ciotat. Toto nové nariadenie 
ju veľmi zarmútilo, lebo nič si neželala viac, ako 
skončiť svoje dni v skrytosti a nízkosti. Prosila na
liehavo, aby mohla byť v Ciotate iba vikárkou a Sestra 
Honoráta mala byť pokladaná za vlastnú predstave
nú. Rehoľná kronika hovorí: »Veľmi si žiadala tôňu 
skrytosti a žiarlivo sa usilovala zameniť meno pred
stavenej s menom podriadených.« Jej naliehavým 
prosbám vyhoveli. Keď opúšťala Marseilles, vrúcne 
objala milú Sestru Honorátu, šepkajúc slová: »Je to 
naposledy, už sa neuvidíme.«

Čoskoro po jej príchode do Ciotat vypukla nákaz
livá choroba. Tu sa ponúkla šľachetná dcéra Ange- 
lina Bohu za obeť, aby odvrátila bič od svojich spo
luobčanov. Jej veľkodušná oddanosť sa Pánu zaľúbila 
— udelil jej milosť, ukončiť krásny život martýriom 
lásky. Onedlho bola zachvátená nákazou. Jej cho-
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roba trvala len päť dní, v ktorých neprestala vyko
návať svoje obyčajné skutky pokánia. Keď nastal 
smrteľný boj, pýtal sa jej spovedník, či jej nie je 
ťažko zomrieť, vzdialenej od milého domu v Mar- 
seilles a od tých, ktorí jej tam boli drahí. Tu zdvihla 
zomierajúca pohľad k nebu a svojimi poslednými 
slovami vydala krásne svedectvo pre dôvod svojej 
lásky: »Vidím len Boha, myslím len na Boha«, zvo
lala a o chvíľočku Ho videla.

III. KAPITOLA.

Spoločnosť sv. Uršule je povýšená na rehoľu.
Rozdiel m edzi duchovným i kongregáciami a rádmi. —  M me 
Acarie a kruh  je j pria teľov. —  M m e de Sa in te-B euve  
d'Escoubleau kardinál de Sourdis. — Videnie pri hrobe sv. 
Karola. — U ršulínky v  Bordeaux. — M atka Františka de Ca- 
zeres. —  K láštory v  Toulouse, Dijon, Lyon, Aries, Tulle, 
Avignon. — Rozličné kongregácie v  reholi. —  S v ä tý  F ranti

šek  Sa leský  a sv. V incent z  Pauly.

Kým Spoločnosť sv. Uršule na juhu Francúzska 
tak rýchle sa rozširovala a všade, kde sa zjavila, 
mala mimoriadnu žatvu duší, zatiaľ tu  prestála hroz
ný boj s peklom, ale zároveň videla so dňa na deň 
svoje členky svätejšími, na severe kráľovstva šla 
v ústrety svojej konečnej forme.

Spomíname si, že sv. Angela zvolila pri založení 
Spoločnosti jednoduchú formu, z ktorej Bohu za
svätené panny v prvých kresťanských storočiach na- 
plňovaly Cirkev ľúbeznou vôňou svojich čností. Sv. 
Karol Boromejský viedol Spoločnosť o krok ďalej, 
pretvoriac ju v kongregáciu s jednoduchými sľubmi. 
Teraz na začiatku XVII. storočia malo dielo poníže
nej panny vyvrcholiť. Spoločnosť sv. Uršule mala 
byť povýšená na rehoľu a tak dokonalejším spôso
bom vradená do vojenskej moci, ktorá ako nedo
bytná hradba obkľučuje Cirkev v dňoch boja. Kou 
Cirkev obhajuje pravdu a spravodlivosť, zachraňuje
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choré národy, zblúdilé uvádza do vlasti mieru a 
šťastia a národom, ktoré sedia ešte v tieni smrti, 
prináša so svetlom Evanjelia požehnanie civilizácie. 
Prechod z jednoduchej kongregácie v rehoľu dokon
čil Angelino dielo, povýšiac ho na najvyšší stupeň, 
aký môže nejaká spoločnosť v Cirkvi zaujať. Pritia
hol však so sebou i mnohé a dôležité zmeny v Inšti
túte. Aby sme im rozumeli, musíme predovšetkým 
poukázať na to, že Cirkev časom vydala rozličné 
zákony, ktorým sa musia bezpodmienečne podriadiť 
tie ženské kláštory, ktoré uzná za rehole. V ich čele 
je zákon klauzúry od Bonifáca VIII. K nemu sa pri
pojuje záväzok chórovej modlitby. Napokon sláv
nostné sľuby vyslovujú najdokonalejšiu oddanosť, 
predstavujú vlastnú podstatu rehoľného stavu, holo
caustum v najdokonalejšej forme. Musíme tu upo
zorniť na veľký rozdiel medzi jednoduchými a sláv
nostnými sľubmi.

Jednoduché sľuby sú sľuby chudoby, čistoty a po
slušnosti, ktoré sa skladajú mimo Cirkvou aprobo- 
vaných rádov, buď privátne, alebo verejne. I ony 
ťažko zaväzujú, ale nezrušujú platnosť im odporu
júcich aktov. Naproti tomu v reholi pápežom schvá
lenej skladajú sa slávnostné sľuby. Zrušujú platnosť 
každého im odporujúceho skutku, sú už podľa svojej 
prírody večnými sľubmi. Spôsob svojho sľubu ne
určuje ten, kto sľubuje, ale Cirkev, ktorá prijíma 
sľub na mieste Božom. Pri slávnostných sľuboch 
kladie svoju ruku na obetu, aby ju neodvolateľne 
prijala a používala ju podľa ľúbosti, ako zvláštny 
majetok Pána.

Toto nám vysvetľuje tak hodnosť ako i povinností 
rehole. Uvidíme teda, ako sa Spoločnosť sv. Uršule 
mení v rehoľu, ako vystupuje pred našimi očami na 
najvyšší stupeň dokonalosti, ale berie na seba i tomu 
zodpovedajúce nové a veľké povinnosti. Duch svätej 
Angely odial sa teraz do úctyhodných foriem mo-
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nastického života. Neodchýliac sa ani o čiarku od 
svojho apoštolského cieľa vedela Spoločnosť vyho
vieť rehoľným zákonom Cirkvi, ako zase táto, vedená 
Duchom Svätým, podivuhodne modifikovala svoje 
zákony s ohľadu na cieľ novej rehole. Prv, ako by 
sme zblízka pozorovali túto novú formu Spoločnosti 
sv. Uršule, chceme sledovať historické skutočnosti, 
ktorými bola privedená.

V Paríži žila vtedy dáma, mladá, bohatá, vysoko
vzdelaná, manželka a matka 6 detí, pritom prísna 
v pokání ako karmelitka, skúšaná bolesťami a pre
nasledovaním každého druhu zvonka i zvnútra a 
pozdvihnutá v modlitbe na najvyššie stupne kon
templácie. Bola to Mme Acarie, ktorá skončila svoje 
povolanie na Karmeli a ktorú Cirkev povýšila na 
oltár, ako blahoslavenú Máriu od Vtelenia. V prvých 
rokoch XVII. storočia žila ešte po boku svojho man
žela, zbožného, ale trocha výstredného pána Acarie 
v paláci Acarie v Rue de Juifs. Tento palác bol v Pa
ríži preslávený nielen ženou, ktorá v ňom viedla 
v očiach sveta tak podivuhodný život, ale aj ako 
stredisko vybranej spoločnosti, mohli by sme pove
dať katolíckej elity vtedajšieho Paríža. Musíme 
uviesť čitateľa do tejto spoločnosti, lebo sú v nej 
priatelia a dobrodinci uršulínok a tiež osoby, ktoré 
Prozreteľnosť použila, aby razily cestu dôležitým 
zmenám na diele sv. Angely a previedly ich.

Predovšetkým stretáme sa tu s pánom de Berulle, 
osvieteným a prísnym kňazom, o ktorom sv. Franti
šek povedal: »Pánovi de Berulle dal Boh mnoho, 
nemôžeme sa k nemu priblížiť, žeby sme od neho 
veľa nezískali.« Španielske karmelitky, ktoré pán 
de Berulle sám previedol cez Pyreneje, myslely si 
svojím naivným spôsobom: »Tento malý Dom Pedro 
má mnoho odvahy a rozhodnosti. Naša sv. Matka by 
ho mala ozaj rada.« Pán de Berulle nielenže presadil 
reformu sv. Terézie do Francúzska, ale založil v Pa-
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ríži i Oratórium sv. Filipa Neri, ku ktorému sám 
pristúpil a podporoval založenie prvého kláštora 
uršulínok. Dva roky pred jeho smrťou ozdobil ho 
pápež rímskym purpurom. Vedľa neho sa tu zja
vuje Dr. Gallemant, vtedy ešte farár v Aumale, 
neskoršie prvý superior uršulínskeho kláštora. Ani 
»Pán Vincent«, ako všeobecne nazývali zakladateľa 
Milosrdných sestier a prívetivý biskup zo Ženevy, 
keď bol v Paríži, neboli cudzí tomuto kruhu.

Jezuiti navštevovali Rue de Juifs nielen ako rad
covia Mme Acarie, ale aj ako najintímnejší priatelia 
jej muža. Vidíme tu predovšetkým slávneho kazate
ľa a »kontroversistu« Jána Gontery a Petra Cotona. 
Pretože od prvého vyšla najprv idea pretvoriť Spo
ločnosť sv. Uršule v rehoľu, musíme o ňom povedať 
niečo viac. P. Ján Gontery bol rodený Turíňan, 
vychovaný vo Francúzsku. Myslel najprv na vojen
skú kariéru, ale potom vstúpil do Spoločnosti Ježi
šovej, v ktorej až do smrti bojoval ako pravý vojak 
Ježiša Krista proti všetkým nepriateľom Cirkvi, 
najmä proti hugenotom. Jeho mečom bolo slovo. 
Dával ním tak pádne údery, že sám Henrik IV. neraz 
cítil sa porazeným. Ale hoci si kráľ veľmi vážil tohto 
samostatného charakteru, nebola mu vždy vhod dô
sledná otvorenosť a niekoľko ráz i zakázal P. Gon- 
terymu kázať v Paríži. Keďže však Bearner toľko 
ráz rozkaz odvolal, koľko ráz ho vydal, rástla tým 
len sláva neohrozeného rečníka a so dňa na deň 
množilo sa jeho poslucháčstvo, v ktorom dvor za
ujímal prvé miesto. Ale tento P. Gontery tak rázne 
ostrý, áno často priamo tvrdý a bezohľadný vo svo
jich slovách k najvyšším osobnostiam,7) bol predsa 
svojím chovaním a v celom svojom zjave dokonalým 
šľachticom. Urastlý, s priamym, ušľachtilým čelom, 
orlím zrakom, mal podľa zprávy súčasníka, ktorý ho

7) Srovnaj: Leymont» Mme de Sainte Beuve etc. IV. 68.
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často počúval, mimiku a gestikuláciu, že by sme 
mohli povedať, že jeho čelo, oči, jeho ruky sú jazyky, 
vyslovujúce jeho myšlienky, i keď nehovorí. Jemu 
najviac ďakovala Spoločnosť Ježišova za svoju vte
dajšiu popularitu vo Francúzsku.8)

P. Peter Coton, niemenej slávny kazateľ a pritom 
umiernený, láskavý charakter, musel často spro
stredkovať, keď plamenné slovo P. Gonteryho vzbu
dilo u dvora nevôľu. Bol vo veľkej priazni u krá
ľovnej Márie Medicejskej, odovzdala mu náboženskú 
výchovu svojho syna, ktorý potom ako Ľudovít XIII. 
zvolil si ho za spovedníka. P. Coton bol nie menším 
priateľom uršulínok ako P. Gontery, áno bol v bez
prostrednejšom vzťahu k rehoľníciam, lebo P. Gon
tery zo zásady nezaoberal sa vedením žien, najviac 
ak sa zamestnával otázkami, týkajúcimi sa Inštitútu 
vo všeobecnosti. Najdojímavejšie boly vzťahy P. Co- 
tona k dcéram Angeliným v dňoch horkého utrpenia, 
ktoré mu pripravily dvorné intrigy, keď kráľovná- 
matka utiahla sa do Blois. Ľudovít XIII. na nalie
hanie vojvodu de Luynes v prvých májových dňoch 
mu oznámil, že chce svoje svedomie sveriť inému 
spovedníkovi a pritom prejavil želanie, aby Páter 
opustil Paríž a keď možno i Francúzsko. P. Coton 
prijal uponíženie ako svätec, rozlúčil sa tak nenúteno 
a veselo, že priateľom pripomínal labuť, opúšťajúcu 
vodu so skvejúcim sa perím. Obrátil sa najprv do 
Lyonu, kde v hodine skúšky našiel vernú priateľku 
vo Františke de Bermond, ktorej čnosť naučil sa 
vážiť i v Paríži. Jeho posledné roky potešovalo pria
teľstvo s M. Columbou od Svätého Ducha, predsta
venou uršulínok v Tulle, ktorá ho mnohonásobne 
podporovala v jeho apoštolských prácach.9)

8) ibid.
9) Viď: Leymont XIII. 265. Priateľstvo medzi P. Cotonom 

a M. Columbou patrí k duchovným spojeniam, aké častejšie 
nachádzame v živote svätých duší. Súc uzavreté v nebi,
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Okrem týchto rehoľníkov navštevoval palác Acarie 
člen parlamentu Michael de Marillac, neskoršie mi
nister financií a uschovávateľ pečatí. Hoci bol svo
jím postavením vrhnutý do víru politiky a dvor
ských intríg, zachoval si priamosť charakteru, čistotu 
a prostotu mravov, vznešenosť smýšľania, nepodpla- 
titeľnosť úsudku, ktorú dáva šľachticovi iba nábo-

uskutočňujú sa tu na zemi výmenou milostí, svetla a útechy, 
ale aj spoločenstvom kríža, horkosti a uponížení. M. Colum
ba rozpráva: »Keď som sa jedného dňa modlila, cítila som 
sa pozdvihnutá až k trónu Najsvätejšej Trojice. Videla som 
ju bez formy a bez tvárnosti, ale tak veľkú, tajomnú, tak 
naplnenú leskom a slávou, že som to sotva mohla zniesť. 
V jej veľkosti videla som samu seba menšiu ako atóm 
v slnečných lúčoch. Tu sa mi zdalo, ako by sa tri Božské 
osoby pýtaly: »Čo urobíme s týmto stvorením?« Na to od
povedal Syn Boží: »Použijeme ju k svojej sláve, a aby toho 
bola schopná, dajme jej za vodcu na zemi nášho verného 
služobníka a priateľa.« M. Columba cítila veľkú túžbu zve
dieť, kto by bol tento vodca. Tu jej bol ukázaný ctihodný 
jezuita a počula hlas: »Je to náš verný služobník, ktorého 
ešte nepoznáš, ale čoskoro ho uvidíš, ako ho vidíš teraz. On 
ti bude veľmi pomáhať. Jeho tieň ťa zakryje a potom poznáš, 
že čo ti bolo povedané a ukázané, nie je klamom.« O rok 
neskoršie navštívil P. Coton, ako provinciál Guyenny, kolé
gium v Tulle a krátko potom kázal u uršulínok. Sotva vystú
pil na kazateľnicu, počula M. Columba vnútorný hlas: »To 
je páter, ktorého si v modlitbe videla. Otvor mu svoje srdce, 
pomôže ti v dôležitej veci tohto domu a jeho tieň ťa za
kryje.» Po kázni mala ctihodná Matka prvý rozhovor s P. 
Cotonom, ktorý ju veľmi uspokojil. Poslúchla nebeský roz
kaz a odovzdala sa celkom jeho vedeniu. Keď mu jedného 
dňa rozprávala o videní, ktoré o ňom mala, povedal hlboko 
dojatý: »Usilujme sa dôkladne spoznať naše nič a milo
srdenstvo Boha, ktorý nás tak veľmi miluje. Kým žijem, bu
dem vám pomáhať, lebo je to vôľa nášho Pána a Majstra.» 
O niekoľko týždňov neskoršie zdvihla sa proti M. Columbe 
búrka ohovárania a nespravodlivých obvinení pre prepuste
nie jednej novicky. I v kolégiu jezuitov boli mnohí proti nej 
a len vážnosť a autorita P. Cotona chránily a bránily jej 
dobré meno. Tu spoznala smysel slov: »Jeho tieň ťa zakry
je.» Chroniques III. 246.
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ženstvo. Bol mužom vedy a mužom činu, mužom 
politiky a mužom modlitby. Na všetkých poliach 
činnosti rozvíjal neuveriteľnú pôsobnosť, takže Mme 
de Maignelay hovorievala o ňom: »Jeho deň má viac 
ako 24 hodín.« Richelieu udelil jeho istému pohľadu 
chválu: »Kde si už nikto nevie pomôcť, pán Marillac 
nájde ešte východisko.« Ale i pri tejto obratnosti 
zachoval si Marillac jemnosť svedomia, ktorá mala 
všemocnému kardinálovi pripraviť jedného dňa 
mnohé ťažkosti.10)

Menujúc Mme de Maignelay, menujeme tým jednu 
z priateliek Mme Acarie, »Múdra markíza«, ako 
Henrik IV. nazýval dcéru vojvodu de Gondy, mladú 
vdovu markíza de Maignelayho, »márnila« svoje ima
nie v chatrčiach chudobných, v nemocniciach a vo 
väzení. Predovšetkým sa však namáhala oslobodzo
vať padlé dievčatá z pút hriechu. Sama vnikala do 
domov nerestí, aby tu hľadala stratené ovečky dob
rého pastiera a nechvela sa, keď sa pred jej vozom 
blýskaly lesklé meče tých, ktorým tak ukradla ich 
korisť. Vždy plná túžby po samote kláštora je predsa 
neustále vrhaná do víru sveta radou jej duchovných 
vodcov a naposledy rozkazom dvoch pápežov, ktorí 
mysleli, že vo svete môže Cirkvi slúžiť tak, ako nikdy

10) Srovnaj: Leymont, Mme de Sainte-Beuve V. 97. ako 
je známe, zomrel Michael Marillac 7. augusta 1632 ako obeť 
politiky Richelieuovej. Niekoľko mesiacov prv zomrel z toho 
istého dôvodu na popravisku maršal Marillac, jeho brat. Nie 
je tu na mieste bližšie osvetľovať tieto smutné katastrofy, 
ale nemôžeme si odoprieť postaviť šľachetnému priateľovi 
uršulínok na tomto mieste pomník slovami, ktoré vyklzly 
z úst jeho najrozhorčenejšieho politického protivníka: »Mi- 
chael Marillac bol svätec«, povedal Richelieu po smrti uscho
vávateľa pečatí. Táto kanonizácia z nepriateľských úst ob
klopila meno Marillac najčistejšou gloriolou. Valence Ma
rillac, jeho dcéra, bola, ako neskoršie uvidíme, prvou cho
vankou uršulínok a zomrela ako karmelitka.
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v kláštore.11) Priateľkou Mme Acarie bola i Katarína 
z Orléans, princezná de Longueville, ktorá bola 
ochrankyňou všetkých zbožných podujatí a prevzala 
so svojou sestrou, Margarétou z Orléans princeznou 
ď  Estouteville, protektorát nového kláštora uršulínok.

Ozdoba dvora Henrika IV., mladá, krásna, ducha
plná markíza de Bréauté prišla do paláca Acarie 
ako do školy dokonalosti. Bola zázrakom milostí. Jej 
otec, pán de Saney, bol protestant, jej matka már
nivá svetská dáma, vychovávateľka, podľa mena 
katolíčka, ale v srdci hugenotka. Ako dieťa mala 
len vo svojom anjelovi ochrancu nevinnosti. Ako 
markíza prišla na francúzsky dvor a žiarila na jeho 
slávnostiach, ale nemala tam zapadnúť. V 21. roku 
ovdovela. Čoskoro na to hrozne ňou otriasol strašný 
prípad — blesk usmrtil šľachtica, jej tanečníka, 
vo chvíli, keď jej podával rameno, čítanie sv. Te
rézie urobilo ostatné, aby bola vyrvaná svetu. Často, 
keď v priateľskom kruhu Mme Acarie hovorila 
o svojej mladosti, pozdvihla oči k nebu so slovami: 
;>Ó akú veľkú milosť dáva Boh deťom, ktorým sa 
dostáva kresťanskej výchovy.« Na tieto slová si 
spomenula zbožná Spoločnosť, keď sa onedlho roko
valo o uvedení uršulínok.12)

Ale najhorlivejšou navštevovateľkou Rue de Juifs, 
ktorá nás najviac zaujíma, je Mme de Sainte-Beuve, 
»milá sesternica« Mme Acarie. Pochádzajúc z boha
tej a mocnej rodiny Lhuillierovcov, vydala sa v de
vätnástom roku za člena parížskeho parlamentu, 
pána Claudia de Roux Sieur de Sainte-Beuve. Bolo 
to šťastné manželstvo. Mladá žena, bohato obdarená 
všetkými prednosťami tela i ducha, po boku ozaj 
statočného manžela, bola považovaná za najšťastnej-

U) Pavol V. poslal jej po svojom nunciovi svoje breve. 
Urban VIII. jej nariadil, aby ako čestná dáma sprevádzala 
Henrietu Francúzsku do Anglicka.

i2) Mme de Bréauté umrela ako karmelitka v povesti 
svätosti.
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šiu dámu vtedajšieho vznešeného parížskeho sveta. 
Ale sotva že mala čas utrhnúť niekoľko ruží pozem
ského šťastia, už bolo v koreni zničené smrťou jej 
manžela. U jeho rakve spoznala mladá vdova ne
stálosť a márnosť všetkého pozemského a pevne sa 
rozhodla darovať svoju lásku Tomu, ktorého jej ne
bude môcť ukradnúť nijaké násilie, ani násilie smrti. 
Jej celý ďalší život dokázal, že toto hrdinské roz
hodnutie nevyprýštilo z rozčúlenia, bolesťou rozo
rvaného srdca, ale že bolo následkom zvláštneho 
nebeského osvietenia. Svet ju i potom, ako predtým, 
všade vyhľadával, no Magdaléna pred ním utekala 
a utiahla sa na radu svojho duchovného vodcu, už 
menovaného P. Jána Gonteryho, na niekoľko rokov 
do samoty opátstva Felles a Saint Pierre de Ptheims.

Tu skúmala v horlivej modlitbe vôľu Božiu a spo
znala ju, ako život podľa evanjeliových rád uprostred 
veľkého mesta. Svoj veľký majetok chcela použiť na 
podporovanie náboženských diel. Vrátila sa teda do 
svojho parížskeho paláca. Mesto nezabudlo na ňu 
a i kráľ Henrik IV. si iste spomenul na mladú dámu, 
ktorá ako nadšená stúpenkyňa Ligy bola zjavnou 
jeho odporkyňou. Stretol sa s ňou po prvé dva dni 
po svojom slávnostnom príchode do Paríža, keď sa 
neohlásené zjavil v paláci vojvodkyne de Nemours.

Tri ohnivé ligystky, vojvodkyňa de Nemours, voj
vodkyňa Montpensier, najrozhorčenejšia nepriateľka 
Bearnera a Mme de Sainte-Beuve utiahly sa práve 
do jedného kabinetu, aby nerušene vyslovily svoje 
obavy a nádeje z udalostí posledných dní a iste, aby 
daly výraz svojmu rozhorleniu nad zradou Brissaco- 
vou, ktorý Henrikovi otvoril brány mesta. Tu zrazu 
otvoria sa dvere a kráľ stojí pred nimi. Hoci ich veľ
mi prívetivo pozdravil, bola ich rozpačitosť tak veľká, 
že stály bez slova a ako omráčené. Mme de Sainte- 
Beuve sa prvá vzmužila, šla v ústrety kráľovi a 
holdovala mu ako suverénovi.
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To priviedlo k sebe i obe vojvodkyne a konver
zácia sa rozprúdila. Dámy sa ponáhľaly robiť Hen
rikovi IV. komplimenty, ale tento, veľmi dobre po
znajúc smýšľanie týchto troch žien, vohnal ich do 
úzkych. Len Mme de Sainte-Beuve sa vynašla, 
hovoriac celkom nenútene: »Sir, vždy som myslela, 
že gróf Brissac je čestný muž, nikdy by som ho ne
bola považovala za zradcu.« — »Viem dobre«, od
povedal kráľ, ktorému sa taká úprimnosť ľúbila, »že 
ste boli vždy proti mne, ale milujem vás preto nie 
mene j.« — Naozaj, Henrik IV. miloval, ale ešte 
viacej ctil túto obdivuhodnú ženu. Jej duch a krása 
ho strhovaly, ale mužný charakter a zriedkavá čnosť 
mu vnucovaly istú úctu. Keď sa stretol s jej povo
zom, nechal svoj vyhnúť, aby ju pozdravil. Vedel, 
že neuškodí svojej kráľovskej dôstojnosti, uctiac tak 
tú, o ktorej ľud hovorieval, že stačí zmeniť v jej 
mene len jedno písmeno, aby sme vyslovili jej celú 
chválu: La Sainte Veuve.

Pred jej palácom zastavovaly sa dvorské ekvipáže 
a pyšné povozy kniežat a kňažien, prelátov a veľ
kých pánov, ale vstupovali sem i chudobní a nešťast
ní každého druhu, jedni, aby tu hľadali podporu, iní, 
aby im sprostredkovala miesto, alebo šťastný výsle
dok nejakého procesu, alebo aby si vyprosili jej radu 
a pomoc v iných veciach. Všade, tak u dvora, ako 
i v chatrčiach chudobných, vo skvelých salónoch 
ako v príbytkoch biedy používala vplyvu svojho po
stavenia na podporovanie záujmov Kristových a Jeho 
Cirkvi. Mnohí bludári jej ďakujú za poznanie prav
dy. Vedela sa nenúteno dotknúť náboženstva. «Zbož
nosť sa hodí pre vás,« povedal kedysi kráľ, »ktorí 
ste sa v katolicizme narodili a od kolísky ste živení 
náboženskými zásadami, ale ja, rodený vojak a kal
vinista a len nedávno vyučený pravde, odkiaľ mám 
vziať city zbožnosti?« — »Sir«, odpovedala zdvorilé 
dáma, »keď vaše veličenstvo aj neokusuje sladkosť
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zbožnosti, predsa môže mať jej silu, v ktorej je 
omnoho viac čnosti a je oveľa záslužnejšia.«

Ešte mnohé iné vynikajúce osobnosti náležaly do 
kruhu priateľov Mme Acarie. Nemôžeme ich tu vše
tkých uviesť, ale boli to mužovia a ženy, ktorí horlili 
pre česť Božiu. Ich obyčajná konverzácia pohybovala 
sa okolo časových cirkevných otázok a práve tak 
živo rozoberali najrozličnejšie predmety askézy, lebo, 
ako opravdiví kresťania, usilovali sa predovšetkým 
o sebaposvätenie. Dušou týchto shromaždení bola 
Mme Acarie. Autorita tejto ešte mladej ženy vzbu
dzovala úžas. Vplyv, ktorý mala na svojich súčasní
kov, len a len svojou čnosťou, bol priamo neodola
teľný. Ako stelesnená askéza zjavuje sa budúca 
zakladateľka francúzskeho karmelu vo svojom jed
noduchom, zapätom úbore s dlhými rukávmi, s váž
nym, úctu vzbudzujúcim výzorom, z ktorého so dňa 
na deň viac žiarilo nebo, čím viac sa vyvíjal jej 
vnútorný život a čím vrúcnejšie a dôvernejšie stý
kala sa s nadprirodzeným svetom. Sv. Terézia jej 
vo videní zjavila, že je povolaná uviesť jej reformu 
do Francúzska.

Keď boly už podniknuté niektoré kroky, aby sa 
dcéry sv. Terézie dostaly sem do Španielska, chcela 
sa Mme Acarie postarať aj ô dorast pre tieto nové 
kláštory a založiť provizórny noviciát pre barmel. To 
nebolo ťažké. Vznešená čnosť tejto zriedkavej panej 
pritiahla mnoho duší, túžiacich po rehoľnej dokona
losti. Shromaždila teda vo svojom dome z nich tie, 
ktoré sa jej zdaly zvlášť od Boha vyvolené. Pripra
vovaly sa tu pod jej vedením na rehoľný život. Ne
jaký čas to šlo celkom dobre, ale neskoršie začal 
pán Acarie troška zlomyseľným spôsobom rušiť 
zbožné cvičenia týchto rehoľných postulantiek.

Pán Acarie mal síce veľkú úctu k svätosti svojej 
ženy, ale niekedy ho jej »vysoká dokonalosť« robila 
predsa trocha netrpezlivým. Žartovne hovorieval,
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keď išlo o dámy, s ktorými sa rád zabával: »Zaka
zujem ti z tej a z tej urobiť karmelitku.« Na radu 
pánov de Berulle a Gallemant, podporovaná štedro
sťou kňažnej de Longueville, kúpila Mme Acarie 
dom vedia kostola sv. Genovévy a umiestila tam 
svoje postulantky. Nazývali ich »Spolok sv. Geno
vévy®. Tento spolok mal mať pre Spoločnosť svätej 
Uršule veľkú dôležitosť.

Keď prišly španielske karmelitky do Paríža, 
vstúpila väčšina postulantiek, shromaždených Mme 
Acariou do i ch noviciátu. Iné, nie menej zbožné a 
nadané, ozdobené rozličnými krásnymi vlastnosťami, 
necítily sa povolané k tejto dokonalej samote, lebo 
nemaly dosť síl k vonkajším prísnostiam karmelu. 
Tu stála Mme Acarie náhle pred ťažkosťou, na ktorú 
doteraz nemyslela. Má poslať tieto po dokonalosti 
žízniace duše opäť do sveta? Keď nie, akú radu im 
má dať pre ich ďalší život? — Kým o tom so svojimi 
priateľmi uvažovala, prišlo neočakávané svetlo 
z neba.

V zime r. 1606—1607 podujímala známa barónka, 
Lukrécia Forbin de la Fare cestu z Aix do Paríža,, 
aby spoznala Mme Acarie a ňou práve založený 
kláštor karmelitiek. Šľachetná dáma, smýšľaním 
príbuzná priateľom Mme Acarie bola v paláci v Rue 
de Juifs nadšene prijatá. Neúnavne počúvala vy
právanie o španielskych rehoľniciach a ich francúz
skych novickách, ale jej noví priatelia na ňu tiež 
naliehali, aby uspokojila ich zvedavosť o provencal- 
ských uršulínkach. Všetko, čo Mme de la Fare roz
právala o ich živote a činnosti a najmä o M. Fran
tiške de Bermond, nadchlo jej poslucháčov. Pre pána 
de Bérulle a Mme Acarie bolo to vyšším svetlom, 
ktoré im ukázalo, k čomu povolal Boh ostatné re
hoľné ašpirantky od sv. Genovévy. Založiť v Paríži 
kláštor uršulínok — či to neznamenalo vyhovieť 
najnaliehavejšej potrebe času a zdokonaliť dielo
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sv. Terézie? Jej dcéry sa budú na výške hóry modliť, 
kým dcéry Angeline budú na nížine bojovať a pra
covať. Keďže i postulantky ukazovaly radosť a schop
nosti k apoštolskej činnosti novej Spoločnosti, ne- 
váhaly prosiť barónku de la Fare, aby vyžiadala od 
uršulínok z Provence niekoľko sestier pre Paríž. 
Barónka, veľmi potešená touto žiadosťou, sľúbila, 
že urobí všteko, aby získala pre túto misiu samu 
Františku de Bermond. Potom odcestovala opäť na 
juh. Keď oheň prvého nadšenia trocha ochladol, 
museli si v Rue de Juifs priznať, že ešte na všetko 
nemysleli. Maii postulantky, zakladateľky — ale 
nemali domu, tým menej zakladacieho kapitálu a 
predsa vedeli, že založenie kláštora, aké projektovali, 
bude v tomto ohľade potrebovať viac ako chudobný 
kláštorík sv. Terézie.

Kým sa Mme Acarie zaoberala s materiálnou 
stránkou, mali jej priatelia, najmä pán de Bérulle 
a pán de Marillac ešte iné pochybnosti. Obaja mužovia, 
hoci naplnení veľkou úctou k Mme Acarie, predsa 
sa pýtali, či táto žena, ktorá tak dobre vedela vy
tvárať pustovníčky, bude schopná prevziať aj du
chovné vedenie vychovávateliek. Ako matka bola 
výbornou vychovávateľkou, ale svojím spôsobom. 
Evanjeliové rady tvorily podklad pedagogických 
zásad, vychovávala svoje deti pre stav dokonalosti 
a podarilo sa jej to tak dobre, že všetky jej dcéry 
staly sa karmelitkami a jedna z nich ako rehoľnica 
mohla povedať, že nenašla v karmeli nič, v čom by 
sa už so sestrami nebola cvičila v otcovskom dome.

Ale to nebol ideál výchovy, ktorý sa vznášal pred 
očima sv. Angely pri založení jej Spoločnosti, touto 
cestou nemohlo sa dosiahnuť cieľa, obrodenia kre
sťanskej spoločnosti. Priatelia Mme Acarie ushodli 
sa vyhľadať dámu, ktorá by spojovala s čnosťou 
všetky vlastnosti, potrebné kresťanskej žene, aby 
zadosť učinila všetkým povinnostiam, ktoré jej ukla-
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dá rodinný život a spoločenské postavenie. Táto dáma 
mala byť paňou svojho času a majetku, aby ako za
kladateľka mohla viesť nezávisle stavbu nového 
kláštora a tak si získať na nové založenie vplyv, 
ktorý by jej umožňoval zachovať pôvodného ducha 
Inštitútu proti zbožným výstrelkom Mme Acarie.

Tak projektovali múdri priatelia «blahoslavenej«. 
Táto sama nemala tušenia ani o ich obavách, ani 
o ich plánoch, a predsa bola Bohom vyvoleným ná
strojom na ich prevedenie. Mme Acarie mala niečo 
viac ako ľudskú múdrosť svojich rozvážnych priate
ľov, bolo to nebeské svetlo, zvláštne vedenie Svätého 
Ducha, ktorému sa vždy podrobovala. Plán pánov 
de Bérulle a Marillac bol veľmi krásny. V Paríži, 
bolo vtedy dosť dám, ktoré maly aspoň do istého 
stupňa nimi vyžadované vlastnosti, ale kto mohol 
vedieť, ktorá z nich má aj ten stupeň veľkodušnosti 
a obetavosti, slovom, ktorá z nich má povolanie pre 
také poslanie. Mme Acarie to mala vedieť, od nej 
mala vyjsť pre budúcnosť uršulínok tak dôležitá 
voľba zakladateľky nového kláštora. Ona myslela 
iba na zaopatrenie hmotných prostriedkov a našla 
na to ženu, ktorá i s iných stránok mala splniť naj
skvelejšie želanie jej priateľov. Nebol to nikto iný, 
ako jej »milá sesternica« Mme de Sainte-Beuve.

Mme de Sainte-Beuve už od nejakého času ne
zjavovala sa v paláci Acarie. Bola ďaleko od Paríža. 
Horlivosť, akou skoro výhradne pracovala,13) aby 
jezuiti boli nazpät povolaní ku dvoru, zastrela na 
nejaký čas jej pamäti zbožné úsilia jej priateľov.

13) Po smierení Paríža s Henrikom IV. museli jezuiti, po
kladaní za dušu Ligy, byt vinní na všetkom nešťastí Fran
cúzska. Žiadalo sa ich vypovedanie, kráľ váhal. Tu prišiel 
nešťastný čin Jána Chatela, niekdajšieho žiaka jezuitov. Na
darmo zákemík vyhlasoval, že skutok previedol z vlastného 
popudu, jezuiti boli z Francúzska vypovedaní a museli v 14 
dňoch opustiť kráľovstvo.
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Keď sa roku 1707 vrátila do hlavného mesta, patrila' 
jedna z jej prvých návštev novouvedenej Spoločnosti 
Ježišovej. Tejto príležitosti použil Boh k prvej na
rážke o obeti, ktorú od nej bude žiadať. V rozhovore 
s P. Lancelotom Marin, neskoršie novicmajstrom, 
spomenula, že už oddávna cíti silný nátlak podporo
vať česť Božej Velebnosti lepším spôsobom a prispieť 
nejakým, k časom primeraným prostriedkom na ob
novenie náboženského ducha. Tu odpovedal Páter: 
»Madame, vysvetlím vám trocha naivným prirovna
ním, čo o tom súdim. Predstavte si krásné, ale na
hnité jablko — nemôžete ho už zmeniť na zdravé. 
Keď však vyberiete z hniloby jadrá, vložíte do dob
rej pôdy a opatrujete ich, dostanete stromy, priná
šajúce najkrajšie jablká. Ak chceme obnoviť našu, 
tak veľmi skazenú dobu, musíme začať s neskazenou 
mládežou. Náš sv. Otec Ignác odovzdal preto Spoloč
nosti výchovu chlapcov. Ako by bolo žiadúce, aby 
Paríž mal taký inštitút pre dievčatá. Tu vychované 
kresťanské dcéry by priniesly čnosť a zbožnosť 
k otcovskému kozubu; tak by sa obnovily rodiny 
a ním spoločnosť.«

Dva dni po tomto rozhovore, neustále zamestná
vajúcom ducha šľachetnej ženy, šla do Rue de Juifs, 
aby si o tom dôverne pohovorila so svojou svätou, 
sesternicou, aby počula jej radu. Ako žasla, keď ju 
táto nenechala ani začať, ale sama hneď zahovorila 
o tejto téme a skončila návrhom, aby jej milá ses
ternica prevzala založenie parížskeho kláštora uršu
línok. Mme de Sainte-Beuve mlčala hlboko dojatá 
a ako bleskom zasiahnutá. Ale jej zbožná priateľka 
nedala sa mýliť, najživšími farbami líčila požehnanú 
činnosť provencálskych uršulínok, spomenula det
stvo markízy de Bréauté, nebezpečenstvá, ktoré 
hrozily jej viere a nevinnosti z nedostatku nábožen
skej výchovy . . . »Veď pozri sa len!« — pripojila, 
»si bezdetnou vdovou, paňou svojho majetku. Ako>
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ho môžeš lepšie použiť, ako že ho aspoň čiastočne 
venuješ takému dielu?« Nikdy nebola blahoslavená 
tak výrečná, ako vtedy, nemohla však od svojej se
sternice žiadať sľub.

Táto cítila potrebu uvážiť vec pred Bohom a so 
svojím duchovným vodcom. Vieme* že ju viedol P. 
Gontery. Bola jedinou ženou, ktorej vedenie prevzal, 
ale jej mužný duch zaslúžil túto výnimku. Našla' 
v ňom skúseného, ale prísneho vodcu. Poznal, že jej 
duša je ako stvorená pre hrdinskú čnosť a že Boh 
bude od nej žiadať veľké veci. Preto ju vychovával 
ako pre prítomnosť, tak i pre budúcnosť a cvičil ju 
jednakou mierou vo vnútornej modlitbe a v každom 
druhu sebazapierania a umŕtvovania. Vo veľkých 
obrysoch schválil plán Mme Acarie, ale potom pre
jednával so svojou duchovnou dcérou bližšie de
taily, ktoré maly mať pre Spoločnosť sv. Uršule veľ
ký význam. Vysvetlil Mme de Sainte Beuve rozdiel 
medzi duchovnými kongregáciami a rádmi, a pouká
zal jej, že Cirkvou a štátom uznaný duchovný rád 
by sa vyvíjal na neporovnateľne istejšom podklade 
a dával väčšiu záruku pre budúcnosť. Preto má dať 
pri založení podmienku, že kongregácia bude v Ríme 
žiadať povýšenie na rehoľu a že vezme na seba s tým 
spojené povinnosti, najmä zákon klauzúry. Nebolo 
ťažko získať Mme de Sainte-Beuve pre tieto úmysly, 
ale nešlo to tak ľahko u priateľov Rue de Juifs, a čo 
najviac prekvapuje, najväčší odpor prejavovala Mme 
Acarie. Všetci sa obávali, že touto zmenou napadnú 
Inštitút v podstate, že sa dotknú jeho univerzálneho 
charakteru, tohto širokého a zároveň tak jednodu
chého ducha sv. Angely, ktorý sa tak veľmi vyzna
čoval pred inými kláštorskými založeniami. Znova 
a znova hovorili o tomto pláne, presvedčiac sa vzá
jomne, až napokon Mme Acarie ukončila túto diš
putu slovami: »Najprv stavajme a potom sa staraj
me, čím stavbu prikryjeme.« Všetci sa ushodli na
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tom, že predbežne nechajú túto vec v pokoji a Mme 
de Sainte-Beuve sľúbila, že provencálskym uršulín
kam pri ich príchode o tom nič nepovie.

Tieto neprišly tak rýchle, ako sa očakávalo. Ba
rónka de la Fare nenašla Matku de Bermond v Aix, 
lebo práve odcestovala do kláštora v Marseilles, a 
keďže barónka myslela, že ju nijaká ctihodná Matka 
v Paríži nenahradí, radila svojim priateľom, aby 
niekoľko mesiacov čakali. Súčasne im poslala Re
gulu sv. Angely s milánskymi Konštitúciami a ná
vod na vysvetlenie katechizmu, aby pomocou týchto 
kníh pripravily postulantky pre ich budúce povo
lanie. »Sestry od sv. Genovévy« žily až doteraz 
v úplnej utiahnutosti a učily sa pod vedením Mme 
Acarie viac mlčať a'ko hovoriť. To sa malo teraz 
trocha zmeniť. Väčšine z nich dostalo sa výchovy 
primeranej ich stavu, takže sa vedely pohybovať vo 
vzdelanom svete. Niečo iného je však uhladenosť 
svetského vzdelania, aká bola vtedy udomácnená 
u  francúzskych dám, a solídne vzdelanie ducha ženy, 
ktorá má iné vyučovať a vychovávať.

Pán de Marillac nepokladal za nedôstojné vyučo
vať tieto budúce uršulínky a čítame, že im vysvetľo
val cirkevné a civilné právo, aby boly schopné sa
mostatne spravovať kláštorské úrady. Aby ich uvie
dol do metódy vyučovania malých žiačok, povolal 
z Pontoise skúsenú učiteľku, Nicolu Pelletier, ktorá 
neskôr stala sa tiež uršulínkou. Horliví zakladatelia 
všemožne sa usilovali, aby do príchodu M. Františky 
de Bermond pripravili vzdelanú kandidatúru. Mme 
de Sainte-Beuve prenajala v predmestí Sainte- 
Jacques veľký dom, palác Saint-André, a malá spo
ločnosť sa ta presťahovala i so školou a so vznika
júcim penzionátom.

Napokon v marci 1608 prišly túžobne očakávané 
uršulínky. Boly len dve: Mater Františka de Ber
mond a  Sestra Lukrécia de Montez, ale svojou hod-

289



notou nahradily mnohé. Malá spoločnosť v Saint- 
André ich prijala ako anjelov, poslaných z neba. 
Mme Acarie a Mme de Sainte-Beuve poznaly na 
prvý pohľad veľké zásluhy Mater Františky de Ber- 
mond a pán de Marillac ponáhľal sa uzavrieť s ňou 
svätý sväzok priateľstva. Celý Paríž obracal svoj po
hľad na »znamenité provencálske rehoľnice«. Od 
prvého dňa ich príchodu tiesnily sa návštevy v pred
mestí Saint-Jacques. Ako rehoľnica nestratila Fran
tiška de Bermond nič z ušľachtilých, vznešených 
spôsobov, ktoré ju ako svetskú dámu tak veľmi vy
značovaly, jej duch si podržal živosť a originalitu. 
Jednoduchosťou a poníženosťou svojej reči a cho
vania získala ešte nové pôvaby, preto za jej dvoj
ročného pobytu v Paríži návalu k nej nielenže ne
ubúdalo, ale neustále stúpal. Ako pravá uršulínka 
začala hneď vysvetľovaním katechizmu pre ľud aj 
deti. Medzi toto skromné poslucháčstvo miešaly sa 
hneď osoby z vyšších stavov, dámy z mesta i od 
dvora, ktoré si po tomto všeobecnom vyučovaní 
prosily ešte zvláštne. Sama Mária Medicejská na
vštevovala uršulínky, túžiac poznať nový kláštor a 
veľmi si obľúbila dobrú M. Františku. Objala ju ako 
milú sestru a priateľku a nikdy sa neunavovala roz
hovorom s ňou. Želala si, aby bol k ctihodnej Matke 
privedený i Dauphin. To sa niekoľko ráz i stalo; 
korunný princ sa zúčastnil na katechizme a potom 
sa hral v kláštorskej záhrade. V tieto dni bol Daup
hin ozajstným dieťatom, neukazoval nič zo svojej 
obyčajnej uzavrenosti. O niekoľko mesiacov si spo
menul P. Coton, jeho učiteľ náboženstva, na tento 
priaznivý vlpyv M. de Bermond a  prišiel si k nej 
vyprosiť radu pre vyučovanie svojho kráľovského 
žiaka.

Kým Mater Františka de Bermond spravovala 
nový dom s múdrosťou jej vlastnou a usilovala sa 
úplne preniknúť sestry duchom Inštitútu, starala sa
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Mme de Sainte-Beuve o časné veci. Kúpila budovy, 
susediace s palácom Saint-André, a dala vystavať 
dve veľké krídla, jedno pre rehoľnice, druhé pre 
chovanky. Kaplnku bohato obdarila všetkým, čo je 
potrebné k službe Božej. Dňa 29. septembra 1610, na 
sviatok sv. Michala, bola tam prvý raz slúžená svätá 
omša.

Teraz sa zdalo, že prišiel vhodný čas, keď sa má 
definitívne rozhodnúť, či Inštitút ostane jednoduchou 
kongregáciou, alebo či sa premení v rehoľu. V dvoch 

'rokoch, ktoré uplynuly od príchodu uršulínok, táto 
vec často a dôkladne sa rozoberala a pomaly prišli 
všetci priatelia Spoločnosti na presvedčenie, že po
výšenie na rehoľu nielen ozdobí dielo poníženej 
panny z Brescie čestnou korunou, ale že mu vtisne 
aj pečať dokonalosti, lebo až tak bude môcť celkom 
vyhovovať cirkevným predpisom pre ženské kláš
tory, ktoré ustanovil koncil tridentský. Preto Mme 
de Sainte-Beuve shromaždila uršulínky a predložila 
im túto vec na poradu. Vec nebola rehoľníciam cu
dzia a iste už dávno vedely, pre čo sa rozhodnú. 
Kratučká zpráva o tomto vysoko dôležitom rozhod
nutí kapituly znie: »Shromaždené sestry, dobre pri
pravené na túto poradu PP. de la Tour Coton a 
Gontery, sa rozhodli pre zavedenie klauzúry.« K to
muto rozhodnutiu, tak dôležitému vo svojich ná
sledkoch, pripojily však rozličné ohradenia a výhra
dy, ktorými mal byť Ištitút úplne a celkom zacho
vaný mládeži. V budúcej kapitole uvidíme, ako svätá 
Cirkev brala ohľad na prosby a želania Spoločnosti 
a ako múdro modifikovala niektoré predpisy v pro
spech nového Inštitútu.

Ešte tohože roku 1610 vyslala Mme de Sainte- 
Beuve pána de Soulfour ako vlastného zástupcu tejto 
veci do Ríma, aby vymohol od pápeža Pavla V. po
trebné buly. Skoro dva roky prešly, než Rím pre
javil, že chce v tejto veci vôbec niečo urobiť. Takmer
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denne dochádzaly do Ríma sťažnosti na veľké nepo
riadky vo vtedajších kláštoroch, preto by bol radšej 
niektoré rády celkom zrušil, ako nové potvrdil. Okrem 
toho vzbudzovalo pochybnosti, povýšiť na hodnosť 
rehole kongregáciu, ktorej zariadenie sa tak veľmi 
líšilo od doterajších. Na šťastie mal pán de Soulfour 
všetky vlastnosti, aby čo najlepšie zastupoval jemu 
sverenú vec. Nedal sa odstrašiť nijakou ťažkosťou, 
vyvrátil všetky námietky, ukázal, ako veľmi by zod
povedala nová rehoľa potrebám času a dostala sa 
napokon so svojím prosebným listom až k- stupňom 
pápežského trónu.

Kým sa pán de Soulfour tak namáhal v prospech 
uršulínok, zastihla ich v Paríži veľká skúška. Uršu
línky v Provence sa dozvedely o krokoch, pretvoriť 
dom parížsky v riadny kláštor a nemohly si v prvej 
chvíli domyslieť, ako by sa to mohlo Shodovať s plá
nom svätej Angely. Obávaly sa, že celkom stratia 
svoju Matku Františku de Bermond, keď sa utiahne 
za nepreniknuteľné mreže klauzúry. Predstavení jej 
hneď poslali rozkaz, aby sa vrátila do Marseilles. 
Dva roky bola predstavenou parížskeho domu, bola 
práve obklopená kvitnúcim noviciátom, denne oča
kávali z Ríma buly, povýšenia na rehoľu, a jej srdce 
túžilo zažiť tento déň. Celý Paríž obracal svoj pohľad 
na novú rehoľnú Spoločnosť, najvznešenejšie rodiny 
privádzaly svoje dcéry do penzionátu, otváral sa jej 
najkrajší apoštolát a súčasne mala vo výhľade plnú 
dokonalosť duchovného života v reholi, Cirkvou 
aprobovanej — tu prichádza rozkaz všetko opustiť 
a odcestovať. To bola skúška poslušnosti, ktorú mala 
zažiť len pravá svätica. Čnosť Mater Františky tu 
vrcholí. Neváha ani chvíľku, jej hrdinská poslušnosť 
nepripúšťa nijaké námietky, ihneď odcestuje. Ne
znamená to opustiť dielo Božie? — Svätí kráčajú 
Božími cestami, o ktorých je písané: »Moje cesty nie 
sú cesty vaše.« Cesta vedúca teraz Mater Františku

292



de Bermond do Provence, bola nielen cestou, na 
ktorej dosiahla neobyčajne vysokého stupňa doko
nalosti, ale i prostriedkom, ktorým chcel Boh pri
viesť domy Spoločnosti v južných provinciách k pri
jatiu klauzúrneho života.

Spoločnosť v Paríži bola po jej odchode vo veľ
kých rozpakoch, ktoré ešte vzrástly, keď došla bula 
Pavla V. Zodpovedala síce všetkým želaniam Spo
ločnosti, ale obsahovala dodatok, na ktorý neboli 
pripravení. »Prv, ako by uršulínky složily slávnost
né sľuby,« znelo v nej, »musia prekonať kanonický 
noviciát, pod vedením rehoľníc so slávnostnými 
sľubmi. Mohly by sa hoci povolať z rehole príbuz
nej ich Inšitútu.« Toto neočakávané rozhodnutie 
vyvolalo v prvej chvíli nemalé zdesenie. Obávali sa, 
že takým cudzím zásahom by dielo mohlo byť do
tknuté vo svojej podstate, keď nie celkom zničené. 
Už uvažovali, či by nebolo lepšie ostať pri doteraj
šej forme jednoduchej kongregácie, tu Mme Acarie 
vedela múdru radu. Jej zbožná horlivosť rozprestie
rala sa i na reformu niekoľkých starých opátstiev 
a s jej pomocou sa to i podarilo. V čele jedného 
z týchto kláštorov, opátstva sv. Štefana v Soisson, 
stála Mme Anna de Roussy, žena veľkého srdca a 
širokého rozhľadu. Neuspokojila sa s tým, že je 
medzi prvými, ktorí prevádzali po koncile trident
skom kláštorskú reformu, ale s pomocou svojej 
priorky, Mme de Villers Saint-Paul reorganizovala 
vyučovanie tak, že »v celom kráľovstve nadarmo by 
sme hľadali dom, v ktorom by boly dievčatá vyšších 
stavov lepšie a kresťanskejšie vychovávané a vo 
všetkých vedách vyučované«.

Na tento kláštor sa obrátila Mme de Sainte-Beuve, 
prosiac niekoľko rehoľníc, aby za rok viedly noviciát 
uršulínok. Mme de Roussy spoznala hneď, o akú 
veľkú úlohu a o akú zodpovednosť, dôležitú v ná
sledkoch tu ide, preto sa rozhodla v sprievode svojej
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skúsenej priorky sama cestovať do Paríža, kde vy
konala svoju chúlostivú úlohu veľmi uspokojivo. 
Dokonale vzdelaná v monastickom živote, bohatá 
skúsenosťami, nasbieranými pri reforme svojho 
opátstva, ponížená a nenáročná, ako všetky naozaj 
veľké duše, vedela majstrovsky verne chrániť púčok 
novej rehole, nakoľko pokladala sa za povolanú len 
na to, aby ju ohradila plotom monastickej observan
de. Šľachetná opátka dávala za svojho krátkeho po
bytu v Paríži príklad zriedkavej poníženosti. Často 
videly uršulínky, ako sa zamiešala medzi laické 
sestry a spolu s nimi prala. I učiteľky potešovala 
pravidelnou prítomnosťou na vyučovaní detí. Za 
svoju prvú úlohu považovala Mme de Roussy zave
denie monastického spôsobu života. Soznámily sestry 
so všetkými jeho zariadeniami a vysvetlila ich cieľ 
a význam. Musíme však poznamenať, že uršulínky 
ich neprijaly úplne a nezmeneno, ako ich cvičily 
v starých opátstvach, podľa úctyhodnej tradície a 
regulárnych predpisov. Neskoršie budeme mat prí
ležitosť ukázať, ako sa vyvíjal rehoľný život v Spo
ločnosti sv. Uršule a akú zvláštnu formu tu prijal. 
Teraz však chceme sledovať dejiny.

25. septembra 1612 prišla do Paríža pápežská bula 
»Inter universa opera divinae placita Veritati,« ktorá 
previedla veľký akt pretvorenia Inštitútu sv. Angely 
v rehoľu.14) Dňa 11. novembra tohože roku bola bula 
slávnostne uverejnená. Do kláštora dostavil sa toho 
dňa kardinál de Retr, biskup parížsky so svojím

M) Táto bula dala už častejšie podnet k diskusiám; znova 
aj r. 1877. V tomto čase boly však nájdené dokumenty, po
tvrdzujúce nepopierateľne jej pravosť, čo dalo podnet k vy
daniu brošúrky o tomto predmete. Brošúrka, pojednávajúca 
o dejinách a obsahu buly, bola vydaná v septembri 1877 
u Bray & Rataux v Paríži. Autorom je jeden páter zo Spo
ločnosti Ježišovej. V Postelovej »Histoire de Sainte Angele 
etc.« je bula vytlačená latinsky a francúzsky. I. časť od 
str. 373 a ďalej.
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strýkom, kardinálom de Gondy. Prišlo i niekoľko 
princeznien a dám z najvyššej šľachty, aby si ešte 
raz prezreli miestnosti rehole, a keď Jeho Eminencia 
uložila vo svätostánku kaplnky Najsvätejšiu Svia
tosť, bola klauzúra zatvorená. Kardinál rozkázal vše
tkým hosťom opustiť klauzúrnu časť domu a zatvoril 
bránu dvoma kľúčmi, ktoré odovzdal predstavenej. 
Nepriehľadné množstvo sa shromaždilo okolo kláš
tora, aby bolo svedkom tohto aktu. Teraz prenikaly 
zvuky jasavého Te Deumu mrežami takto uzavretej 
novej záhrady nebeského Ženícha a našly nadšenú 
ozvenu u zástupov ľudí, vlniacich sa pred klášto
rom.

Svet XVII. storočia mal ešte porozumenie pre 
také obete, obdivoval panny, ktoré strávily svoj 
život v tichu svätyne, v tieni svätostánku a dobro
voľne sa učinily väzňami lásky Kristovej.15)

i®) V potvrdzovacej bule, ktorú dostal parížsky kláštor, 
boly Mme de Sainte-Beuve udelené všetky privilégiá, kto
rými Cirkev oddávna vyznamenáva zakladateľky a zakla
dateľov kláštorov. Mala voľný prístup do klauzúrnej časti, 
smela tu jesť a pokiaľ ostala vdovou i spať. Vo svojej skrom
nosti a aby nerušila kláštorsky observanciu, bývala šľachetná 
žena v domčeku vedľa kláštora, ktorý bol s ním spojený 
zvláštnymi dverami. Tu viedla vznešená dáma život tak po
nížený, chudobný, tak spojený s Bohom, ako to vidíme u svä
tých vdov, ktoré sú slávou Cirkvi. Svoje bohaté zariadenie, 
strieborné nádoby, skvostné odevy, svoje diamanty predala, 
prepustila početné služobníctvo a nechala si len niekoľko 
zbožných slúžok. Odteraz nosila jednoduchý vlnený odev, 
ktorý si sama ušila. Všetky peniaze, o ktorých mohla roz
hodovať, náležaly kostolom a chudobným. Kto by spočítal 
núdznych, ktorí našli u nej pomoc! Koľko peňazí, šiat, po
travín rozdala, ako často pripravovala plachty pre zomre
lých! Koľkým chudobným nevestám darovala výbavu, koľ
kým mladíkom dopomohla k riadnemu životnému postave
niu! Často hovorievala: »Mojou najväčšou radosťou pri pre
budení je myšlienka, že dnes môžem opäť udeľovať dobrode
niam Kým Mme de Sainte-Beuve stavala veľký uršulínsky 
kláštor v predmestí Saint-Jacques, kúpila jezuitom v pred
mestí Saint-Germain palác de Mezieres pre noviciát a opa-
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trila dom nábytkom a sakristiu všetkým potrebným. O nie
koľko rokov neskoršie založila v ulici St.-Avoye v  Paríži 
ešte druhý uršulínsky kláštor, ktorý bol vo spojení s klášto
rom v predmestí Saint-Jacques. Také veľkolepé dary ude
ľovala nielen zo svojho bohatstva, ale i práca jej rúk ná
ležala Bohu a chudobným. Nikdy nezaháľala, obyčajne pra
covala na nejakej ozdobe oltára, a keď jej staroba znemož
ňovala jemnejšie vyšívanie, mala vždy u seba chudobné 
dievča, ktoré robilo za ňu túto prácu. Mme de Sainte-Beuve 
bola jednou z najoslavovanejších žien svojej doby, ale vply
vu svojho mena a postavenia používala len v  prospech iných 
a aby slúžila náboženstvu. Rozprávali sme, s akou úprim
nosťou hovorila s Henrikom IV., tak isto rozprávala i s Ľu
dovítom XIII., s kráľovnou a inými vznešenými osobnosťa
mi. Keď raz v  kláštore uršulínok bola Anna Rakúska, prišla 
ta na návštevu jedna princezná. Kráľovná si želala, aby jej 
odoprely vstup a naznačila predstavenej, aby sa ospravedlni
la tým, že kľúč od brány je niekde založený. »Nie, Madame«, 
vpadla rýchle zbožná zakladateľka, ktorá bola prítomná, 
»nedovolíme si nijakej lži. Nech si Vaše Veličenstvo ráči spo
menúť, že za nijakej podmienky nesmieme povedať neprav
divé slovo.« Tieto slová poučily kráľovnú i celú jej družinu. 
Od tej doby, čo šľachetná vdova zriekla sa všetkého lesku 
sveta a skryla sa v kútiku predmestia Saint-Jacques, vzra
stala jej vážnosť tou mierou, akou ju chcela zničiť. Medzi 
vysokými a vznešenými návštevníkmi, ktorí ju vyhľadávali 
v jej samote, bolo vidieť jedného dňa kardinála Barbari- 
niho, synovca Urbana VIII., ktorého tento poslal ako apo
štolského vyslanca do Francúzska. Oznámil vznešenej dáme, 
že prichádza v mene a na rozkaz pápeža, svojho strýka, 
aby ju uistil o jeho zvláštnej priazni. Spomenul aj to, že 
pápež Urban VIII. o nej často rozpráva a vždy s veľkou 
úctou. Mme de Sainte-Beuve prijala tohto vznešeného vy
slanca svätého Otca s najväčšou úctou, zaviedla ho do uršu
línskeho kláštora, predstavila ho všetkým sestrám a prosila 
pápežského vyslanca o požehnanie pre svoje založenie.

Najväčšiu lásku venovala táto svätá vdova Inštitútu sv. 
Angely. S radosťou videla, ako ešte za jej života vyšlo z pa
rížskeho kláštora 30 kláštorov. Casto sprevádzala sestry na 
cestách, ktoré musely konať. Nikdy sa však nemiešala do 
vnútorných vecí kláštora, a keď ju chceli príbuzní a priate
lia pohnúť k tomu, hovorievala: »Privilégiá sú dané zakla
dateľke, aby udržovala blaho kláštora, a nie aby vyvolávala 
-zmätok a nepokoj, prisvojujúc si autoritu, ktorá jej nepatrí.« 
Len v nedeľu a vo sviatok jedla v jedálni kláštora a zúčast-

296



nila sa i rekreácie rehoľníc. Potom sa utiahla až do Vesperu, 
na ktorom bola v chóre prítomná. Keď spievaly verš 112. 
žalmu: Qui habitare sterilem in domo matrem filiorum lae
tantem, žiarila jej tvár svätou radosťou, lebo videla, že tieto 
slová sa na nej splnily. Casto pomáhala pri vyučovaní 
v škole a  zastupovala učiteľky, keď nemohly prísť. Zvláštnu 
lásku venovala deťom školy chudobných. Ukazovala ich svo
jim priateľom ako svoje «najdrahšie perly«. Raz zaviedla. 
P. Gonteryho ku školskej bráne, kde práve malučké vychá
dzaly v najkrajšom poriadku: »Čo poviete, dôstojný pán, 
na vernú starostlivosť, aká sa venuje toľkým chudobným 
deťom?« Páter bol pri pohľade na tieto spôsobné a skromné 
dviečatá celkom prekvapený, a odpovedal, že myslí, že treba 
veľa čnosti na pokračovanie v takom diele a zaistenie trvan
livosti »Otče«, odpovedala zbožná dáma, »dúfam, že Boh 
vždy dá tomuto Inštitútu spôsobilé postulantky. Želám si, 
aby pri ich prijatí nerozhodovalo bohatstvo a šľachtictvo, ale 
pravé povolanie, rýdza čnosť a schopnosť vyučovať.« O lásku 
Mme de Sainte-Beuve sa dcéry sv. Angely delily so synmi 
sv. Ignáca. Vždy mala soznam pátrov, ktorí boli v Paríži. 
Keď jej neohlásili príchod, alebo precestovanie nejakého 
člena Spoločnosti, jemne si na to sťažovala. Všetci priatelia 
jezuitov boli jej priateľmi. Keď 29. augusta 1630 udrela jej 
posledná hodina, zjavil sa pri jej smrteľnej ‚posteli P. Hie
ronym Lallemant, aby jej, ako hovoril, v mene celej Spo
ločnosti preukázal posledné služby. Keď sa Páter modlil 121. 
žalm: Laetatus sum in h is . . . ,  odišla jej na zásluhy tak bo
hatá duša do večnej vlasti. Vo svojom testamente hovorila, 
že by rada bola odkázala svoje srdce noviciátu jezuitov, aby 
im dala pamiatku svojej lásky, ale že si želá, aby jej telo 
nebolo otvorené, ale celé pochované v chóre uršulínok. Pri 
mŕtvole modlili sa striedavo jeden Páter zo Spoločnosti a 
štyria novici, a kňazi farnosti Saint-Jacques ju odprevadili 
do uršulínskeho kostola. Po slávnostných obradoch odniesli 
rakev ku kláštorskej bráne, kde na ňu čakaly všetky rehoľ
nice a chovanky s horiacimi sviecami. Za horkého plaču od- 
niesly ju do chóru a pochovaly ju tam do pripraveného 
hrobu. Tam odpočívala, kým francúzska revolúcia nezničila 
i toto úctyhodné miesto, ako mnohé iné. Bohatá na dobré 
skutky zjavila sa táto naozaj silná žena pred Bohom, za 
ňou vysielaly lásku a vďačnosť mnohé modlitby. Nedá sa 
spočítať, koľko sa za ňu modlily v kláštoroch uršulínok. 
I v Spoločnosti Ježišovej mala privilégium zakladateľky. 
Preto každý kňaz mal za jej života slúžiť za ňu jednu svätú 
omšu a po jej smrti tri, frátri sa mali za ňu pomodliť práve
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Kým v Paríži videli jednoduchú kongregáciu pre
mieňať sa v rehoľu, pripravovalo sa v tichosti to isté 
dielo na juhozápade Francúzska. Prišla práve Božia 
hodina, chvíľa, v ktorej malo byť dielo poníženej 
služobnice Božej korunované — dokončené. Preto 
vzbudil Svätý Duch všade duše pre tento veľký 
cieľ.

Bordeaux, krásne veľké mesto pri ústí Garonny, 
malo na začiatku XVII. storočia arcibiskupa, ktorý 
ešte dnes je na slávu nielen svojej diecéze, ale i celej 
Cirkvi, Františka d’Escoubleau kardinála de Sourdis. 
Ako najstarší potomok starej šľachtickej rodiny bol 
určený svojím otcom na vojenské povolanie. Ale už 
ako chlapec cítil vyššie povolanie, ako mladík pre
konal všetky prekážky a zasvätil sa službe oltára. 
Jeho čnosti pritiahly na seba pohľad Henrika IV. 
Kráľ žiadal pre neho, keď mial ešte len 23 rokov 
a bol iba diakonom, kardinálsky klobúk. Rok po 
vysvätení za kňaza bol vymenovaný za arcibiskupa 
v Bordeaux. Získal tu neobyčajne skoro najvyššie 
duchovné hodnosti, ako kedysi sv. Karol Boromej
ský. Ale nielen v tom sa mal mladý prelát rovnať 
veľkému arcibiskupovi milánskemu, ale aj svätosťou 
života, ktorá mu dávala vidieť len povinnosti a ná
mahy tam, kde iní videli česť a slávu. František si 
vyvolil sv. Karola za zvláštneho patróna a vzor. 
Jeden dejepisec dosvedčuje o ňom, že bol vždy naj
vernejším nasledovníkom života a mravov tohto 
svätca. Neúnavne pracoval na reforme kléru, na 
obnovení disciplíny a kresťanského života svojej 
diecézy. Keď r. 1605 pri smrti Leva XI. cestoval

toľko ružencov. A keďže jezuiti mali pri smrti Mme de 
Sainte-Beuve 8000 kňazov a 10.000 frátrov, obetovala vďač
nosť za jej dušu 48.000 svätých omší a 60.000 ružencov. 
Z toho vidíme, na aké bohaté úroky, nepočítajúc večnú od
menu, ukladali títo opravdu múdri kresťania predošlých 
časov svoje bohatstvo.
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do Ríma na konkláve, počul v Avignone prvý raz 
hovoriť o uršulínkach. Hneď sa zaujímal o ne, na
vštívil ich a zúčastnil sa aj vyučovania v triedach. 
Všetko, čo videl, ho tak veľmi uspokojilo, že sa roz
hodol uviesť tento požehnaný inštitút i do svojej 
diecézy. Ale Boh mu chcel vyjaviť svoju vôľu o tom 
ešte zreteľnejšie. Na zpiatočnej ceste sa zastavil 
v Miláne, aby navštívil hrob svojho svätého patróna. 
V tomto meste sa opäť stretol s uršulínkami. Dcéry 
Angeline horely tu ešte božským ohňom, ktorý 
v nich roznietil ich svätý ochranca. Keď František 
de Sourdis modlil sa pri ostatkoch svätca, hovoril 
tento k svojmu zbožnému priateľovi z hrobu, alebo 
skôr s vysokosti nebies slová riady a povzbudenia. 
Sedem hodín strávil kardinál nepohnute v tichej 
extáze pred hrobom a neskoršie sám vyhlásil, že 
vtedy dostal od Boha rozkaz, presadiť Inšitút svätej 
Angely do Bordeaux ako mocný prostriedok na do
siahnutie náboženskej reformy, o ktorú sa usiloval. 
Keď povstal, vrátil sa bez meškania k uršulínkam 
a prosil o odpis ich Konštitúcií. V Bordeaux nestratil 
ani chvíle, aby všetko pripravil na uvedení novej 
Spoločnosti. Radil sa o tom so svojím spovedníkom, 
Dom Jakubom de Berty z rádu bernardínov. Tento 
mu menoval dve zo svojich duchovných detí, ktoré 
sa mu zdaly úplne vhodné, byť základnými kameň
mi tohto Božieho diela: boly to slečna Františka de 
Cazeres a Johanna de la Mercerie.

Františka de Cazeres pochádzala z rodiny v krajine 
vysoko váženej. Vyznačoval ju živý duch, energická 
vôľa a srdce, bijúce v ušľachtilom nadšení pre vše
tko vznešené a dobré. Veľmi ľahko a jasne sa vedela 
vyjadrovať a v obcovaní bola taká milá, že každý 
hľadal stýkať sa s ňou. Ale ešte viac sa na nej skvela 
pevná zbožnosť, spojená s dokonalou pobožnosťou, 
ktorá spôsobovala, že sa vždy považovala za poslednú 
medzi služobnicami Božími. Keď jej kardinál de
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Sourdis predniesol svoje úmysly, nahlas plakala a 
uisťovala, že je celkom nehodná a neschopná na 
takéto podujatie, že bude rada slúžiť v dome ako 
posledná, ale nemôže niesť bremeno založenia. V tej 
chvíli vstúpil Dom Berty, spojil sa s kardinálom, 
aby premohol poníženosť zbožnej panny, poukazujúc 
na Božiu vôľu a milosť. Slečna de Cazeres sa neod
važovala ďalej odporovať, vyprosila si však pol roka 
na rozmyslenie, aby mohla skúšať svoje povolanie, 
čoskoro zmizly jej pochybnosti, jasné nebeské svetlo 
naplnilo jej dušu, vždy zreteľnejšie počula hlas Spa
siteľov: »Keď ma miluješ, pas moje baránky!« Sama 
sa teraz obzerala po spoločniciach a našla prvé vo 
svojej zbožnej priateľke Johanne de la Mercerie a 
svojej sesternici Márii de Cazeres. Predstavila ich 
kardinálovi, ktorý im odovzdal milánske Pravidlá. 
Keď prijaly jeho požehnanie, utiahly sa do Libour- 
nu, aby tam v najväčšej odlúčenosti pripravovaly 
sa na učiteľskú činnosť. Dom, v ktorom v Libourne 
bývaly, bol ako kláštor s klauzúrou, podľa svedec
tva všetkých dokumentov viedly v tejto samote 
anjelský život. Modlitba, mlčanie a pokánie boly 
ich denným dielom. Po šiestich mesiacoch sa vrátily 
do Bordeaux, kde bolo už všetko pripravené pre 
nové založenie. Kongregácia bola slávnostne uvede
ná 30. novembra r. 1606 nia sviatok sv. Andreja, 
patróna metropoly. Františka de Cazeres, ktorá pri
jala meno » Františka od sv. Kríža,« bola vymeno
vaná za predstavenú s titulom zakladateľky domu.

Osobné zásluhy tejto svätej zakladateľky, veľká 
vážnosť kardinálova, apoštolská horlivosť, akou sa 
sestry venovaly vyučovaniu a výchove, získaly no
vému Inštitútu rýchle všeobecnú lásku a úctu. 
So všetkých strán prichádzaly postulantky. I dámy 
z vyšších kruhov závodily v túžbe zasvätiť sa Bohu 
v tejto malej a poníženej Spoločnosti. Keď sa sta
valy nejakému povolaniu prekážky, sám kardinál
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ich obyčajne odstránil. Kontesa Margaréta ď  Usa 
prosila o závoj, ale nemohla dostať od svojho otca 
dovolenie k tomuto kroku. Tu šiel kardinál osobne 
do zámku de Fargues, rozprával s grófom a odviedol 
so sebou jeho dcéru ako drahocennú korisť svojej 
horlivosti, aby ju odovzdal pri kláštornej bráne Ma
ter Františke od sv. Kríža. Podobne pomáhal dáme 
Klára ď  Albert zo šľachtickej rodiny de Pons pre
trhať putá, ktoré ju viazaly k svetu, aby našla v Spo
ločnosti sv. Uršule pravú slobodu dietok Božích. Ako 
sv. Karol Boromejský, vždy sám vykonával obliečku, 
často hovorieval k milým dcéram a zjavoval sa medzi 
nimi ako otec medzi deťmi. Rádová kronika toto ho
vorí: »Tento kláštor bol domom, ktorý najčastejšie 
navštevoval a mal tu v príbytku spovedníkovom vlast
nú izbu, kde vykonával tajne skutky pokánia.« S ra
dosťou videl, ako jeho založenie pod múdrym vede
ním Mater Františky od sv. Kríža prináša denne 
krajšie ovocie.

Táto ctihodná Matka zaujíma čestné miesto medzi 
dcérami sv. Angely. Mala v plnosti ducha Inštitútu, 
ako ho Pán udeľuje dušiam, ktoré určil za základné 
piliere nejakej duchovnej budovy. »Moje milé dcé- 
ry!«, hovorievala často, »nemôžem si myslieť ušľach
tilejšie zamestnanie, ako vychovávať mládež pre jej 
večný cieľ. Posväcujeme sa, aby sme boly silné pre 
svoj úrad. Sebaposvätenie a horlivosť pre spásu duše 
bližného — hľa — to tvorí pravú uršulínku.« Roku 
1608 mala ctihodná Matka vytrženie, trvajúce päť 
hodín. Nebo odhalilo pred jej očima budúcnosť ma
lého založenia, videla všetky kláštory, ktoré z neho 
maly vyjsť. Boh jej však ukázal aj všetko utrpenie 
a protivenstvá, ktoré bude znášať pre jeho česť a 
napokon premenenie Kongregácie v rehoľu, ako aj, 
že ľahko dostanú pápežské buly. Sama neskoršie 
rozprávala sestrám, ako celkom zreteľne počula 
slová: »Budeš matkou mnohých rehoľníc, ale po-
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nesieš tiež veľký kríž.« Ctihodná Matka oznámila 
toto videnie kardinálovi de Sourdis. Tento poznal 
veľmi dobre jej svätosť, ako aby mohol pochybovať 
o jeho pravosti. Od toho dňa často hovorieval s Fran
tiškou, ako by sa mohlo uskutočniť toto pretvorenie 
v rehoľu. Zprávy, ktoré dostávaly o súčasnom úsilí 
v Paríži, ukazovaly cestu, akú majú v tejto veci 
nastúpiť. Tu, ako tam, horlive sa radily s kňazmi 
Spoločnosti Ježišovej a tak sa stalo, že v Bordeaux 
ako v Paríži žiadaly v Ríme o potvrdenie na základe 
Reguly sv. Augustína a tu, ako tam, rozšírily Kon
štitúcie sv. Angely Pravidlami sv. Ignáca.

Keď skoro na to cestoval kardinál de Sourdis do 
Ríma, vzal so sebou Konštitúcie, aby súčasne s pá
pežskými bulami dostal aj ich aprobáciu. Vtedy 
vládol nad kresťanstvom Pavol V. Prij'al milostive 
prosbu Jeho Eminencie, dal dôkladne preskúmať 
predložené Pravidlá a Stanovy, a keď ich nielen 
potvrdil, ale i pochválil, nariadil zhotovenie buly »ln 
supremo militantis ecclesiae solio«. Bolo to 5. februára 
1618. Bula povyšovala dom v Bordeaux a všetky 
z neho vyšlé kláštory ma rehoľu a udeľovala im mi
moriadne privilégiá, upravovala spôsob života a na
jmä vonkajšiu činnosť nových rehoľníc až do po
drobností. Medzi všetkými bulami, ktoré rehoľa 
sv. Angely až po naše Časy dostala od pápežskej 
kúrie, nie je ani jedna tak obšírna a detailná, ako 
táto. Po kardinálovom návrate bola hneď uvedená 
do praxe a zavedená klauzúra za obyčajných cir
kevných ceremónií.15*)

1 5*) Kardinál de Sourdis zomrel 8. februára 1628 iba 53- 
ročný. Keď cítil, že sa blíži jeho koniec, zavolal Matku Fran
tišku od svätého Kríža do arcibiskupského paláca. Keď sa 
v sprievode jednej svojej duchovnej dcéry zjavila pri smr
teľnej posteli veľkého cirkevného kniežaťa, znova ju uisťo
val o svojej láske k reholi a prosil ju, aby teraz sama po
kračovala v diele s touže horlivosťou a oddanosťou, ako to 
robila za jeho vedenia. Potom požehnal ju i jej dcéry a pre-
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Už r. 1615 bol premenený dom v Toulouse bulou 
z Ríma v kláštor, r. 1619 vidíme to isté pretvorenie 
s domami Spoločnosti Dijone a r. 1620 v Lyone. 
V Dijone dcéra parlamentárneho radcu z Burgund
ska, slečna Frarŕtiška de Xainctonge položila základ 
k shromaždeniu uršulínok, ako vtedy pôsobily ako 
Kongregácia v Provenci. Ale keď počula, že domy 
v Paríži, v Bordeaux a v Toulouse boly pápežom 
povýšené na vlastné kláštory, zatúžila tiež po prís
nejšom monastickom spôsobe života. Mme Acarie, 
ktorá tak mnoho prispela k založeniu kláštora v Pa
ríži, zasiahla i tu činne, privedúc novému založeniu 
veľkú dobroditeľku v osobe Mme le Beau de San- 
zelle, dcére pána de Montholon, uschovávateľa 
francúzskej pečate. Táto šľachetná dáma stala sa 
svojou štedrosťou kláštoru v Dijone tým, čím bola 
Madame de Sainte-Beuve domu v Paríži. Františkina

javil sa tak i v smrti ako v živote pravým otcom a ochran
com uršulínok. Hodnoverná osoba rozprávala neskoršie, aby 
potešila jeho hlbokozarmútené stádo, že svätému kardiná
lovi pred smrťou zjavila sa Svätá Panna, obliekla ho do 
podivného rúcha a uistila ho o večnej blaženosti za odmenu 
jeho čistoty a zvláštnej ochrany rehoľníc. Bordeaux nemalo 
biskupa, ktorý by predstihol tohto v horlivosti v službe Bo
žej a v láske k chudobným. Pre jeho horlivosť a almužny 
nazývali ho »vikárom lásky Kristovej«. Jeho zvláštnej priazni 
sa tešili dobrovoľne chudobní. Za jeho vlády a jeho pro
stredníctvom v  Bordeaux usadili sa minimovia, feuillanti, 
kapucíni, karmeliti, uviedol do diecézy bosé karmelitky, dcé
ry Notre-Dame a Celestínov. Najveľkolepejším dielom bolo 
však založenie Karthuzie; vystaval ju nákladom, upomínajú
cim na kráľovskú nádheru a štedrosť, takže sa počítala 
k najkrajším Karthuziám kráľovstva. Jezuitom, ktorých 
vedľa uršulínok najviac miloval, vystaval profesný dom a 
noviciát. Už sme naznačili, čo urobil pre Angeline dcéry, 
zostáva ešte povedať, že za jeho života založila Mater Fran
tiška Cazeres s jeho pomocou deväť uršulínskych kláštorov. 
Po smrti kardinála Františka de Sourdis nasledoval na arci
biskupskom stolci v Bordeaux jeho brat Henrik. Bol viac 
vojakom ako kňazom, veľmi málo nasledoval čnosti svojho 
svätého brata. Zdedil len jeho lásku k dcéram Angeliným.
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sestra, Anna, založila o niekoľko rokov prv spoloč
nosť uršulínok v Dole (Franche-Comté). I tento kláš
tor bol materinským domom. Kongregácia v Dole sa 
rozširovala neobyčajne rýchle, je však jedinou zo 
starších kongregácií rehole, ktorá až doteraz ne
prijala klauzúru.16)

Videli sme, ako ctihodná Matka Františka de Ber- 
zmond opustila na volanie poslušnosti svoje miesto 
v Paríži a vrátila sa na juh. Cestovala cez Lyon, 
kde chcela ostať len dva dni. Tu sa náhle odhaľujú 
pred ňou úmysly Božskej Prozreteľnosti, ktorá po
užíva jej slepej poslušnosti na dosiahnutie svojho 
cieľa. Vyhľadal ju bohatý kupec, Ján de Ranquet, 
a ponúkol jej úplne zariadený dom, aby sa i jeho 
otcovskému mestu dostala prednosť kresťanskej 
výchovy ženskej mládeže.

Františka uvedomila o veľkodušnom návrhu pred
stavených v Aix. Keď s radosťou svolili, ostala v Lyo
ne, aby viedla nové založenie. Odchádzajúc z Paríža, 
vzala Mater Františka de Bermond so sebou túžbu

16) Novší spisovateľ (Posteľ) nechce priradiť túto vetvu 
k  Inštitútu sv. Angely. Ale dôvody, ktoré i tejto kongregácii 
prisudzujú česť náležať k tak vznešenej rodine rehoľnej, sú 
tie isté, ako u ostatných kongregácií. Všetky staršie dejepisné 
diela uvádzajú preto kongregáciu z Dôle medzi rehoľnými 
Todinami, ktoré vyšly z Angelinho založenia. Ze Anna de 
Xainctonge poznala Inštitút sv. Angely a vzala ho za vzor, 
potvrdzuje nielen rovnaké meno, ktoré dala svojmu zalo
ženiu: »Compagnia de Sainte-Ursule«, ale i celé jej zaria
denie. A že si pritom vzala na pomoc Regulu sv. Ignáca, 
to predsa urobily i kongregácie v  Paríži a Bordeaux. Na
pokon dokazuje to i okolnosť, že práve ona povzbudila svoju 
sestru Františku na založenie uršulínskeho kláštora v Dijo- 
ne, ktorého členky sa vždy pokladaly za dcéry Angeline. 
Keď uršulínky z Dôle uctievajú ctihodnú Matku Annu de 
Xainctonge ako zakladateľku, tak to musíme brať v tom 
smysle, ako kongregácia v Bordeaux pokladá za zakladateľku 
Matku Františku de Cazeres, kongregácia v Toulouse Matku 
Antóniu Micolon, ale všetky vidia v Angele Merici spoločnú 
Matku, ktorú Boh prvú poučil o povolaní uršulínok.
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po monastickom živote, jej celé myslenie a úsilie 
smerovaly ta, aby ho dosiahla i pre domy na juho
východe Francúzska, čo už šťastne maly na severe 
a juhozápade. Monsignor Denys de Marquemont, 
lyonský arcibiskup, podporoval ju v jej úsilí, ale 
u predstavených a u mnohých sestier v Provenci 
narazila na prudký odpor. Ľahko to pochopíme, keď 
si spomenieme, že požehnaná činnosť uršulínok tých 
krajov závisela na ich bezprostrednom styku so sve
tom. Táto okolnosť bola tak závažná, že i sv. Fran
tišek Saleský, keď s ním Matka Anna de la Vefure, 
jedna z najslávnejších predstavených Spoločnosti, 
hovorila o tomto bode, radil, aby sa s prijatím klau- 
zúry čakalo. Domnieval sa, že uršulínky za vtedajších 
pomerov, keď náboženská nevedomosť bola tak veľ
ká, že sa nie zriedka našly osoby, ktoré nepoznaly 
ani Desať prikázaní Božích, by uršulínky nemohly 
celkom dosiahnuť vznešeného cieľa svojho povolania, 
keby sa klauzúrou odlúčily od sveta. Ale duch Boží, 
ktorý veje kde chce a kedy chce, osvietil duše. Všade 
žiadali prísnejšiu formu klauzúmeho života, a tento 
všade zvíťazil nad voľnejším zriadením jednoduchej 
kongregácie. Svätý biskup zo Ženevy musel pre
tvoriť svoju kongregáciu v duchovný rád s prísnou 
klauzúrou, obetujúc jej vlastný cieľ (návšteva cho
rých). Uršulínky neobetovaly cieľ svojho založenia. 
I potom, ako predtým, vidíme ich rozsiahlu apoštol
skú činnosť. Táto okolnosť premohla napokon odpor 
všetkých protivníkov klauzúry a aj Provence mala 
čoskoro len zamknuté a zamrežované domy. Matka 
Františka de Bermond dostala pápežské plnomocen
stvo pre Lyon, keď Monsignor Denis de Marque
mont17) cestoval v apríli 1619 ako vyslanec Ľudo-

i") Monsignor Dionisius de Marquemont pohol sv. Fran
tiška Saleského, aby premenil svoju kongregáciu v  duchov
ný rád.

305



víta XIII. do Ríma. Prevedené bolo však až v marci 
1620.

Roku 1621 dostala Mater Colúmba' od Svätého 
Ducha; (Antoinette Micolon) pre kláštor v Tulle, 1624 
Mater Johanna de Rampalle pre Arles a 1637 Mater 
Lukrécia de Gastineau pre Avignon pápežské buly, 
premeňujúce tieto domy v kláštory duchovného rádu, 
svätou Cirkvou aprobovaného.

Všetky menované kláštory,' Paríž, Bordeaux, Tou
louse, Dijon, Lyon, Tulle, Arles a Avignon odovzda- 
ly privilégiá Rímom im udelené i domom, ktoré z nich 
vyšly. Staly sa tak strediskami rozličných okruhov, 
alebo ak chceme, provinciami veľkej rehole. Nejest
voval však pomer závislosti ku kláštorom, ktoré boly 
východiskom novej organizácie. Každý kláštor ostal 
bezprostredne pod jurisdikciou svojho biskupa, sho- 
dovaly sa len v istých zvykoch a zariadeniach, ktoré' 
zaviedol materský kláštor s ohľadom na časové a 
miestne pomery a prijal ich často aj do svojich Kon
štitúcií. Takto k sebe patriace domy sa v reholi na
zývajú »kongregácia«.

Spoločnosť sv. Uršule, ktorá pramení v Brescii 
a preteká v XVI. storočí Talianskom ako zúrodňujúca 
rieka; stáva sa vo Francúzsku silným veľtokom, kto
rý na začiatku XVII. storočia delí sa v niekoľko ra
mien, aby tým ľahšie mohol privádzať svoje vody 
rozličným krajom. Najmä vlny dvoch z týchto ra
mien presahujú hranice zeme: kongregácia v Paríži 
a v Bordeaux, a práve táto, hoci vo svojich začiat
koch menej skvelá, dostáva poslanie, rozšíriť Inštitút 
Angelin po celej zemi. Kláštory bývalej Rakúsko- 
uhorskej monarchie a Talianska patria väčšinou k nej, 
aj veľký počet kláštorov Nemecka, Holandska, Bel
gicka, okrem toho má jednotlivé založenia vo vše
tkých ostatných krajinách, kde sa Spoločnosť usadila.

Parížskej kongregácii prináleží len o niečo menej 
kláštorov. Najviac domov má vo Francúzsku, v írsku
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a v Severnej Amerike. Osamotené založenia má 
i v iných krajinách. Ostatné menované kongregácie 
Zakladaly kláštory s málo výnimkami len vo Fran
cúzsku.

Pred revolúciou mala kongregácia z Dijonu vo 
Francúzsku asi 40 domov, kongregácia z Lyonu asi 
80—90, z Toulousu 20, z Tulle 7 a z Avignonu 20 do
mov. Kongregácie z Bordeaux a z Paríža maly každá 
vo Francúzsku asi 70—80 domov, takže Francúzsko 
malo pred revolúciou vyše 300 uršulínskych kláštorov.

Ako sme už povedali, rozdiely medzi jednotlivými 
kongregáciami sú vo zvláštnych zvykoch, ktoré sú 
čiastočne podmieňované miestnymi pomermi, čia
stočne vyšly z osobnej zbožnosti zakladateľov, veľmi 
často prijatím do Konštitúcií dostaly silu zákona. 
Z toho vyplýva, že vlastný rozdiel je viac v teórii 
ako v praxi. Kto má príležitosť navštíviť rozličné 
uršulínske kláštory, nájde nápadnú shodu i v ná
hodných a nepodstatných cvičeniach rehole, lenže 
v jednom kláštore ich zachovávajú podľa Pravidiel, 
v inom podľa starého zvyku. I keď sú rozdiely ne
podstatné, vzniklo predsa súčasne s vystúpením roz
ličných kongregácií v Spoločnosti želanie, vyrovnať 
jej rôznosti a opäť vybudovať dokonalú jednotu. Už 
pred rokom 1620 horlí pre tento cieľ Matka Colum
ba Micolon, cestuje, píše listy, modlí sa. Keď raz, 
ako to častejšie bývalo, cítila prítomnosť Spasiteľo
vu, obnovila s neobyčajnou vrúcnosťou všetky pros
by, ktorými na Neho v tejto veci už jedenásť rokov' 
naliehala. Tu počula Jeho hlas: »Musíš sa uspokojiť, 
že sa toho nedožiješ. Toto dielo zvýši zvláštnym spô
sobom moju česť. Nebudem však robiť násilie ľud
skej slobode, preto to nájde veľký odpor. Večná od
mena bude však pripravená tým, ktoré pre to pra
cujú a trpia.« Listy ctihodnej Márie od Vtelenia 
Guyart svedčia na mnohých miestach, ako veľmi za 
jej časov zamestnávali sa myšlienkou jednotnej or-
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ganizácie rehole. Tieto úsilia sa tiahnu ako žiarivá 
niť dejinami Spoločnosti. V posledných desaťročiach 
nachádzame výrečný výraz toho v cirkulároch, ktoré 
si posielaly jednotlivé kláštory.18)

Co bráni tomuto spojeniu? Zaiste je to neobyčajné 
ťažké a chúlostivé podujatie pri dnešnom veľkom 
rozšírení Spoločnosti, ku ktorému by čisto ľudské 
sily práve tak málo stačily, ako vôbec pre založenie 
rehole. Stami a tisícami nitkami sbiehajú sa rozličné 
kongregácie do jedného bodu a čakajú na Bohom ve
denú ruku, aby ich sviazala. Pomery terajších časov, 
keď všetko postupuje k najvyššej koncentrácii síl,

18) Čítajme zvlášť 61. list I. sväzku (Lettres de la R. M. 
Marie de l lncarnation u Castermana, Tournai). R. 1857 pí
saly uršulínky v Clermonte v Análoch t. II., pag. 387: »Nech 
je nám dovolené prejaviť želanie, ktoré bolo najvrelejšou 
túžbou všetkých rehoľníc našej Spoločnosti, vyznamenáva- 
júcich sa svojimi čnosťami a zásluhami. Nemôže sa poprieť, 
že každá kongregácia spôsobila neobyčajne mnoho dobra, 
a preto zasluhuje zvláštnu chválu. Ale či by nebolo toto 
dobro omnoho solídnejšie vo svojom podklade, nebolo by 
omnoho obšírnejšie v účinkoch, keby tieto rozličné časti 
spojovala a sjednocovala jedna regula a tie isté zvyky? Keď 
splnenie tohto projektu bude ku cti Božej a spáse duší, tak 
nech naplní Duch svetla a lásky všetkých, ktorým záleží na 
pokroku a dokonalosti Inštitútu, aby spoznali úžitok a ne
smierne prednosti, ktoré by Spoločnosti priniesla táto jed
nota.» V cirkulári kláštora v Montpezart (1877) čítame: »Naša 
prítulnosť ku zvykom, ktoré zachovávame viac ako 300 ro
kov, bude sa vám zdať oprávnenou a málo by ste sa po- 
vz.bud'ly, keby sme ich zanedbávaly. Je pravda, milujeme 
a vážime si ich, ale predovšetkým a nadovšetko túžime po 
blahu našej sv. rehole; a zdá sa nám, že toto blaho, nesmier
ne blaho, vychádza z užšieho spojenia. To postačí, aby sme 
boly hotovými obetovať všetko, súc šťastné, že môžeme byť 
celkom jednotné.« Tohože roku píšu uršulínky zo Souccey- 
rac: »Dovoľte nám, ctih. Matky, vysloviť celkom ponížené 
želanie nášho srdca. Je to želanie, aby sa všetky uršulínky 
čoskoro spojily pod jednou regulou.« Mnoho podobných pre
javov celých komunít a jednotlivých členiek nachádzame 
v dejinách Spoločnosti, v životopisoch, v  cirkulároch atď.
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keď viac ako inokedy sa ukazuje sila v jednote, tak
mer panovačne vyžadujú toto spojenie, aby sa zvýšila 
činnosť a tak výsledky Spoločnosti a aby sa zmnoho- 
násobily — a predsa sa vymyká ludskému výpočtu, 
kedy dal Boh reholi toto veľké dobro dokonalej jed
noty. Riadil ju  až doteraz podivuhodne, takže An- 
geline dcéry môžu s radosťou pozerať do budúcnosti. 
Božím riadením, i proti mnohému odporu, prišla ho
dina, v ktorej kongregácia postúpila na duchovný 
rád, Božia dobrota privedie i hodinu, v ktorej Spo
ločnosť nájde svoje posledné a najvyššie dokončenie, 
lebo Božie diela sú dokonalé.

Keď sme už vymenovali v tejto kapitole toľké vy
nikajúce mená, ktoré sa v XVII. storočí vo Francúz
sku zaujímaly o dielo sv. Angely, musíme pripojiť 
ešte dve, ktoré ozdobené aureolou svätých, vylejú 
zvláštny lesk na listy týchto skromných dejín. Mys
líme na sv. Františka Saleského a sv. Vincenta 
z Pauly.

Je známe a v knižke »Duch sv. Františka Saleské
ho» tlačou uverejnené, že tento veľký svätec veľmi 
miloval dcéry Angeline. Priťahoval ho apoštolský 
cieľ ich Inštitútu. Myslel, že uršulínky, založené, aby 
sa zúčastnily boja proti bludárstvu, mohly by s vý
sledkom vyplniť svoje poslanie v Savojsku. Obrátil 
sa preto na Karola Emanuela I. o dovolenie, aby ich 
mohol uviesť do jeho štátov. Kláštory Chambery, 
Belley, Thonon a Sallanches ďakujú za svoje jestvo
vanie tomuto veľkému svätcovi. Bol duchovným vod
com niekoľkých čnosťou vynikajúcich uršulínok, 
zvlášť Matky Anny de la Vefure. Jeho priazni sa 
tešil najmä kláštor v Dijone. Keď prišiel do mesta, 
vždy ho navštívil, keď raz mal konferencie pre dá
my. vyvolil k tomu skromný kostol uršulínok, aby 
tak podporoval apoštolskú činnosť dcér Angeliných.19)

19) Uršulínky opätujú až doteraz túto lásku veľkého že
nevského biskupa. V Grenoble ochraňujú jeho pamiatky.
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Vedľa sv. Františka Saleského prejavoval veľkú 
lásku k dcéram Angeliným i sv. Vincent z Pauly.
V Saint-Denys boly dosť rozšírené bludy protestant
ské. Ľudovít XIII. poveril sv. Vincenta, aby tu mal 
misie, čo aj tento s najlepším výsledkom urobil. Za 
prostriedok, aby sa v meste udržala i naďalej čistota 
viery a mravov, navrhol založenie uršulínskeho klá
štora. Horlivý apoštol hovoril o tom v zbožnom shro
maždení. Ukázal, že príčinou väčšiny neporiadkov je 
nedostatočná výchova mládeže. Musí sa teda hľadať 
prostriedok, aby sa také veľké zlo zamedzilo. »Už 
som ho našiel«, pokračoval, »a pretože ho už mnohé 
iné mestá vyskúšaly, nepochybujem, že i vy si ho 
zaopatríte. Je to založenie uršulínskeho kláštora. 
Tieto rehoľnice spojujú s bezplatným vyučovaním 
solídnu zbožnosť, výbornú metódu a predovšetkým 
materskú oddanosť svojim žiačkam. Nemôžete nič 
lepšieho urobiť, ako čo najskôr povolať tieto, vašim 
dcéram tak užitočné, učiteľky. Ponúkam sa vám, že 
zakročím v tejto veci vo váš prospech u parížskeho 

■kláštora.« To sa aj stalo. Onedlho má Saint-Denys
uršulínky. Zpočiatku bojoval kláštorík s veľkou bie
dou, tu mala jeho predstavená, Mater Alžbeta Guyot, 
vnuknutie, zasvätiť dom Preblahoslavenej Matke Bo
žej a uznať ju za jeho zakladateľku, ak im pomôže. 
Mária prijala návrh. Hneď prišla so všetkých strán 
pomoc. Mohly nielen vyplatiť dlhy, ale i vystavať

Krá=ny kláštor Sainte-Maria d’en-Haut, ktorý tu majú, bol 
štvrtým kláštorom rehoľníc Navštívenia, založený sv. Fran
tiškom Saleským a Františkou de Chantal. Má ešte spo
vedelnice kde sv. .František často počúval svoje drahé dcéry.
V kaplnke, ukazujú kamennú dosku, na ktorej kľačala sv. 
Františka de Chantal, keď počula tajomný hlas: »Už ha 
riiet«, a tak jej bola zjavená smrť jej duchovného otca.
V Cremieu sť kúpily uršulínky záhradu, ktorá tiež patrila 
predtým saleziánkam a bola posvätená prítomnosťou sv. 
Františka Saleského,' sv. Františky de Chantal a ctihodnej 
Matky de Chaugy.
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novú veľkú budovu, takže sa tento kláštor stal jed
ným z najkrajších a jeho konvent z najpočetnejších 
celej rehole. S obľubou používal názvu: »Kláštor 
našej milej Panej«.

IV. KAPITOLA.

Monastický život Spoločnosti svätej Uršule.
Klauzúra. — Chórová m odlitba. — Regula sv. Augustína. — 

Konštitúcie. ,— Prvé pro fesky rehole.

Možno, že mnohí čitatelia s ľútosťou sledovali vy
pravovanie poslednej kapitoly o povýšení Spoločno
sti sv. Uršule na rehoľu a o zavedení klauzúry. Klau
zúra už aj v XIX. storočí zdá sa niečím tak málo 
času primeraným, že nie zriedka i katolíci pozerajú 
s istým poľutovaním na odlúčenosť, ktorú, ako myslia, 
nemožno dobre spojiť s cieľom výchovy a vyučova
nia, alebo aspoň zabraňuje rozsiahlejšiu pôsobnosť. 
To bolo asi tiež príčinou, prečo sa na začiatku XIX- 
storočia vo Francúzsku nahlas prejavovala mienka: 
^Uršulínky sa už prežily, nehodia sa už do našej 
doby!« »lsti duchovia, ktorí mali azda viac prirodze
nej horlivosti ako nadprirodzeného svetla, ktorých 
horlivosť sa miešala s ľudskou múdrosťou, ktorá 
nikdy neprivedie k plnej dôvere v múdrosť Cirkvi 
a silu jej inštitúcií, si namysleli, že moderná spoloč
nosť nikdy sa nesmieri s rehoľným stavom, aký až 
doteraz jestvoval, že by preto bolo najmúdrejšie 
prispôsobiť sa duchu času, povoliť jej nechuti k uza- 
vrenému kláštorskému životu a dať jej rehoľnice, 
s ktorými by sa svet mohol stýkať v salóne. «2#)

Dejiny uršulínok XIX. storočia ukazujú, aký po
vrchný bol tento úsudok. Od francúzskej revolúcie 
bolo len vo Francúzsku obnovených 130 uršulínskych 
kláštorov, od 1848 až do vypuknutia kultúrneho boja

20) Richaudeau: Vie de la Mere Marie de lTncarnation. 
Introďúction.
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založila Spoločnosť vyše 60 nových kláštorov a v po
sledných desaťročiach zaznačuje tiež skoro každý rok 
nové založenia. Ako by sa mohlo vysvetliť toto roz
šírenie u Inštitúcie, neprimeranej času? — A čo robia 
tieto mnohé uršulínske kláštory? Sú apoštolsky čin
né, hoci majú mreže, i v XIX. storočí. Jednotlivé 
kláštory počítajú svoje žiačky a chovanky na stá. 
Viedeň vo svojich dvoch domoch vyučuje vyše 1000 
žiačok, Vratislav a Duren maly pred vypovedaním 
za kultúrneho boja každá viac ako 1000 žiačok, Que
bec má asi 1000 žiačok, z nich 300 internistiek, Trois- 
Rivierere má asi 300, z toho 70 internistiek, Nantes 
450, z nich 75 internistiek, Blois vyše 300, z nich 
120 chovaniek, Quintin 400, z nich 56 internistiek, 
Clermont-Ferraud asi 300, z nich vyše 160 chova
niek, Morlaix 300, z nich vyše 100 chovaniek, Am- 
bert má v prvom penzionáte 80—100, v druhom 140 
až 150 chovaniek, penzionát v Boulogne-sur-Mer má 
už po 40 rokov medzi svojimi chovankami deti Antill, 
30. júla 1879 priviezla loď 9 naraz. Svidnica vyučo
vala pred kultúrnym bojom vyše 500 detí, z nich 
130 internistiek. Hildesheim a Hannover tiež každý 
500. Školy v Ljubljani navštevovalo 700 detí, ne
počítajúc v to 100 chovaniek. Mohli by sme tieto 
výpočty rozšíriť na niekoľko stránok, ale čo sme 
uviedli, stačí pre náš cieľ. Postačí to, aby čitateľ 
videl, že klauzúra nie je rehoľníciam prekážkou, 
aby mohly byť činné na poli výchovy a vyučovania. 
Uršulínky však rozširujú ešte ďalej svoju činnosť. 
Tu otvárajú pravidelné konferencie pre dámy, tam 
ich shromažďujú duchovným cvičeniam, tam zasa 
nachádzajú robotníčky, slúžky a dievčatá z vidieka 
nielen vyučovanie a poučenie, ale aj pobavenie, zo- 
šľachťujúce ducha i srdce, v iných domoch sa schá
dzajú svetské učiteľky a vychovávateľky, aby sty
kom s rehoľnicami rozšírily svoje znalosti a najmä, 
aby sa soznámily s praktickým použitím vyohová-
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vateľstva. Nehovoríme tu o apoštoláte, ktorý uršu
línky vykonávajú v hovorni, hoci majú mreže. Koľko 
strastí, koľko bolestí srdca, koľko horkého utrpenia 
duše sa tu vylievaly pred nevestami Kristovými. 
Ako mnohé dieťa sveta ponáhľa sa k týmto duchov
ným matkám pre útechu a pomoc, keď skúsilo naj- 
horkejšie sklamanie a nevernosť. Ako mnohá po
kúšaná, hriechmi obťažená duša prišla so svojou 
biedou k týmto anjelom, prv ako sa odvážila, alebo 
len vôbec na to myslela, vyhľadať kňaza. I neverné 
deti Cirkvi sa cítia sympaticky priťahované týmito 
pannami, hoci majú klauzúru. Msgr. Dubuis, biskup 
v Galvenstone v Amerike, vyhlásil, že v jeho diecé
ze z konverzií protestantov, ktoré nespôsobili priamo 
misionári, za 7—8 je treba ďakovať požehnanému 
vplyvu uršulínok.

Veľmi často vyhľadávaly tieto tiché kláštory Spo
ločnosti dámy od dvora, áno, i kráľovné a cisárovné, 
ktoré v tejto pokojnej samote voľnejšie dýchaly a 
cítily sa šťastnejšími, ako na skvelých dvorských 
slávnostiach. Môžeme tu uviesť skoro všetky zbožné 
cisárovné rakúske, menujme len veľkú Máriu Te
réziu, ktorú jej kancelár Kounic, keď ju raz veľmi 
hľadal, našiel miesto v jej byte na cisárskom hrade, 
v izbe predstavenej uršulínok. V tejto chudobnej 
izbe sa radila so vznešenou paňou o štátnych veciach. 
1 francúzske kráľovné, najmä Mária Medicejská a 
Anna Rakúska, milovaly kláštornú tichosť domu 
v Saint-Jacques. Švagrinú Ľudovíta XIII., kňažnú 
Orleánsku, sverila jej matka, vojvodkyňa de Guise, 
uršulínkam k príprave na prvé sväté prijímanie. Za 
dva mesiace v kláštore strávené tak si zamilovala 
jeho zbožné obyvateľky, že častejšie vzdialila sa od 
svojho vznešeného okolia a ponáhľala sa k svojim 
materským priateľkám stráviť opäť niekoľko hodín 
v dôvernom rozhovore s nimi. Viacej si cenila šťa
stie týchto čistých neviest Kristových, ako svoj knie-
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žací diadém. Tu, v uzavretom dome Pána, zmocňo
vala sa jej šľachetnej duše túžba po nebeských prí
bytkoch, Pán vyšiel v ústrety tejto túžbe, uvedúc 
mladú princeznú už o rok po jej sobáši s bratom 
kráľovým do svojej slávy.

Keď kráľovná anglická, Mária Jozefa d’ Ešte, dru
há manželka Jakuba II., prišla 23. decembra 1689 
do Boulogne-sur-Mer, strávila len niekoľko hodín 
v paláci vojvodu z Aumontu a potom šla do kláštora 
uršulínok, v jeho posvätných miestnostiach chcela 
sláviť vznešené sviatky vianočné. Až 29. decembra 
rozlúčila sa s dcérami Angelinými a pokračovala 
vo svojej ceste do Versailles. I vojvodkyňa z Au
montu strávila ročne desať dní v tomže dome a zú
častňovala sa všetkých cvičení komunity. Často ho
vorievala, že pohľad na uršulínky, shromaždené 
v kapitule, pôsobí na ňu mocnejším dojmom ako 
najskvelejšie dvorné shromaždenie.21)

Kňažná Margaréta de Montmoreney, vdova po 
vojvodovi de Ventadour, tak túžila po samote svätej 
Uršule, že žiadala u svätej Stolice o dovolenie, aby 
sa tam niekedy smela utiahnuť. Milovala toto Bohu 
zasvätené miesto natoľko, že chcela, aby tam bolo 
jej srdce pochované. Kronika hovorí: »O tri dni po 
smrti kňažnej priniesli jej srdce do kláštora. Rehoľ
nice ho pochovaly v chóre za spevu žalmov, do kto- 
i'ého sa miešaly slzy ich nežnej lásky.

Pre vojvodkyňu Katarínu de Guise bol dvor ver- 
saillský miestom obetí a trpezlivosti, ale tiché 
miestnosti uršulínskeho kláštora v Eu videly veľkú 
princeznú v šťastí, aké nachádza každá šľachetne 
založená duša v styku s tými, ktorí sa usilujú o ná
boženskú dokonalosť. Tu sa stýkala s rehoľnicami

-i) I Mme ds Saints-Beuve, často doznala, že dojem, ktorý 
má na ňu shromaždená kapitula uršulínok, je tak podma
ňujúci, že by sa skoro odvážila hovoriť v parížskom parla
mente, ako v tomto ctihodnom shromaždení.
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ako sestra a odškodňovala sa tým za obete, ktoré jej 
kedysi ukladal dvorný život. A predsa táto vzne
šená dáma si zaslúži viac pre svoje osobné zásluhy, 
ako pre svoj rod, aby bola pripočítaná k vynikajú
cim osobnostiam svojho storočia.22)

Mohli by sme sa teraz pýtať: Prečo vyhľadáva 
svet tieto domy mlčania, vážneho rozjímania, hlbokej 
sobranosti? Lebo skrývajú šľachetné duše a milujúce 
srdcia. P. H. M. Colombier S. J. píše v predhovore 
k rádovým análom: »Mreže odstrašujú tých, ktorí 
ich nepoznajú. Nech čítajú tieto anály a uvidia, že 
tieto mreže okrem čnosti chránia obetavé, milujúce 
srdcia a šťastné duše.«

Ale nájde uznania aspoň námietka, že klauzúra 
prekáža vyššiemu vzdelaniu ducha, pokroku vo vede 
a znalostiach, ktoré nesmú chýbať učiteľke a vycho
vávateľke našej doby. Keďže nepíšeme polemické, 
ale len dejepisné dielo, odpovieme na to len sku
točnosťou. Nechceme hovoriť o tom, že samota bola 
vždy považovaná za matku vedy, ani o tom, že práve 
v našej dobe je omnoho ľahšie ako prv, v odlúčenosti 
od sveta získať si znalosti a názor, lebo pre množstvo 
vedeckých a krásnych literárnych diel niet nijakej 
klauzúry, a práve tak pre mnohonásobné reproduk
cie starých a nových výtvorov umenia každého dru
hu. Všetky názornidlá a učebné pomôcky, ktoré za
vádza moderné škola, môžu byť používané i za kláš- 
torskými múrmi. V uršulínskych kláštoroch nachá- 
dzamé vždy ženy so znalosťami ďaleko väčšími ako 
postačujú pre učiteľku. Mnohé uršulínky boly a sú 
ešte literárne činné, pravda, ich mená sa neobjavujú 
v soznamoch diel alebo v dejinách literatúry. Ako by 
sa to aj slušalo pre dcéru poníženej svätice z Brescie! 
— Aby sme však toto tvrdenie pred našimi čitateľmi 
oprávnili, chceme uviesť príklady.

22) I toto vypočítavanie by sa dalo ďaleko rozšíriť, ale 
nedovoľuje to ani cieľ, ani rozsah tejto knihy.
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Dejepisné diela rehole v 8 silných sväzkoch (3 
sväzky Kroniky a 5 sväzkov Análov) písaly uršu
línky samy. Keď roku 1857 vyšly dva prvé sväzky 
Análov, priniesol žurnál »L ’ Univers« o tom dlhší 
článok, z ktorého vynímame len toto: »Hoci je tón 
vypravovania týchto Análov trocha jednotvárny, pre
dsa je práca opravdivým pomníkom talentu a zbož
nosti. Cítime, že skromné perá, ktoré písaly tieto 
riadky, boly inšpirované echom lepšieho sveta. Do
minantou v tejto literárnej harmónii je chvála Bo
žia, ktorú verne pejú zbožné analistky celej rehole. 
Poznáme v tejto práci apoštolské dielo, rodinný do
kument, drahý celej Spoločnosti svätej Uršule a za
ujímavý pre všetkých, ktorí milujú a obdivujú ví
ťazný pokrok dobra v katolíckej Cirkvi. Bolo by to 
zneuznaním úmyslu spisovateľky, keby sme chceli 
posudzovať toto dielo s literárneho hľadiska, ale 
predsa si nemôžeme odoprieť urobiť poznámku o jeho 
koncepcii. Sloh je taký, aký má byť, predovšetkým 
zbožný a potom historický bez deklamátorského 
chvastania.« Dcéra sv. Angely napísala v tichej 
kláštorské j izbičke aj 3 sväzky »Histoire du Mona- 
stere des Ursulines de Quebec«. Ich veľmi zaujímavý 
obsah je významný nielen pre dejiny rehole, ale aj 
pre dejiny celej zeme. Ctihodná Mária od Vtelenia 
má meno nielen ako svätá služobnica Božia, ale i ako 
spisovateľka. Don Guéranger, ktorého úsudku v tejto 
veci môžeme iste dôverovať, čítal aj listy s pravým 
nadšením a keď ich porovnal so spismi jej učeného 
syna Claudia Martina, vyhlásil: »Presvedčil som sa, 
že matka predstihuje syna nielen ako svätica, ale aj 
ako spisovateľka.

Vo Francúzsku píšu uršulínky väčšinu učebníc, 
ktoré vkladajú svojim žiačkam do rúk. Dejiny lite
ratúry, ktoré vydaly uršulínky v Nantes roku 1884 
»Sociéte nationale libre d’Instruction et d’Éduca- 
tion« odmenila cenou. V kláštore Auch napísala
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uršulínka dvoje dejín literatúry: »Histoire abrégée 
des littératures modernes« a »Histoire abrégée des 
littératures grecque et latine«. Uršulínka v Aix 
v Provenci napísala »Cours de littérature d’aprés 
les meilleurs auteurs, rédigé spécialement pour les 
demoiselles«. Dejiny boly v rozličných kláštoroch 
spracovávané. Spomíname len »Lecons ďhistoire 
de France« a »Syuchronismes« od Mater Emanuely 
Florat z Blois. Uverejnila tiež »Tableaus de Litté
rature et d’Histoire littéraire«. Táto skromná re
hoľnica skrývajúca svoje meno vždy pod »de Sainte 
Ursule«, vynikala nielen ako spisovateľka, ale aj ako 
básnička. Čítame o nej23): »Spôsobom a charakterom 
svojich básní náležala do romantickej školy. Jej diela 
vyznačuje pôvab, vybraná jemnosť, cit, hlboko ná
boženský cit. Poznala len jediný predmet hodný jej 
ospevovania — Boha, i keď ospevuje tvorov, robí 
to so vzťahom na Stvoriteľa.« So zriedkavým talen
tom skladala piesne k hudobnému sprievodu. Bola 
najhorlivejšou spolupracovníčkou diela znárodniť 
melódie najväčších francúzskych majstrov, a preto 
ich opatriť textom, zodpovedajúcim dobrému vkusu 
i morálke. Po dlhé roky úspešne a trpezlivo praco
vala táto uršulínka na diele, venovanom predovše
tkým katolíckej mládeži. Ale najkräsnejší triumf 
slávila múza tejto poníženej pevkyne pri korunovaní 
našej milej Panej z Lourdes. Jej piesni, ktorú zhu
dobnil slávny umelec M. Alojz Kune, bola daná pred
nosť pred 69 inými piesňami, komponovanými k tejto 
príležitosti. Pieseň spievali vo chvíli korunovania, 
hneď po oráciách. Ľud i duchovenstvo, biskupi i arci
biskupi ju prijali s pravým nadšením. Pápežský 
nuncius, predsedajúci veľkej slávnosti, vyprosil pre 
skladateľku zvláštne požehnanie pápežovo.

I nemecký kláštor v Duderstadt skrýval vo svojich 
múroch básničku, Sestru Cecíliu Gerhardy, umrelú

2S) Tretí cirkulár uršulínok v Blois.
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r. 1858. Jej prosté, detsky zbožné piesne živo pripo
mínajú spevy slávnej básničky Lujzy Hensel. Dr. L. 
Kellner ju poctil, pqjmúc niekoľko z nich do svojej 
slávnej »Lehr-und Bildungsbuch fúr hohere Schú
lený ktorá má už jedenásť vydaní. Niekoľko z nich 
uverejnil i v pedagogickom časopise »Der Schul- 
freund«.24)

Od mája 1889 vychádza vo Viedni pre dámy z vyš
ších spoločenských kruhov »Apostolat der christli- 
chen Tochter« alebo »St. Angelablatt«. Väčšinu člán
kov píšu Angeline dcéry.

V Anglicku je »Ursuline Manuel« najlepšou mod
litebnou knihou. Napísala ju Mater Mária Borgia Mac

24) v  úvode píše Dr. Kellner k týmto básňam (srovn. 
XII. roč. »Schulfreunda« 1856): »Keď uverejňujeme básne 
jednej mojej niekdajšej žiačky, je to preto, že »Schul- 
freund« má prístup i do mnohých kláštorských spolkov a 
čítajú ho mnohé učiteľky, ktorým tieto duchovné kvety 
Boha milujúcej duše môžu urobiť len radosť. Je to však aj 
preto, aby sme širším kruhom ukázali, ako čisto a ušľachtilé 
odzrkadľuje sa príroda v mysli, naplnenej Bohom, ktorá 
vidí v prírode len odlesk nebeského Otca. Táto príroda ne
strhuje ducha dolu, ale ho povznáša. Básne sú najčistejším 
výrazom v Bohu založeného, neskaleného pokoja duše, uka
zujúc zreteľne každej žene, z akého prameňa sa musí čerpať 
pokoj, isté chovanie a trvalý mier, ak tieto nemajú byť 
klamnými vzdušnými obrazmi. Práve s tejto stránky ho
voria tieto básne vážne k srdciam všetkých čitateliek a kto 
o nich pozorne uvažuje, pocíti, že ich obsah je horúcim 
napomenutím, nehľadať šťastie, pravý pokoj duše a spo
kojnosť v shone sveta, ani v smyselnom rozptýlení, ale 
jedine v náboženstve a náboženskom ponímaní povolania 
a celého života, . .  Sú milými kvetmi z hĺbky duše, ktorá 
má správne ťažisko, ním pôsobí v kruhu mládeže.« Dr. Kell
ner nazýva na inom mieste svoju bývalú žiačku »vysoko 
nadanou, dômyselnou prírodou najušľachtilejšej a najčistej
šej podstaty a úsilí«. Ostal s ňou v duchovnom styku, i keď 
prijala závoj, listami zaoberajúcimi sa najmä otázkami vý
chovy a vyučovania. »Nikdy nezabudnem vrúcnu účasť«, 
píše tento slávny nemecký pedagóg, »s akou táto Bohu za
svätená duša ponímala svoju vznešenú úlohu.«
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Carthy v kláštore Black-Rock. Dosiahla už vela vy
daní a po päťdesiatich rokoch je práve tak horlivo 
hľadaná a vážená, ako pri prvom vydaní. Nežná 
zbožnosť a ohnivá horlivosť za duše viedly pero 
skromnej spisovateľky. Preložila do angličtiny aj 
rozličné asketické diela, ako »Abhandlung uber den 
inner n Frieden« od P. Lombeza, niekoľko kníh od 
P. Grou a iné.

Tento a iné kláštory uverejnily ešte rozličné spi
sovateľské práce, ktoré sú spisovateľkám obsahom 
i formou ku cti. Ale dosť! Nepredpojatý čitateľ bude 
presvedčený, že klauzúra nielen neprekáža, ale skôr 
napomáha k vzdelaniu ducha. Odstraňuje všetky 
roztržitosti, huk a šum dňa a sto nepotrebných ná
vštev, ktoré by rehoľnici znemožňovaly vážne štúdiá, 
alebo ich aspoň veľmi sťažovaly.

Ale azda sa ešte nájde niekto, kto klauzúru na
padne nielen ako prekážku úspešnej činnosti Spo
ločnosti, ale vôbec ako neznesiteľné násilie ľudskej 
slobody. Takéto uvádzame k svätostánku a hovoríme 
mu: »Pozri, tento uväznený Boh robí svoje nevesty 
väzňami lásky!« Keďže kláštor má v sebe príbytok 
Boží, môže svoje obyvateľky zatvoriť na celý život. 
Preto, že panna má v ňom svojho Boha, môže sa 
ľahko vzdať celého sveta. Vezmite svätostánok a 
kláštor sa stane väzením. Duša hľadala kedysi Ježiša 
a nesmelo zaznelo z jej úst, keď ho stretla v jeho 
láskavej kráse: »Majster, kde bývaš?« »Poď a viď!« 
Bola božská odpoveď. Úzky priestor svätostánku sa 
pred ňou otvoril a uzrela svojho Boha uväzneného 
z lásky k nej. Kto vie, čo je láska, pochopí, že sa 
bez meškania usadila vedľa tohto »stánku Božieho«, 
aby s ním bola a ostala uväznená. Preto nikto nebude 
pochybovať, že práve klauzúra je zvláštnou oslavou 
eucharistického života Ježiša Krista.

Z toho všetkého vyplýva, že Spoločnosť sv. Uršule, 
prijmúc klauzúru, nevzdialila sa od pôvodného plánu

319



svojej svätej zakladateľky. To by sa bolo stalo len 
vtedy, keby sa tým dala brániť v dosiahnutí svojho 
apoštolského cieľa. Keďže však dejiny a ustavičná 
prax dosvedčujú, že prísnosť monastického života sa 
dá dobre spojiť s apoštolským, z povolania nemôže 
byť vôbec reči o odchýlke od pôvodnej osnovy, ale 
len o jej zdokonalení. Cirkev potrebovala takú re
hoľu, aby mohla vyhovieť všetkým potrebám. Má 
jasné výšiny Karmelu pre duše, ktoré túžia byť ne
ustále s Mojžišom na hore, ktoré len modlitbou a 
pokáním sú spojené s bratmi vo svete. Stavia prí
bytky, ktorých dcéry sv. Benedikta vo dne v noci 
vykonávajú u oltára božskú službu ako viditeľní 
anjeli. Vytvára samotu pre dcéry sv. Dominika a 
Františka. Má domy pre milosrdné sestry a pre vše
tky panny, ktoré nasledujúc ich, obetujú sa každú 
hodinu v službe chudobných a chorých. V novšom 
čase otvára mnohé inštitúty, v ktorých Bohu zasvä
tené panny takou oddanosťou venujú sa výchove a 
vyučovaniu, že sa kontemplatívny život zdá byť 
podriadeným aktívnemu. Smelý by jej chýbať kláš
tory pre veľkodušné duše, túžiace po samote a prís
nosti pokánia starých rádov, po kontemplácii Kar
melu a  zároveň po námahách a obetách apoštolátu? 
Uršulínske kláštory riešia túto krásnu úlohu, spojujú 
najdokonalejším spôsobom aktívny a kontemplatívny 
život. Pestujú podľa seba prácu a pokánie. Preto sa 
od začiatku počítaly k najprísnejším rádom. V »Zi- 
vote sv. Johanny Františky de Chantal od Bougauda 
čítame: «Pustatiny Karmelu boly osídlené mladými 
ženami, ktoré spávaly na tvrdej zemi, najväčšiu časť 
roka sa postily, ukladaly si krvavé skutky pokánia 
a tak urobily svoje telo oltárom, na ktorom priná
šaly svojho ducha za obeť Bohu. Divadlo, ktoré tieto 
kláštory stavaly svetu pred oči, bolo podivuhodnej- 
šie ako za niekdajších časov divadlo Thebaidy. Za 
tým cieľom kráčaly rády dominikánok, klarisiek a
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uršulínok.25) Tu je Spoločnosť sv. Uršule postavená 
na roveň rádom, ktoré všetkým predchádzaly prís
nosťou svojho života. Angeline dcéry si toho boly 
vedomé. Keď prijaly monastické zariadenie vyho
voval hneď celý ich život jeho požiadavkám.

Klauzúra bola od prvej chvíle veľkým dobrom 
rehole. Jej dejiny sú plné príkladov, ukazujúcich, 
akou vytrvalou, často heroickou odvahou si ju hájily. 
O predstavenej, Anne de Beauvais, čítame, že pre
dala zlaté kostolné nádoby, aby obstarala chorej 
sestre nie azda niečo nevyhnutného, ale prosté ob
čerstvenie. To zodpovedalo duchu rehole, ktorá obe
tuje všetko, aby pomohla svojim trpiacim sestrám. 
Len jedno jej je pre to nepredajné — klauzúra. Toto 
vysoké dobro nepredá ani jedna opravdivá uršulínka, 
ani vtedy nie, keby šlo o zachovanie vlastného života. 
Keď lekári vyhlásili Mater Anne Prunelle (umrela 
vo Vienne, v Daupluné r. 1675) po ťažkej chorobe, 
že k dokonalému obnoveniu síl je potrebný dočasný 
pobyt na vidieku a jej rodina jej ho radostne po
núkala, odpovedala: »Radšej chcem sto ráz umrieť; 
schradnúť v pálčivých bolestiach, ako znova uvidieť 
to, čo som z Božej vôle opustila.« Mater Mária Le 
Clancher (umrela v Paríži r. 1645), mala takú veľkú 
lásku ku klauzúre, že ju nikto na jej cestách ne
mohol pohnúť, aby úrobila okľuku, ani k návšteve 
pútnického miesta alebo známej svätyne. Keď za
ložila dom v Lisieux, dal jej miestny biskup, ktoré
mu veľmi záležalo na udržaní jej vzácneho života, 
dovolenie, bývať za nejaký čas na čerstvom dedin
skom vzduchu. Ale zbožná rehoľnica, plná poníže
nosti, odpovedala, že chce radšej umrieť, ako dať 
svojim duchovným dcéram taký zlý príklad, lebo ich 
predsa vždy napomínala radšej všetko stratiť, ako 
porušiť klauzúru.

Rodičia Mater Kataríny Soret (umrela v Melun

25) X I I I .  K a p .  I .  d i e l .
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1682), vynaložili všetko, aby pohli svoju dcéru, za- 
meniť zo zdravotných dôvodov kláštor na nejaký 
čas s otcovským domovom. Odpoveďou bolo vyhlá
senie, že sa , pre rehoľnicu vôbec nesluší, usilovať 
sa udržať si. zdravie porušovaním rehoľných pravi
diel, lebo sä utiahla do kláštora, aby. neustálym 
umŕtvovaním stratila život. Nežnú lásku ku klau- 
zúre ukazovala i Mater Lukrécia ď  Annibal., (Umrela 
v Grenofale 1679), ktorá pri každom sv. prijímaní a 
pri každej- návšteve Najsvätejšieho obnovovala sľub 
klauzúry, aby tak uctila uväznenie Ježiša Krista 
vo svätostánku. Nevýslovnou slasťou ju naplňovala 
podľa jej vlastného doznania myšlienka, že je s Je
žišom uväznená. Boh odmenil často zázračne takú 
vernosť svojich neviest.

V kláštore Black-Rock pri Corku vyhlásili lekári 
Mater Márii Lujze Moylar, že jej stav nevyhnutne 
vyžaduje miernejšiu klímu, »Vzduch lisabonský ale
bo istú smrť« bol rozhodný výrok vedy. Mladá sestra 
sa ukázala hodnou svojich predchodkýň. »Vstúpila 
som do kláštora,« odpovedala pevne, »aby som zo
mrela a nie aby som sa učila žiť.« Radšej by som 
chcela tisíc ráz zomrieť, ako privoliť k takému ná
vrhu. Po tomto vyhlásení už nikto neodvážil sa ho
voriť o zmene vzduchu. Od toho dňa sa jej stav zlep
šoval a dobrotivý Boh jej doprial za verné zachová
vanie klauzúry nielen zdravie, ale i dlhší život, ako 
ho ľudia obyčajne mávajú. Mater Mária Lujza zo
mrela r. 1842, 92-ročná.

Mater Mária Lemaitre od Kríža (zomrela v Gŕa- 
velines 1874), oslepla na ľavé oko a aj v pravom sá 
už usadil zákal. Lekári navrhovali operáciu a nie
koľké zbožné a osvietené osoby ju k tomu povzbu- 
dzovaly. Abý. sa však zaistil výsledok a chorá sa 
sverila skúseným rukám, bolo by treba cestovať. 
K tomu však nemohli horlivú rehoľnicu pohnúť. 
»Len o to prosím milého Boha, aby mi dal toľko
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svetla očú, žeby som mohla chodiť bez cudzej po
moci,® hovorila. Boh vyslyšal jej prosbu. Až ku kon
cu poslednej choroby sa zdalo, že jej zrak úplne vy
hasol, i jej jazyk bol ochromený — ale niekoľko chvíľ 
pred svojím odchodom zvolala zreteľne: »Môj dobrý 
Ježišu!« Jej telesné oko smelo ho zaiste uzrieť v jeho 
sláve prv, ako sa smrťou zakalilo.

Príklad, ktorý nám je ešte bližší, ukáže, ako sa 
horlivosť pre zachovanie klauzúry zachovala až do 
našich časov. Roku 1882 zomrela v kláštore v Blois 
mladá sestra Mária de Goudart d’Allaines od anjelov. 
Jej matka, ktorá nemohla drahé dieťa za jeho dlhej 
choroby uvidieť, obrátila sa na svätého Otca o do
volenie, aby smela vstúpiť do klauzúry a naposledy 
objať svoju dcéru. Vďaka jej vysokým známostiam 
v Ríme, bol jej udelený dišpenz. Upovedomili o tom 
Sestru Máriu od anjelov, ale táto odpovedala jedno
ducho a spokojne: »Keď má moja matka dovolenie 
navštíviť ma, nie je to ešte pre mňa rozkaz, aby som 
ju prijala.« Nechcela pripustiť, aby sa pre ňu rušila 
klauzúra a začalo sa niečím, čo podľa jej mienky 
mohlo za sebou tiahnuť neblahé následky pre bu
dúcnosť.

Navštívme teraz v duchu uršulínsky kláštor, aby 
sme videli, ako sa tam klauzúra cvičí, lebo ako sme 
už udali, Cirkev modifikovala s ohľadom na apoštol
ský cieľ rehole zákony o nej. ‚ Jej prvé a najdôleži
tejšie ustanovenie sa týka budovy.

Pápežská bula zakazuje rehoľnici bývať s chovan
kami v jednom dome a určuje, aby na jednej strane 
kostola bol vystavaný penzionát a škola, spojené 
s kláštorom, do ktorých by rehoľnice mohly vstúpiť. 
Podľa tohto pápežského rozhodnutia skladá sa každý 
uršulínsky kláštor z dvoch dielov: obydlia Máriinho 
a obydlia Martinho. Na jednej strane kostola vlastný 
kláštor, klauzúra, miesto mlčania, modlitby, sobra
nosť, na druhej strane škola, miesto činnosti, pra-
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covné pole. Medzi nimi dom Pánov, svätostánok 
Najvyššieho; On spojuje oboje. Keď uršulínka opustí 
svoju izbičku, aby išla do školy, vedie ju cesta popri 
kostole. Tu si pokľakne, prosiac si požehnanie Toho, 
pre ktorého chce teraz pracovať a keď sa vracia, 
zastaví sa opäť na stupňoch oltára, aby uzavrela do 
Srdca svojho Spasiteľa vykonanú námahu, dokon
čenú prácu a vyprosila pre zasiate semeno vzrast, kto
rý môže dať len Boh. »Laetatus sum in his quae 
dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus«, šepkajú 
jej pery, keď pprekračuje prah klauzúry. A ako rada 
vstupuje na »vinicu« Pána, tak radostne sa teraz 
vracia do »pivnice« svojej Lásky, v ktorej smie po
žívať v dôvernom obcovaní s Ním šťastie nevesty.

Tieto dva diely rozlišujú sa väčšinou už v stavbe. 
Kláštor sa zjavuje v jednoduchých a prísnych for
mách, kým budova penzionátu a školy pôsobí často 
modernejším dojmom. Tu závisí zariadenie od či
niteľov, ktorí často nemajú nič do kláštorského du
cha, riadi sa podľa miestnych pomerov, postavením, 
ktoré deti raz vo svete zaujmú, požiadavkami, ktoré 
kladú rodiny, nie zriedka aj štát, na vychovávacie 
inštitúty a školy. Nie tak klauzúma časť, do ktorej 
svet nikdy nevstúpi.26) Je to rozšírený dom Boží. 
Keď prechádzame chodbami, ktorých hlboké mlča
nie nepreruší hlasité slovo, ba ani hlasitý krok, 
so všetkých strán nás zvú zbožné obrazy, malé ol
táre, výklenky so sochami svätých k zbožnému roz
jímaniu. Keď vstúpime do miestnosti klauzúry, má
me tenže dojem. Zariadenie zodpovedá už svojou 
formou kláštorskému charakteru a prezradzuje 
hneď, že je určené pre dom Boží a nie pre svetský 
príbytok. I v týchto miestnostiach všade stretáme sa

26) Toto ustanovenie zaväzuje tak prísne, že podľa Pra
vidiel (Konštitúcie z Bordeaux I. diel, 4. kap.) všetci, ktorí 
bez dovolenia biskupa alebo jeho zástupcu prekročia klau- 
zúru, prepadajú cirkevnej kliatbe.
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so svätým umením, ktoré bolo od najstarších časov 
zbožnou obyvateľkou kláštora. Uršulínky ho pova
žovaly oddávna za sestru, ktorá dáva ich duši krídla 
k vzletu do výšin. Ruka v ruke s touto ušľachtilou 
obyvateľkou kláštora ide však ešte iná urodzená pani, 
ktorú si každá uršulínka hlboko ctí, detinnou láskou 
miluje — svätá chudoba. Uršulínky s radosťou na
zývajú sa deťmi chudoby, zachovávajú sľub, v jeho 
celom rozsahu; sv. Regula im káže žiadať pre seba 
to najhoršie v celom dome a tešiť sa pri nedostatku 
aj strádaní i toho najnevyhnutnejšieho. Stá a stá 
dcér Angeliných dokázalo, že majú tohto ducha chu
doby, keď uderila hodina núdze a nedostatkov uká
zaly sa pravými deťmi matky chudoby. Ale v klá
štore, zvlášť v miestnostiach, slúžiacich celému kon
ventu, zjavuje sa táto matka pri všetkej prísnosti 
predsa s istým pôvabom, lebo má za sprievodkyňu 
sväté umenie a potom vie, že jej dcéry musia pesto
vať estetický cit svojich chovaniek a zaoberať sa 
mnohými odvetviami vyučovania, ktoré predpokla
dajú cit a porozumenie pre krásu formy.

Tak vidíme, ako uršulínsky kláštor zaháňa luxus 
a každý tieň nádhery, lebo sa protiví chudobe a tiež 
všetko, čo sa dotýka módy, lebo svojou premenlivo
sťou a ľubovôľou sa protiví vážnemu charakteru 
kláštorského štýlu. Nie je však vypudená harmónia, 
ušľachtilej formy a vážna, mohli by sme povedať 
drsná krása, ktorá sa dá dobre spojiť s prísnou 
askézou.

Ako sv. Cirkev uviedla svoje klauzúrne zákony 
v súhlas s cieľom novej rehole, tak to urobila i s offi- 
ciom. Božské officium je nesporne jediným z naj
vznešenejších zamestnaní, ktoré môžu ľudia na zemi 
vykonávať. V starých ctihodných rehoľných rodi
nách Cirkvi bolo vlastným životným elementom 
všetkého kláštorského bytia. Ale dôstojné odbavo
vanie božského officia je tak veľkou úlohou, že samo
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môže byť cieľom duchovnej spoločnosti. Vyžaduje 
čas, úsilie, sily, duchovnú a telesnú námahu. Inštitút, 
ktorého vlastnou úlohou je výchova a vyučovanie, 
by tomu nikdy nevyhovel, musel by svoje povinnosti 
v jednom alebo druhom zanedbávať. Cirkev, vedená 
a osvietená Duchom Svätým, zbavila preto uršulínky 
od vlastného officia a zaviazala ich iba recitovať 
v chóre officium parvum. Bolo to po prvé, že sku
točné rehoľníčky27) dostaly tento dišpenz a z toho 
môžeme vidieť, ako veľmi bola sv. Cirkev presved
čená o dôležitosti, áno, nevyhnutnosti výchovnej 
činnosti. nových rehoľníc. Aby im však neustále 
pripomínala, že ich stav zaväzuje chórovej modlitbe 
a aby im celkom neodobrala s tým spojenú nebeskú 
útechu, určila sv. Cirkev isté sviatky, v ktorých 
uršulínky breviár v chóre čiastočne spievajú, čia
stočne recitujú. Tak sú pre ne sviatky Pána a Jeho 
Najsvätejšej Matky dvojnásobnými sviatkami, lebo 
v tieto dni vstupujú officiom do radov nebeských 
duchov a spojujú nebeské hlasy s jasavými piesňami 
večného Siona. Keďže uršulínky nemodlia sa Offi
cium parvum súkromne, ale v chóre, je ich obyčajné 
denné dielo obotkané touto nebeskou modlitbou 
chvály len v krajšej forme. Ceremoniál chóru sa 
rozširuje tým, že viac-menej všetky spoločné cvi
čenia odieva do úctyhodných svätých foriem. V tých
to kláštorských ceremóniách vyznieva takmer litur
gický život Cirkvi, opriadajú denný život rehoľníc 
nadzemským kúzlom, sú len obraznou známkou nad
prirodzených účinkov milosti, ktoré udržujú život 
duchovnej spoločnosti svieži a činný. V nich vydy
chuje, klauzúrny život tú najsladšiu vôňu, vtĺskajú 
kláštorské] spoločnosti známku sporiadanej discip
líny, svätého poriadku, nebeskej harmónie. Preto 
obsahuje rádový ceremoniál uršulínok nielen pred-

27) Terciári a obláti, ktorí neskladali slávnostné sľuby, 
mali už prv tento dišpenz.
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pisy pré officium, ale vôbec pre všetky cvičenia, ktoré 
komunita vykonáva spoločne. Tento ceremoniál je ako 
Direktórium a »Regleinent« starý ako rehoľa sama. 
Vznikol v reholi a dedil sa ako vzácna tradícia až do 
našich dní. Všetky kláštory, vyznačujúce sa horlivo
sťou a prísnou observanciou, ho prísne zachovávajú.

Keď sv. Cirkev oslobodila dcéry Angeline od bre
viára, nevložila im do ruky len Officium parvum, 
ale spolu s ním i svätý ruženec. V troch dieloch 
modlí sa uršulínka denne žalm podľa úmyslu, ktorý 
určila hlava Cirkvi sama pre túto modlitbu v reholi. 
Táto zlatá šnúra perál, ktorú kedysi spustila Panna 
Mária z neba práve na podporovanie apoštolskej 
činnosti, radí jeden ich deň k druhému a spojuje ich 
najvrúcnejším spôsobom so životom Ježiša a Márie. 
Na začiatku dňa medituje uršulínka na svojom ru
ženci tajomstvá detinstva Ježišovho a čerpá pri tom
to ideále ľudského detstva pre seba a svoje chovanky 
ducha pravej detinnosti, bez ktorého nemôžeme vojsť 
do nebeského kráľovstva. Keď slnko na svojej den
nej dráhe dosiahlo vrcholu a bedrá ťaží už nielen 
horúčosť dňa, ale aj bremeno práce a utrpenia, opäť 
klza perlová šnúra ruženca jej rukami a ukazuje jej, 
ako Kristova láska dosiahla svojho zenitu v horkom 
utrpení, v najbolestnejšej smrti. A keď sa už deň 
skláňa ku koncu a jeho dielo je skoro ukončené, keď 
prešly jeho námahy, obety, klzajú ešte raz perly jej 
prstami a v miernom šere díva sa na oslávenie svoj
ho Snúbenca a Jeho svätej Matky, díva sa do vlasti, 
ktorej patria všetky jej práce a bolesti a plná túžby 
vyzerá večer svojho životného dňa, ktorý ju má 
uviesť do radostí jej Pána.

Až doteraz sme pozorovali zovňajšok monastické- 
ho života Spoločnosti sv. Uršule. Pozrime sa teraz 
bližšie na dušu, oživujúcu tieto formy,, na ducha 
Inštitútu. V predošlej kapitole sme poznamenali, že 
pápežské buly vykonaly všade povýšenie na duchôv-
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ný rád na základe Reguly sv. Augustína. Vskutku 
prijaly uršulínky pri tejto príležitosti Regulu cir
kevného učiteľa. To sa dá ľahko vysvetliť. Oddávna 
robil Rím veľké ťažkosti, keď išlo o aprobáciu novej 
rádovej reguly. (Musíme tu dobre rozlišovať Rádovú 
Regulu a Stanovy, čiže Konštitúcie.) Preto už svätý 
Dominik dal svojmu rádu Regulu sv. Augustína. 
Zakladatelia »sluhov Mariiných« prijali tiež túto 
Regulu a ešte mnohé iné náboženské spoločnosti, 
takže vypočitovanie rádov a kongregácií podľa Re
guly sv. Augustína zaujíma v rozsiahlom diele »His- 
toire des Ordres religieux« od P. Helyota, 2 sväzky.

Ako je to však možné, mohol by sa niekto pýtať, 
že tak rozličné rády môžu sa riadiť tou istou regulou. 
To sa dá vysvetliť niekoľkými slovami. Regula svä
tého Augustína je tak všeobecná, že sa zdá byť urče
ná skôr pre vedenie mesta, ako jednotlivého domu. 
Svätý biskup založil v Hippo ženský kláštor a dal 
mu za predstavenú svoju sestru. Pre ňu a pre jej 
duchovné dcéry spísal roku 423 svoju slávnu Regulu. 
Po viac ako tisíc rokoch mala ešte plnosť svojej pô
vodnej sily a keď už vyhnala mnohé a mnohé vetvy, 
vypučala v XVI. storočí nová, pokrytá paneskými 
kvetmi. Ponížene a súčasne hrdo podaly Angeline 
dcéry svoju ruku pannám skromného severoafrické
ho kláštoríka, pozdravily jeho zbožné obyvateľky 
ako sestry a ich veľkého učiteľa a vodcu ako Otca. 
Vedľa mena slávnej mučenice žiari teraz nad Spo
ločnosťou sv. Uršule meno najväčšieho Učiteľa Cir
kvi. S detinnou dôverou pozdvihujú uršulínky svoj 
pohľad k svätcovi, »ktorý sa iste právom nazýva 
najslávnejším a najväčším zo všetkých teologov, 
otcom a majstrom všetkých kazateľov Evanjelia a kto
rý medzi Platónom a Bossuetom, medzi Čičeronom a 
Tomášom Aquinským, medzi duchmi prvého rádu, kto
rých pohľad ovládol storočia, je na prvom mieste.<<28)

29) Montalambert: Mnísi západu.
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Konštitúcie, pripojujúce sa v reholi uršulínok k Re
gule sv. Augustína, obsahujú všetko, čo dáva Spo
ločnosti sv. Uršule jej zvláštny charakter. Obsahujú 
najprv všeobecné pravidlá, ktoré musí celá Spoloč
nosť zachovávať, potom pravidlá, týkajúce sa správy 
úradov a napokon organizácie. Všeobecné pravidlá 
výslovujú toho ducha, ktorý vštepila sv. Angela to
muto Inštitútu pri založení, sú obrazom Ukrižované
ho. Môžeme ich rozdeliť na dva diely: Pravidlá von
kajšieho a vnútorného života. Najmä tieto posledné 
tvoria uršulínky, dávajú duchu a srdcu tvar, podlá 
ktorého poznáva Ježiš svoju nevestu. Smerujú vy
soko. Pokúsme sa vykresliť uršulínku, ktorá dosiahla 
dokonalosti sv. Reguly. Je to panna, závodiaca čisto
tou so svätými anjelmi.29) Svätú chudobu miluje ako 
matku, teší sa, keď cíti jej následky.30) Jej celý život 
pohybuje sa v závislosti a poslušnosti,31) ktorá je jej 
charakteristickou čnosťou. Miluje, čo svet nenávidí 
a  horlivo vyhľadáva, pred čím svet uteká, áno, je 
hotová zniesť každé opovrhnutie a potupu, pokiaľ sa 
to môže stať bez urážky Božskej velebnosti.32) Vo 
všetkých veciach hľadá Boha a všetky svoje skutky 
zasväcuje Pánovi.33) Preto pohnútkou všetkých jej 
činov je čistá láska a nie bázeň alebo nádej.34) Pozná 
len jednu životnú úlohu — vyplnenie Božej vôle, 
preto je rovnomyseľná ku každému zamestnaniu, jej 
srdce dáva prednosť takému, v ktorom môže lepšie 
nasledovať poníženosť Spasiteľa.35) S nekonečnou 
horlivosťou venuje sa spáse bližného, najmä výchove 
a vyučovaniu mládeže, pokladá tento úrad za anjel
skú službu a namáha sa napodobňovať nebeských

29) Konšt. z Bordeaux, I. diel, 5. kap.
30) ibid. 3. kap.
31) Ibid. 5. kap.
32) Konšt. z Borde¾ux. I. diel, 15. kap.
33) I b i d .  7 . k a p .

34) i b i d .

35 ) i b i d .  27. k a p .
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duchov vo styku so svojimi chránenkami.38) Nad 
touto duchovnou budovou náboženskej dokonalosti 
žiaria plamennými písmenami slová: »K väčšej cti 
Božej.« Konštitúcie začínajú slovami: «Spoločnosť 
sv. Uršule je založená k väčšej cti Božej, aby pod
porovala nielen dokonalosť a svätosť svojich členiek, 
ale aj spásu iných osôb jej pohlavia.« Posvätiť seba, 
posvätiť iných, a to oboje k väčšej cti Božej, je vzne
šený cieľ Spoločnosti, pečať Božského ducha, žiaria
ca na ich čelách. Každá uršulínka vtláča túto pečať 
na svoje srdce k posväteniu seba a na svoje rameno 
k posväteniu iných.

S ohľadom na tento vznešený ideál, ktorý má 
každá uršulínka v sebe vyobraziť, namáha sa Spo
ločnosť v dlhoročnej príprave položiť pevný základ 
k stavbe tak vznešenej budovy dokonalosti. Panna, 
ktorá prosí o prijatie do rehole, stane sa najprv po- 
stulantkou. Ešte vo svetskom odeve strávi niekoľko 
mesiacov v kláštorskej samote,37) aby lepšie poznala 
život, ktorému sa chce zasvätiť, a tiež aby sa sama 
dala poznať. Vlastný noviciát začína obliečkou. Po- 
stulantka odloží svetské šaty a prijme slávnostným 
spôsobom nové rúcho a s ním i nové meno. Začína 
predsa nový život a má sa ním stať novým tvorom 
v ráde milostí, preto zmena mena. Noviciát trvá dva 
roky. Celý tento čas sa využije na vzdelávanie, na 
rozvoj vnútorného duchovného života. Modlitba a roz
jímanie, rozličné služby a ponížené domáce práce sú 
hlavným zamestnaným noviciek. Dieťa sveta musí 
zomrieť a dieťa Božie so dňa na deň rásť a pribúdať. 
Koncom noviciátu je šesťtýždňová ešte väčšia sa
mota, bezprostredná príprava na svätú profesiu. Roz
jímania mladých rehoľníc v tomto čase sú vzácnym

36) Ibid. 29. kap.
37) Cas kandidatúry nie je určený. Podľa uznania pred

stavených sa predlžuje na týždne, mesiace i roky (keď to 
napr. vyžaduje príprava na vedecký odbor).
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rodinným dedičstvom. Keď sa r. 1614 pripravovaly 
prvé novicky na slávnostnú reholnú profesiu, složil 
ich P. Karol de la Tour S. J. pre tento zvláštny cieľ. 
Od toho času sprevádzajú tieto sväté cvičenia všetky 
uršulínky na obetný oltár skladania sľubov.

Pripustenie k profesii závisí od väčšiny hlasov 
členiek kapituly. Novicka skladá slávnostné sľuby 
verejne. Ceremónie tohto svätého úkonu pozná Cir
kev od pradávna ako »Ritus Consecrationis Virgi- 
nium«, (zasvätenie panien). Vážnou, hlbokou symbo
likou predstavujú, čo sa vo chvíli skladania sľubov 
duchovne odohráva. Novicka, ležiac na zemi, zakrytá 
plátnom, hovorí: »Som mŕtva, už nežijem ja, ale 
Kristus žije vo mne.« Posvätený závoj, ktorým po
kryje biskup jej tvár, upomína ju  a všetkých prí
tomných, že navždy odvracia svoj pohľad od sveta 
a jeho márnivostí, aby sa dívala len na Krista ukri
žovaného. Napokon odovzdaním prsteňa odkrýva naj
vnútornejšiu podstatu obetného aktu, duchovného 
zasnúbenia duše s Bohom. «Zasnubujem Ťa Ježišovi 
Kristovi, Synovi Otca najvyššieho. On nech ťa za
chová nepoškvrnenú. Prijmi teda prsteň vernosti, 
pečať Ducha Svätého. Odteraz sa budeš nazývať ne
vestou Božou, a keď Mu budeš verne slúžiť, bude 
ťa naveky korunovať«, hovorí biskup, navliekajúc 
prsteň na jej prst. Vo svätom jasote prepuká šťastná 
nevesta v slová: «Opovrhla som kráľovstvom sveta 
a všetkou jeho nádherou, ale som za to zasnúbená 
Tomu, ktorému anjeli slúžia, ktorého krásu slnko 
a mesiac obdivujú. Preteká moje srdce krásnym slo
vom: vyspievam svoje diela kráľovi.«

A v tomto svätom nadšení, v blaženej chvíli, za
búda skoro na cestu, ktorá je ešte medzi ňou a jej 
Miláčkom a spieva, predbiehajúc sviatok nebeského 
spojenia: »HIa, po čom som túžila, na to sa teraz 
dívam, v čo som dúfala, už mám, som v nebi spo-
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jená s Tým, ktorého som ešte kráčajúc po zemi 
s celou oddanosťou milovala.«

Týmto slávnostným obetným aktom stáva sa no- 
vicka rehoľnicou, neodvolateľne sa zasvätila, zasnú
bila Pánovi. Ale s tým nie je ešte Spoločnosť spo
kojná. Nevidí ešte v mladej profeske schopnú pra
covníčku pre pole, ktoré Hospodár sveril jej starosti. 
Začína druhý noviciát, nazývaný obyčajne juvená- 
tom. V ňom cvičí sa mladá rehoľnica pod vedením 
starších, osvedčených Matiek v rozličných zamestna
niach, ktoré sveruje Spoločnosť svojim členkám. 
Môže sa v tomto čase použiť ako pomocníčka v úra
de, ale nesmie ho samostatne zastávať. Poslušnosť 
je hlavnou čnosťou, v ktorej sa musí cvičiť, sbiera- 
júc skúsenosti, potrebné pre budúcu pôsobnosť. Na 
konci j u vená tu je profeska vradená medzi členky 
kapituly, ale podľa starého rehoľného zvyku má do 
skončenia 10 rokov po profesii len aktívne volebné 
právo. Po tomto čase dáva jej Spoločnosť podľa na
riadenia svätej Stolice titul »Mater«. Bezpochyby 
chcela sv. Cirkev týmto ctihodným menom uctiť po
volanie duchovnej matky a učiteľky, ju samu však 
na to upomenúť, aký má byť jej pomer k svereni- 
ciam. Až teraz je uršulínka plnoprávnou členkou ka
pituly. A keď vidíme, koľké roky venuje Spoločnosť 
duchovnému vzdelaniu svojich členiek, potvrdzuje 
nám to, aké vznešené pojatie má o jej poslaní a ako 
vážne sa usiluje zodpovedať mu. Rehoľa netvorí 
»žľaby«, ale v dlhých noviciátoch, prípravách a skúš
kach naplňuje nádoby sŕdc drahocenným nardom 
umŕtvovania, olejom miernosti a poníženosti, vínom 
čistej a dokonalej lásky k bližnému. Tak môže pre
kypovať »dobrým slovom« a skutkami milosrdenstva. 
Každá chvíľa jej života opakuje skutkom slovo, ktoré 
zaspievala nevesta, opojená slasťou, v deň večnej 
smluvy s kráľom nebies: »Eructavit cor neum ver
bum bonum, dico ego opera mea Regi.«
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Po tejto príprave často cesty jednotlivých ďaleko 
sa rozchádzajú. Ale nech už jedna strávi život, vy
učujúc najmenšie písmenká, alebo jej je sverené ve
denie penzionátu, v ktorom za roky sprostredkuje 
stám mladých dievčat vzdelanie ducha a vkladá do 
srdca ušľachtilosť smýšľania a tvorí tak základ bu
dúceho šťastia mnohých rodín; nech už obetuje svoje 
dni domácim prácam alebo ich venuje vzdelaniu bu
dúcich členiek rehole; nech už ide do ďalších misií 
rozprávať deťom pustatiny o ich nebeskom Otcovi 
a po prvé označiť im krížom čelo, ústa a srdce; alebo 
nech už stojí v čele sporiadaného konventu v hlav
nom meste civilizovaného sveta — všetky konajú 
jedno, srdce všetkých objíma ten istý poklad — vôľu 
Božiu. A keď ju verne plnily mnoho rokov alebo 
niekoľko dní, podľa toho, ako sa Pánovi zaľúbilo, keď 
bola každá chvíľa v očiach Božích vzácnou smrťou 
vlastného »ja«, vtedy sa blíži posledná hodina ako 
najšťastnejšia. So vzácnym pokladom sv. chudoby, 
v svadobnom rúchu nepoškvrnenej čistoty, so zlatý
mi ozdobami poslušnosti, v ruke s jasne žiariacou 
lampou dobrého príkladu a svätého učenia vstupuje 
nevesta do jasných príbytkov nebeského Jeruzalema. 
Mier a nebeský pokoj hovorí z opustenej pozemskej 
schránky, ako reflex večného svetla, ktorý jej duša 
prijíma. Tu leží nevesta Božia, rúcho chudoby po
krýva jej studené údy, kvetinový veniec pripevňuje 
jej na hlavu posvätený závoj a do stuhlých prstov 
vpletá ruženec jej jediný poklad — kríž, na jej srdci 
leží jej vlastnou rukou napísaná profesná listina. 
Prv, kým sa rakva zavrie, pokryjú tvár závojom — 
zahaľoval ju pred posledným leskom sveta, má ju 
zahaliť i pred hrôzou noci hrobu až do chvíle, keď 
Pán pozdvihne závoj spráchnivenia a telesné oko 
prijme prvý lúč svetla slávy, aby v ňom uzrelo Toho, 
pre lásku ktorého sa v tomto pozemskom živote za
tvorilo všetkému zemskému.
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Kto vie a kto by aj z dejín nevedel, že boly vždy 
duše, ktoré cítily neodolateľnú túžbu po najvyššom, 
peruťami orla sa povzniesť k jasným výšinám do
konalosti, toho neprekvapí, že Spoločnosť sv. Uršule 
práve vo svojom monastickom zariadení priťahovala 
stá a stá, áno, tisíce panien. Prísna askéza, spojená 
s obetami apoštolátu, vyžadovaly mužnú odvahu a 
obetavé smýšľanie, jedným slovom silné ženy. A na
ozaj, uršulínky sa tými ukazovaly. Keď čítame ďalej 
životopisné zprávy (počítajú sa na stá), sme celkom 
oslepení, tak jasný lesk svätosti vyžaruje z nich. 
Všetky zázraky života modlitby, najprísnejšie seba- 
trýznenie, najhrdinskejšie akty čností, nadprirodzené 
omilostenia najvznešenejšieho spôsobu sa tu rozprá
vajú tak proste a skromne, že nevieme, či máme 
viac obdivovať mimoriadny obsah alebo jednodu
ché vylíčenie.

Prvých dvanásť profesiek z Paríža38) boly rehoľ
nice, ktoré sa všetky ukazovaly schopnými pre pred
né úrady v Spoločnosti, tak svojimi prirodzenými 
prednosťami, ako i zriedkavými darmi ducha a veľ
kými čnosťami. Všetky použily k vedeniu nových 
založení, okrem Mater Márie Béron, ktorú si po
držal materský dom v Paríži ako svoju najsilnejšiu 
podporu, Soror Barbory Bernard, ktorá už o dva 
roky po profesii sväto zomrela a Mater Márie An
geliky Gelée, ktorá po celý život bola pripútaná na 
kríž choroby. Prvá z týchto profesiek a tým i prvá 
rehoľnica, ktorá skladala v Spoločnosti slávnostné

38) ich mená s ú :  Mater Cecília de Belloy de Morangle od 
sv. Kríža, Mater Mária Béron od sv. Magdalény, Soror Má
ria Barbora Bernard od sv. Františka, Mater Mária Barbora, 
Mária des Nots od sv. Dominika, Mater Johanna Martin od 
sv. Uršule, Mater Johanna du Moutier od sv. Michala, Mater 
Magdaléna de Vandelon od sv. Anjelov, Mater Claudia de 
la Haye od sv. Benedikta, Mater Mária Coton od sv. Uršule, 
Mater Mária Colas de Champgrand od sv. Anny, Mater 
Mária de Hénu od sv. Pavla a Mater Mária Angelika Gelée.
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sľuby, bola Mater Cecília od sv. Kríža. Zaujíma pre
to v reholi zvláštne čestné miesto a my jej ho ne
môžeme ani v týchto dejinách odoprieť, lebo , jej 
život je konkrétnym obrazom ideálu náboženskej do
konalosti, ktorý sme sa už pokúsili vo veľkých ry
soch načrtnúť.

Podľa výrazu dávneho životopisca bola Cecília 
ušľachtilým plodom ušľachtilého stromu. Jej otec 
Ľudovít de Belloy bol pánom panstva de Morangle 
a Fontenelle v Picardii. Rytierske smýšľanie a hlboká 
nábožnosť ho robily šľachticom, ktorého chrabrosť 
a zbožnosť bola rovnako známa. V nešťastných ná
boženských vojnách, ktoré vtedy pustošily Francúz
sko, bol rozhodnutý spečatiť svoje vyznanie viery 
krvou. V jednej srážke medzi hugenotmi a katolíkmi 
nahlas vyhlásil heretikovi, útočiacemu na neho s vy
tasenou zbraňou, že ostane verným synom katolíckej 
Cirkvi, tak v živote, ako i v smrti. V tej chvíli za- 
siahly ho dva výstrely z pištole a hrdina viery kle
sol mŕtvy.

Mladá vdova pána de Belloy a matka našej Máter 
Cecílie Anna de Guison rovnala sa šľachtictvom rodu 
a povesťou čností svojmu, pre náboženstvo tak sláv
nou smrťou obetovanému manželovi. Jej zámok bol 
útočišťom všetkých núdznych. 18, novembra 1583 
porodila dievča, ktoré pri krste dostalo meno Cecília. 
Bolo to vyvolené dieťa, ktoré už od kolísky Boh vy
znamenával zvláštnymi milosťami.39) Medzi všetkými 
čnosťami žiarila na malej Cecílii najmä zbožnosť a 
poslušnosť. Sotva vedela hovoriť, posielala služobníc- 
tvo do kostola, zvlášť v nedeľu a vo sviatok, a často 
napomínala táto milá malučká vznešených návštev
níkov zámku Morangle na modlitbu. Pritom ukazo
vala s vážnosťou, ktorú vyžadovala vec celý pôvab

39) Cecília bola ešte celkom mladá, keď stratila otca. Jej 
matka sa neskoršie vydala za pána de Vaquignole, ktorý mi
loval Cecíliu pre jej krásne vlastnosti ako vlastnú dcéru.
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a spanilosť nevinného dieťaťa, takže i neveriaci boli 
nie zriedka hlboko dojatí. Súc bez svojhlavosti, ktorá 
sa veľmi často tak nepríjemne prejavuje už v útlom 
detstve, bola Cecília vždy povoľná a poddajná, takže 
jej matka neskoršie doznala, že toto dieťa nebolo 
nikdy neposlušné.

V jedenástom roku priviedla ju ťažká choroba na 
pokraj hrobu, ale Boh nechcel smrť tela, ale vyšší 
život duše. Keď už Cecília takmer zápasila so smrťou, 
ukázal jej Pán tak jasne márnosť všetkého pozem
ského a veľké šťastie, ktoré nachádza duša v Bohu 
a naplnil ju tak veľkými duchovnými slasťami, že 
od toho dňa bola celkom premenená. Keď sa uzdra
vila, nebola už zbožným dieťaťom, ale svätou pan
nou, ktorá si zvolila za jediný podiel Boha. Odriekla 
sa všetkých pozemských ozdôb, všetkých svetských 
radostí a venovala svoj čas modlitbe, pokániu a skut
kom lásky k bližnému. V onej hodine milosti dostala 
dar modlitby a slz a neboly jej už odňaté až do smrti. 
Jej sestra, ktorá s ňou spala v tejže izbe, neskoršie 
rozprávala, že nikdy nevidela, žeby sa Cecília ulo
žila, najväčšiu časť noci strávila na kolenách v obco
vaní s Bohom a so svätými anjelmi. Tieto zvláštne 
milosti, ktorým bolo zbožné dieťa tak verné, koruno
val Pán povolaním na rehoľný stav. Čistá holubica 
nenašla vo svete miesta, na ktorom by si mohla od
počinúť. Neodolateľne ju to tiahlo do archy, ktorá 
bezpečne prenáša obyvateľov cez hučiace vlny sve
tového mora k brehom večnosti. Cecília mala však 
dosiahnuť šťastie rehoľného života, po ktorom jej 
duša neustále vzdychala, len po dlhej, veľmi tŕnistej 
ceste. Keď sa sverila matke, zdalo sa, že táto inokedy 
tak zbožná dáma, zomrie od bolesti. Použila všetky 
prostriedky, aby odvrátila svoju dcéru od takých 
myšlienok. Dejiny svätých nám rozprávajú mnoho 
príkladov, aká krutá bola často telesná láska rodičov 
k vlastnej krvi, keď šlo o povolanie na kláštorský
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život. Cecília to všetko musela zakúsiť a jej životo
pisec neváhal ju porovnať v tomto so sv. Katarínou 
Sienskou. Desať rokov nestačilo unaviť pani de Va- 
quignole, ale práve tak málo otriasly povolanie jej 
dcéry. Napokon sa jej podarilo získať brata pre svoj 
projekt, sľúbil jej pomoc a podporu.

Slečna de Belloy hľadala teraz kláštor a bola pri
tom pevne rozhodnutá vstúpiť len tam, kde sa za
chovávajú prísne pravidlá a prísna observácia. Preto 
navštívila 3—4 opátstva. V jednom z nich opátka 
želala si ju pre svoj kláštor. Nechala slečnu de Belloy 
šesť týždňov vo svojich izbách, nedovoliac jej styk 
s konventom a chcela jej potom dať závoj no vieky. 
Cecília však úctivo odpovedala, že by sa chcela prv 
zúčastniť za niekoľko dní cvičení komunity, kým sa 
na niečo zaviaže. Opátka musela povoliť oprávnenej 
túžbe, ale jej obava, že takto slečnu de Belloy stratí, 
sa vyplnila. Táto spozorovala, že spoločný život je 
na úpadku a opustila kláštor. V inom opátstve ostala 
len 14 dní. Keď sa vrátila domov, padol jeden jej 
sluha do priekopy a utopil sa. Jeho žena zahrnula 
slečnu de Belloy výčitkami. Rehoľnice opátstva, kto
ré opustila, pridaly sa na stranu nešťastnej vdovy, 
všetci príbuzní znova bojovali proti Cecíliinmu povo
laniu. Boh sám, vraj, ukazuje, že ju nechce v kláštore. 
Neskoršie často hovorievala, že to bola najťažšia 
skúška jej života. Povolila pre tú chvíľu želaniam 
svojej matky a bývala v dome, ktorý táto len pre 
ňu zariadila, aby v dokonalej odlúčenosti slúžila Bohu.

Medzitým počula o karmelitkách, ktoré vtedy pré- 
niesly reformu sv. Terézie do Francúzska. V Pontoise 
práve ctihodná Matka Anna od sv. Bartolomeja za
kladala nový kláštor. Silnejšie ako inokedy prebudila 
sa v duši Cecílie túžba po prísnom rehoľnom živote. 
Prosila teda svojho brata, aby ju odprevadil do Pon
toise. Príduc ta, vyhľadala priorku, Matku Annu od 
sv. Bartolomeja, ktorej sa šľachetná postulantka tak
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veľmi zaľúbila, že sa usilovala urýchliť jej obliečku 
a určila už pre ňu deň. Zdalo sa, že teraz napokon 
prišla Cecília na koniec svojich bojov, napokon mala 
mať šťastie, za ktoré tak vytrvale bojovala, ale ne
bolo tomu tak. Dlhá cesta bola ešte medzi ňou a cie
ľom, ku ktorému ju viedla Božská Prozreteľnosť.

Sotva sa Mme de Vaquignole dozvedela od svojho 
syna, kde nechal sestru, poslala ho hneď do Pontoise, 
aby utečenku priviedol domov. Ale priorka Cecíliu 
neprepustila, nechcela Karmel olúpiť o taký poklad. 
Sama slečna de Belloy sa vytrvale zdráhala ísť so 
svojím bratom, vyhlasujúc, že pohrdla všetkými ma
jetkami sveta, aby získala bohatstvá nebeské. Keď 
pán de Morangle vrátil sa bez sestry, upadla matka 
do takej bezútešnosti, že jej manžel písal svojej ne
vlastnej dcére, že matka je blízko smrti a odmieta 
každé ošetrenie a pomoc, keď jej to nepreukáže jej 
milovaná dcéra Cecília. Nech rýchle príde, aby pri
jala jej posledné požehnanie a zatlačila jej oči. Sleč
na de Belloy sa obávala lesti a nechcela odcestovať, 
ale priorka si žiadala, aby preukázala svojej matke 
posledné služby. Keď zadosť učiní detinskej povin
nosti, má sa rýchle vrátiť.

Pri svojom príchode do Morangle našla Cecília 
všetkých zdravých a pripravenú slávnosť, aby oslá
vili jej návrat. Sotva spozorovala lesť, vzdialila sa, 
dala si osedlať koňa a nerozlúčiac sa s nikým, v sprie
vode jedného sluhu vracala sa ako rýchle mohla zpät 
do Pontoise. Pri kláštorskej bráne sa jej však posta
vila nová prekážka. Súčasne s ňou prišiel do Pon
toise P. František z rádu observantov. Poznala ho už 
od svojej mladosti a bol jej i za dlhé roky duchov
ným vodcom. Oznámila mu šťastie, že teraz už čo
skoro môže byť dcérou sv. Terézie. Ale jej duchovný 
vodca odpovedal pevne a rozhodne: »Boh vás nechce 
na Karmeli. Choďte do Paríža, do domu, ktorý vám 
označím a čakajte tam, až Pán s vami ináč naloží.*
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Cecília tu stála strnulá, nemo, ako bleskom zasiah
nutá — po niekoľkých minútach hrozného duševné
ho boja prehovorila odhodlane: »Ecce adsum, Pane, 
pošli ma, kam chceš!« Opustila isté, aby v slepej 
poslušnosti šla za neistým a neznámym cieľom. Ale 
nemala zablúdiť. Jej hrdinská poslušnosť dosiahne 
podivuhodné víťazstvá.

Dom v Paríži, do ktorého P. František poslal svoju 
duchovnú dcéru, bol dom Mme Acarie, ktorá vtedy, ako 
sme už rozprávali, shromažďovala panny, aby s nimi 
založila dielo sv. Terézie a sv. Angely vo svojej otči
ne. Práve vyjednávala so svojou sesternicou Mme 
de Sainte-Beuve, o založení uršulínskeho kláštora 
v Saint-Jacques. Obe dámy myslely, že našly v sleč
ne de Belloy vzácny kameň, ktorý mal byť vložený 
do základov nového domu. A vskutku, to bol cieľ, 
pre ktorý Boh určil túto veľkomyseľnú dušu.

11. novembra 1612 dostala slečna Cecília de Belloy 
de Morangle ako prvá z dvanástich prvých noviciek 
závoj a s ním meno »od Svätého Kríža«, ktoré jej 
bolo po celý život veľmi drahé. Sotva sa dá opísať 
horlivosť tohto prvého noviciátu po povýšení Spo
ločnosti na rehoľu. Rehoľná kronika hovorí: »Tak ako 
tieto sestry maly byť prvými v poradí profesie celej 
rehole, tak boly prvými i svojou horlivosťou.« Hoci* 
boly všetky tieto novicky až ohnivé v modlitbe, veľ
mi prísne v sebamŕtvení, dychtiace po uponíženiach, 
vytrvalé a stále v práci, Cecília predsa predstihla 
všetky. Jej horlivosť rástla so dňa na deň a keď pri
šiel krásny sviatok Obetovania Panny Márie roku 
1614, stála v čele skupiny neviest, ktoré sa neodvo
lateľne zasvätily Pánovi, ako nevesta, na ktorej spo
činulo oko Božie so zvláštnym zaľúbením.

Tieto prvé profesky po složení sľubov v juvenáte 
nemohly sa pripravovať na vlastné spravovanie úra
dov, lebo členiek bolo málo a na Spoločnosť kládly 
sa veľké požiadavky. Musely hneď prevziať nielen
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vedenie svojho kláštora, ale aj zakladanie nových 
domov. Ako prvorodené, dostaly však vzácne dary 
a milosti, preto ich vidíme vykonávať diela, ktoré 
môžeme pokladať za plody zrelej čnosti. Mater 
Cecília' od Sv. Kríža vyšla prvá získať reholi novú 
pôdu. Už v siedmom mesiaci po profesii poslali ju 
do Abbeville v Picardii, aby tam založila nový kláš
tor. Nemôžeme sa zdržať, aby sme nespomenuli 
skromnú zprávu starej kroniky o jej rozlúčke s ma^ 
terským domom, lebo z nej vidíme, aký úzky sväzok 
lásky spojoval srdce týchto pravých dcér sv. Angely. 
Čítame: »Len telom opustila Mater Cecília svoje 
drahé spolusestry, lebo ostala u nich svojou láskou 
a svojimi myšlienkami. Pred odchodom si kľakla 
uprostred nich, prosila všetky za odpustenie a boz
kala všetkým nohy. Všetky plakaly, objímajúc lú
čiacu sa spolusestra.»

V Abbeville našla Mater Cecília okrem priateľské
ho prijatia a niekoľkých ochotných duší, ktoré sa 
chcely zasvätiť Pánovi, len poklad sv. chudoby. Prí
bytok, pripravený pre ňu nemal ani najnevyhutnej- 
šie zariadenie. Trhlinami v povale sa dívalo nebo, 
škárami vo dverách susedia a puklinami v stene 
okoloidúci. Tu zažiarila v najkrajšom svetle láska 
ku krížu Matky od sv. Kríža. Bola nadšená takým 
príbytkom a dala mu prednosť pred palácmi zeme, 
lebo ju upomínal na maštaľ v Betleheme. Veľmi rada 
by bola strávila na tomto mieste všetky dni svojho 
života, ale dobre vedela, že Boh žiada od dcér svätej 
Angely iný druh chudoby a že uršulínsky kláštor 
ako vo svojej klauzúrnej časti, tak ešte viac v bu
dove školy a penzionátu, vyžaduje zariadenie, zod
povedajúce cvičeniam, na ktoré sú obyvateľky za
viazané. Preto táto dobrá Matka namáhala sa vy
budovať taký dom a jej neúnavným prácam a zried
kavej obratnosti v spravovaní sa čoskoro podarilo 
premeniť chudobný dom v dobre založený ústav.
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Keď ju materský kláštor po štyroch mesiacoch po
volal zpät, vyvoliac ju za prefektku, bola už budúc
nosť nového kláštora zaistená.

Tento šťastný výsledok pohol predstavených, 
aby jej sverili, ako predstavenej, založenie domu 
v Amiens, v Crépy a neskoršie v Montargis. Medzi
tým zastávala v kláštore parížskom striedavo úrad 
prefektky, novicmajsterky a prokurátorky. Pre úrad 
predstavenej a novicmajsterky jej dal Boh neoby
čajné schopnosti, ktoré denne zdokonaľovala vytrva
lým úsilím po solídnej čnosti, takže ju môžeme po
važovať za živý vzor pre zastávanie týchto tak ťaž
kých úradov.

Starosť, akou pestovala mladé rastlinky rehole, 
bola podivuhodná. Zamestnávala sa s každou jednou, 
ako by sa mala len o ňu starať. Neustále študovala 
ich vlastnosti, vlohy charakteru, talenty a všetko 
vôbec, čo by ich bolo mohlo podporovať v službe 
Božej, alebo im bolo na prekážku. Uvádzala ich do 
vnťitorného života, ukazovala im, v akom duchu sa 
má v uršulínskom kláštore zachovávať kláštorská 
observancia, predovšetkým ich však soznamovala 
s cvičeniami poníženosti a umŕtvovania. Zvykala 
mladé sestry pracovitosti a pestovala ich praktický 
smysel pre všetky práce ekonomického hospodár
stva. Súčasne však naliehala táto múdra Matka 
s najväčším dôrazom na dôkladné vzdelanie ducha. 
Nevylučovala umenie, nijakú, ani najmenšiu prácu, 
ani jedno odvetvie vedy, ktoré pestovaly vzdelané 
dámy XVII. storočia. Žiadala ešte viac: aby jej 
dcéry boly vo všetkých týchto veciach dokonalé, 
opakujúc často slová: »Uršulínka musí všetko ve
dieť, ak chce Bohu a náboženstvu tak slúžiť, ako to 
vyžaduje jej povolanie.«

Pozorujme Mater Cecíliu ešte ako predstavenú. 
Uvidíme, že bola predstavenou, akú si žiada svätá 
Angela vo svojom Testamente. Predovšetkým sa drží
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zásady, že ju úrad predstavenej nedišpenzuje od 
nijakého pravidla, ale že ju viac ako ostatné zavä
zuje k práci a cvičeniam poníženosti. Vždy ju bolo 
vidieť v čele svojho konventu, uprostred svojich du
chovných dcér. I keď bola chorľavá a v lekárskom 
ošetrovaní, nepripustila pre svoju osobu nijakú vý
nimku. Keď raz spozorovala, že ošetrovateľka dala 
pre ňu pripraviť silnejšiu polievku, odišla hneď do 
kuchyne a vyliala ju do polievky ostatných. Inokedy 
jej predložily v jedálni v cukre zavárané ovocie, ona 
však, aby nabudúce zabránila takým »pozomostiam« 
rozkázala sestre, ktorá jej ho dala pripraviť, že ho 
musí pred ostatnými zjesť.

Zvlášť sväté jej bolo pravidlo mlčania. Za choroby 
jej priniesly omylom vlažnú vodu miesto polievky 
a ona ju bez slova vypila, aby nerušila mlčanie. 
Mohli by sme uviesť ešte mnoho takých prípadov zo 
života tejto svätej predstavenej, ale nestačí nám pre 
to miesto.

K sebe bola neúprosne prísna, ale ozaj materskou 
láskou starala sa o potreby svojich sestier. Často 
niekoľko ráz cez noc vstala, aby pomáhala svojim 
dcéram. Ešte strostlivejšia bola o ich duchovné po
treby. Rada videla svoje dcéry veselé v Pánu, a preto 
si želala, aby sa cvičily v čnosti z lásky a nie z báz
ne. I keď musela niektorú sestru pokarhať, urobila 
to slovami, ktoré svedčily nielen o nežnej láske, ale 
i duchovnej úcte. Preto neroztrpčovala chybiace, ale 
povzbudzovala ich a polepšovala. Hovorievala, že 
uršulínka musí byť vždy pripravená na tri veci: 
vyznať svoje chyby, zniesť každé príkorie a dobre 
umrieť.

Ze sama Mater Cecília mala toto vzácne smýšľa
nie, potvrdzoval to aj jej život a ešte viac jej vzácna, 
mnohými zázrakmi sprevádzaná smrť.40)

40) Budeme o nej rozprávať v  11. kapitole III. diela: Ako 
sa v Spoločnosti sv. Uršule umiera.
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Spolunovicky Mater Cecílie závodily s ňou v úsilí 
po čnosti. Vidíme tu predovšetkým Mater Magda
lénu Béron. Narodila sa v Chartres 10. septembra 
1581. V dome jej otca Dra Bérona dostalo Sa jej 
výbornej výchovy. Príroda a milosť ju ozdobily 
zriedkavými darmi. Jej životopisec líči ju pri vstupe 
do rehole ako dámu, ktorej zjav bol vznešený a zá
roveň skromný, ponížený a dôstojný. Po prísnom no- 
viciáte prvých profesiek stala sa vychovávateľkou 
v penzionáte a skoro potom predstavenou. Kláštor 
Saint-Jacques v Paríži bol vtedy ešte v začiatkoch, 
úrady nemohly byt ešte zastávané podľa Reguly a 
často chórové profesky konaly práce laických ses
tier, aby vyhovely všetkým potrebám už početného 
penzionátu.

V tom vždy Mater Magdaléna bola pred všetkými. 
Ukladala drevo, nosila uhlie do pivnice a sama vo
zila hnoj do záhrady. Ustielala postele chovankám, 
ktorých bolo vyše 60, čistila ich šaty, zametala trie
dy atď. Pritom vyhovela požiadavkám všetkých osôb 
v dome i mimo domu, uspokojila nároky všetkých 
a nebola pritom nikdy rozptýlená ani znepokojená.

Keď bola predstavenou penzionátu, dostaly mnohé 
chovanky osýpky a malé neštovice. Rýchle preniesla 
s jednou laickou sestrou postele s deťmi z jedného 
krídla domu do druhého. Pripravovala všetky lieky, 
lebo bola prvou lekárničkou kláštora. Keď bola 
predstavenou, žiarily jej čnosti a zriedkavé dary 
ducha ešte jasnejším svetlom. Predovšetkým vy
značovala túto zbožnú predstavenú láska, láska, akú 
si želá sv. Angela od predstavených Spoločnosti. 
Bola vždy hotová vypočuť svoje sestry, tešiť ich 
a pomáhať im, hovorievajúc, že je to prvou povin
nosťou predstavenej.

Použila všetky prostriedky, aby podporovala du
chovný pokrok komunity i každej jednotlivej. Hneď 
po svojom zvolení dala svojim dcéram plnú voľnosť,
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radiť sa o veciach svojho svedomia s kňazmi zo Spo
ločnosti Ježišovej. Jej duchovným vodcom bol po 
celý jéj rehoľný život páter zo Spoločnosti Ježišo
vej. Preto, žé v prvých rokoch mnohé mladé sestry 
zomrely, zakázala nemúdre mimoriadne skutky po
kánia, ktoré v tomto čase prvej horlivosti skoro 
denne sa konaly a starala sa o dostatočnú a silnú 
stravu, hoci boly zpočiatku veľmi chudobné. Radosti 
a bolesti sestier boly i jej radosťami a bolesťami. 
»Bola chorá s chorými, zomierajúca so zomierajúci
mi*,'čítame v jej životopise.

Hovorilo sa, že mala zvláštnu milosť, osladzovať 
umierajúcim horkosť smrti. Ukazovala chorým nebo 
skoro otvorené ä že treba im urobiť len krok, aby 
vstúpily do neho. Keď sa blížila posledná hodina 
niektorej je dcéry, neodchádzala táto dobrá Matka 
od jej smrteľnej postele, jedla v jej izbe, miešajúc 
svoj pokrm so slzami. Vo dne v noci kľačala vedľa 
postele sestry, zápasiacej so smrťou a modlila sa za 
ňu, alebo hovorila o Božej láske a milosrdenstve. 
Preto všetky želaly si jej pomoci v poslednej hodine 
a mnohé prosily Boha o milosť, zomrieť pred ňou. 
Vyše 40 jej dcér skonalo v jej náručí.

Láska tejto svätej Matky sa však nevzťahovala ibá 
na členky jej kláštora. Jej veľké, široké srdce pojalô 
všetky členky Spoločnosti, nech už patrily do kto
réhokoľvek domu. Keď roku 1636 mnohé komunity 
musely opustiť svoje kláštory, utekajúc pred Špa
nielmi, ktorí denne vnikali ďalej do Francúzska, 
prijala1 celý konvent uršulínok z Crépy, ktorý mal 
40 rehoľníc. Dovolila sestrám požičať im niečo zo 
svojho zariadenia, Ona sama dala prvá svoju posteľ, 
áno. olúpila sa o časť svojich šiat a žiarila radosťou, 
vidiac, že jej dcéry nasledujú jej príklad. V tomže 
čase prijala ešte 6 uršulínok z Noyon, ktoré utiekly 
2 tohože dôvodu. Päť až šesť mesiacov boly sestry 
týchto kláštorov v Saint-Jacques v Paríži, súc pre-
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Šťastné, že môžu z blízkosti pozorovať túto zbožnú 
a. osvietenú ženú a povzbudzovať sa jej príkladom. 
Skoro Všetky si od nej prosily duchovnú radu, takže 
Mater Béron musela často prebdieť noci, aby vše
tkým vyhovela a zodpovedala na ich otázky. Vidíme 
tu na krásnom príklade, aká všeobecná bola vždy 
láska y reholi sv. Angely, a vďaka Bohu, zachovala 
sa až podnes. Kultúrny boj dal mnohým kláštorom 
príležitosť preukazovať podobné pohostinstvo vy
pudeným sestrám. Boly v plnení tejto povinnosti tak 
horlivé, ako prvé konventy rehole.

Keď sa počet kláštorov rozmnožoval, rástly aj 
práce Mater Béron. Mnohým novým kláštorom po
sielala sestry, podporovala mnohé predstavené, ktoré 
sa na ňu písomne obracaly vo vedení ich konventov, 
»lebo«, ako hovorí rehoľná kronika, »hoci kláštory 
boly navzájom nezávislé, predsa boly vzájomné 
vzťahy časté a srdečné.«

Rozsah tohto diela nám nedovoľuje priniesť ďalšie 
podrobnosti zo života tejto výbornej ženy. Chceme 
sa len zastaviť trocha pri jej osobných čnostiach. 
Iným zakázala priveľké telesné prísnosti, ale sama 
trýznila svoje telo skoro bez miery a bez cieľa. Ne
ustále mŕtvenie smyslov ju učinilo skoro neciteľnou 
k všetkému, čo iným, menej umŕtveným osobám, 
zdá sa nepohodlným alebo obťažným. Obyčajne ho
vorievala: »Mňa neobťažuje nič, len moje hriechy.«

Bola predstavenou osemnásť rokov s prestávkami, 
predpísanými svätou Regulou. V materskom kláštore 
priviedla k plnej sile a rozkvetu prísne zachovávanie 
Konštitúcií, kláštorskú observanciu a všetky zvlášt
ne cvičenia Intšitútu tak, že dom v Saint-Jacques 
bol vzorným kláštorom v reholi. Pritom sa však táto 
ponížená matka stýkala so všetkými predstavenými 
s takou poníženosťou, že boly často celkom zmätené 
a zahanbené. Nikdy si nerobila nároky na prednosť 
pred inými, ale vždy hľadala pre seba posledné mie-
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sto. Často prosila i novicky, aby ju upozornily na 
chyby. Ako všetky opravdivé uršulínky, bola ženou 
modlitby. Modlila sa vždy kľačiac a jej tvár bola 
pritom zanietená a rozžiarená.

P. Hieronym Lallemand S. J., novicmajster v Pa
ríži, povedal po jej smrti, že sa síce vždy pridŕžala 
obyčajnej metódy rozjímania, ale pritom vystúpila 
k vysokému stupňu modlitby, »ako aj vtáci sa v tom
že ovzduší povznášajú do rozličnej výšky«. Dôkazom 
veľkého osvietenia tejto ženy je, že je pôvodkyňou 
známych «Exercícií k príprave na dobrú smrť«, ktoré 
vydal veľký duchovný muž, P. Saint-Jure. Po mnohé 
roky používala Mater Béron posledné tri dni každého 
miešača na duchovné sústredenie sa, v ktorých ko
nala všetky cvičenia, umožňujúce duši šťastnú cestu 
do večnosti. Pred svojou smrťou dala túto prípravu 
na smrť napísať dvom mladým profeskám a odo
vzdala rukopis P. Saint-Juremu, ktorý ju vzal za 
základ svojej knižočky.

Ctihodná matka Béron zomrela 1. marca 1657. 
Keď P. Saint-Jure, ktorý bol 30 rokov jej duchov
ným otcom, počul zprávu o jej blaženej smrti, zvo
lal: »Z celého srdca želám všetkým uršulínkam takú 
smrť!« Všeobecne sa očakávalo, že tento Páter, ktorý 
tak dobre poznal najvnútornejší vnútorný život Ma
ter Béron, použije svoje obratné pero na vylíčenie 
jej čností. Bol by to iste urobil, ale hneď po jej po
hrebe ochorel a za dva mesiace zomrel.

Vedľa Mater Béron stála žena, veľká v slove 
i v čine, Mater Claudia de la Haye. V tejto zriedka
vej žene spájal sa mužný, silný duch, povznášajúci 
sa nad všetky slabosti jej pohlavia, srdce plné šľa
chetných, ohnivých citov, aké tak často nachádzame 
u bohaté nadaných pováh, a majestátny zovňajšok. 
K týmto prirodzeným prednostiam v reholi pridru- 
žily sa hlboká poníženosť a detinná jednoduchosť 
pravej dcéry sv. Angely a spôsobily, že bola krásnym
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zjavom, vynucujúcim obdiv a lásku okolia. Spoloč
nosť dobre vedela hodnotiť vzácne vlastnosti Mater 
Claudie, keďže však Pravidlá hovoria, že všetky tieto 
vonkajšie prednosti musia dostať svoju cenu od vnú
torných, starala sa, aby tejto veľkolepej stavbe nikdy 
nechýbal pevný základ čností. Čím viac predstavení 
spoznávali, že Claudia je povolaná na veľké veci, tým 
hlbšie sa ju usilovali upevniť v poníženosti.

Ohnivou horlivosťou prežila Claudia svoj noviciát, 
povzbudzujúc všetky najpresnejším zachovávaním 
pravidiel a skoro heroickým umŕtvovaním — tu prí
de deň skladania sľubov a odmietnu ju, kým iné pri
pustia. Akými pocitmi bola asi Claudia prítomná na 
slávnostnej profesii svojich spolunoviciek? Jej živo
topisec hovorí: »Bez horkosti, hlboko sa uponížiac, 
uznávala sa za nehodnú takej milosti, ale zároveň 
si dodávala odvahy novou silou sa usilovať za vzne
šeným cieľom: stať sa hodnou nevestou poníženého 
Syna Božieho. Taká čnosť pohla predstavených, ne- 
odpierať jej vstup k oltáru, na ktorom chcela pri
niesť Pánovi obeť seba samej. Po dvoch mesiacoch 
skúšky složila sľub a prijala, ako jeden dejepisec 
poznamenáva, »čierny závoj ako korunu, ktorú si 
hrdinsky vybojovala«.

Odteraz vidíme Claudiu skvele apoštolovať. Boh 
zaplavoval jej dušu toľkým svetlom a odhaľoval jej 
hĺbky mystérií nášho svätého náboženstva takým 
spôsobom, že — ako sama vyznala — pri účtovaní 
zo svedomia, ani niekoľko sväzkov by nestačilo pojať 
osvietenia, ktorými ju Boh omilostil. Táto vliata veda 
sa prejavovala najmä pri vyučovaní kresťanskej ná
uky. Ako ohnivé plamene vychádzaly z jej úst slová 
o pravdách viery. Boly plné svetla, jasné, hlboké 
a dojímavé. Onedlho bolo vidieť medzi jej poslucháč
mi i osoby z najvyšších stavov. Dauphin, ktorý ne
skôr nastúpil na kráľovský trón ako Ľudovít XIII. 
a pápežský nuncius, ktorý neskoršie nosil tiaru ako
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Urban VIII., počúvali často plní obdivu slová tejto 
poníženej, ale vysokoosvietenej rehoľnice. Starý 
obraz predstavuje Mater Claudiu ako pred početným 
shromaždením, naplňujúcim pozadie a galerie veľkej 
sály, vysvetľuje princovi a jeho vznešenému sprie
vodcovi kresťanskú náuku, nad ňou sa vznáša Svätý’ 
Duch, vysielajúc na ňu ohnivé plamene.

V súvise s okolnosťou, že pápež Urban VIII. ako 
pápežský nuncius bol častejšie na jej vyučovaní, ho
vorievala Mater Claudia žartovne: »Moje učenie je 
nepodozrivé, veď sám svätý Otec ho skúšal a apro- 
boval.« Mater Claudia dosiahla v škole úžasné vý
sledky, nijaká zo vtedajších rehoľníc sa jej nevyrov
nala. Jemný psychologický pohľad, láskavá odda
nosť, ktorej však nechýbala vážnosť a pevnosť a nie
čo, čo nevieme definovať a nazývame to pedagogic
kým taktom, spojené s neohraničenou obetavosťou 
a láskou nežnej matky, činily ju prvotriednou vycho
vávateľkou. Keď bola predstavenou penzionátu, bolo 
ju možno nájsť len v chóre alebo u detí. Chovanky 
nadšene odplácaly jej starostlivosť a lásku.

Čoskoro ukázala táto dobrá Matka im a celej Spo
ločnosti ešte nápadnejšie, ako vysoko si váži Inštitút 
a jeho apoštolát. Pristúpilo k nej pokušenie, ktoré 
už prestála Anna de Luynes. Ponúkali jej správu 
jedného zo starých a bohatých opátstiev, ktorých 
veľká minulosť svojím zlatým svetlom obklopovala 
už len niektoré zvyšky monastického života. Dôchod
ky opätky, ktorej pastorále chceli dať do rúk Mater 
Claudie, boly ročne 40.000 libier. Pritom si mohla 
ešte klásť podmienky, za ktorých chce opátstvo pri
jať, sľúbili jej vymôcť v Ríme dišpenz od štvrtého 
sľubu a dali jej napokon 14 dní na rozmyslenie. Ale 
Mater Claudia omnoho hlbšie pochopila tajomstvo 
chudoby a poníženosti apoštolského života Ježiša 
Krista, ako by bohatstvo a hodnosti mohly spútať jej 
srdce. Ponáhľala sa pred Najsvätejšieho, a tú na
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stupňoch oltára prisľúbila, že nikdy neprijme úrad 
mimo svojej rehole. Keďže však predvídala, že v bu
dúcnosti môžu také návrhy urobiť aj iným uršulín
kam, áno, že kráľ ich môže i proti ich vôli prinútiť 
na také hodnosti, usilovala sa o to, aby bolo do Kon
štitúcií prijaté pravidlo, ktoré zakazuje každej uršu
línke prijať nejakú hodnosť alebo správu mimo re
hole.41)

Poníženosť Mater Claudie vyhýbala úradom a hod
nostiam vo vlastnej reholi. V deň profesie prosila 
Pána, aby ju ochránil pred každým úradom pred
stavenej. Ako však neskoršie vyznala známej osobe, 
bola len čiastočne vyslyšaná. Ušla úradu predstave
nej v materskom dome v Saint-Jaques, ale viedla 
jeho filiálku v ulici Saint-Avoye. Tam aj skončila 
svoj život. Aby aj pri smrti dala konventu Saint- 
Jacques dôkaz detiňnej lásky a vernej prítulnosti, 
prosila, aby tam preniesli jej telo, aby sa jej prach 
mohol smiešať s prachom jéj najdrahších sestier 
v Pánu. Jej želanie sa splnilo. Po slávnostných po
hrebných obradoch v kostole Saint-Avoye, previezol 
voz Mme de Brou, netere Mme de Saint-Beuve, rak
vu k materskému kláštoru. Bolestne i s radosťou 
prijaly tamojšie Matky ostatky drahej sestry, od- 
niesly v sprievode rakvu do chóru, kde ju vystavily 
pri veľkej mreži a potom obvyklým spôsobom uložily 
vo svojej hrobke.

V tomto čase žily v parížskom kláštore dve ne
tere, v predošlej kapitole menovaného, veľmi zná
meho P. Petra Cotona zo Spoločnosti Ježišovej. Re
hoľná kronika poznamenáva, že sa mu podobaly te
lom i dušou a že vždy verne nasledovaly jeho čnosti. 
Jedna z nich, Katarína de Grezole, zomrela v jarej 
mladosti, druhá, Mária Coton de Chenevoux, spra
vovala niekoľko ráz kláštor v Saint-Jacques a

4i) Srovnaj IX. kap. III. diela: Výchova a vyučovanie 
v Spoločnosti sv. Uršule.
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v Saint-Avoye. Všade si získala srdcia svojich dcér 
a jej životopisec mohol povedať, že každá z nich je 
ochotná dať za túto drahú matku svoju krv. Mag
netom, priťahujúcim srdcia, bola jej miernosť a než
nosť. Jej nežnosť bola tak velká, že mnoho ráz aj 
duchovné osoby, posudzujúce čnosť viac z vonkajšej 
prísnosti ako z vnútornej dokonalosti, sa nad tým 
pohoršovaly a vyslovily obavu, že za jej správy re
hoľná disciplína ochabne. Mater Coton im však svo
jím láskavým spôsobom odpovedala: »Chcem trpieť 
v očistci radšej za prílišnú miernosť, ako za pre
veľkú prísnosť, lebo miernosť Spasiteľ odporúčal, ale 
prísnosť nie.«

Boh ukazoval, aká príjemná mu bola láska a než
nosť tejto zbožnej predstavenej, lebo kláštorská ob
servande prekvitala za jej vedenia nie menej krásne 
ako prv. Pritom však nechýbaly tejto dobrej matke 
ani veľké dary a čnosti jej vynikajúcich spolusestier. 
Jej životopisec hovorí: »Na tejto ctihodnej matke 
nebolo nič priemerného, ale všetko veľké. Veľký bol 
jej duch i telo, vedomosti i čnosti, veľké boly jej 
schopnosti a podniky, veľká bola pred všetkými, 
ktorí ju poznali, len vo svojich vlastných očiach bola 
najmenšou na celom svete.«

Ale nielen v severnom Francúzsku vidíme dcéry 
Angeline povznášať sa k  tak veľkej svätosti, i na 
juhu monastické zriadenie bolo úplne prijaté a pri
nieslo mnohé ušľachtilé kvety vybranej čnosti. V Bor
deaux obkľučovaly ctihodnú Mater Františku de Ca- 
zere rehoľnice, ktoré budú svojim spolusestrám ži
vým vzorom rehoľnej dokonalosti, kým len bude 
Spoločnosť trvať. Kronika rehole ich nazýva »jarný- 
mi kvetmi v záhrade Ženíchovej«.

Čítajúc životopisné zprávy týchto sestier, prechá
dzame sa ako medzi kvetinami, z ktorých každá má 
svoj vlastný pôvab vo farbe i vôni. Vidíme tu pre
dovšetkým sesternicu ctihodnej zakladateľky, Máriu
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de Cazere, ktorej život vydychuje nežnú vôňu naj- 
nežnejšieho spojenia s Bohom. Dosiahla vysokého 
stupňa modlitby, jej duša neustále cítila prítomnosť 
Božiu i v najviac rozptyľujúcich zamestnaniach, kto
ré vykonávala pri založení kláštora v Bordeaux a 
v Libourne. »Modlitba bola jej živlom«, hovorí 
krásne rehoľná kronika. V nej sa dával Pán jej čistej 
duši a pozdvihol ju rýchle k dokonalosti, ktorá je 
vyvrcholením lásky. Tu jej zjavil tajomstvá, ktoré 
odkrýva svojim vyvoleným len v najdôvernejšom 
spojení. Dva mesiace pred smrťou upozornil Pán svo
ju nevestu na blízky koniec. S radosťou počula jeho 
hlas a na sviatok Obetovania Panny Márie 1624, ešte 
len 35-ročná, priniesla Bohu obeť svojho života.

Štyri roky prv zatlačila Mater Františka od sv. 
Kríža oči inej mladej sestre, Márii de la Barthe, 
ktorá závodila v nevinnosti so sv. Alojzom. Jej čisté 
srdce bolo jednako vzdialené od hriechu, sveta, i seba. 
Táto čistota povznášala jej ducha a natoľko robila 
schopnou prijať vyššie osvietenia, že hoci veľmi 
mladá, múdrosťou a rozumnosťou vyrovnala sa naj
starším a najskúsenejším Matkám. Za šesť mesiacov 
trpela smrteľné bolesti takou trpezlivosťou a hrdin
skosťou, že nijaká vonkajšia známka neprezradzo- 
vala jej utrpenie. Uložila sa, len aby prijala svia
tosti zomierajúcich. Večer pred svojou smrťou obsta
rávala ešte práce prokurátorky, a ráno, ako hovorí 
jej nekrológ, zamenila navždy úrad Martin s Má
riiným. Vošla do neba, aby večne pozerala na Toho, 
ktorému na zemi tak verne slúžila.

Ľaliou medzi tŕním je prvá družka Mater Fran
tišky od svätého Kríža, Johanna de la Mercerie. Po
chádzala z váženej rodiny Xaintonge, Boh ju vyvolil, 
aby spolu s Mater Františkou založila kongregáciu 
v Bordeaux. Spravovala dom v Libourne veľkou 
miernosťou a materinskou láskou, čo je tým nápad
nejšie, že jej osobný sklon k prísnosti, najmä vo von-

351



kajšom umŕtvovaní, je charakteristickou známkou 
jej duchovného života. Ale len k sebe samej bola 
neúprosná, len k  sebe samej tvrdá, áno, krutá, tak
mer každú hodinu obrnená najhroznejšími nástrojmi 
pokánia. Podrobnejšie líčenie tohto kajúceho života 
by naša zmäkčilá doba sotva zniesla, mohlo by ju 
to viac pohoršiť, ako poučiť; videla by v tom aspoň 
nemúdru prehnanosť.

A predsa Johanna so svojou mimoriadnou prís
nosťou v pokání nie je sama, ani medzi svätými, ani 
medzi členkami svojej rehole, i keď nie je príkla
dom pre všeobecné nasledovanie. Tu práve platia slo
vá: »Môžeme to obdivovať, ale nie nasledovať.« Kto 
má vieru, nebude však pochybovať, že také heroické 
pokánie, sjednotené s krvou Ježiša Krista, sťahuje 
s neba na zem nespočetné milosti a prináša apo
štolátu duchovného rádu stonásobné ovocie. Preto 
zavše nachodíme medzi Angelinými dcérami pravé 
hrdinky kajúcnosti.

Keď Mater Johanna bola stelesneným umŕtvova- 
ním, bola Mater Mária de Clemenceau zosobnenou 
poníženosťou. Milovala túto čnosť nadovšetko a cvi
čila ju v hrdinských aktoch, áno, zaviazala sa jej 
dokonalému cvičeniu zvláštnym sľubom, ktorý slo
žila 2. apríla 1625. Od tohto dňa zahrňovalo ju nebo 
mimoriadnymi milosťami. Pán shliadol na poníže
nosť svojej služobnice a naplnil ju dobrami. V istú 
svätú vianočnú noc bola jej vo vytržení, ktoré spo
zorovala celá komunita, udelená veľká milosť: videla 
našu milú Paniu pri jasličkách svojho poklonyhod
ného Syna. Blahoslavená Panna ešte častejšie sa jej 
zjavila. Raz ju videla, ako plná materskej nežnosti 
kolísala svoje Dieťa v lone. Na veľké sviatky sklá
ňalo sa celé nebo k tejto poníženej duši, počula po
divuhodné harmónie, ktoré ju roznecovaly k láske 
Božej. I hodina smrti bola jej zjavená. Hneď sa po
náhľala k svojej drahej Matke Františke od Kríža.
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aby jej oznámila svoj odchod a prosila za odpustenie 
všetkých chýb. V deň svojej smrti prosila so slzami 
v očiach, aby jej dovolily položiť sa na velký kríž, 
ktorý mala v izbe. Jej úpenlivej prosbe nemohly od
porovať. Sotvaže ležala na zemi, zvolala: »Dnes je 
môj sviatok, deň útechy!«, a upadla do extázy. V nej 
odovzdala svoju svätú dušu do rúk Stvoriteľových 
19. augusta 1644, v 63. roku svojho života.

Také rehoľnice obklopovaly ctihodnú Mater Fran
tišku od sv. Kríža. Medzi týmito hrdinkami čnosti 
vidíme i anjelské dieťa v chudobnom rehoľnom rú
chu, ozdobené panenským závojom — Sestru Marga
rétu de Berty. R. 1608 cestovala Mater Františka od 
sv. Kríža, poverená kardinálom de Sourdis do Tou
louse, aby sa tam poradila o rehoľných veciach 
s predstavenou tamojšieho uršulínskeho kláštora, 
Mater Uršuľou Vigier. Na zpiatočnej ceste navští
vila v Grenade dom nadporučíka de Berty, brata 
opáta feuillantov v Bordeaux. Mai desaťročnú dcé
rušky ktorá hneď takou láskou prilipla k Mater 
Františke, že sa zdalo nemožným dieťa od nej odlú
čiť. Rodičia museli svoliť, aby ich dcéruška odišla 
so ctihodnou Matkou do Bordeaux.

Malá postulantka sa hneď podriadila Regule a vše
tkým cvičeniam observancie. Keďže ju s ohľadom 
na jej mladosť nechcely priskoro zobudiť, sama sa 
starala, aby sa dosť skoro prebudila ä nezameškala 
duchovné cvičenia komunity. Dva roky musela ostať 
vo svetskom odeve, ale keď skončila dvanásty rok, 
dala jej Mater Františka závoj novicky. Omilostené 
dieťa nahlas jasalo, že dosiahlo svoje túžby. Sestra 
Margaréta závodila už v noviciáte so svätými rehoľ- 
nicami konventu v Bordeaux. Svätý Duch udelil jej 
nevinnej duši hlboké porozumenie pre monastický 
život. Čoskoro sa v tomto dieťati javila nadpriro
dzená múdrosť, ktorá jej umožňovala vyučovať. Po
divuhodné výsledky mladej Učiteľky dobre prezrá-
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dzajú, v akej Škole sa vzdelávala. Za celý život vy
značovala sa zriedkavou schopnosťou vyučovať. 
V láske k Spasiteľovi podobala sa sv. Stanislavovi. 
Po sv. prijímaní cítila také nasýtenie, že jej bolo 
ťažko požiť pozemský pokrm. Margaréta mala, ako 
všetky prvé Matky, ducha modlitby vo zvláštnom 
stupni, a ako ony, podivuhodne spojovala kontem
pláciu s aktívnym životom.

R. 1610 ju poslala Mater Františka od sv. Kríža ako 
novicmajsterku do Libourne a o dva roky neskoršie 
ako predstavenú do Saumur. Odteraz žiarila na Ma
ter Margaréte láska k reholi najjasnejším svetlom. 
Jej ďalší život bol: pracovať a trpieť pre rozšírenie 
Spoločnosti. S veľkými námahami založila postupne 
kláštory v Nantes, Chartres, Vendôme a v Nogen 
le Rotrou a podľa rehoľnej kroniky, »všade zanechala 
svojim sestrám nasledovaniahodný príklad svojich 
čností«. Zomrela 45-ročná 1. marca 1643.

Všetky tieto sväté Matky skvejú sa v Spoločnosti 
sv. Uršule ako hviezdy, ale jedna z nich nežiari iba 
ako hviezda, ale ako slnko — je to Mater Anna de 
Beauvais. P. Jacob Coret S. J. vydal už r. 1667 jej 
životopis podľa vtedajšieho vkusu v bohato vystroje
nej knihe, ktorá vzbudila všeobecný obdiv. Spisova
teľ dal svojmu dielu titul: »Vzor duší, milujúcich 
Ježiša.«

V úvode autor hovorí: »Mohol by som vykresliť 
Annu de Beauvais s tisíc iných hľadísk, mohol by 
som ju uviesť ako hrdinské bojovnice, ktorá s muž
nou odvahou prekonáva všetky ťažkosti, znáša všetky 
bolesti, aby podporovala česť Božiu a spásu duší, mo
hol by som ju predstaviť ako zrkadlo dokonalej re
hoľnice, najmä ako zrkadlo svätej predstavenej, mo
hol by som ju ukázať, ako divadlo triumfujúcej mi
losti, v ktorom vidíme, ako vysoko môže vzlietnuť 
duša, ktorú Boh vyvolil pre veľké veci, ktorú v dô
vernom styku priťahuje na svoje srdce a zasväcuje
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do svojich tajomstiev. Ale chcem radšej vylíčiť Ma
ter Annu de Beauvais ako opravdivú milovnícu Je
žiša Krista, nielen preto, že šú v tom už všetky 
ostatné chvály, ale i preto, že aj verejná mienka pre
javila plné uznanie jej ohnivej lásky, označujúc 
Annu de Beauvais ako »Matku, ktorá Boha tak veľmi 
miluje«. Dielo učeného autora má päť kníh. V prvej 
líči, ako riadila a viedla láska Božia túto vyzname- 
návanú dušu od detstva.

Anna de Beauvais narodila sa 20. februára 1586 
v Bordeaux. Jej otec, Andreas de Beauvais, obchod
ník s hodvábom, oženil sa s Máriou de Cazelot, veľmi 
čnostnou dámou, ktorá mu darovala 14 detí, desať 
synov a štyri dcéry. Ešte pred narodením Anniným 
spoznal pán de Beauvais premenlivosť pozemského 
šťastia: v krátkom čase stratil veľký majetok a s ním 
i nevyhnutný úver, aby mohol ďalej viesť rozsiahly 
obchod. Nateraz sa zamestnával vyšívaním hod
vábom.42)

42) V XIII. storočí začalo byť vyšívanie akýmsi občian
skym priemyslom, v XIV. storočí bol cech vyšívačov v takej 
vážnosti, že sa spojil s cechom maliarov, ako napríklad v Ko
líne. Najväčšie triumfy slávilo vyšívačské umenie v  polovici 
XV. storočia vo Flandroch a v  Burgundsku, kde diela vyší
vačské i maliarske závodily a často bol vyšívač zároveň aj 
maliarom. V XVI. storočí sa vyšívanie obrazov tak zdoko
nalilo, že ním prevádzali aj portréty. V XVII. storočí sa už 
síce na cirkevnom poli javil istý úpadok, ale velké pole čin
nosti malo vyšívanie v ozdobovaní odevu a v  úprave prí
bytkov a nádherných siení, súc pod mocným vplyvom lesku 
francúzskeho dvora, zvlášť za Ľudovíta XIV. (Srovnaj: Tex
tilné umenie od Dr. Otto v. Schorn.) Uvádzame to, aby sme 
upozornili čitateľov na význam vyšívačského umenia, (ktoré 
dnes pestujú len ženy) v čase, keď ho prevádzali i muži. 
Anna de Beauvais naučila sä vyšívačskému umeniu v otcov
skom dome a priviedla to v ňom k veľkej zručnosti. Jej 
životopisec udáva, že jedna z jej posledných prác bola »ma- 
Tovanie ihlou«, predstavovala kríž, vedľa ktorého stáli sv. 
Ignác z Loyoly a sv. Uršuľa. Vyšívačské umenie v uršulín
skych kláštoroch už od začiatku horlivo sa pestovalo. Vý-
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Keď bol takto olúpený o statky tejto zeme, daro
valo mu nebo poklad v mimoriadne omilostenom 
dieťati. Malá Anna, anjel nevinnosti a mravnosti, od
dala sa už zavčasu najprísnejšiemu pokániu, preja
vovala také veľké opovrhovanie svetom a jeho már
nosťami, že sa sotva mohlo pochybovať o jej povo
laní. Všetci, ktorí ju poznali, mysleli, že je určená 
pre rehoľný stav, a vzhľadom na jej prísny život 
očakávali, že vstúpi do kláštora, známeho prísnosťou 
v pokání. Pred sviatkom Zvestovania Panny Márie 
r. 1606 konala Anna sväté exercície. Boh hovoril 
v nich tak jasne k jej srdcu, že nemala už pochyb
nosti, že ju chce v malej, vtedy ešte rodiacej sa kon
gregácii uršulínok v Bordeaux. Všetci jej známi boli 
prekvapení, lebo podnik uršulínok zdal sa veľmi od
vážnym, neistým a novým, áno, členky kongregácie 
boly sotva pokladané za rehoľnice, nemohli preto po
chopiť, ako sa môže k nim pripojiť taká osvietená 
a zbožná panna. Ale Anna ukázala práve vtedy, ako 
vysoko bola osvietená. Potvrdzujú to dôvody jej voľ-

šivky uršulínok z Amiensu boly známe v celom kráľovstve. 
Steny ich kostola a chór rehoľníc boly celkom pokryté dra
hocennými vyšívanými čalúnmi. Obdiv vzbudzoval najmä 
veľký vyšívaný obraz na hlavnom oltári, predstavujúci Na
nebevzatie Panny Márie. V kláštore vo Freiburgu vo Švaj
čiarsku zhotovila obratná ruka sestier nástenné koberce pre 
presbytérium, ktoré umelecky dokonalým spôsobom znázor
ňovaly narodenie Kristovo, poklonu Troch kráľov, obetova
nie Pána Ježiša, Ježiša medzi učiteľmi zákona o poslednú 
večeru. Nantes má staré výšivky, ktorých bohatý, ešte dobre 
zachovaný kolorit a výbornú techniku znalci obdivujú. Bo
hužiaľ, boly uršulínky pri reštaurácii nútené predaf mnohé 
z najkrajších prác svojich starých Matiek, aby maly pro
striedky na znovavybudovanie kláštora. I kláštor uršulínok 
vo Viedni uschováva staré vzácne výšivky. Keď vyšívačské 
umenie v našej dobe začalo znova rozkvitať, ponáhľaly sa  
Angeline dcéry nasledovať umelecké práce svojich predchod
kýň horlivým pestovaním výšiviek. Pri vysilujúcej práci 
v škole usilujú sa zhotovovať vlastnoručne so svätou žiarli
vosťou paramentá a oltárne ozdoby svojich kostolov.
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by. Jej životopisec ich uvádza. Ukazujú tak správne 
ponímanie uršulínok a ducha Inštitútu, že ich radi 
podávame, lebo z nich môže čitateľ vidieť, že An- 
geline dcéry boly všade a v každom čase tie isté:

Ako prvý dôvod uvádza Anna de Beauvais milú 
formu, v akej cvičia v Spoločnosti čnosť. Hovorí: 
»Uršulínky sa celkom zvlášť zaväzujú študovať Krista 
a nasledovať Jeho oddanosť, láskavosť a nežnosť. To 
je ich duch.

Druhý dôvod, ktorý pohol Annu k voľbe, bola čin
nosť Spoločnosti. »Uršulínke nestačí záchrana svojej 
vlastnej duše. Usiluje sa prísť do neba v sprievode 
čo množno najviac duší, ktoré zachránila.«

Tretí dôvod našla napokon v slávnom mene Spo
ločnosti. Anna de Beauvais videla vo svätej Uršuli 
nielen veľkú patrónku uršulínok, ale aj ich vzor. 
Opustiť pre Krista rodinu i vlasť, pre Krista konať 
namáhavý apoštolát, pre Krista byť hotová obetovať 
svoju krv — to je duch veľkej britskej mučenice, to 
musí byť aj duch rehoľníc, ktoré nosia jej meno.

Tieto dôvody pohly vznešene smýšľajúcu pannu, 
aby vstúpila do Spoločnosti svätej Uršule. Hneď po 
exercíciách vrhla sa k nohám ctihodnej Matky Fran
tišky od svätého Kríža a prosila o prijatie medzi 
jej dcéry.

V druhej knihe ukazuje autor, ako Božská láska 
pobádala Mater Annu k dokonalému cvičeniu rehoľ
ných čností. Vstúpila do noviciátu, hovorí, ako na 
bojište, na ktorom má Božská láska poraziť samo
lásku, ba zabiť ju. Začala s takou horlivosťou, že 
staršie Matky ju  obdivovaly a mladšie sestry ju po
kladaly za vzor každej čnosti. Bola najochotnejšou 
v poslušnosti, najpresnejšou v zachovávaní Reguly, 
najhorlivejšou v ponížených a nízkych prácach, naj
oduševnenejšou v láske k povolaniu, vo vážení si In
štitútu. Už vtedy sa na nej ukazovaly mimoriadne 
milosti, o akých čítame len v živote svätej Kataríny
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Sienskej a Kataríny Janovskej. Spovedníci a pred
stavení boli najprv prekvapení, ale potom v nich 
vznikly pochybnosti o duchu, ktorý Annu viedol-. 
Divili sa, že už novicka je vedená takými neobyčaj
nými cestami, preto začaly pre Annu najvýš bolest
né a ponižujúce skúšky, ktoré trvaly cez celý jej 
život. Ale v týchto búrkach silnela jej duša vždy viac 
a viac, a »ako hviezdy tým jasnejšie žiaria, čím je 
noc tmavšia«, hovorí jej životopisec, »tým jasnejšie 
svietily jej čnosti v utrpení a pokušení«.

V tretej knihe ukazuje autor, ako ju Božia láska 
viedla, aby svoje obyčajné denné diela robila doko
nale. Anna sa nedala zaslepiť leskom mimoriadnych 
milostí, v jej očiach bolo len jedno veľké, krásne a 
žiadúce — vôľa Božia. Túto vôľu Božiu videla v oby
čajných úkonoch, ako ich každý deň prináša, a preto 
vynaložila všetko úsilie svätosti, aby ich čo možno 
najdokonalejšie konala. P. Coret, uvádzajúc Annu 
de Beauvais vo všetkých týchto cvičeniach, dáva ur
šulínkam najsolídnejší návod dokonalosti. Bol si toho 
aj vedomý, lebo v 12. kapitole, ktorou končí túto 
knihu, hovorí: »Čítajte, milé sestry, v čase svätých 
exercícií, túto tretiu knihu, pojednávajúcu o obyčaj
ných denných úkonoch, aby ste sa naučily podľa jej 
príkladu vykonávať svoje cvičenia, a urobte si pred
savzatia ju ako len možno nasledovať. Modlite sa za 
toho, ktorý vám vykreslil obraz tejto pravej milov- 
nice Kristovej, aby ste sa staly kópiou tohto dokona
lého originálu.«

Vo štvrtom diele ukazuje autor, ako láska Kristo
va učinila ctihodnú Matku svätou predstavenou. 
Práve v tomto úrade možno vidieť výšku a hĺbku, 
dĺžku a šírku jej lásky. Milovala všetky svoje sestry 
a ukazovala im toľko účasti a materinskej starostli
vosti, že každá sa mohla pokladať za najviac vyzna- 
menávanú. Skutočne, najviac milovala nedokonalé a 
choré. Spozorovala viac, že jedna jej podriadená



ochabla v horlivosti, a keďže sa obyčajne stáva, že 
duša, začnúc Boha menej milovať, ochladne tiež 
v láske k tým, ktorí zastupujú Jeho miesto, zbadala 
ctihodná Matka na tejto sestre akési ochladnutie, ba 
akýsi odpor k svojej predstavenej. Tu sa ponáhľala 
do jej izby, zahrnula ju tisícimi dôkazmi lásky a pria
teľstva, a keď sa vinníčka usilovala vymenovať nie
koľko príčin svojho odcudzenia, vrhla sa k jej nohám 
a prosila ponížene za odpustenie. Úbohou sestrou to 
tak otriaslo, že klesla na kolená a v prúde slz vy
znávala svoje bezprávie. Od tejto hodiny bola oslo
bodená od svojho pokušenia. Osobných urážok Ma
ter Anna nepoznala. Keď sa niektorá sestra zabudla 
a sťažovala sa na ňu, alebo jej samej hovorila pred 
inými urážlivé slová, hneď ju obhajovala: »Ona má 
pravdu, som ešte omnoho horšia. . ona to tak zle 
nemyslela«, tak hovorievala v týchto prípadoch.

Keď Mater Anna nebola na chóre, iste ju bolo 
možno nájsť v izbe chorých. Vždy sa starala, aby 
sestry často navštevovaly, rozptyľoval-y a tešily cho
ré. Nešetrila, aby im mohla obstarať uľahčenie a ob
čerstvenie, hovorievajúc, že Boh nedá trpieť nedo
statok rehoľnému domu, v ktorom sa dobre starajú
0 choré. Hlboko si vryla do srdca zásadu, že pred
stavená musí byť Matkou všetkých, najmä však cho
rých a, že sa má radšej predať zariadenie domu, áno,
1 paramentá z kostola, ako pripustiť, aby chorej chý
balo nie nevyhnutné, ale ani len občerstvenie.

Táto svätá predstavená neohraničené dôverovala 
v Boha tak, v časných, ako i v duchovných veciach. 
Často skúsila zázračnú pomoc. Vo dne v noci sa 
modlievala, presvedčená, že je povinnosťou predsta
venej, vyprosiť svojim podriadeným milosti, potreb
né k duchovnému pokroku. Často hovorievala: »Ne- 
konečne svätý Otče, osvieť duše, ktoré si sveril mo
jim rukám. Sú to rastliny, ktoré nemôžu rásť bez 
rosy tvojich milostí, kvetiny, ktoré sa môžu rozvíjať
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len pod lúčmi tvojho svetla, s ľúbeznou vôňou, šíria
cou sa len v žiari tvojej lásky.«

V piatej knihe napokon líčia sa mimoriadne účinky 
božskej lásky v Anninej duši, jej extázy a zjavenia, 
dar proroctva a znalosť duší a jej moc nad živlami 
a démonmi.

Už v 33. roku bola Anna plodom, zrelým pre 
nebo. Jej hrob ©slávily zázraky, mnohí vydali sve
dectvo o náhlom uzdravení. Najistejšie a najľahšie 
možno na jej orodovania dosiahnuť milosť pravej 
skrúšenosti srdca a slz úprimnej ľútosti.

Ako radi by sme uviedli čitateľovi ešte mnoho 
z dcér Angeliných, lebo vtedajší zlatý vek Spoloč
nosti bol veľmi bohatý na rehoľnice, ktoré stonásob
ne rozvily obsiahnutú milosť. Mohli sme sa však 
dotknúť len dvoch hlavných konventov, a aj to len 
mimochodom, aby sme neprekročili stanovené hra
nice. Všetky ostatné závodily s týmito. Žily mona- 
stickým životom v jeho plnosti. Monastický život 
dokončil nielen vnútornú dokonalosť Inštitútu, ale 
utvoril aj pre jeho apoštolskú činnosť najpevnejší 
podklad. Uvidíme ďalej, že vonkajší vývoj rehole a 
výsledky na poli výchovy a vyučovania, práve od 
tejto epochy netušene sa rozvíjajú.

V. KAPITOLA.

Uršulínky v Nemecku a Rakúsku.
Založenie v Lutychu. —■ Kolín. —• U ršulínky v R akúsku. —  
Priazeň habsburského dvora k  A ngeliným  dcéram. — U ršu
lín ky  v  Bavorsku. — Založenie n ieko ľko  nem eckých  klášto 
rov. — Angelin  In š titú t je napádaný. — Z m užilí obhajcovia  
rehole. — Z pätný pohľad na prvých  150 rokov Spoločnosti.

—■ M ater Paula de Pomereu, rádová kronikárka.

Všetky francúzske provincie maly už uršulínske 
kláštory, lebo ako sme videli, rehoľa v tomto kráľov
stve rozširovala sa neobyčajne rýchle. Tu udrela ho
dina, v ktorej nebeský Hospodár otvoril Angeliným
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dcéram nové pracovné pole. Viedol ich cez Rýn do 
nemeckého kraja a odtiaľ do krajín rakúskych. Sta
rému Lutychu dostalo sa cti byť takmer mostom pri 
tomto novom pokojnom dobývaní. Uršulínky vstú- 
pily na nemeckú pôdu v čase, keď strašná 30-ročná 
vojna zúrila nad starým ctihodným kráľovstvom, 
pustošiac a ničiac. Božia Prozreteľnosť poslala mla
dým dcéram Nemecka tieto Matky práve vo chvíli, 
keď hrozná ohavnosť spustošenia uvrhla vlasť do naj
väčšieho morálneho úpadku. Luterstvo zaplavilo svo
jimi bludmi sever a valilo teraz svoje kalné vody 
na juh. Tu sa zdvihol ticho a nepozorovane prvý 
uršulínsky kláštor na nemeckej pôde, za ním nasle
doval druhý a tretí, a potom mnohé. V ich tichých 
miestnostiach boly pripravené najrozhodnejšie po
rážky bludárstvu. Kto spočíta kresťanské ženy a 
matky, ktoré v nich boly vychované na verné dcéry 
katolíckej Cirkvi, a ktoré prenechaly svoju radostnú 
odvahu vo viere deťom a svojim vnukom?!

Ľútych, staré a ctihodné mesto, ktorého prvým 
biskupom bol Hubert, bolo strediskom Vestfalska, 
ktoré uctievalo vo svojom duchovnom veľpastierovi 
i svetského suveréna. Msgr. Štefan Stercheus, koad- 
jútor biskupa v Lutychu, založil r. 1614 dom Spo
ločnosti podľa vzoru kongregovaných uršulínok. Mno
ho dobrého, čo sestry vykonaly a čnosti, v ktorých 
sa cvičily, preslávily malú Spoločnosť a získaly im 
mnohé vynikajúce členky. Tak dielo na radosť zbož
ného zakladateľa netušene sa rozvíjalo. Tu prišiel 
jedného dňa do Lutychu P. Gérard de la Carriére, 
bývalý rektor noviciátu jezuitov v Bordeaux. Prelát 
ho uviedol k svojim drahým dcéram, na ktoré bol 
hrdý. »Má Francúzsko lepšie uršulínky, akosútieto?«, 
pýtal sa zvedavo, »lsteže, monsignor«, odpovedal pá
ter, »o tom by sa dalo mnoho hovoriť«. Potom roz
prával, ako Angeline dcéry vo Francúzsku zachovaly 
zpočiatku tenže spôsob života a ako kardinál de Sour-
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dis podporoval Mater Františku de Cazérres, privie
dol Inštitút k najväčšej dokonalosti. Ako ho preme
nili v rehoľu a vymohli v Ríme potrebné buly. «Ur
šulínky z Paríža a z Toulouse predchádzaly za nie
koľko rokov dobrým príkladom, a teraz skladajú vše
tky slávnostné sľuby a zachovávajú klauzúru.«

Mater de Malepreau, predstavená domu v Luty
chu, počúvala túto zprávu s najväčšou pozornosťou. 
Biskup to zbadal a prosil p. Cazérres, aby ešte viac 
rozprával. Všetko, čo tento hovoril o kongregácii 
v Bordeaux, Msgr. Stercheusovi a Mater de Male
preau veľmi sa páčilo a obidvaja boli naplnení veľ
kou úctou ku kardinálovi de Sourdis a jeho svätej 
spolupracovníčke Mater de Cazeres. Rozhodli sa na
písať do Bordeaux, aby sa dozvedeli, či by tamojší 
kláštor bol ochotný vojsť do duchovného styku s kon
gregáciou v Lutychu. List poslali a odpoveď nedala 
na seba dlho čakať. Duše, hľadajúce len česť Božiu, 
veľmi ľahko si porozumejú. Kláštor z Bordeaux po
slal kňaza, Petra Béraldeho do Lutychu, aby dokončil 
s Mater de Malepreau a jej sestrami afiliáciu a za
istil im účasť na všetkých privilégiách a duchovných 
milostiach materského kláštora. Zbožný kňaz odo
vzdal biskupovi Stercheusovi dokumenty od kardi
nála de Sourdis a Mater de Cazeres. Biskup ich pre
zeral a bol veľmi potešený a uspokojený. Akt afiliá- 
cie, spísaný samým Msgr. Stercheusom, podpísaly 
Mater de Malepreau a jej asistentky a v mene kon
ventu z Bordeaux abbé Béralde. Stalo sa to r. 1622.

Dom v Lutychu hneď za obvyklých cirkevných 
ceremónií premenil sa v kláštor s klauzúrou. Za- 
viedly a zachovávaly sa Konštitúcie a rehoľné zvyky 
kongregácie z Bordeaux. Z kláštora v Lutychu ich 
potom prijaly i mnohé iné komunity. Msgr. Ster- 
cheus zomrel r. 1628 a «zanechal ako dedičstvo uršu
línkam svoje majetky a svetu príklad čností«, ako sa 
prostoreko vyjadruje stará kronika.
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Medzi kláštormi, ktoré prijaly monastický spôsob 
života v Lutychu, zaujíma prvé miesto Kolín. Bol už 
roku 745 sídlom arcibiskupa. Jeho duchovný pastier 
mal vtedy hodnosť kurfirsta svätej rímskej ríše a 
kancelára Talianska. Pri Kolíne podstúpila sv. Uršu
ľa svoje slávne mučeníctvo so svojimi družkami, tu 
sa v XII. storočí našly jej sväté ostatky s nápismi, 
potvrdzujúcimi ich správnosť a boly uložené v krás
nom kostole. Ale už 200 rokov prv sa dvíhal na poli, 
kde tieto sväté obete vykrvácaly, dôstojný pomník. 
Arcibiskup Hermann I. vystaval na pôde, nasýtenej 
krvou týchto panien, kláštor pre rehoľnice, ktorým 
dal meno »Panny sv. Uuršule«. Skladaly jednoduché 
sľuby a viedly čisto kontemplatívny život podľa 
predpisov, ktoré im dal zbožný zakladateľ. Keď po
zeráme len na meno, sú to nesporne prvé uršulín
ky, ale pre úctu k svojej svätej patrónke musely mať 
aj isté duchovné príbuzenstvo s Inštitútom, ktorý sa 
pod týmže menom rozvil v Cirkvi o 600 rokov ne
skoršie. Len čo sa dozvedely o Angelinom Inštitúte, 
ukazovaly preň nápadný záujem a veľké poroz
umenie. Čítame, že r. 1603 poslaly materskému domu 
v Brescii, ako dôkaz svojej sesterskej lásky a záujmu, 
dve sväté hlavy Uršuliných spoločníc v mučeníctve.

Prirodzene, i želanie dcér Angeliných, len čo sa 
usadily v Lutychu, smerovaly ta, aby mohly čím 
skôr vystavať kláštor na požehnanej pôde, ktorá im 
a všetkým veriacim stala sa úctyhodnou pre mu
čeníctvo ich svätej patrónky. Roku 1639 táto vrúcna 
túžba mala sa splniť. 8. novembra 1639 prišly do 
Kolína dve profesky s Mater Augustínou von Heers, 
predstavenou z Lutychu, ktorá sa tešila zvláštnej 
priazni vtedajšieho kolínskeho arcibiskupa, Ferdi
nanda, vojvodu bavorského, ktorý bol súčasne bisku- 
kom v Lutychu. Vo veľkej chudobe začaly svoju 
apoštolskú činnosť. Až r. 1637 mohly položiť zá
kladný kameň ešte dnes zachovanej veľkej kláštor-
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skej budovy. Veľkodušné dary mnohých dobrodincov 
umožnily im dať vystavať krásny kostol talianskymi 
majstrami, ktorých povolal kurfirst Ján Vilhelm 
k  stavbe nádherného bensberského zámku. Tak vzni
kol na hrobe svätej Uršule jeden z najkrajších kláš
torov rehole.

Ľútych podporoval a viedol ešte niekoľko iných 
založení v Nemecku a v Belgicku, ale bol povolaný 
uviesť rehoľu aj do Rakúska. Gróf Lamboy a jeho 
zbožná manželka s bolesťou pozorovali biedu, ktorú 
spôsobila v Česku reformácia a tridsaťročná vojna. 
Chceli nešťastnej krajine pomôcť a prispieť reforme, 
ktorej vtedy však razil cestu koncil tridentský. Mys
leli, že tohto cieľa najlepšie a najistejšie dosiahnu, 
keď sa postarajú o vychovávanie zbožných, naozaj 
kresťanských žien. Keďže ich dcéra bola v penzio- 
náte uršulínok v Kolíne, mali dobrú príležitosť spo
znať spôsob výchovy týchto rehoľníc a presvedčiť 
sa, že svoje šľachetné úmysly môžu najlepšie do
siahnuť založením uršulínskeho kláštora. Ľútych im 
poslal šesť sestier. Ich prijatie v Prahe dáva svedec
tvo o veľkej úcte najvyšších kruhov k Spoločnosti. 
Ľud, magistrát, šľachta a klérus slávili ich príchod 
ako radostnú udalosť, veľmi významnú pre všeobec
né blaho. Arcibiskup pražský, kardinál Harrach, dal 
odviezť rehoľnice vlastnou ekvipážou a prijal ich 
s prejavmi priazne, obvyklými pri prijímaní kňa- 
žien. Potom ich zaviedol do svojej izby, tam boly už 
v  polkruhu pripravené sedadlá, na ktoré si musely 
na rozkaz Jeho Eminencie sadnúť a on si otcovsky 
sadol do ich stredu. Dlho sa rozprával s rehoľnicami 
a podrobne sa vypytoval na ich Inštitút. Potom ich 
uviedol do domu v blízkosti arcibiskupského paláca, 
ktorý pre ne Grófka Lamboy určila. Nové rehoľnice 
tak veľmi sa páčily kardinálovi, že túžil zasa ich vi
dieť, a preto už po niekoľkých dňoch vyhľadal ich 
vo vlastnom dome, ba s nimi sa aj rodinným spôso-
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bom porozprával o všetkých ich veciach ako otec 
s deťmi. Dve hodiny bol v kláštore a grófka Lamboy, 
ktorá ho sprevádzala, dosvedčila, že rozhovor s tý
mito zbožnými dcérami Angelinými mu vynútil slzy 
dojatia.

O nové založenie zaujímala sa aj cisárovná Mária 
Eleonóra, manželka Ferdinanda III., ktorá bývala 
vtedy v Prahe. Poslala do kláštora svojho spovední
ka, aby uistil reholnice o jej zvláštnej priazni. Tento 
dôkaz cisárskej láskavosti, ktorý tu po prvý raz dom 
habsburský prejavil dcéram Angeliným, potom veľ
mi často sa opakoval, a to spôsobom, ktorý je nielen 
pre Spoločnosť svätej Uršule najvýš čestný, ale má 
aj veľký význam pre jej rozšírenie a činnosť v ra
kúskych krajinách. Vládcovia Rakúska a ich zbožné, 
často sväté manželky, získaly si tak veľké zásluhy 
o zakladanie, udržanie a rozširovanie uršulínskych 
kláštorov, že možno povedať, že Spoločnosť svätej 
Uršule bola v Rakúsku jedno z tých mnohých zbož
ných diel, ktoré šľachetné kniežatá habsburské za
kladali a podporovali vo svojich krajinách. Uršulín
ky vošly do Rakúska pod cisárskou ochranou, sta
valy svoje kláštory často pod bezprostrednou ochra
nou týchto osvietených panovníkov a pod touto naj
vyššou ochranou vykonávaly svoj apoštolát.

Pražské uršulínky rozvily hneď pri svojom zalo
žení veľmi požehnanú činnosť v externej škole á 
v penzionáte. Stará rádová kronika poznamenáva, že 
»každý deň prinášal nové chovanky, ktoré boly väč
šinou z najprednejších šľachtických rodín krajiny«. 
čoskoro sa hovorilo o nových rehoľniciach aj na ci
sárskom dvore vo Viedni a netrvalo dlho, prenášalo 
sa želanie, aby aj dcéry sídelného mesta dostaly to, 
čo maly už dcéry pražské. Cisárovná matka Eleonó
ra, vdova po Ferdinandovi II., chcela mať sama zá
sluhu v zaopatrovaní výborných učiteliek a zbožných 
vychovávateliek ženskej mládeže viedenskej. Vzne-
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sená pani nemohla však svoj čnostný úmysel usku
točniť, smrť jej v tom zabránila. Prevedenie túžby 
svojho srdca odovzdala svojej neveste, už menova
nej cisárovnej Márii Eleonóre, ktorá ani nemeškala 
uskutočniť vzácny odkaz. Prosila v Lutychu o nie
koľko profesiek, ktoré maly byť základnými kameň
mi slávnej stavby. Jej syn, cisár Leopold I., poslal 
rehoľníciam spolu s pasom 200 dukátov ako cestovné.

Koncom júla 1660 opustilo Ľútych šesť profesiek, 
vedených Mater Máriou Alexiou, rodenou slobodnou 
paňou von Jonghie. Kronika rádová hovorí: «Veľko
dušne sa rozlúčily so svojou vlasťou a svojím dra
hým kláštorom v Lutychu, aby odišly do cudzej kra
jiny a tam obrábaly vinicu Pána.«

Mater Máriu Alexiu si cisárovná zvlášť vyprosila, 
museli ju odvolať z Kolína, kde už 20 rokov blaho
darne pôsobila, aby mohli vyhovieť želaniam Jej Ve
ličenstva. Rehoľnice cestovaly cez Prahu, kde sa 
k nim pripojily dve Matky. Vo Viedni ich prijali 
s veľkými prejavmi úcty, cisárovná ich dala odviezť 
vo svojom koči a zahrňovala ich už pri prvej audien
cii, trvajúcej dve hodiny, dôkazmi svojej najvyššej 
priazne. Arcibiskup im tiež vyšiel v ústrety s veľkou 
láskou a sľúbil, že im bude otcom a ochrancom. Tak 
malo založenie kláštora vo Viedni málo alebo skoro 
nijaké prekážky. Školy sa hneď plnily deťmi, pen- 
zionát dcérami rakúskej šľachty, z ktorých neskoršie 
mnohé prijaly závoj. Vznikla veľká, nádherná kláš
torské budova s krásnym kostolom, a keďže ochrana 
habsburských kniežat až podnes zabránila, aby ne
jaká svätokrádežná ruka znesvätila svätyňu, patrí 
ešte dnes k najkrajším kláštorom rehole. Jeho oby
vateľky si získaly časom vo vysokom stupni dôve
ru, lásku a vďačnosť cisárskeho mesta, s ktorým ako 
pravé Viedenčianky delily sa vždy o radosť a bolesť 
a ktorému vychovaly mnoho tisíc dcér.

Cisárovná Mária Eleonóra často navštevovala vie-
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denské uršulínky a vždy viac si vážila Inštitútu 
svätej Angely. Želala si, aby mohla všetkým dcéram 
Rakúska dať tieto duchovné matky. Preto ju vidíme 
chápať sa každej príležitosti, aby podporovala zakla
danie urušlínskych kláštorov. Keď v Celovci zomrel 
pán Vít Baltazar Grimming, slobodný pán v. Stahl, 
poručil 6666 toliarov niektorému zbožnému založe
niu na úžitok krajiny. Tu hneď pracovala cisárovná 
Mária Eleonóra, veľká protektorka uršulínok na tom, 
aby sa z tejto sumy použilo na založenie kláštora 
pre Angeline dcéry, čo r. 1670. sa aj stalo. O dva 
roky neskoršie podporovala založenie kláštora v Go- 
rici. Jej horlivosť pre rozširovanie Spoločnosti prešla 
i na jej nevestu, cisárovnú Claudiu, manželku Leo
polda I. Táto zamýšľala založiť uršulínsky kláštor 
vo Viedenskom Novom Meste. Ostrihomskému arci
biskupovi Szelepcsényimu, ktorý chcel uviesť Ange
line dcéry do Uhorska, podarilo sa získať pre svoje 
plány biskupa z Viedenského Nového Mesta, grófa 
Leopolda Kollonicsa, a spolu s ním sa usilovali po
hnúť cisárovnú, aby prispela svojou pomocou Uhor
sku, nakazenému Lutherovými bludmi. Výrečnými 
slovami ukázali vznešenej žene, ako je potrebné za
chrániť aspoň ženskú mládež pred jedom bludov 
a vychovať zo zbožných detí dobré, skutočne katolíc
ke matky. Cisárovná nielenže vyhovela prosbám obi
dvoch biskupov, ale usilovala sa získať pre tento 
podnik cisára Leopolda, svojho manžela. Tak dostala 
Bratislava, kde väčšina obyvateľov bola luteránska, 
ako prvé mesto uhorské, roku 1676 uršulínky. O tri 
roky neskoršie umožnil cisár Leopold I. opäť zalo
ženie uršulínskeho kláštora, lebo keď Mater Mária 
Alexia von Jonghie narazila v Linci na neprekonateľ
né ťažkosti, obrátila sa osobne na cisára a prosila 
o jeho najvyššiu pomoc a ochranu. Bola jej tak dô
razne udelená, že dielo mohlo bez prekážky pokra
čovať.
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O niekoľko rokov neskoršie stavaly sa založeniu 
v Štajerskom Hradci tiež veľké prekážky. Čas turec
kých vojen nebol práve priaznivý zakladaniu nových 
kláštorov a štátne úrady odmietaly i najnaliehavej
šie prosby o svolenie. Tu napokon rozhodol proprio 
motu cisár Leopold I., nečakajúc na ďalšie vyhláse
nie úradov a dovolil uršulínkam usadiť sa v Štajer
skom Hradci. 24. júna 1686 odišly ta z Viedne štyri 
Matky. Štajerský Hradec ich túžobne očakával. «In
štitút» písal niečo predtým krajinský hajtman Juraj 
Fridrich Monsperg, »je mestu potrebný, lebo šľach
tické deti musely byť na vychovanie posielané do cu
dziny. Vôbec bolo by žiadúce, aby mladé slečny boly 
vychovávané v dobrých mravoch a čnostiach«. Mest
ský farár Matej Meiackh písal: »Ďakujem Bohu, že 
sa už zmiloval nad Štajerským Hradcom a omilostil 
ho touto rehoľou.« Návšteva škôl bola hneď značná. 
Do penzionátu prijaly hneď 49 chovaniek. Medzi ich 
menami časom objavujú sa mená všetkých šľachtic
kých rodov, usadených v Štajersku, ale aj občianske 
rodiny zo Štajerského Hradca dávaly svoje dcéry 
do tohto vychovávacieho ústavu.

Medzi ostatnými založeniami, ktoré rakúsky cisár
sky dom bezprostredne podporoval, menujeme kláš
tor v Košiciach (1696), ktorý získal prostredníctvom 
cisárovnej Eleonóry Magdalény kostol kalvinistov, 
faru, školu a niekoľko viníc;43) kláštor v Hermann- 
stadte, niekdajší dominikánsky kláštor — ktorý mu
seli jeho zbožní obyvatelia opustiť, keď Sedmohrad- 
sko odpadlo k luteranizmu, Karol VI. daroval ho ur
šulínkam. Cisárovná Mária Terézia pokračovala

■**) Roku 1704 žiadali kalvinisti zpät svoj starý kostol. 
Predstavená, Mater Uršuľa, grófka Nádasdy, našla vo veľkej 
tiesni mocnú oporu vo vrchnom veliteľovi, Štefanovi grófovi 
Csáky, ktorý kalvinistom ponúkol s potrebnými peniazmi iné 
miesta a školu. Aj František Rákóczy II. a gróf Anton Esz- 
terházy sa niekoľko ráz zachovali ako ochránci a dobrodinci 
kláštora.
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v šľachetnom diele svojho osvieteného otca a kúpila 
dcéram Angeliným ešte niekoľko susedných domov 
a veľkú záhradu. Aj kláštor vo Varadíne — zalo
žený r. 1703 paňou Magdalénou, grófkou Draskovich 
— ďakuje za svoju budovu cisárovnej Márii Terézii.

Vedľa členov panovníckeho domu umožňovali dcé
ram Angeliným zakladanie nových kláštorov predo
všetkým biskupi. Roku 1695 povolal arcibiskup zo 
Salzburgu, Ján Ernest gróf Thun, uršulínky z kláš
tora v Celovci, aby založil uršulínsky kláštor vo svo
jej arcibiskupskej rezidencii. O dva roky neskoršie si 
vyprosil knieža arcibiskup olomoucký, Karol gróf 
Lichtenštein, šesť rehoľníc z Prahy. Arcibiskup uhor
ský, Imrich gróf Eszterházy, uviedol r. 1724 uršulín
ky do Trnavy, biskub Matej gróf Chorinský roku 
1782 do Brna. Kanonik a titulárny opát Štefan Szen- 
czy vystaval uršulínkam kláštor vo Veľkom Varadí
ne. Dejiny jeho založenia sú z najdojímavejších me
dzi založenými v Uhorsku. Štefan Szenczy pochá
dzal síce zo šľachtickej, ale chudobnej rodiny. Gym
naziálne štúdiá absolvoval v Košiciach, kde denne 
v kláštore uršulínok dostával stravu a niekedy aj 
malý darček. Zbožný mladík prijímal dobrodenie 
s veľkou vďačnosťou a cítil sa reholi tak zaviazaným, 
že urobil sľub, vystavať uršulínkam neskoršie, nech 
ho Prozreteľnosť zavedie hocikam, podľa miery svo
jich pomerov, kláštor a kostol. Hneď po vysviacke 
na kňaza v diecéze veľkovaradínskej, dal si zhotoviť 
malú, železom obitú pokladničku, do ktorej začal 
ukladať peniaze na tento cieľ, až bola napokon po
kladnička z príjmov kanonikátu celkom naplnená. 
Prostredníctvom cisárovnej Márie Terézie dostal ka
nonik Szenczy z košického kláštora šesť profesiek, 
duchovný fundament Božieho domu, ktorý vystavala 
jeho horlivosť ako krásny pomník náboženskej vďač
nosti.

Medzi zakladateľmi rakúskych uršulínskych kláš-
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torov stretáme sa však v tejto dobe i so zbožnými 
laikmi. Pán Jakub Schellenburg a jeho manželka Ka
tarína vystavali roku 1702 dcéram Angeliným kláštor 
v Ľubľane. O desať rokov neskoršie Založily komtesy 
Eleonóra a Maximiliána Trautmansdorf kláštor v Kut
nej Hore. Ako chovanky penzionátu v Prahe naučily 
sa vážiť si dobrodenia hlbokej náboženskej výchovy, 
chcely preto dožičiť toto šťastie všetkým mladým 
dievčatám svojej vlasti. Kláštory v Rábe a v Šopro- 
ni ďakujú za svoj vznik dvom zbožným viedenským 
dámam. Pani Anna Mária Neupauer, rodená Pichle- 
rová, cítila pri jednej kázni P. Wintra S. J. vnútorný 
popud, aby sa pričinila o založenie nového kláštora 
a rozširovanie rehole uršulínok. Myslela najprv na 
Viedenské Nové Mesto, ale plán stroskotal a šľachet
ná žena, podporovaná P. Winterom a Wagnerom, 
rozhodla sa presadiť rehoľu do Rábu v Uhorsku. Tam 
bolo menej ťažkostí a 13. júla 1726 mohly vstúpiť 
štyri profesky z Viedne do nového domova. O dva
dsať rokov neskoršie (1747) podporovala táto veľko
dušná dobroditeľka uršulínok založenie v Šo- 
proni, ku ktorému dala zakladací kapitál jej priateľ
ka, pani Mária Anna Niggl z Viedne. Napokon do
stalo aj mesto Bischflak v Kraňsku uršulínsky 
kláštor. Jeho zakladateľka a prvá predstavená, Ma
ter Emerika, pochádzala zo vznešeného uhorského 
grófskeho rodu Bathyani. Kláštor, ktorý sa stal ma
jetkom uršulínok za vlády Jozefa II., bol založený 
r. 1351 pre klarisky, ktoré v ňom žily verne až do 
sekularizácie. Keď tam uršulínky prišly, očakávalo 
ich v kláštorskej bráne 14 dcér sv. Františka. Ich 
predstavená odovzdala s poníženou odovzdanosťou 
kľúče novej predstavenej. Všetky klarisky prosily 
o prijatie do Spoločnosti sv. Uršule a po ročnej pro- 
bácii složily sľuby. Za našich dní získal tento uršu
línsky kláštor zámok, známy svojou nádhernou po
lohou a rozsiahlymi parkmi, ale ešte viac historic-
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kými spomienkami. Bol kedysi majetkom dvoch svät
cov: cisára Henrika II. a jeho manželky Kunigundy. 
Rehoľnice preložily ta penzionát, ktorý má obyčajne 
160 chovaniek.

Všetky až doteraz uvedené kláštory pokladajú Ľú
tych za svoj materský kláštor. Dostaly od neho Re
gulu a Konštitúcie prostredníctvom prvých dvoch ra
kúskych kláštorov — Prahy a Viedne, ktoré vyšly 
priamo z neho. Viedeň ich dala Celovcu, Gorici, Bra
tislave, Lincu, Štajerskému Hradcu a Rábu; Praha 
Olomoucu a Kutnej Hore; Celovac Salzburgu; Brati
slava Košiciam, Varaždínu, Trnave, a Hermann- 
stadtu; Gorica Ľubľane; Ráb Šopronu; Košice Veľ
kému Varadínu; Štajerský Hradec Bischoflaku a 
Olomouc Brnu. Len do Tirolská prišly uršulínky 
inou cestou.

Roku 1727, ešte za života Msgr. Strecheusa a za 
osobného vedenia ctihodnej Mater de Malepreau, 
bola presadená vetva rehole z Lutychu do Dinanu vo 
Flandroch. Na bránu tohto kláštora zaklopal roku 
1660 zemský gróf František Christoph, aby vyprosil 
niekoľko profesiek pre malé bádenské mestečko 
Messkirchen. Tri rehoľnice nasledovaly túto výzvu. 
Na ceste do Messkirchen blízko Strassburgu zablú- 
dily, hoci ich viedol skúsený vodca. V tejto nemalej 
núdzi utiekaly sa k svätému Jozefovi a sľúbily, že 
mu zasvätia nový kláštor, ak bezpečne dosiahnu cieľ 
svojej cesty. Hneď uzrely ctihodného starca, ktorý 
im ukázal cestu do Messkirchen a vravel: »Len ta 
choďte, ale nezostanete tam dlho, lebo vás veľké 
knieža povolá do svojej krajiny.« Keď došly do Mess
kirchen, otvorily uršulínky školu a penzionát, ktoré
ho povesť išla i za hranice Bádenska a priťahovala 
najmä mladé dámy bavorskej šľachty.

Pochvalné zprávy o novom Inštitúte dostaly sa aj 
na dvor kurfirsta bavorského Ferdinanda-Mária, kto
rý sa hneď rozhodol povolať rehoľnice do svojej kra-

371



jiny. Mesto Landshut im bolo označené ako zvlášť 
vhodné. Uršulínky hneď si spomenuly na slová sta
rého vodcu, videly v ňom svätého Jozefa na ceste 
do Messkirchen, a keďže sa im táto malá obec zdala 
málo priaznivá na ďalší rozvoj rehole, opustily Mess
kirchen na veľký žiaľ krajinského grófa. Kurfirst 
Ferdinand-Mária čakal uršulínky, ktoré dal odviezť 
vozom v Schleissheime a prijal ich veľmi čestne. 
V Landshute bolo prijatie so strany občianstva tro
cha chladné. Nový Inštitút bol im veľmi «aristokra
tický», a preto mali málo dôvery k jeho spôsobu vý
chovy. Ale netrvalo dlho, a tieto predsudky sa roz- 
ptýlily. Obyvatelia Landshutu s obdivom pozerali,, 
ako dámy, členky mariánskej družiny, zavedenej ur
šulínkami, navštevovaly chudobných a väzňov, všade 
udeľovaly dobrodenia a rozširovaly ľúbeznú vôňu rý
dzej zbožnosti. Teraz priviedli všetci z vysokého 
i nízkeho stavu svoje dcérušky k  rehoľníciam, takže 
prvá miestnosť čoskoro deťom nestačila. Pod vede
ním činných a zbožných predstavených, ako Mater 
Magdalény Goblet z Namuru, Mater Genovévy, gróf
ky von Kônigsfeld a Mater Rózy, grófky z Thúrheim, 
konvent prosperoval a v krátkom čase mohol založiť 
niekoľko nových kláštorov; dva v Bavorsku; Strau- 
bing (1691), Landsberg (1717) a jeden v hlavnom 
meste Tirolská roku 1691.

Do Insbrucku povolal uršulínky pán Hieronym 
gróf Ferrari, vrchný hofmajster vtedy v Insbrucku 
sídliacej poľskej kráľovnej, vdovy Eleonóry, dcéry 
cisára Ferdinanda III. a sestry vtedy panujúceho ci
sára Leopolda I. Gróf Ferrari chcel venovať na vte
dajšiu dobu značný kapitál na založenie nejakého 
duchovného domu. Keďže nevediac sa rozhodnúť, 
ktorému rádu by mal túto fundáciu ponúknuť, po
radil sa s otcami Spoločnosti Ježišovej. Títo ho upo
zornili na blahodarnú činnosť Angeliných dcér, tak
že sa rozhodol založiť kláštor uršulínok. Prostredníc-
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tvom kráľovnej Eleonóry, veľkodušnej dobroditeľky 
uršulínok, dostal zakladateľ z kláštora v Ländshute 
tr i profesky, ktoré došly 2. júla 1691 do Insbrucku. 
Boly to Mater Benedikta Lerchenfeld, Róza Regina 
Fugger a Terézia de Champs. Za niekoľko rokov vy
konávaly cvičenia Inštitútu v prenajatých domoch 
a  viedly bohato navštevovanú externú školu. Roku 
1699 kúpily pred mestskou bránou nad Innom ležiaci 
»Hôchtenburg«, ktorý prestavaly v terajší kláštor. 
Roku 1741 odišla odtiaľ malá spoločnosť do Puster- 
tal, aby položila základ kláštoru Bruneck. Zaklada
teľka, slečna Kristína von Eisser, sa sama zasvätila 
Bohu v reholi.

Kým Spoločnosť sv. Uršule v Rakúsko-Uhorsku sa 
tak rozširovala, v Nemecku zakladala tiež kláštor za 
kláštorom. Luther hodil do pôdy Nemecka semeno 
odboja a vzbury, ktoré prinieslo v tejto krajine bo
haté ovocie nepokoja každého druhu. Tridsaťročná 
vojna napokon celkom vyčerpala štát, v ktorom za
vládla úplná anarchia. Táto zničená krajina, táto 
rozdupaná pôda iste potrebovala rozumných a vycvi
čených pracovníkov, ak malo byť vytrhnuté tŕnie 
bludárstva -a opäť zasadené stromami pravej viery. 
Ale práve preto založila Angela Spoločnosť sv. Uršu
le. Na pôde Nemecka, stretajúc sa s kacírstvom, 
mohly jej dcéry bezprostredne pracovať vo svojom 
poslaní. Vidíme ich neúnavne pracovať na poli, kto
ré im veľmi často prinášalo len bodľač a tŕnie, na 
ktorom však pod ich starostlivou ochranou vypučia 
nové kvety.

Po kláštoroch, ktoré vznikly na západe Nemecka, 
menej dotknutom Lutherovým kacírstvom, dvíha sa 
prvý v Durínsku. Mohučský kurfirst, Ján Filip von 
Schoennborn, biskup vormský a wurzburský, ob
daroval roku 1660 Franky, kde bol vojvodom, uršu
línskym kláštorom v Kitzingen.44) Tešiac sa jeho vý-

41) Z Kitzingen bol r. 1712 založený kláštor vo Wurzburgu.
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sledkom, myslel, že ho Božská Prozreteľnosť povo
lala, aby dal toto dobrodenie aj iným miestam svo
jej veľkej diecézy. Erfurt mal staré opátstvo sestier 
rádu sv. Magdalény, obyčajne nazývané »Albae Do
minae — Biele Panie«. Už päťsto rokov slúžily Bohu 
vo svojom krásnom kláštore, keď ich reformáciou 
vyvolaná búrka proti kláštorom prinútila opustiť cti
hodné miesto. Štyri z nich, najmladšia 70-ročná, bý
valy ešte v starej budove, keď tam kurfirst uviedol 
uršulínky.

Ale v akom stave našly kedysi tak kvitnúce opát
stvo! Tridsaťročná vojna ho premenila v zrúcaniny. 
So slzami rozprávaly staré obyvateľky, že sa musely 
dívať, ako Švédi zaujali kláštor, premenili ho na 
hostinec a 16 rokov znesväcovali ich kostol luterán
skymi bohoslužbami. A proti všetkým týmto sväto
krádežiam a do neba volajúcim nespravodlivostiam 
mohly protestovať len slzami a modlitbami.

Príchod uršulínok naplnil veľkou radosťou staré 
ženy, ktoré i v najťažších skúškach ostaly verné svoj
mu povolaniu. Veď im nebo poslalo priateľky a se
stry, videly, že ich drahý, ctihodný dom je vrátený 
svojmu pôvodnému určeniu a v kostole opäť zave
dená vznešená katolícka bohoslužba. Uršulínky pre
ukazovaly všetku možnú pozornosť týmto posledným 
zbytkom kedysi kvitnúceho, teraz však na vyhynutie 
odsúdeného opátstva. Hoci zpočiatku samy sotva 
maly najpotrebnejšie existenčné prostriedky, stará 
sa ich nežná láska predovšetkým vždy o staré rehoľ
nice. A keď klesaly pod ťarchou rokov a choroby, 
Angeline dcéry ich neúnavne ošetrovaly, boly im an
jelmi útechy, prispievaly im pri smrti, zatlačily im 
oči a vyprevadily k hrobu, ako by boly ich vlastný
mi rehoľnými sestrami. Taká láska musela priniesť 
požehnanie na nový kláštor. Sotva usadené, otvorily 
uršulínky školy a penzionát, deti prúdily so všetkých 
strán a viac mladých dám zo Saska i z krá-

374



lovského dvora v Dražďanoch prosilo o prijatie do 
rehole.43)

Druhý nástupca kurfirsta Jána Filipa von Schoen- 
born, František Lothar, ulomil roku 1700 vetvu 
z tohto rýchle zosilneného stromu a zasadil ju do 
Duderstadtu. Malú kolóniu, ktorá ta odišla, viedla 
Matka Klára Eugenia Ebelsbach, profeska z Kitzin- 
gen, ktorá si už získala veľké zásluhy pri zakladaní 
kláštorov v Erfurte. Hoci bola už v pokročilej sta
robe, chcela táto neúnavná uršulínka vziať na seba 
ešte strádanie a námahy, spojené s každým novým 
založením. Horlivosť nahrádzala sily. Vo všetkých 
troch kláštoroch videly sestry ako dokonale spojo
vala bohaté talenty, s hlbokou poníženosťou, skvelé 
vlastnosti so skromnosťou pravej čnosti. Umrela roku 
1705 a anály hovoria: »Smrteľná schránka tej, ktorá 
bola základom tohto svätého domu, bola uložená a 
ešte odpočíva vedľa oltára sv. Jozefa pri soche apoš
tola, ktorému kedysi Spasiteľ povedal: »Ty si Peter 
a na tejto skale vystaviam svoju Cirkev.«

Za ňou nasledovalá v správe domu Mater Terézia 
Lôwenstein. Tejto sa onedlho predstavila slečna 
Marta Hitzerot, učiteľka z Fritzlar a prosila o prijatie 
do rehole. Od nej sa Mater Terézia náhodou dozve
dela o starom augustiniánskom kláštore pri Fritzlare, 
ktorý bol vo vojnách rozbúraný. Hneď jej prišla na 
myseľ veľkolepá myšlienka, opäť vystavať múry opu
steného Siona a oživiť ho rehoľnou rodinou. Pohla 
slečnu Hitzerot, aby u vtedajších majiteľov starého 
kláštora podnikla potrebné kroky a získala zrúcaniny, 
lebo viac už tu zo starej nádhery nebolo. Chcela ju po
tom prijať ako prvú novicku v novozriadenom dome.

15) Medzi historickými pamiatkami, ktoré sa poja k tomuto 
kláštoru, sú uršulínkam predovšetkým milé pamiatky, vzťa
hujúce sa na najláskavejšiu ženu nemeckého stredoveku, svä
tú zemskú grófku durinskú. Dva razy putovala sv. Alžbeta 
do Erfurtu a vždy sa zastavila v kláštore »Bielych Paní«. 
Uršulínky uschovávajú pohár, z ktorého sv. Alžbeta pila.
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Už na začiatku sa stavaly tomuto podniku nové 
prekážky. Ale horlivosť uršulínky za Inštitút je ako 
jej láska, silnejšia ako smrť, mocnejšia ako peklo. 
Dielo narazilo na odpor, ale uršulínky predsa získa
ly zbytky starého kláštora a dostaly od biskupa mo
hučského dovolenie, založiť kláštor. Kláštor z Mét 
im poslal dve horlivé Matky ako pomocníčky: Mater 
Augustínu d’Aspremont a Magdalénu de Volombre. 
Prvú potvrdil kurfirst za predstavenú. Môžeme ju 
pokladať za vlastnú zakladateľku. Pochádzala zo sta
rého grófskeho rodu francúzskeho, rozlúčila sa so 
skvelým svetom parížskym, aby sa zasvätila namá
havému a poníženému apoštolátu uršulínok. Skvelé 
prirodzené dary, spojené so zriedkavou čnosťou, jej 
umožnily vykonať veľké veci v službe Božej. Bola 
ozaj povolaná prekonať všetky ťažkosti a prekážky 
tohto založenia.

Keď prišla do Fritzlaru, našla rozpadnutý kláštor, 
dlhy, proces a k tomu nijakého priateľa, nijaké pe
niaze, potraviny, nijaké zariadenie. Aby nespaly na 
holej zemi, musely si sestry vypožičať trocha slamy. 
Aj duchovná pomoc im chýbala, lebo ich spirituál 
nevedel francúzsky. V tejto najväčšej núdzi a opu
stenosti nezabudly zbožné matky vzývať tú, ktorá 
sa nazýva »Pomocnicou kresťanov« a ktorú Spoloč
nosť vždy uznávala a uctila ako svoju matku a krá
ľovnú. Na sviatok Navštívenia Panny Márie r. 1712 
šla stiesnená predstavená do kostola, ktorý patril 
starému kláštoru, teraz bol však v bezútešnom, cel
kom zruinovanom stave. Tisícimi otvormi vnikal vie
tor a dážď, klenba hrozila v každej chvíli zrútením. 
Ešte stál tam však oltár, nad ktorým visel obraz 
Zvestovania. Mater Augustína pokľakla na stupňoch 
tohto polozboreného oltára a modlila sa so silnou 
vierou, akú mali vždy svätí. Potom vzala obraz a 
niesla ho v procesii okolo starej svätyne, sprevádza-
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ná sestrami a troma chovankami, z ktorých jedna 
niesla vpredu kríž.

Čoskoro sa ukázalo, že táto modlitba, oduševnená 
živou vierou, na nebo zaútočila. Najprv sa im do
stalo duchovnej pomoci. Dvaja kňazi, pohnutí ich 
núdzou, ponúkli sa, že im budú zadarmo slúžiť svätú 
omšu, a jeden z nich, hoci bol už starší, začal sa 
učiť francúzsky, aby ich mohol spovedať. Netrvalo 
dlho a Prozreteľnosť im poslala mnoho dobrodincov 
i v časných veciach.

Zemský gróf hessenský, ktorý im povolil vstup na 
svoje územie len pod podmienkou, že si vôbec ne
budú robiť nároky na pomoc vlády, prvý im dal pe
ňažitú podporu. Barón von Schleifros, ktorého dcéra 
bola medzi prvými chovankami, ponúkol predstave
nej svojho vlastného architekta a správca záhrad 
zemského grófa hessenského, pán Wursdorf, hoci pro
testant, prevzal zakladanie záhrad. Ešte väčším dob
rodincom bol biskup z Eichstädtu. Svoje veľkodušné 
dary sprevádzal listami, v ktorých rehoľnice tešil, po
vzbudzoval k vytrvalosti a dával vzácne rady najmä 
čo sa týka ich chovania k protestantským chovan
kám. Napokon im Boh dožičil, že sa ich otcovsky 
zaujal vtedy vládnúci pápež Klement XI. Správne 
hodnotil dôležitosť ich misie v týchto protestant
ských krajinách, nielenže im poslal almužnu, ale vzal 
aj založenie pod svoju zvláštnu ochranu, keď biskup 
z Mét, uvedomený o biede rehoľníc, chcel ich povolať 
zpät do profesného domu.

Vedľa týchto jasných miest nechýbaly ani naj
hlbšie tiene. Obyvatelia mesta odplácali ich lásku 
a obetavosť dlhý čas len krivdením, nenávisťou a oho
váraním, takže toto založenie je naozaj pamätihod- 
nou priadzou starostí, nedostatkov a strádaní, ťaž
kostí a prenasledovaní s jednej strany, neočakávanej 
pomoci, zázračnej ochrany shora a nebeskej útechy 
s druhej strany.
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Kto dnes kráča cestou od Frankfurtu nad Moha- 
nou do Kasselu, prekvapený zastane si na úpätí ma
lého vŕšku pred krásnou kláštorskou budovou, ce
lou vystavanou z lomeného kameňa, ktorá pred ním 
dvíha sa v dĺžke 120 m do výšky niekoľkých poscho
dí. Jeho nádherné parky s obdivovanými fontánami, 
stúpajú stupňovité po vŕšku, uprostred ako verný 
strážca stojí priestranný kostol s krásnou vežou. Cu
dzinec, ktorý hľadí na krásny dom Boží, sotva tuší, 
akými nevýslovnými námahami a obetami bol vybu
dovaný. Myslí si skôr, že jeho zakladateľ musel mat 
bohaté prostriedky, aby mohol vystavať takú nádher
nú budovu. Kto však pozná dejiny diel Božích, ne
bude sa diviť, keď počuje, že to bolo práve naopak. 
Ako Cirkev, tak rastú i jej inštitúcie, predovšetkým 
duchovné rády, v pôde, na ktorej svet uschýňa. Roz
širujú sa, keď ich utláčajú, v očiach sveta premáha
né dobývajú víťazstvo za víťazstvom a smrťou sa 
oplodňujú k novému životu. Mnohé uršulínske kláš
tory dávajú o tom dojímavé dôkazy.

Rozsah a  účel tohto diela nám nedovoľujú hovoriť 
o jednotlivých založeniach, ktorých je na stá. Vcelku 
dejiny založenia uršulínskych kláštorov sú veľmi po
dobné. Najviac kláštorov týči sa na pevnej skale 
chudoby. Na nej sa usadzujú obetavé duše a stavajú 
s kapitálom neohraničenej dôvery v Božiu Prozre
teľnosť, v nepočetných námahách a strádaní najprv 
svätostánok pre Ježiša a potom v jeho tieni príbytok 
pre jeho deti. Rady prenechávajú meno a česť zakla
dateľa iným, ktorí im nejako pomáhali, len keď môžu 
zanechať solídne založený dom Boží svojim potom
kom v reholi a v krajine, ktorá ich pohostinne prijala

Pravá dcéra Angelina nehľadá pozemskú odmenu, 
ale hovorí so sv. Tomášom, keď sa jej Pán pýta: 
»Čím sa ti mám odmeniť?« »Bože môj, tvojou láskou, 
sebou samým!« A keď okrem Boha hýbe niečo jej 
srdcom — sú to deti. Keďže však sú jej drahé len ako
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miláčkovia Boží, ako nesmrteľné duše, na ktorých 
žiari Kristova krv, je to zasa len Boh, ktorého v nich 
hľadá a miluje. Keby sme teda mali hovoriť o po
zemskej odmene, ktorá by mohla potešovať srdcia 
zbožných zakladateliek toľkých kláštorov, museli by 
sme hovoriť o deťoch, ktoré plnia ich školy a pen- 
zionáty. A skutočne, Boh poprial tejto radosti du
šiam šľachetných žien. Deti k nim utekaly, kde sa 
len zjavily. Najväčšia chudoba kláštorov, nedosta
točné zariadenie, nezdržalo najvznešenejšie rodiny, 
ba ani protestantov, aby im sverili svoje deti.

Zakladateľky z Fritzlaru boly ešte na ceste a už 
im vo Frankfurte bola sverená na výchovu dcéra 
kurfirstského vyslanca zo Sickingen. Kláštor v Ki- 
tzingen mal v prvých tridsiatich rokoch vo svojom 
penzionáte vyše 30 grófok, barónok a vyše 100 
šľachtických slečien. Podobné čísla daly sa uviesť 
zo všetkých ostatných kláštorov Nemecka a Rakús
ka. A predsa uršulínky, verné duchu svojej svätej 
zakladateľky, pozývaly predovšetkým chudobné a 
opustené deti, ako novší spisovateľ krásne hovorí: 
»chudobné volaly a bohaté sa. tlačily samy do ich 
škôl«. Pre dejiny Spoločnosti v Nemecku a Rakúsku 
je charakteristické, že sa v týchto krajinách práve 
najvyššie spoločenské triedy družily pod zástavu sv. 
Uršule. Anglicko dalo reholi slávnu patrónku, ktorej 
meno nosí, Taliansko v poníženej panne z Brescie 
Matku a zakladateľku, Francúzsko má česť, že pre
tvorilo Inštitút v rehoľu, slávou nemeckých krajín 
ostane, že darovaly Spoločnosti svoje najušľachtilej
šie dcéry.46) Poukazujeme na túto okolnosť nie azda

46) Vo Viedni prijaly závoj: 1 kňažná, 23 grófok, 7 baró
nok a vyše 40 dám z nižšej šľachty. V Bratislave: 17 grófok, 
5 barónok a 49 dám z nižšej šľachty. V Insbrucku: 16 gró
fok, 6 barónok a mnohé dámy z nižšej šľachty. V Štajerskom 
Hradci v prvom storočí po založení kláštora: 26 grófok, 8 ba
rónok a mnohé z nižšej šľachty atď. v ostatných kláštoroch
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preto, že to prispeje reholi ku cti, lebo táto takej cti 
nepozná, ale preto, že je to veľmi krásny dôkaz hlbo
kého náboženského smýšľania starej nemeckej ari
stokracie.47) Čitateľ sa nesmie dať tým pomýliť, ako 
by Spoločnosť pri vstupe do Nemecka neprekonávala 
ťažkosti rozličného druhu. Maly takú veľkú dôleži
tosť, že dejiny nemôžu ich nespomenúť. Sú časťou 
vzácneho dedičstva kríža, ktoré Syn Boží prisľúbil 
vyvoleným všetkých časov blahoslavenstvom: «Bla
hoslavení, ktorí trpia prenasledovanie pre spravod
livosť.®

Prv, ako by sme hovorili o útokoch na Inštitút, 
prehovoríme o uvedení Spoločnosti do Sliezska. Za
loženia rehole v tejto provincii maly za istý čas taký 
význam, že novší spisovateľ neváha nazvať ich «veľ
kou kultúme-historickou skutočnosťou®.

August Meer, veľmi zaslúžilý dejepisec sliezskych

47) Akú malú váhu kládla rehoľa na vznešený pôvod svo
jich členiek, ukazuje už Juraj May vo svojej knihe z roku 
1692 »Vzrast a postup uršulínskej rehole«. Uvádza tam, že 
v kláštore v Kitzingen oslovila jedna chovanka Mater, ktorá 
ju česala: »Ctihodná Mater, ste šľachtičná?« »Prečo to chceš 
vedieť, milé dieťa?« »Lebo si myslím, že keby ste boli zo 
šľachtického rodu, nezapodievali by ste sa tak s občianskym 
dieťaťom, neumývali a nečesali ho každý deň.« Rehoľnica sa 
usmiala a nepovedala nič. Bola rodená grófka. Z toho spiso
vateľ vyvodil: 1. Spoločnosť používala všetky na jednaké 
práce. 2. Nedbala na vznešený pôvod, takže ani v dome bý
vajúci o tom nevedeli, ak si nezaopatrili zvláštne zprávy. 
V kláštore uršulínok vo Vratislave zmizlo slávne rodové meno 
»Metternich« pod menom Sestra Felicitas. Za celý čas svojho 
kláštorského'životas veľkou starostlivosťou starala sa o jedáleň 
ako by to bol najvyšší úrad. Pokladala za najväčšie šťastie, 
byť v dome Božom služobnicou všetkých. Každému bola 
k službám. Bola všeobecným útočišťom všetkých v dome. 
»Jej jediným živlom«, hovorí ďalej kronika, »boly domáce 
práce, ktoré vykonávala s takou radosťou, ako laická sestra, 
ako by sa bola narodila slúžkou.« S touto poníženosťou a 
vernosťou i v najmenšom, spojovala najochotnejšiu posluš
nosť a bola tak oporou svojich predstavených. Zomrela 4. no
vembra 1705.
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uršulínskych kláštorov, hovorí vo svojom «Pamät
nom liste k 200-ročnému jubileu uršulínok v Sliez
sku»: »Vlna osmanizmu, valiaca sa roku 1683 od vý
chodu strašne na západ a ohrožujúca všetky západné 
krajiny, zasiahla svojimi účinkami až do Sliezska, 
keď i netušene, požehnaným spôsobom. Naša rodná 
provincia čiastočne postupovaniu polmesiaca ďakuje 
za veľkú, kultúme-historickú skutočnosť — uvede
nie uršulínskej rehole do Sliezska. A kým Rakúsko- 
Uhorsko v tejto ťažkej dobe teší sa svojím skvelým 
vojenským skutkom a slávi tohto roku svetovo- 
historickú slávnosť, Sliezsko tohto roku vďačne spo
mína na veľkodušné rehoľnice, ktoré hľadajúc úto
čište pred krvavo-červeným polmesiacom, prišly do 
Sliezska, aby tam Založily kláštor svojej rehole.«

Spisovateľ hovorí ďalej o založení prvého kláštora: 
»V máji roku 1682 odcestoval kanonik augustinián
skeho kláštora »Od našej milej Panej« v Záhani, 
Joachim Jozef Borchaus, do Bratislavy, kde navští
vil tamojší uršulínsky kláštor. Predstavenej, Mater 
Agnes Schalthaus48) oznámil, že slečna Eleonóra Ku- 
nitz, vznešená dáma v Kladsku, už dlhší čas zapo
dieva sa plánom, založiť tam ženský kláštor. Nemá 
síce prostriedkov, ale dôveruje v Prozreteľnosť Božiu 
a v pomoc vznešených, s ňou spriaznených osôb. 
Obrátila sa preto už na cisárovnú Eleonóru. Aj mie
sto je už vyhľadané, kde má budúci kláštor stáť. Má 
to byť kláštor klarisiek alebo karmelitiek. Až dote
raz sa kládly len prekážky do cesty prevedenia tohto 
plánu. Keď sa augustiniánsky kanonik vrátil z Bra
tislavy a rozprával slečne Kunitz o požehnanom 
účinkovaní uršulínok, ktoré so spásou vlastnej duše 
podporujú horlivo i spásu bližného, rozhodla sa táto 
založiť v Kladsku kláštor uršulínok.«

48) Mater Mária Agnes Schalthaus bola profeska z Kolína, 
odkiaľ 24. marca 1673 odcestovala, aby podporovala zalo
ženie v  Bratislave.
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»Borchaus oznámil tento priaznivý výsledok hor
livej predstavenej v Bratislave. Táto radila sa o tom 
so svojimi asistentkami a pýtala sa potom Matky 
Jozefy, grófky Nádasdy, Mater Alojzie Pohl a Sestry 
Augustíny von Eys, ktorá len pred dvoma mesiacmi 
skončila noviciát, či by neboly ochotné odísť do Klad- 
ska, aby Založily nový kláštor. Všetky tri hneď pri- 
staly, ale keď chcely už previesť svoj úmysel, prišla 
zpráva, že slečna Kunitz 2. januára 1683 náhle zo
mrela, neusporiadajúc túto vec.«

»Predstavená nepokladala teraz za dobré, poslať 
sestry tak na miesto do cudziny, ale tri uršulínky, 
ktoré boly poslané k založeniu, boly hrdinsky rozhod
nuté podujať toto dielo i v najväčšej chudobe, nech 
im len dajú potrebné cestovné. Predstavená svolila, 
hoci ostatné sestry veľmi ju od toho odhováraly. Usi
lovala sa získať ich, poukazujúc na hroziacu vojnu 
s Turkami. Veď už aj myslely na to, že pre túto 
vojnu opustia Bratislavu a vyčkajú mier. Keby tieto 
tri sestry odišly do Kladska, našly by v tomto opev
nenom meste isté útočište. Pritom by sa mohly po
kúsiť o založenie kláštora, a keby sa im to nepoda
rilo, mohly by sa vrátiť do materského domu v Bra
tislave, až zasa nastane pokoj.«

Predstavená, Mater Agnes, písala predtým rekto
rovi jezuitov, P. Nonnerovi v Kladsku, tento list:

J. M. J. -¾U.
Najdôstojnejší duchovný Otče!
Dúfam, že mi Vaša dobrota odpustí, že sa opo

važujem (hoci neznáma) týmito niekoľkými slova
mi vysvetliť svoj úmysel. Keďže sa to však týka 
najväčšej cti Božej a spásy bližného, k čomu sme 
obidvaja zaviazaní zvláštnymi ustanoveniami, dú
fam, že nájdem vo Vašej Dôstojnosti verného du
chovného otca a ochrancu. Z Kladska nás už nie
koľko ráz naliehavo prosili, aby sme im pomáhaly 
a žiadali ma, aby som tam sama prišla, aby sa tá
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vec mohla dohre začat. Bolo by sa to aj stalo, keby 
nás nezdržoval tento smutný čas vojny, lebo som 
zaviazaná týmto duchovným verne prispieť na po
moc. Lebo že dobrý páter rektor nás za poplatok 
prijme do prenajatého domu, kde by sme sa v nú
dzi mohly na nejaký čas utiahnuť. Rozprávala som 
sa aj s tunajším pátrom rektorom a predniesla som 
mu, ako by sa tá vec v Kladsku mohla začať. On 
to uznal za dobré, lebo musíme nateraz utiecť, tak 
by sme mohly časť našich poslať do Kladska a začať 
tam pri tejto príležitosti uskutočňovať dobrý úmy
sel. Zvolila som na to veľmi rozumnú a duchaplnú 
osobu našej rehole, menom Jozefu od Navštívenia 
Panny Márie, podľa svojho svetského rodu blízku 
príbuznú uhorského palatína, rodnú sestru grófky 
Pálffy a grófky Draschkovitz, ktorá cíti veľkú túžbu 
po spáse duší a ponížene sa ponúkla tomuto dielu. 
Náš najmilostivejší knieža arcibiskup49) jej, i dvom 
iným a jednej laickej sestre dovolil odcestovať do 
Kladska a podívať sa, ako by sa toto dobré dielo 
mohlo začať. Písala som o tom aj arcibiskupovi 
pražskému, veľkému patrónovi našej rehole.

Keďže tam Prozreteľnosť ešte nepostarala sa 
o príbytok a potraviny, rozhodla som sa, aby časné 
neprekážalo duševnému, tým, ktoré tam pošlem, 
zpočiatku ako len možno pomáhať, a v tejto pomo
ci budem aj naďalej pokračovať, ak bude v Uhor
sku pokoj. Keď však bude úbohé Uhorsko celkom 
zničené, dúfam, že milý Boh ich, ako i nás, ne
opustí. Potom už nájde nebeský Hospodár pro
striedky, aby pracovníkov na svojej vinici zaopa
tril. Preto prosím ponížene Vašu Dôstojnosť, keby 
sa čo najlepšie postarala o toto dobré dielo, a keď 
sa môže prenajať v meste Kladsku pre tieto štyri 
príbytok, ktorý nemusí byť veľký, len keď má 
3—4 izby, to je pre začiatok dosť. Ony sa bohato
49) Juraj Szelepcsényi
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odmenia u milého Boha. Keď sa ich počet rozmno
ží, budú i prostriedky väčšie. Keď už tam budú, 
Mater Jozefa, ktorá je veľmi dobrou prokurátor
kou, nájde už u dvora prostriedky, zohnať potra
viny pre tieto tri vodkyne, lebo tam má veľmi 
dobrých ochrancov. A keďže Vaša Dôstojnosť bola 
duchovným vodcom v Pánu zosnulej panny Ku- 
nitz, ktorá tak veľmi túžila po tomto diele, dúfam, 
že jej neustále orodovanie u Boha bude Vás v tejto 
svätej túžbe pobádať. Prosím za odpustenie, že je 
tento list taký dlhý a že ním spôsobujem starosti. 
Odporúčam sa do Vašej svätej modlitby a ostávam 
Vašej Dôstojnosti

V Kristu oddaná
Mária Agnes od Všetkých svätých, 
predstavená uršulínok v Bratislave.

Bratislava, 16. februára 1683.
Dôstojnému Pánu P. Christoforovi Nonnerovi, 

Societatis Jesu, riadnemu rektorovi 
slávneho kolégia v Kladsku

Kladsko.
Jeho Dôstojnosti 
do vlastnej ruky.
Rektor jezuitov v Kladsku rád prisľúbil predsta

venej Mater Agnes v odpovedi svoju podporu a po
moc v zamýšľanom založení. Predstavená mu na to 
poslala tento list:50)

Bratislava, 5. marca 1683.
Najdôstojnejší Páter Rektor!
Vaše vzácne riadky som načas dostala a týmto 

vrúcne ďakujem za prostosrdečné ponúknutie du
chovnej pomoci našim milým spolusestrám, (ktoré 
sú už na ceste) aby sa uchýlily pred hroziacim ne
bezpečenstvom a pritom začaly s pomocou Božou 
uskutočňovať svoj dobrý úmysel. Ukážu Vašej Dô-

50) Originál tohto, ako i predošlého listu, je vo farskom, 
archíve v Kladsku.
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stojnosti písomne, ako si ich žiadali. Z rozličných 
udalostí, ktoré sa prihodily, súdim, že Boh chce 
týmto dielom niečo zvláštneho, musíme ho preto 
ďalej odporúčať milému Pánu Bohu. Keď to pôjde 
šťastne, môžu hocikedy založiť kláštor. A keďže 
aj tak musíme na nejaký čas odísť z tohto miesta, 
je rozhodnutie kratšie, ako by inokedy bolo:51) kým 
niečo máme, neopustíme ich, lebo sú to rehoľnice 
nám veľmi milé, dújame však, že verný Boh po
žehná ich horlivosť, ktorá je tak veľká, že začínajú 
toto dobré dielo bez akejkoľvek časnej pomoci. 
Odporúčam to okrem Boha i prezieravej rade Va
šej Dôstojnosti, uisťujúc, že v živote i v smrti som 
v Kristu zaviazaná

Vašej Dôstojnosti 
M. Agnes.

Z listu bratislavskej predstavenej vidíme, že sestry 
sa už vybraly na cestu s veľkou dôverou v Boha. 
Srdečne, ale aj bolestne sa rozlúčily s materským 
kláštorom. 17. marca prišly šťastne do Kladska. Boly 
priateľsky prijaté, a hneď sa zariadily čo možno po 
kláštorsky. Dostaly hneď interné a externé žiačky. 
Ale len krátky čas maly účinkovať v Kladsku. »Cesty 
Pána nie sú naše cesty«, hovorí domáca kronika, po
dávajúc zprávu o prenesení konventu do Vratislavi. 

Keďže uršulínky nemohly vyhovieť podmienkam,

5J) Uršulínky musely v júli r. 1683 utiecť do Viedne pred 
Turkami, ohrožujúcimi Bratislavu. Vo Viedni prítomný bi
skup z Viedenského Nového Mesta, Leopold gróf Kolonics, 
ktorý, ako sme už ukázali, založeniu v  Bratislave veľmi ži
čil a podporoval ho, dal im za príbytok »Materský dom«, 
susediaci s viedenským uršulínskym kláštorom, zaopatril 
sestrám potraviny a dal prelomiť dvere do uršulínskeho 
kláštora, aby rehoľnice mohly vykonávať bohoslužby spolu 
s viedenskými uršulínkami. Takto musely prestáť obliehanie 
Viedne. Boh ich ochraňoval. 12. septembra 1683 bola Vie
deň oslobodená. 27. októbra vrátily sa uršulínky do Brati
slavy, kde ostaly tri odvážne sestry na ochranu kláštora. 
Turci strelami zapálili vežu ich kostola.
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ktoré im dávali pre usadenie sa v Kladsku, rozhodla 
sa Mater Jozefa opustiť toto mesto a odobrať sa do 
Vratislavi. Pre toto a keď dostala s vplyvnej strany 
nádej, že založenie vo Vratislave by mohlo nájsť 
dobrú pôdu, odcestovala ta v sprievode Mater Igná- 
cie. Ale prv ako došla do mesta, dostala predstavená 
list P. Nonnera, ktorý bol medzitým preložený za 
rektora do'Vratislavi, v ktorom ju naliehavo prosil, 
aby sa vrátila do Kladska, lebo sa obáva, že tá vec 
môže mať zlý koniec. Ale Mater Jozefa, žena muž
nej rozhodnosti, nedala sa pomýliť. Zamlčala obsah 
listu svojej sprievodkyni, aby nenaliehala na ňu, 
vzdať sa pokračovania v ceste.

»Mater Jozefa bola teraz hrdinsky rozhodnutá«, 
hovorí kronika, »skončiť začaté dielo s veľkou hor
livosťou, i keby ju to malo stáť život«. Vlastne, že 
táto podivuhodná tvorivá sila korenila síce v priro
dzených vlohách charakteru, ale že už dávno bola 
milosťou premenená v nadprirodzenú čnosť, ktorá, 
súc ďaleko od toho, aby presadila tvrdošijne svoje 
vlastné plány, skôr hľadala len plnenie Božej vôle.

Prvý čin predstavenej po jej príchode do Vratisla
vi to veľmi krásne potvrdzuje. Domáca kronika ho
vorí: »Mater Jozefa padla vo svojej izbe na kolená 
a vrúcne ďakovala Bohu za ochranu a prosila Ho, 
aby zničil jej dielo, keby nemalo prispieť k Jeho 
sláve.« Mater Jozefa sa teraz veľmi horlivo usilo
vala zaistiť usadenie svojej rehole vo Vratislave. 
Urobila všetky kroky, aby dostala dovolenie mesta, 
obrátila sa aj na cisára Leopolda, ako tento podáva 
zprávu na vrchný úrad. »Ráčili sme jej milostivo, 
k rozmnoženiu väčšej cti Božej, udeliť dovolenie, že 
sa smie usadiť v našom meste Vratislave, a tu za ho
tovosť kúpiť už navrhnutý dom.« V ďalšom rokovaní 
uisťuje cisár vo forme cisárskeho diplomu mestskú 
radu, ktorá mala ešte všelijaké pochybnosti, že mestu 
nevznikne nijaká škoda z prijatia uršulínok, ktoré
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chcel urýchliť. »Naopak«, pokračuje cisár vo svojom 
diplome, »slávny Inštitút uršulínskych panien je 
tak svetoznámy, že sa o ne netreba starať, skôr 
možno čakať od nich značný úžitok, lebo budú vy
učovať nielen deti z mesta, ale aj mnohé občianske 
á šľachtické z okolia«.

Mater Jozefa ďakovala Bohu, keď po mnohých ná
mahách (vyjednávanie sa tiahlo celý rok) dostala 
vytúžené povolenie na usadenie. Koncom februára 
1687 vrátila sa do Kladska, aby odviedla tam býva
júce sestry. Neskoro večer prišla k bráne skromného 
domčeku. Ako radostne bilo jej srdce! Koľko obetí 
musela priniesť táto verná dcéra svätej Angely so 
svojimi spoločnicami od 15. marca 1683, keď opustily 
Bratislavu. Akými starosťami vstúpila pred štyrmi 
rokmi do Kladska, a teraz? Dá sa iste vysvetliť, že 
táto dobrá Matka vo svojej prostosrdečnej láske k de
ťom bola naladená k žartu. Prehodila si cez hlavu 
ručník a tak sa spravila trocha nepoznateľnou a za
zvonila pri kláštorskej bráne. Vydávala sa za sestru 
z Horného Sliezska. Mater Alojzia sa domnievala, že 
jej nemôže otvoriť hneď bránu, že to musí najprv 
oznámiť pátrovi rektorovi jezuitov. Domáca kronika 
hovorí: »Tu už nemohla ctihodná Matka ďalej skryť 
smiech a Mater Alojzia ju spoznala. Zpráva o jej prí
chode niesla sa hneď celým domom. Prijaly ju s veľ
kou radosťou, lebo už vzdychaly po jej príchode ako 
praotcovia v predpeklí.52) 6. marca opustily sestry 
Kladsko, 8. prišly do Vratislavi.

Nie je tu na mieste sledovať ďalší rozvoj tohto 
kláštora, ktorý bol kolískou toľkých iných. Chceme 
len niekoľko riadkov venovať šľachetnej zakladateľ
ke Mater Jozefe Nádasdy.

Mater Jozefa Montewer53) postavila svojej duchov-

52) Srovnaj Meer: Rehola uršulínok v Sliezsku.
53) Hneď v  prvých dňoch jej pobytu vo Vratislave na

viazal sa úzky svätý priateľský pomer medzi Mater Jozefou
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nej Matke najkrajší pomník v čestných spomien
kach. Sama píše, že urobila tieto záznamy, keď bola 
už blízko brány večnosti, že by však nemohla spo
kojne zomrieť, keby na úžitku a útechu potomkov 
nebola postavila na svetlo život Mater Jozefy a jej 
skryté čnosti. Vyberáme z nich toto: »Mater Mária 
Jozefa narodila sa 30. mája 1657 v Uhorsku. Jej otec 
bol František, gróf Nádasdy, matka Julianna, rodená 
grófka Eszterházy. Po nej dostala pri krste meno 
Julianna. Dostalo sa jej zbožnej a všestrannej vý
chovy.

Po smrti otcovej vo Viedni rozhodla sa opustiť 
svet a slúžiť iba Bohu, najvyššiemu Pánovi. 21. júna 
1674 ako 17-ročná vstúpila do viedenského uršulín
skeho kláštora. Ešte ako novicka na želanie biskupa 
L. Kollonicsa pridružila sa k Matkám, ktoré 11. júna 
1676 odcestovaly na založenie do Bratislavy. 25. júla 
1676 složila tam sväté sľuby ako prvá profeska no
vozaloženého domu. Zastávala v kláštore úrad sakri- 
stianky, predstavenej penzionátu, až napokon, ako 
sme už hovorili, rozhodla sa ísť do Kladska, aby za
ložila nový kláštor. »Od tohto času maly sme bohatú 
príležitosť povzbudiť sa na jej horlivosti za česť Bo
žiu, na jej detinnej dôvere v Boha a jej vrúcnej 
úcte k panenskej Matke Božej. Ozaj hrdinská zmu
žilosť a milá detinná jednoduchosť, srdečná láska 
k bližnému a hlboká poníženosť zdobily jej ušľachtilé 
srdce, ktoré rado vyhľadávalo skrytú izbičku, aby 
tam konalo tvrdé dobrovoľné pokánie.«

a slečnou Charlotte Montewer, najstaršou dcérou z prvého' 
manželstva grófky von Oppersdorf. Grófka bola uršulínkam  
veľm i oddaná. Jej dcéra z celého srdca si žiadala vstúpiť  
do tejto rehole. A le grófka nemohla sa tak ľahko odhodlať 
povoliť túžbe srdca svojho dieťaťa. Mater Jozefa odstránila 
všetky jej pochybnosti. Priateľstvo medzi Mater Jozefou 
a slečnou Montewer sa ešte upevnilo, keď priateľka prijala  
rúcho sv. Uršule. Nasledovala Mater Jozefu vo vedení kláš
tora vo Vratislave ako tretia predstavená.
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Mater Jozefa 12 rokov s najväčšou múdrosťou a 
materskou láskou spravovala kláštor vo Vratislave, 
potom ju však horlivosť pre ďalšie šírenie Inštitútu 
nútila, aby založila nový kláštor vo Svidnici. Tejto 
príležitosti použil Boh a podrobil ohnivej skúške 
utrpenia jej čnosť, ktorá až doteraz bola v hrdin
ských skutkoch a obetiach nepremožiteľná. Dopustil, 
že viacero Matiek sa obávalo, že ctihodná Matka by 
už nebola vratislavskému kláštoru tým, čím bola 
doteraz, keby sa starala o založenie vo Svidnici. To 
malo za následok, že pri najbližšej voľbe väčšina 
hlasov sjednotila sa za Mater Augustínu von Eys. 
V tejto chvíli zaskvela sa čnosť Mater Jozefy v naj
jasnejšom svetle. Vysoko povznesená nad malicher
né sebecké záujmy, nemyslela ani chvíľu na seba, 
ale len na blaho, pokoj a svornosť jej tak drahého 
konventu. Prvá sa ponáhľala k novozvolenej pred
stavenej a na dôkaz svojej podriadenosti bozkala jej 
ruku. A keď zbadala, že časť sestier jej ostala naklo
nená priveľkou láskou, čím sa sťažovalo novej pred
stavenej zastávanie úradu, rozhodla sa táto naozaj 
veľkodušná duša opustiť kláštor, vybudovaný s ne
výslovnými námahami a obeťami a odobrať sa k ur
šulínkam do Olomouca.

Mater Agnes, predstavená tamojšieho kláštora, ju 
veľmi srdečne privítala. Konvent skoro spoznal, aký 
zriedkavý poklad mu v nej nebo poslalo a zvolil 
Mater Jozefu po smrti Mater Agnes (17. novembra 
1708) za predstavenú. 29. mája 1712 došla do vrati
slavského kláštora smutná zvesť o smrti jeho ušľach
tilej zakladateľky. 24. mája ju stihla porážka. Našly 
ju polomŕtvu na kľakadle u nôh Matky Božej. Svoju 
s Bohom spojenú dušu vydýchla 26. mája v deň 
Božieho Tela. Vo Vratislave boly ozaj slávnostne od
bavované pohrebné obrady a zachované všetky rá
dové zvyky, ako keby bola zomrela v samom kláštore.

Kláštor vo Svidnici, ktorého začiatky boly ozna-
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čené krížom, mal požehnano kvitnúť. Mater Augustí
na von Eys poslala tam 12. septembra 1700 šesť se
stier, ktoré položily základ k tamojšiemu kláštoru. 
Ale dom pokladá za svoju vlastnú zakladateľku Ma
ter Jozefu, ktorá za túto fundáciu toľko pracovala,, 
modlila sa a trpela. Pamiatku Mater Jozefy Nádasdy 
nectia však len v kláštore vo Vratislave a Svidnici 
— »celé Sliezsko vyslovuje s vďačnou úctou jej meno 
a nikdy nezabudne, s akými obeťami zriadila v Sliez
sku prvý kláštorský vyučovací ústav pre ženské po
volania.54)

Sledovali sme uvedenie rehole uršulínok do vše
tkých krajov Nemecka a ukázali sme, ako väčšina, 
založení bola označená znamením kríža. Teraz chce
me ešte hovoriť o útokoch, ktoré Inštitút v tom čase 
pretrpel pre svoj charakter.

Naše storočie, pravda, neporozumie námietkam, 
ktoré uršulínkam vtedy robili, ani pochybnostiam 
o zariadení Spoločnosti, lebo náhľady dnešného sveta 
sú celkom opačné. V XVII. storočí maly však tieto 
námietky proti Spoločnosti pre ňu veľký význam, 
preto ich dejiny rehole nesmú ignorovať. A čitateľa 
iste bude zaujímať, na čom sa ľudská spoločnosť 
XVII. storočia pri týchto nových rehoľniciach pohor
šovala, najmä keď je to práve to, čo sa im dnes 
ráta za najväčšiu zásluhu. Okolnosť, že sa našli mu
žovia, ktorí sa chopili pera na vyvrátenie útokov, 
ktoré postihly Spoločnosť v Nemecku, potvrdzuje, že 
značne padaly na váhu verejnej mienky.

Chceme menovať len niektorých, čo týmto spôso
bom zastávali Inštitút sv. Angely. Je to predovše- 
tkých P. Mikuláš Moor S. J. Z jeho knihy »Vzácny 
poklad« poznávame tak námietky protivníkov, ako 
aj ich vyvrátenie. Najprv chceli dokázať, že sa uči
teľská činnosť nedá spojiť s kontemplatívnym živo-

5í) Srovnaj: Meer, Reh. uršulínok v  Sliezsku.
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tom, ktorý vtedajšia doba pokladala za vlastný živel 
rehoľného stavu. »Vyučovanie«, hovorili, »je vecou 
učiteliek a nie rehoľníc. Ako sa môžu tieto venovať 
s potrebným pokojom modlitbe a rozjímaniu, keď 
prichádzajú do chóru s hlavou plnou detského kriku. 
Kto chce slúžiť Bohu v rehoľnom stave, nech to robí 
správnym spôsobom. Spoločnosť sv. Uršule je čia
stočne duchovná, čiastočne svetská, chce slúžiť dvom 
pánom, Bohu a svetu, preto neuspokojí ani jedného«. 
»Je všeobecne známe«, pokračujú títo horlivci, »že 
Kristus v Betánii pochválil Máriinu nazieravosť, ale 
nespokojnú činnosť Martinu pokarhal slovami: «Mar
ta, Marta, starostlivá si a trúdiš sa pre mnohé veci, 
ale jedno je potrebné.« Ako pochodila Marta, tak sa 
vedie i uršulínkam. Iné rehoľnice, ako dcéry sv. Be
nedikta, sv. Bernarda, sv. Dominika, sestry sv. panny 
Kláry a seráfskej panny Terézie, sedia u nôh Ježiša 
v duchovnom pokoji, nepretržitou sobranosťou ducha 
sú spojené s Ježišom, svojím ženíchom a starajú sa 
o deti sveta len modlitbou, ktorú za ne prinášajú Bohu 
— vyvolily si najlepší diel Máriin. Uršulínky naproti 
tomu si vyvolily nepokoj, zbytočné starosti a práce, 
o nich platí: «uršulínka, uršulínka, starostlivá si a 
trúdiš sa pre mnohé veci, máš obe ruky plné práce, 
školy plné detí, penzionát plný chovaniek, musíš sa 
stále stýkať so svetom — slovom, si celý deň zamest
naná, a keď nastane noc, ostáva ti len unavené telo 
a vyčerpaný duch, o čo lepšie je slúžiť Bohu a mat 
pritom pokoj«.

Tak mysleli a hovorili nie azda jednotlivci, pre- 
päte alebo jednostranne zbožní, nie, bol to hlas väč
šiny, mohli by sme povedať vox  p o p u li. Skoro 
v tomto čase musel vo Francúzsku sv. František Sa
leský vyvracať veľmi podobné námietky, ba veľký 
biskup bol napokon prinútený premeniť svoj inštitút 
v kontemplatívny rád, ktorý by sa bol asi stal svojím 
prirodzeným vývojom inštitútom Milosrdných se-
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stier. Onej dobe chýbalo ešte hlbšie porozumenie 
pre obeť života, ktorý sa stravuje v službe bližného. 
Až keď všeobecná bieda nadobúdala vždy väčších 
rozmerov a kresťanská charita nachádzala vo svet
skom stave vždy menej zástupcov, naučili sa ceniť 
a hodnotiť obetavosť panien, ktorých bohoslužbou je 
služba bližnému a ktoré obetujú pokoj Máriin práci 
Martinej. »V XVII. storočí bolo ešte ináč. Vtedy boli 
ešte živo preniknutí citom božského, a úžitok, ktorý 
prinášajú Martine diela, nezatlačil ešte v očiach ľudí 
vznešenosť diel Máriiných.55)

Počujme teraz, ako P. Moor uršulínky obhajuje. 
»Som tej mienky«, odpovedá, »že kto chce slúžiť 
Bohu v reholi, má to robiť opravdivým spôsobom, 
lebo lepší je zbožný svetský človek, ako vlažný re
hoľník, z toho však nenasleduje, že panny, ktoré 
chcú byť pravými reholnicami, nesmú vstupovať do 
Spoločnosti sv. Uršule, ináč by sa musel aj mužom, 
ktorí chcú byť pravými rehoľníkmi, zakázať vstup 
do Spoločnosti Ježišovej.« Potom ukazuje P. Moor, 
aká bludná je mienka tých, čo si myslia, že pravý 
duchovný život záleží len v modlitbe a trýznení tela, 
lebo v tomto prípade sám Kristus a jeho apoštoli 
by neboli viedli opravdivý život, a predsa svätí Otco
via svorne učia, že ich duchovný život je vzorom 
najdokonalejšieho života.

»Pravda, Kristus povedal Márii, že si vyvolila naj
lepšiu časť, ale to platí len v porovnaní k Martinmu 
nepokojnému a starostlivému životu, keď pozeráme 
naň sám osebe. Kde však Mária a Marta ako milujú
ce sestry kráčajú ruka v ruke, kde sa nazieravosť 
spojuje s činnosťou, tam už nedostane sama Mária 
prednosť. Podľa toho chcel Spasiteľ povedať: »Marta, 
bývaj v láske a svornosti so svojou sestrou Máriou, 
lebo keď sa od nej odlúčiš, je Máriin diel lepší; ak 
si však navzájom pomáhate a jedna nechcete byť

■r>5) Bougand: Život sv. Johanny Františky Chantal.
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bez druhej, vtedy je vaša spoločná časť omnoho 
lepšia, ako každej jednotlive j.« Potom uvádza P. 
Moor 25. homíliu sv. Chrysostoma, v ktorej tento do
kazuje výbornosť apoštolského života miestami zo 
Svätého Písma a potom pokračuje: »Svätí Otcovia 
pokladali záchranu duší za najväčšie a Bohu najmil
šie dielo. Keď je teda tomu tak, vtedy je kontempla- 
tívno-aktívny život Bohu milý a rovná sa životu 
Kristovmu a jeho apoštolom, musí byť teda oprav
divým duchovným životom, a kto ho vedie, pravým 
rehoľníkom. A keďže Spoločnosť sv. Uršule vedie 
taký život, musia byť jej členky opravdivými re- 
hoľnicami.«

Iné, viac svetsky smýšľajúce osoby, videly vo vy
učovaní detí zamestnanie rehoľníciam nedôstojné, 
ktoré sa má prenechať učiteľkám, nie šľachtickým 
dámam, ktorých je v Spoločnosti sv. Uršule veľký 
počet. Na túto námietku odpovedal P. Barry v 5. ka
pitole svojej knihy »Pobožnosť k sv. Uršuli*: »Nech 
mi nikto nehovorí, že vyučovanie detí je len pre oby
čajné učiteľky, že sa nehodí pre rehoľnice, že je to 
nepatrné a nízke zamestnanie pre vznešené dámy, 
ktoré sa utliahly do kláštora, aby slúžily Bohu. Keby 
sa vyučovanie vzťahovalo len na čítanie, písanie, 
počty a iné podobné veci, vtedy by bolo, pravda, že 
sa hodí len pre obyčajné učiteľky. Keď sú však me
nované predmety len prostriedkom k soznámeniu 
detí s pravdami viery, keď učiteľka seje do nežných 
duší bázeň Božiu a jeho svätú lásku, odpor proti 
hriechu a túžbu po čnostiach, tak je to zamestnanie, 
ktoré sa iste hodí pre rehoľnice a služobnice Božie. 
To robí však práve Spoločnosť svätej Uršule. Kto sa 
opováži povedať, že je to nepatrné, opovrhnutiahod- 
né zamestnanie? Naopak, tvrdím, že je to celkom 
anjelská práca a že získanie jednej duše je cennejšie 
ako tisíc rozjímaní, v ktorých oplývame sladkosťami, 
horíme láskou, ale sme nadšení až do neba.«
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Juraj Mayr, duchovný vodca uršulínok kláštora 
v Kitzingen, obhajoval Spoločnosť vo svojej knihe 
»Vzrast a postup uršulínskej rehole« podobným spô
sobom. Hovorí, že tieto námietky vôbec nesnižujú 
Spoločnosť, ale ukazujú ju väčšou a lepšou, a odvo
láva sa na sv. Karola Boromejského, ktorý v jednej 
reči k uršulínkam nadhodil otázku: »Čím si asi za
slúžil sv. Ján Krstiteľ veľkú chválu od Pána? Nie 
svojím pôstom, ani modlitbou, ani pobytom na púšti, 
ale tým, že pripravoval cesty Pánove, že viedol ľud
stvo k nasledovaniu svojho Spasiteľa. Keď teda táto 
apoštolská činnosť tak vyvýšila sv. Jána, prečo by 
mala Angeline dcéry snižovať?«

Kým uršulínky v Nemecku maly tak silných ob
hajcov, na druhej strane Rýna vo Francúzsku, kde 
už ich misie neboly zneuznávané, našly mnohých 
chválorečníkov. Aby sme niektorých uviedli, menu
jeme P. Ficheta S. J., ktorý obracia na Spoločnosť 
slová Knihy múdrosti: »Est in ea Spiritus sanctus, 
unicus, multiplex.« »Boh«, hovorí, »dal tejto Spoloč
nosti svätého a univerzálneho ducha, ktorý v sebe 
uzaviera prednosti všetkých čností, všetkých zásluh, 
dobrých skutkov, všetkých korún nebeských, takže 
o Spoločnosti sv. Uršule môžeme povedať, čo hovorí 
sv. Bernard o sv. Benediktovi: »ln te spiritus om
nium sanctorum«, v tebe je duch všetkých svätých. 
Querin Pater minorita vo svojej knihe o Inštitúte sv. 
Angely píše: »Zdá sa, že Duch Svätý keď utvoril 
v Cirkvi tak mnohé a dokonalé rády, vytvoril Inšti
tú t uršulínok ako taký, ktorý má v sebe dokonalosť 
všetkých ostatných, kým nijaký z nich nemá v sebe 
jeho dokonalosť.« Iní chválorečníci tej doby nazývajú 
dcéry Angeline: matkami kresťanstva, učiteľkami 
viery, nástupníčkami apoštolov, pomocníčkami svä
tých Otcov, žiačkami vtelenej múdrosti a viditeľný
mi anjelmi mladých dievčat.66)

56) Srovnaj: Kronika rádu P. I.
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Zastavme sa teraz na chvíľu a podívajme sa zpät 
na cestu, ktorú Spoločnosť doteraz prešla. V aký 
mocný strom vyrástla rastlinka, zasadená rukou po
níženej panny pred 150 rokmi! Keď roku 1676 vyšla 
tlačou rádová kronika, mohla jej spisovateľka zazna
čiť 308 kláštorov, ktoré boly založené od roku 1615, 
teda v časovom období 60 rokov. Každý rok zazna
menáva niekoľko založení, len v rokoch 1653, 1663, 
1668 a 1669 neboly založené nijaké kláštory.57)

Práve menovaná rádová kronika, najvzácnejší a 
najbohatší prameň Spoločnosti, pochádza z pera jed
nej uršulínky. Jej vydanie bolo pre rehoľu udalo
sťou. Prijali ju s nadšením a čítali s veľkým úžitkom. 
Dielo má i sväzky. Prvý rozpráva po mučeníctve sv. 
Uršule o živote svätej Angely dejiny založenia vše
tkých existujúcich kláštorov, druhý a tretí prináša 
zprávy o živote a činnosti najvýznamnejších členiek 
Spoločnosti, ktoré už usnuly blažene v Pánu. V. Pos- 
tel hovorí: »Toto dielo má svoj vlastný pôvab, na 
každej stránke vydychuje prostotu a zbožnosť.58) 
Spisovateľka ju vo svojej poníženosti odovzdáva se
strám rehole ako prácu, ktorá vznikla námahami ce
lej rehole: »Odovzdávame vám dnes kroniky k vašej 
poteche a úžitku, alebo aby sme sa presnejšie vy
jadrili, Vraciame vám zpät váš majetok, ktorý sme si 
vypožičali.«

Kto bola táto uršulínka, ktorá mala schopnosti vy-

57) stará kronika obsahuje soznam tých kláštorov, ktoré 
jestvovaly až do francúzskej revolúcie.

58) Postel: Histoire de Sainte Angéle etc. Introduction. 
Pravda, nemôžeme posudzovať podlá moderného dejepisec
tva. Vtedajší čas nepoznal ešte »historické umenie« v  na
šom sm ysle a aj hagiografia sledovala iné metódy. Spisova
teľka ani nechcela podať nejaké dejepisné dielo, zvolila  
preto skromný titul »Kronika«. Len kto pozná sloh kroník 
tej doby, správne ju posúdi a ľahko spozná, že patrí k naj
lepším  prácam tohto druhu.
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•tvoriť také dielo, ktorú láska k Spoločnosti tak odu
ševňovala, že našla odvahu a vytrvalosť, aby preko
nala všetky prekážky a vzala na seba všetky náma
hy, spojené s takou prácou? Môžeme na túto otázku 
správne odpovedať, lebo ešte existuje cirkulár, ktorý 
pri smrti tejto vynikajúcej rehoľnice poslala pred
stavená parížskeho kláštora všetkým domom Spoloč
nosti. Hoci je dlhý, uvádzame ho celý, lebo je s via
cero hľadísk významný pre dejiny Spoločnosti.

Predovšetkým vidíme z neho, že už vtedy bolo 
v reholi vo zvyku posielať zprávu o živote a čno
stiach vynikajúcich členiek, jednak aby sa uctila pa
miatka zomrelých, a tiež, aby sa prispelo k poučeniu 
žijúcich, ktoré sa tým cítily silne pobádané nastúpiť 
do šľapají tých, ktoré ich predišly na ceste k nebu 
a dosiahly za týchže pomerov, tými istými prostried
kami milostí a pod touže regulou tak vysokej svä
tosti. Ďalej nám tento nekrológ ukazuje, že Spoloč
nosť už vtedy žiadala od svojich členiek, čo sa týka 
vzdelania, vedomostí a iných prirodzených darov; 
omnoho viac však, ako vysoko si vážila pravú čnosť, 
.zvlášť poníženosť, lásku k chudobe, spojenie s Bo- 
hom a vernú oddanosť k Inštitútu. Napokon cirkulár 
rozvíja obraz duše, preniknutej duchom svätej zakla
dateľky, tým obdivuhodným duchom, v ktorom, ako 
nám tieto dejiny ešte častejšie ukážu, spojuje sa 
láska k uponíženiu a nepatrnosti s neporovnateľnou 
hĺbkou duše, detinná jednoduchosť s najskvelejším! 
darmi ducha, vznešenosť smýšľania s najhlbšou poní
ženosťou srdca! Uvidíme dámu, pochádzajúcu z jed
nej z najslávnejších starofrancúzskych rodín, ozdo
benú vynikajúcimi darmi ducha, ktorú obdiv súčas
níkov nasledoval i do tichých miestností kláštora, 
uvidíme, ako kľačí u nôh chudobného, ošklivými 
vredmi pokrytého dieťaťa, aby najprv materinskou 
láskou ošetrila a uzdravila jeho malé dieťa a potom 
udelila jeho duši duchovné dobrodenie kresťanského
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vyučovania. Uvidíme tú, ktorej diela ducha ešte dnes 
vzbudzujú obdiv, ako zabúda na svoj pôvod a na 
svoje talenty, a strávi veľkú časť svojho času medzi 
chudobnými deťmi, ktoré sú jej sverené. O tomto 
a ešte mnoho inom, čo svedčí o pravej čnosti tejto 
rehoľnice, hovorí cirkulár s takou prostotou, ako by 
to bola prirodzená vec. A vskutku, v reholi uršulí
nok to bolo a je prirodzené. Rehoľnica, ktorá tak 
žije, zachováva len Pravidlá, a preto zprávy o ta
kých čnostiach čítajú sa ako rodinné tradície, ktoré 
sa denne opakujú v živote mnohých verných dcér 
Spoločnosti.

Ale prenechajme slovo predstavenej z Paríža.
Sv. Uršuľa v Paríži, rue Saint-Jacques, 
tí. decembra 1699.

Drahé Ctihodné Matky!
Stratily sme našu najdrahšiu sestru Máriu Au

gustínu de Pomeren, v reholi menovanú Mater 
Paulou. Uisťujem Vás, že veľkosť našej bolesti rov
ná sa veľkosti našej straty. Porozumiete to ľahko, 
lebo spolu cítite s nami pre tú, ktorej veľkej hor
livosti za česť našej rehole ďakujeme za Kroniku, 
prácu, ktorej cenu uznávajú znalci. Táto okolnosť 
sama by stačila na jej chválu, spravila by jej pa
miatku medzi nami nesmrteľnou. Neostávame však 
u toho, lebo si nemôžeme odoprieť povedať Vám 
niečo o jej vynikajúcich vlastnostiach a o krásnych 
čnostiach, ktoré sme na nej obdivovali.

Živý, ohnivý a veľmi jasný a ostrý duch u nej 
spojoval sa s neobyčajne istou a vernou pamäťou, 
takže si zapamätala nejakú reč skoro doslovne. 
Zdalo sa, že sa narodila učená. Vedela latinsky, po
znala dokonale Starý a Nový zákon, aj zemepis a 
dejepis, a všetky iné odvetvia vedy, ktoré musí 
uršulínka ovládať, keď chce podľa svojho povola
nia slúžiť iným. Pracovala krásne ručné práce, jej 
ďakujeme za najkrajšie výšivky našej sakristie.
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Pritom musíme poznamenať, že všetky jej vedo
mosti a znalosti boly skôr prirodzeným výronom 
jej génia, ako výsledkom namáhavého štúdia.

Boh nám ju daroval v najútlejšej mladosti. Toto 
bohato nadané dieťa zdalo sa byť ozdobené tisíc 
dobrými vlastnosťami, ktoré ho vyznačovaly pred 
ostatnými chovankami. Už zavčasu sa ukazovalo 
jej povolanie, ktorým nemohlo nič otriasť. Nebe
rúc ohľad na vysoké postavenie svojej rodiny, na 
nežnú lásku svojho otca, na skvelú budúcnosť, kto
rú jej svet sľuboval, zasvätila sa veľkodušne, ne
obyčajnou horlivosťou službe Božej. Od chvíle, 
keď obliekla rúcho našej svätej rehole, zachovala 
naše sväté Pravidlá s neporovnateľnou vernosťou 
a v tejto presnosti v plnení najmenších povinností 
sa cvičila po celý život. Charakteristickým ťahom 
jej vnútorného života bola láska a nasledovanie 
nášho Pána, predovšetkým však neustále uvažova
la o najhlbšom uponížení Bohočloveka. Všetkou 
radosťou a bohatstvom bola jej chudoba, nebolo 
azda chudobnejšej a od všetkého viac odlúčenej 
rehoľnice. Po jej smrti našli u nej len ruženec. Ale 
ešte omnoho väčšia bola jej chudoba ducha. Nikdy 
neprejavila ani najmenšie sebazaľúbenie, nikdy sa 
nevystatovala svojimi krásnymi vlastnosťami ale
bo dielami svojho ducha. Okrem rádovej kroniky, 
o ktorej ďalej nehovoríme, lebo ju máte, drahé 
Matky, v rukách, písala ešte 50 rokov naše domáce 
anály, náčrt kresťanského učenia, ktorý vzbudil 
obdiv viacerých doktorov Sorbony, ktorých mien
ku si jej poníženosť vyžiadala, hoci ho nezamýšľa
la dať do tlače. Má veľkú zásluhu aj na složení 
Reglementu nášho rádu. Zo zvláštnej úcty k sv. 
Otcovi Augustínovi a sv. Uršuli pochádzajú malé 
hodinky a litánie, ktoré zaiste poznáte. V mladých 
rokoch vyprýštily z jej pera i poetické práce, plné 
pôvabu, ktorým ani básnici neodopreli chválu. Ale
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to všetko nemohlo v nej vzbudiť ani najmenšiu 
márnivosť. Čím viac ju iní ctili, tým viac pohŕdala 
sama sebou.

Medzi papiermi, o ktorých si žiadala, aby boly 
s ňou pochované, našly sme niekoľko sebaobeto
vaní, písaných a podpísaných vlastnou krvou. Me
dzi nimi bol aj akt najdokonalejšieho zrieknutia 
sa seba, ktorým obetovala a darovala Bohu všetko 
dobré, čo v živote urobila, ako aj všetko, čo by 
s jeho pomocou a milosťou ešte urobila v budúc
nosti, aj zásluhy všetkého, čo by až do konca svoj
ho života trpela na tele alebo na duši, aby založila 
svoju spásu jedine na zásluhách Ježiša Krista, 
svojho Pána a Ženícha. Jej spojenie s Ním bolo 
nepretržité. Vo všetkom svojom konaní nasledo
vala vnuknutie tohto božského Slnka spravodli
vosti. Žila len pre Ježiša Krista a žičila si, aby 
mohla celý svet preniknúť jeho duchom.

Roku 1683. jej sverili veľkú triedu školy chu
dobných. Jej horlivosť bola hneď podivuhodne 
silná. Ako poučovala tieto úbohé deti! Akých pro
striedkov použila, aby ich povzbudila k dobrému! 
A akým smýšľaním prevzala namáhavý úrad! 
Predkladám Vám, čo som našla medzi jej spismi, 
uvidíte z toho, ako horlila pre záujmy Božie a ako 
veľmi si vážila tohto poníženého apoštolátu.

»Veľmi horlivo chcem vykonávať skutky milo
srdenstva;

1. aby som na seba stiahla milosrdenstvo Pána, 
ktoré tak veľmi potrebujem;

2. aby som nasledovala činnosť anjelov a apoš
tolov za duše;

3. aby som podľa príkladu Ježiša Krista s ra- 
dosťou rozsievala vzácne semeno Božieho slova a 
aby som robila, čo On robil;

4. aby som pripravovala srdcia na dôstojné chrá
my Ducha Svätého;
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5. aby som urobila plodnou krv Boha tým, že 
podávam iným znalosť Jeho božskej najvyššej byt
nosti a Jeho veľkých činov;

6. aby som vytvorila v dušiach Ježiša Krista, 
cvičiac čnosti, ktorých je vzorom.

Každé ráno chcem ísť k Ježišovi, pozorovať Ho, 
ako učí, teší, karhá atď., aby som nadobudla Jeho 
ducha, lebo bez neho nemôžem a nechcem nič 
konať.

Chcem sa usilovať cvičiť štyri čnosti:
1. horlivosť vo vážení si svojho úradu, ktorý je 

Pánu veľmi milý, bližnému užitočný a pre mňa 
veľmi záslužný.

2. Rovnakú lásku ku všetkým deťom, vidiac 
v každom z nich Ježiša Krista.

3. Trpezlivosť k ich nespôsobom, nedbalostiam 
a ostatným chybám.

4. Miernosť, potlačiac v sebe každé rozčúlenie, 
nepovediac nijaké zľahčujúce alebo prudké slovo, 
chcem byť vážna bez tvrdosti, dávať prednosť do
brotivosti pred prísnosťou a bezvýznamné chyby 
v istých prípadoch ignorovať.

Budem sa presne dostavovať k určeným hodi
nám, a dobre použijem času v mojej triede. K to
mu nech ma povzbudzuje príklad sv. Uršule a mno
hých horlivých uršulínok, ktoré túžily zomrieť vo 
vykonávaní tejto práce povolania. Chcem sa hor
livo umŕtvovať z bázne, aby sa na mne nesplnily 
slová: »Ne forte cum aliis praedicaverim etc.« Ten
to úrad vyhovuje môjmu želaniu po uponížení, po
skytuje mi neustále prostriedky na sebazaprenie. 
Použime ich, milujme nízkosť, do ktorej nás Boh 
stavia a po ktorej túži. Je to najistejšie miesto, 
ktoré patrí tvoru, a z ktorého sa ľahko dostaneme 
do neba. Ama nesciri et pro nihilo reputari! Náš 
Pán sa stal malučkým, ako by som mohla chcieť 
aj len na chvíľu stať sa veľkou. Ostatne, je to nie-
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čo veľmi veľkého, plniť sľub, ktorý náleží k pod
state našej svätej rehole.«

Tu máte, najdrahšie Matky, niekoľko dôkazov 
horlivosti, ktorá ju oduševňovala pri vykonávaní 
povinností povolania, jej poníženosti a úsilia po 
dokonalosti. Podávame Vám ešte príklad jej lásky. 
Jedno z najchudobnejších detí jej triedy malo 
strašný, zapáchajúci vred. Mater Paula denne kľa
čala u jeho nôh, vymývala jeho rany a ošetrovala 
ho s milujúcou starostlivosťou matky, až ozdrave
lo. Keď bola predstavenou penzionátu, odovzdali 
jej novú chovanku, ktorá bola plná hmyzu. Dobrá 
Matka hneď umyla dieťa, dala mu novú bielizeň a 
sama mu odstrihla vlasy, hoci jeho hlava budila 
takú ošklivosť, že i len pohľad na ňu vzbudzoval 
v menej umŕtvených osobách nevoľnosť. Inokedy 
si vzala na starosť ešte špinavejšie a nepríjemnej
šie dieťa, ktoré nechala spať vedľa seba, aby mohla 
vyhovieť všetkým jeho potrebám. .Jej láska sa 
zjavovala ešte v mnohých iných, prirodzenosti ťaž
kých veciach. Neprišla by som na koniec, keby 
som ich chcela všetky uviesť . . .

Denne sme ju videli robiť pokroky na ceste do
konalosti. Medzi jej papiermi bol sľub, vzbudzo
vať tak často, ako je možné, akty viery, nádeje a 
lásky. Jej viera bola čistá a jednoduchá, jej dôve
ra v zásluhy nášho Pána sa rovnala jej láske. Jej 
srdce a duch sa vždy zapodievaly s Božským Maj
strom, aby Ho krok za krokom nasledovala. Keďže 
milovala Spasiteľa nežne a z celého srdca, hovoria 
jej spisy neustále o bázni, že ho stratí. Casto pri
jímala a sostavovala si rozličné cvičenia, aby sa 
udržala v živej pobožnosti. Raz prijímala Ježiša 
ako svojho Vykupiteľa, svojho Kráľa, Priateľa, 
Brata, Ženícha, Lekára a ešte mnohým iným spô
sobom, z čoho vidíme, aká vynachádzaná je Božia 
láska, keď celkom zaujme srdce. Nehovorím o jej
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vrúcnej láske k Matke Božej. Nemôžeme milovať 
Syna bez Matky. Chcela byť pochovaná s jej obra
zom, na ktorom bola táto modlitba: Ó Domina, in 
manibus tuis reposita est nostra salus, fac ut per 
te nos suscipiat, qui per te datus est nobis.

Láska, úcta a oddanosť k predstaveným ju uči
nila dokonalým vzorom poslušnosti. Museli by sme 
však napísať skôr knihu, ako list, keby sme chceli 
postaviť do pravého svetla všetko, čo bolo na nej 
veľkého a vznešeného. Keď Vám toto píšem, zdvoj
násobuje sa moja bolesť pri myšlienke, že sme 
stratily takú dokonalú rehoľnicu, áno, môžem po
vedať, jednu z najvýznamnejších členiek našej re
hole. Stratily sme ju spôsobom, ktorý činí jej stra
tu pre nás ešte citlivejšou. 2. tohto mesiaca ju stihla 
porážka, päť dní ostala bez najmenšej známky ve
domia, čo náš zármutok ešte zväčšilo. Bolo jej naj
prv udelené sväté pomazanie a potom sme použily 
všetkých možných lekárskych prostriedkov, aby 
sme ju udržaly pri živote. Doliehaly sme na nebo 
sľubmi a modlitbami, aby nám ju zpät darovalo, 
ale všetko bolo márne. Pán ju chcel mať u seba 
a žiadal od nás, aby sme sa podrobily Jeho naj
svätejšej t)ôli. Nekonečne nás potešilo, že jej náhla 
smrť nebola nepredvídaná. Jej papiere dosvedčujú, 
že sa už 20 rokov na to pripravovala, opakujúc 
každú hodinu: »Tempus breve est. Neplodnému 
stromu v Evanjeliu bol daný jeden rok, mne azda 
už len chvíľka.« V poslednom mesiaci života opa
kovala profesné exercície a svoje duchovné čítanie 
konala z Platus, aby Bohu ďakovala za milosť po
volania. V deň sv. Ondreja prijala sv. prijímanie 
ako viatikum, lebo konala cvičenia P. Saint-Jure 
k príprave na smrť. Z toho vidíte, Ctihodné Matky, 
že naša drahá Sestra náležala k pannám, ktoré ne
ustále bedlia a s horiacimi lampami v ruke očaká
vajú Božského Ženícha. Pevne dúfame, že bola už
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■pripustená k svadobnej hostine Baránkovej. Predsa 
však Vás prosím, aby ste jej dopriaty obyčajných 
modlitieb našej sv. rehole, a keď si to smiem do
voliť povedať, trocha viac — ona si to zaslúži, lebo 
Spoločnosť veľmi milovala, pre jej česť neúnavne 
horlila a pre jej slávu mnoho pracovala. Modlite 
sa tiež, drahé Matky, o potechu pre nás. Nezabud
nite tiež odporúčať Pánovi rodinu našej drahej zo
mrelej; sme veľmi zaviazaní tejto vznešenej rodi
ne. Nemenujem jej členov jednotlive — veľká dô
vera, s akou ju kráľ ctil a ešte vždy ctí, pôsobí, že 
je známa v celej ríši.

Naša najdrahšia sestra, Mater Paula de Pomeren 
žila medzi nami 60 rokov a zomrela v 77. roku 
svojho veku.

V úcte som
najponíženejšia a najposlušnejšia 

služobnica ctihodných Matiek 
Sestra Magdaléna Bruscoly od Umučenia, 

predstavená.

VI. KAPITOLA.

Prvé misionárky.
M isia v  Kanade. —  M ater Mária od Vtelenia. — Je j život 
v o  svete a v  kláštore. —  Povolanie do Kanady. — M m e de 
la Peltrie. — Sestra Mária Jozefa. — Príchod do Kanady. —  
M isijné práce. — Požiar kláštora. — S m rť M ater Márie 
Jo ze fy  a M me de la Peltrie. — Mária od V telenia  ako spi
sovateľka. — Jej pobožnosť k najsvä te jšiem u Srdcu Ježi

šovmu. — Jej smrť. — Proces blahorečenia.

Keď dávame tejto kapitole nadpis »Prvé misionár- 
ky«, je to čiastočne preto, že budeme rozprávať 
o prvých dcérach Angeliných, ktoré putovaly do cu
dzích krajín k barbarským národom, aby spolupra- 
covaly s poslami kresťanskej viery; ale aj s ohľadom 
na skutočnosť, že obdivuhodné ženy, ktoré tu vystupu-
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jú, sú prvé svojho pohlavia, ktoré sa odohraly čisto 
za apoštolským cieľom do úplne necivilizovanej kra
jiny, k celkom spustlým pohanským kmeňom. Aby 
sme získali aspoň tušenie o odvahe oduševňujúcej 
tieto ženy, ktoré sa ponáhľajú venovať svoj celý ži
vot službe nešťastných Indiánov, musíme poznať vte
dajšie pomery, nebezpečenstvá a ťažkosti námornej 
cesty, musíme si vedieť urobiť predstavu o krajine, 
ktorá bola cieľom cesty, o jej obyvateľoch, odda
ných najohavnejšej povere, ktorí svojich misionárov 
najukrutnejším spôsobom zabíjajú.

Dnes je Kanada krásnou kultúrnou krajinou, ktorá 
má veľa biskupstiev, univerzitu, mnoho seminárov 
a kolégií, početné penzionáty, nemocnice i kontem
platívne kláštory. Majestátnu rieku sv. Vavrinca vrú- 
bia po oboch brehoch skoro nepretržité rady domov, 
lebo ako na severnom, tak i na južnom brehu skoro 
bez prestania pripojujú sa rozličné dedinky. Tu ležia 
mestá Quebec, Montreal, Trois-Riviéres so svojimi 
nádhernými katedrálami, pyšnými palácmi, mnohý
mi inštitútmi pre umenie a vedu, s nepočetnými to
várňami a všetkým iným, čo tvorí moderná civilizá
cia v europských veľkomestách, aby vyhovela du
chovným a hmotným potrebám ich obyvateľov. Ale 
v prvej polovici XVII. storočia nebolo tu z toho vše
tkého ešte ničoho. Temné lesy, rozprestierajúce sa 
na stách štvorcových kilometrov, ľudoprázdne prie
story, ojedinelé sruby, ktoré si vystavali francúzski 
kolonisti na dolnom toku rieky sv. Vavrinca, ďalej 
hore u Veľkých jazier wigwamy Indiánov, to bolo 
všetko, čo našli misionári a ich spoločnice pri svo
jom príchode do Kanady.

Domorodci boli ľudia diví, vzdorných postáv, 
s tvrdým rysom okolo úst, krvilačnosť a krutosť blýs- 
kaly z temných očí. Pravými diablicami boly ženy, 
ktoré vliekly svoj biedny život v najhlbšom mrav
nom zneuctení. Deti sa rovnaly rodičom. Boly ne-
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skrotené, pažravé, často mravne úplne skazené, po
mstivé a rady kradly.

Domorodci sa delili v rozličné kmene, z ktorých 
sú najdôležitejšie: Algonkini, Irokezi a Huroní. 
Ničily sa navzájom v krvavých bojoch, ktoré sa v ča
soch prvých misionárov premenily v pravú zničujúcu 
vojnu a neustále ohrožovaly skazou i francúzsku ko
lóniu. Hoci títo diví synovia lesa ďakovali za svoje 
víťazstvo najviac chytrej lsti, predsa im nechýbalo 
ani vojenskej odvahy. Veľmi často rozpoltil ich »to- 
mahavk« lebku nepriateľovu a skalpovací nôž uko
ristil kožu s jeho hlavy ako krvavú trofej chrabrosti. 
Priamo strašný bol osud zajatých. Strašné mučenie, 
trýznenie ohňom a trápenie, vymyslené beštiálnou 
krutosťou, utrýznily nešťastné obete až na smrť. Ich 
mäso a ešte trhajúce sa srdce shromažďovalo ľudo
žrútov k ohyzdnej víťaznej hostine.

Chceme čitateľovi predložiť len jeden príklad ta
kej neľudskej krutosti. Irokezi pri prepadnutí Huro- 
nov chytili P. Brébeufa S. J. Jeho mučeníctvo pre
vyšuje všetko, čo sme zvykli počuť v podobných prí
padoch.

Na krk hrdinskej obete zavesili reťaz rozžerave
ných sekier, opásali ho horiacou kôrou, namočenou 
do živice, na posmech krstu liali mu na hlavu vrelú 
vodu, z jeho údov rezali kúsky mäsa, piekli ich a 
pred jeho očima hltali, skalpovali ho zaživa a vy
sypali na jeho lebku vrelý popol a žeravé uhlie, roz
žeraveným železom pre vŕta valí jeho telo až do ko
stí. Z jeho usmaženého tela vystupovala para ako 
z kotla s vriacou vodou. A v týchto strašných mu
kách neopustia ústa mučeníkove nijakého výkriku, 
ani vzdych neunikne z jeho hrudi, z jeho znetvore
ných črt hovorí blažený mier, nebeská veselosť, k ne
bu obrátené oči zdajú sa pozerať na Božské videnie, 
zavše pozerá spokojne na svojich katov, ktorých pri 
tom zachvacuje nadprirodzená hrôza. Silným hlasom
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im zvestuje Evanjelium a povzbudzuje nešťastných 
spoluzajatcov, ktorí trpia podobné muky. Irokezi sa 
naňho vrhajú s dvojnásobnou zúrivosťou, aby ho 
umlčali. A zúfalí nad tým, že sa im nedarí vynútiť 
z neho hlások náreku, ani ho umlčať, odrazia mu se
kerou čeľuste, odrežú mu pery, vytrhnú jazyk a strčia 
mu do úst žeravé železo. Po troch hodinách takých 
strašných múk odovzdáva mučeník svoju dušu Bohu, 
divosi však vytrhnú jeho srdce z hrude a spoločne 
zjedia.

Spolu s P. Brébeufom trpel P. Lalemant S. J., kto
rého Irokezi práve tak strašne mučili. Vypichli mu 
oči a dali na ich miesto žeravé uhlie. Jeho mučeníc
tvo trvalo celý deň a noc, až mu napokon úder to
mahavkom oddelil hlavu od tela.

Takéto zprávy dochádzaly do Francúzska a vyvo
laly všeobecný záujem o kolóniu, na pôde ktorej 
Samuel Champlain vztýčil 3. júla 1608 francúzsku 
zástavu a ktorú materská zem nazývala »Novým 
Francúzskom«. Jezuiti posielali pravidelne zprávy 
»Relations des Missions du Canada«, v ktorých líčili 
krajinu a jej obyvateľov a poukazovali najmä na ich 
duchovnú biedu a morálnu skazenosť. Do hrude mno
hých apoštolských mužov padla týmito zprávami iskra 
heroickej lásky k Bohu a bližnému, ktorá im dala 
túžiť po námahách a prácach za spásu týchto nešťast
níkov a po odmene toho, po mučeníckej smrti. Na
ozaj, cestovať vtedy do Kanady znamenalo pripraviť 
sa na mučeníctvo. Ale nielen odvážni mužovia sa 
oduševňovali pre toto dielo, i v srdciach hrdinských 
panien roznietil sa plameň horlivosti, ktorý ich stra
voval svätou túžbou po účasti na tvrdom, obetavom 
živote kanadských misionárov i na ich hroznej smrti.

V kláštore uršulínok v Tours si Pán už dlho pri
pravoval vyvolenú dušu a určil ju za prvý základ
ný kameň rehole uršulínok v Novom svete. Bola to 
ctihodná Matka Mária od Vtelenia. Mária sa narodila
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v Tours, 18, októbra 1599. Jej otec, pán Florent Gu- 
yart, ochodník s hodvábom, oženil sa sJohanou Mi- 
chelet, pochádzajúcou zo šľachtickej rodiny Babon 
de la Bourdaisiére. Sláva tohto rodu, ktorý bol na 
dvore Karola VII. a jeho zástupcov vo veľkej váž
nosti, už, pravda, pred ľuďmi vybledla, ale ušľach
tilosť smýšľania dedila sa až na posledného potomka 
a získala nový lesk vo veľkej svätej žene, o ktorej 
chceme hovoriť a ktorú Cirkev čoskoro povýši na 
svoje oltáre. Mária Guyart prezradzovala už v útlej 
mladosti vynikajúce vlastnosti ducha a srdca, ktoré 
zbožní rodičia bedlivo pestovali.

V siedmom roku mala sen, v ktorom videla, ako 
sa nebo otvorilo a Ježiš Kristus sostúpil k nej. »Chceš 
byť mojou?«, zaznelo nebesky sladko z Jeho úst. 
»Áno«, odpovedalo dieťa, plné radosti a prebudilo 
sa s ohnivým pocitom lásky, ktorý už nikdy nezmi
zol. Jej mladosť prešla v dobrých skutkoch, každý 
voľný čas venovala modlitbe. V srdci mladého diev
čaťa klíčila túžba, zasvätiť sa Pánovi v kláštorskej 
utiahnutosti.

Ale sotva mala 17 rokov, želali si rodičia zasnúbe
nie s pánom Claudiom Jozefom Martinom, bohatým 
továrnikom s hodvábom. Mária síce cítila túžbu po 
kláštore, ale keďže nemala duchovného vodcu, s kto
rým by sa mohla poradiť, vo svojom detinnom smý
šľaní sa domnievala, že Božia vôľa hovorí z tohto 
želania rodičov a odpovedala matke pamätnými slo
vami: »Milá matka, keďže ste sa tak rozhodli a môj 
otec to bezpodmienečne chce, cítim sa zaviazaná po
slúchať jeho i vašu vôľu. Sľubujem však Bohu, že 
keď mi daruje syna, zasvätím ho Jeho službe, a keď 
mi vráti slobodu, ktorú teraz strácam, chcem sa mu 
sama darovať.« 17-ročné dievča vyslovilo vtedy pro
rocké slová, maly sa vyplniť veľkolepým spôsobom. 
Po roku darovala mladá žena svojmu manželovi syna 
a opäť po roku vrátil jej Boh smrťou manželovou
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slobodu, ktorú Mu obetovala v stave tak veľmi od
porujúcom jej náklonnosti. V týchto dvoch rokoch 
svojho manželstva plnila verne všetky povinnosti 
manželky, domácej panej a matky. Jej syn neskoršie 
rozprával: »Nestarala sa len o telesné potreby slu- 
žobníctva, ale bedlila i nad ich dušami, hľadela vždy 
na to, aby verne konali svoje modlitby a iné nábo
ženské povinnosti. Vždy sa obávala, že jej poddaní by 
mohli upadnúť do hriechu, ktorý by odvrátil od nich 
a od celého domu Boží pohľad milosti.«

Deň pred narodenín syna, 1. apríla 1619, zašla mla
dá dáma do opátstva Marmoutier a zasvätila tam 
Bohu a sv. Martinovi dieťa, ktoré nosila pod srdcom. 
A Pán prijal túto obeť so zaľúbením. O 77 rokov ne
skoršie ležal v tomto slávnom opátstve na smrteľnej 
posteli syn sv. Benedikta, známy ďaleko-široko svä
tosťou svojho života, neúnavnými prácami na roz
šírení maurinské j reformy a svojou spisovateľskou 
činnosťou. Bol to Dom Claudius Martin, prior klá
štora, syn ctihodnej Márie od Vtelenia, o ktorom ho
vorí P. Edmund Marténe, jeho žiak a životopisec, že 
bol najosvietenejším nasledovníkom sv. Martina 
v riadení tohto opátstva. Tak sa potvrdila prvá časť 
slov, ktoré vyslovila Mária, dotknutá Svätým Du
chom. Sama sa venovala Bohu od chvíle, keď sa 
stala vdovou, jej obeť sa skončila s jej posledným 
vzdychom na osamelých a pustých brehoch rieky 
sv. Vavrinca.

Claudius Jozef Martin zanechal svojej sotva 19- 
ročnej vdove len zničený obchod, veľké dlhy, pro
ces a 6-mesačné dieťa. Každá iná mladá dáma by 
v takom postavení považovala za šťastie, keby sa 
jej opäť naskytla príležitosť vydať sa. Pani Marti
novej nechýbala táto príležitosť. Jej čnosť, ušľach
tilé vlastnosti srdca, zriedkavá schopnosť viesť i naj
väčšiu domácnosť a vynikajúca krása, že okoloidúci 
na ulici mimovoľne ostali stáť, to všetko shromaž-
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ďovalo okolo nej mnohých a vážených nápadníkov. 
Jej rodina si naliehavo žiadala druhý sobáš, ale ešte 
naliehavejšie bolo volanie Božie k jej srdcu. Vo dne, 
v noci volal ju Pán, aby ho nasledovala na úzkej 
strmej ceste evanjeliovej dokonalosti. Mária rozume
la volaniu, poznala nesmiernu milosť jej ponúkanú, 
veľký talent, ktorý jej bol sverený. Prijala ho a ob
chodovala s ním.

Dejiny jej vnútorného života za 12 rokov, ktoré 
strávila ešte vo svete, aby zadosťučinila materinským 
povinnostiam k svojmu dieťaťu, náležia nesporne 
k najvznešenejšiemu a najhlbšiemu, čím sa vykazuje 
kresťanská mystika. Keďže ona sama, na nariadenie 
svojich duchovných otcov, líči účinky Božie vo svojej 
duši a keďže jej pero bolo plné svetla, vzletné a pri
tom priehľadne jasné a jednoduché, vyvíja sa pred 
našimi očami obraz, ktorý nás pri bližšom pozoro
vaní dokonale zasväcuje do tajomstiev vyššieho du
chovného života, ktorý tvorí Božia láska v duši, 
v ktorej si zriadi ako víťazná premáhateľka každej 
pozemskej náklonnosti, svoje neobmedzené kráľov
stvo.

Vidíme pani Martinovú najprv v boji o čistotu 
srdca, ktorá je prvou podmienkou vyššieho nazerania 
na Boha. Samota, hrozné skutky pokánia, opakované 
generálne spovede, neustále pozeranie do svojho vnú
tra, aby vyskúšala každé jeho hnutie, podivuhodné 
ožarovanie svetlom, v ktorom ani anjeli nie sú čistí, 
pôsobily v nej celkove vzdialenie sa od každého 
hriechu a nedokonalosti, istú morálnu neschopnosť 
sa ich dopustiť, spojenú s poníženosťou až k stupňu, 
ktorý sv. Pavol nazýva «bláznovstvom kríža«.

Na objasnenie, uvádzame slová samej ctihodnej 
Matky: «Jedného rána šla som po svojich prácach 
a odporúčala som ich Bohu obvyklou strelnou mo
dlitbou: ,In te Domine speravi, non confundar in 
aetérnum‘, tu som zrazu cítila vnútornú i vonkajšiu
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sobranosť. Každá spomienka na prácu mi zmizla 
z pamäti. Vo chvíli otvorily sa oči môjho ducha a vi
dela som všetky chyby, nedokonalosti a hriechy ce
lého môjho života jasne a určite, takže som sa pre
svedčila o svojej biede, viac ako môže byť každé, či
sto ľudské presvedčenie. V tejže chvíli som videla, 
že som celkom pokrytá krvou, vedela som, že je to 
tá istá krv, ktorú vylial Syn Boží za moje spase
nie . . .  To všetko sa odohrávalo v mojom vnútri, ale 
s tak veľkou jasnosťou a živým dojmom, že toto po- 
norovanie mojej bytnosti do Božskej krvi bolo pre 
mňa niečím skutočným.

Keby ma božská dobrota vtedy nebola podporo
vala, bola by som hrôzou zomrela, tak hrozný a straš
ný sa mi zdal každý, i najmenší hriech. V tej chvíli 
cítila som svoje srdce celkom uchvátené a preme
nené láskou Toho, ktorý mi preukázal také nepo
chopiteľné milosrdenstvo a ktorý mi dal silou svojej 
lásky pocítiť bolesť nad urážkami Jemu spôsobenými, 
ktorá bola väčšia ako si môžeme predstaviť, áno, 
ktorú si absolútne nemôžeme predstaviť. Tento šíp 
lásky ma zranil tak hlboko, tak prenikavo, že by som 
sa bola rada vrhla do ohňa, aby som vyhovela túžbe 
svojho srdca po láske. Ale nepochopiteľné pritom 
bolo, že sa mi táto bolesť zdala sladkou. Mala pôvaby, 
ktoré dušu pútaly a oplietaly, aby ju mohly kamkoľ
vek viesť a ona so svojej strany sa považovala za 
šťastnú, že je takto zajatá!«

Duch Svätý pôsobil všetkým na toto jemu celkom 
oddané srdce, aby dokončil jeho očisťovanie a aby 
ho upevnil v hlbokej poníženosti. Ctihodná Matka 
rozpráva: »Vedľa cesty, ktorou som denne kráčala 
do kostola, videla som v blate ležať mŕtveho psa, 
ktorý rozširoval taký hrozný zápach, že sa človek 
musel mimovoľne odvrátiť. Zakaždým, keď som šla 
okolo, cítila som vnútorný pud priblížiť sa k nemu. 
Po niekoľkých dňoch som ho videla celkom pokry-

410



tého červami a potom rozpadať v nič. Toto veľmi pri
spelo, aby som vo vlastných očiach sebou opovrho
vala. Myslím, že od tej doby nemala som už pyšné 
myšlienky, žeby som hneď, alebo ešte prv, ako som 
si uvedomila celkom pokušenie, nezvolala: ,Ó veď 
som len mŕtvym psom ľ To mi vlievalo nenávisť 
k sebe, ktorá už nikdy nezmizla. Nemôžem sa podí
vať na seba bez opovrženia a čím viac sa cítim spo
jenou s Bohom, tým viac si želám v Jeho prítom
nosti byť zničená.«

Toto však neboly u pani Martinovej prázdne city, 
alebo hra rozpálenej fantázie, bolo to vnútorné ži
votné presvedčenie, ktoré sa neustále zračilo v jej 
skutkoch. Dva razy priniesla svojmu spovedníkovi 
soznam všetkých svojich hriechov, podpísaných svo
jím menom a so slzami ho zaprisahala, aby pripev
nil tento papier na kostolné dvere, aby sa každý do
zvedel, akým biednym tvorom je ona. Keď ju spo
vedník opäť prudko odmietol, vzal jej napokon bez 
slova túto písomnú generálnu spoveď, »ale«, pripo
juje ctihodná Matka, »myslím, že ju spálil, lebo som 
ju nikdy nevidela pripevnenú na kostolných dverách, 
ako som si to žiadala.<<59)

Po smrti svojho manžela sa pani Martinová za
tvorila do osamelej izbičky v dome svojho otca. Tam 
sa vo dne v noci venovala modlitbe a mimoriadnym 
skutkom pokánia, tam prijímala chudobných a bied
nych, osoby, pokryté špatnými vredami a slúžila im 
ako Kristovi. To nestačilo však jej poníženosti.

Jej švagor, delostrelecký dôstojník, bol súčasne 
komisionárom pre prevoz zbožia v kráľovstve. V ce-

59) Jej prvý životopisec Don Claudius Martin hovorí o tom
to mieste: »Vieme, a ešte aj uvidíme, že najväčšie hriechy, 
ktorých sa dopustila, boly sotva ľahkými nedokonalosťami, 
takže táto spoveď by bola dôkazom jej veľkej svätosti. Ale 
mladá vdova bola ďaleko od takého smýšľania. Myslela, že 
sa dopustila najčernejšieho nevďaku. Preto konala veľký 
akt poníženosti, keď chcela dať túto spoveď vyvesiť.«
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lej provincii nikto nedisponoval tak početným perso
nálom ako on. Čoskoro spoznal schopnosti svojej svä
tej švagrinej a prosil ju, aby mu pomáhala v týchto 
mnohých prácach. Mária tušila v tomto návrhu 
úmysly Božie a opustila svoju osamelú izbičku, aby 
sa vrhla do víru prác, aké by nikdy nebola našla 
vo vlastnej domácnosti. Celý deň sa teraz stýkala 
s kupcami, prievozníkmi a nespočetným služobníc
tvom. Urobila sa služobnicou všetkých, pomáhala 
sluhom a slúžkam pri najnižších prácach, áno, nie 
zriedka obstarávala maštaľ, t. j. 50—60 koní. Často 
bola už polnoc a ona ešte pomáhala pri skladaní a na
kladaní tovaru. Jej švagor to iste vôbec nemyslel, 
aby sa zamestnávala tak obyčajnými prácami, ale 
Mária v tom videla vôľu Božiu a veľkodušne sa uro
bila najnižšou slúžkou v dome svojej sestry.

Čitateľ už teraz iste uverí, že city poníženosti v 
srdci tejto ženy boly úprimné, ale bude sa asi pýtať, 
čo bolo v tomto čase s jej životom modlitby. Roz
víjal sa vždy krajšie, krídla jej ducha zosilnely a jej 
duša každý deň povznášala sa vyššie do tých ríš 
svetla, ktorých intenzívny jas znesú len oči orla, 
tlkot lásky jej srdca sa každou hodinou zrýchľoval, 
až sa nakoniec, podľa výrazu jedného jej životo
pisca,00) celý jej život stal sa svadobnou básňou, veľ- 
piesňou lásky. Mária vykonávala toľké zamestnania 
skoro podivuhodne. Nikdy nebola roztržitá, nikdy 
nestratila s očú prítomnosť Božiu. Ona sama hovo
rila: »Táto moja veľká pozornosť na Boha nebola 
nikdy pretrhnutá. V shone prác ostal môj duch vhĺ
bený do Božskej bytnosti. Kto ma však pozoroval, mo
hol myslieť, že konám všetko s pozornosťou, často 
som bola zaťažená prácou, že som nevedela, kde za
čať. Vtedy som sa obrátila k svojmu Pánovi a ho
vorila som mu: »Moja Láska, ako mám byť s tým

60) Abbé Richaudeau: Vie de la R. M. Marie de ľlncar- 
nation.
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všetkým hotová?« Táto dôvera v jeho dobrotu mi 
všetko uľahčovala. Často som sa utiahla do samoty, 
aby som sa užšie spojila s Bohom, ale hneď ma volali 
a ja som radostne poslúchla, hovoriac: »Poďme, mo
ja sladká Láska, Ty to tak chceš. Stačí mi, že mám 
Teba, táto práca je pre Teba.« Keď som musela s nie
kým hovoriť, nebránilo mi to vnútorne pozerať na 
Toho, ktorého som milovala a pozornosť, venovaná 
osobám, vôbec nerušila moju pozornosť na Boha. Pri 
písaní to bolo práve tak. Pozornosť mojej duše bola 
dvojnásobná: na Boha a na obsah svojho písania. Keď 
som musela namočiť do atramentu, bôľm i ten čas 
vzácny. Duch a srdce ho použily, aby sa zabávaly 
s Bohom. — Keby bol aj celý svet prítomný, nič by 
ma nemohlo rozptýliť.«

Práve v čase, ktorý strávila Mária v dome svojho 
otca, mala najpodivuhodnejšie zjavenia od Boha a naj
vznešenejšie videnia. Roztrhol sa takmer závoj viery 
a ona vidí s nebeskou jasnosťou tajomstvo Vtelenia, 
jeho okolnosti a následky, nevýslovnú dokonalosť 
najsvätejšej duše Kristovej, činnosť jeho ducha, lás
ku jeho srdca k Otcovi a tvorom, slovom celý, ne
konečne svätý vnútorný život Bohočloveka. Ale Spa
siteľovi nestačilo zjaviť tejto omilostenej duši len 
svoje osobné tajomstvo, dovolil jej vstúpiť i do naj
dôvernejších vzťahov s celou Svätou Trojicou. O vi
dení o Najsvätejšej Trojici hovorí životopisec61) Má
riin: »Je zrejmé, že toto videnie bolo najvýznačnej- 
šie z videní ctihodnej Matky v celom jej živote a azda 
jedno z najveľkolepejších a najzriedkavejších, ktoré 
môže byť duši na tejto zemi udelené. Čo o tom ho
vorila, je vznešená teologia v najčistejších a najvhod
nejších výrazoch, takže vôbec nemožno niečo pripo
jiť, čo by mohlo pravdu lepšie vysvetliť.« Bola zvlášť 
osvietená aj o spôsoboch, akým najvyššia hierarchia 
anjelov poznáva Najsvätejšiu Trojicu a mohla ne-

61) Dom Claudius Martin.
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skoršie povedať, keď na radu svojho duchovného 
vodcu čítala spisy sv. Dionýza: »Rozumela som im 
dokonale a bola som nevýslovne potešená, že som 
našla veľké tajomstvá tak vysvetlené, ako mi ich 
Boh vo svojej dobrote zjavil. Tieto veci však sa majú 
celkom ináč, keď ich sama Božská velebnosť duši 
ukáže.«

Jej duša bola pripustená až k nebeskému zasnú
beniu so Slovom, lebo samo božské Slovo jej vo vytr
žení vysvetlilo podstatu tohto najvyššieho spojenia. 
Odvtedy bolo jej srdce nevýslovnou silou strhované 
k predmetu svojej túžby. Zdala sa byť v stave po
dobnom tomu, v akom je svätá duša, keď po úplnom 
očistení opúšťa miesto očisťovania, aby sa rýchlosťou 
myšlienky povzniesla k Bohu. Ako bez seba volala 
Mária dôverným tónom nevesty, prahnúcej po láske: 
»prečo ma nenecháš zomrieť, ó moja Láska! Či ne
vieš, že všetko na tejto zemi je mi krížom? Nevieš, 
že odvtedy, čo som s tebou tak úzko spojená, nemô
žem žiť s tými, ktorí ťa nemilujú? 0  moja Láska, ne
chaj ma ešte v tejto hodine zomrieť, pošli blesk, aby 
ma usmrtil, alebo radšej šíp lásky, aby som ešte 
v tejto chvíli prišla k Tebe. Neviem, čo hovorím, ani 
čo robím, som bez seba, ale Ty si toho príčinou. Pro
sím ťa, nie o poklady, nie o bohatstvo, len aby som 
zomrela, zomrela z lásky«!

V takých vytrženiach lásky bola jej reč tak strhu
júca, tak vysoko poetická, že sa zdalo, že serafskú 
pieseň, plynúcu z jej perí zaspieval anjel a nie úbohé 
dieťa zeme. Dosvedčí to príklad, nájdený medzi pa
piermi, ktoré zabudla spáliť.
Ú láska, aká obdivuhodná si vo svojich pôvaboch, — 
ako nežne pútaš.
Ú láska, ty sladkosťou chutnáš. . .  
ty nás oslepuješ — smyslov pozbavuješ.
Áno, viac — celých omamuješ.
Ó láska, čos’ taká príjemne sladká,
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námaha tvoja s nami je ľahká.
Rýchle zraňuješ — sladké otrocké putá na nás hodíš. 
Ó láska, ty sladká láska!

Vyjav, čo všetko znamenáš.
íha slasti — milé hry lásky skrývaš?
Ó moja najsladšia láska!
Ó aké blaho, že Ty si moja láska.
Moja túžba sa Ti páči?
že tak mocne pôsobíš v mojej duši?
Neodolám, nezadržím — chcem sa vyšvihnúť do výšin.

Ó Teba si podmaním,
len Ty musíš byt mojím želaním.
Vždy — naveky spolu budeš mojou sladkou láskou! 
Budeš mojím životom — budeš mojou túžbou, 
len Teba si budem žiadať — len Teba milovať, 
nič, len Teba, Láska, ospevovať.

Hej, moja drahá Láska, len po tebe dychtím, 
by som Ťa našla aj v láske smrti o to sa snažím, 
byt strávená plameňmi Tvojej lásky —

[ je údelom mojím.

Mária volala Spasiteľa »svojou Láskou«, tak jej 
to sám kázal. Keď k Nemu jedného dňa prišla s hlbo
kým pocitom úcty a poníženosti, ako k svojmu »Bo- 
hu«, k svojmu »veľkému Bohu«, počula Jeho hlas: 
»Nazývaš ma svojím veľkým Bohom, svojím Maj
strom, svojím Pánom a máš pravdu, lebo som ním. 
Som ale aj Láskou, Láska je moje meno a chcem, 
aby si ma tak menovala«. Nevýslovná sladkosť za
plavila jej dušu pri počutí týchto slov. Slovo »Lás- 
ka« odteraz tak mocne vrylo sa do jej duše a srdca, 
že nikdy nenazývala Spasiteľa ináč, ako svojou Lás
kou, svojou najčistejšou Láskou.

Týmto sme vo veľkých rysoch načrtli vonkajší
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a vnútorný život pani Martinovej ako vdovy: zvlášt
ne spojenie širokej vonkajšej činnosti s najväčším 
vnútorným prehĺbením. Sám Boh poslal jej veľkú 
dušu do tejto školy, v ktorej sa vyvinul silný cha
rakter, vyznačujúci Máriu od Vtelenia po celý život, 
vznešené smýšľanie, ktorého dôstojným cieľom bolo 
len najdokonalejšia, mužná odvaha, vzdorujúca vše
tkým nebezpečenstvám a prekážkam, ale aj spojenie 
s Bohom, ktoré nepozná premenu, ani tieňu, tajomné 
skúsenosti z vyššieho života modlitby a napokon 
zriedkavý dar vylíčiť ich ústne a písomne, úžasnou 
jasnosťou a presnosťou, že môže byť považovaná za 
opravdivú duchovnú učiteľku a takým Bossuetom 
srovnávaná so svätou Teréziou.

Až po mnohých rokoch spoznala vysoko omilo
stená žena riadenie Božie v tomto ohľade. Svojmu 
synovi na konci života písala: »Teraz jasne vidím, 
že rozličné životné stavy, ktorými som prešla, skúš
ky a práce, ktoré som v nich našla, maly ma pri
praviť na misiu v Kanade. To bol môj noviciát. Ne
vyšla som z neho dokonalá, ale z milosrdenstva Bo
žieho aspoň schopná zniesť nepokoje, práce a ťažko
sti v Kanade.«

Má¾ina poníženosť síce verila, že nevyhovovala 
dokonale milostiam, ale jej život hovorí o opaku. Už 
ako dokonalá duša prišla ku kláštorskej bráne. Ozdo
bená mnohými milosťami svätosti vystúpila na ame
rickú pôdu, aby tam v čnosti neustále rástla a pri- 
bývala, až ukončila svoj život svätou smrťou. Mu
síme si uvážiť, že Mme Martinová mala len 25 rokov, 
keď viedla až doteraz opísaný život, že však až do 
svojej blaženej smrti v 63. roku neprestala vystierať 
ruku po tom, čo pred ňou ležalo a so svätým nási
lím strhovať k sebe nové stupne nebeského kráľov
stva. Akého stupňa dokonalosti asi dosiahla jej duša, 
keď opúšťala tento svet?

Ale nasledujme ju teraz do kláštora. Už skoro 12
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rokov uplynulo od smrti jej manžela. Malý Clau
dius vyrástol v chlapca a už študuje, je jedinou ra
dosťou matkinou, môžeme povedať, jej jedinou lás
kou na tomto svete. Ale Mária darovala ho Pánovi 
už skôr ako jej náležal a kedykoľvek tisla malého 
anjelika na svoje materské srdce, bilo prudšie, bolesť 
ním prechádzala, myslela na hodinu obete. Mladá 
matka si odoprela skoro by sme povedali so svätou 
krutosťou útechu láskať sa so svojím dieťaťom od jeho 
druhého roku, aby si uľahčila bolesť budúceho rozlú
čenia. Ale materinské srdce ostalo tým istým, plameň 
v ňom utláčaný sa neudusil, ale vypukol dvojnásob
nou silou v mučivej hodine rozlúčenia. »Zdalo sa mi 
vtedv«, hovorila Mária od Vtelenia o svojej rozlúčke 
so synom, »že mi chcú vyrvať dušu z tela, tak veľká 
bola bolesť materskej lásky. Vnútorný hlas mi však 
neustále privolával: »Ponáhľaj sa, už je čas, už nie 
je dobre pre teba ostať vo svete.«

Toto volanie Mária nasledovala 23. januára 1631, 
keď vstúpila do noviciátu uršulínok, ktoré krátko 
predtým usadily sa v Tours. Nemôžeme tu podrobne 
vylíčiť boje, ktoré mala Mária so svojou rodinou, na
jmä so staručkým otcom, ktorý so slzami a bolest
nými výkrikmi uisťoval, že tento krok jeho milova
nej dcéry ho usmrtí. Nemôžeme tiež hovoriť o mno
hých skúškach a bolestiach, ktoré jej pripravil jej 
syn, navedený nepriaznivé smýšľajúcimi priateľmi. 
Neustále znepokojoval kláštor, a žiadal vydanie svo
jej matky, čo malo za následok scény, ktoré kruto 
rozrývaly Máriino srdce — všetko veci, s ktorými 
sa často stretáme v živote svätých. Telo a krv im 
nerozumie, ale rozumie im živá viera, ktorá chápe 
slová Spasiteľove: »Kto viac miluje otca a matku 
ako mňa, nie je mňa hoden«. Mária prekonala vše
tko, nechala svoje srdce krvácať, rozkázala svojej 
prírode mlčať, aby vyhovela jasne spoznanej vôli 
Božej. Pán, ktorý sa vo veľkodušnosti nedá nikdy
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predstihnúť svojimi tvormi, zahrnoval ju novými 
mimoriadnymi milosťami, ktoré napokon korunoval 
povolaním pre misie v Kanade.62)

■ 62) Čoskoro mohla Mária od Vtelenia sveriť svojho syna 
konviktu jezuitov. Tým neprestaly ťažkosti pre úbohú matku, 
ale o.na obetovala a modlila sa ako druhá Monika za toto 
dieťa bolesti a napokon jej vrúcna modlitba zvíťazila, 22- 
ročný Claudius Vstúpil vo Vendôme'do noviciátu vtedy kvit
núcej maurínskej kongregácie; Tu na seba čoskoro pritiahol 
pohľady všetkých svojou svätosťou života a dôkladnou uče-i 
nósťou. Deväť rokov bol asistentom P, generála tejto slávnej 
benediktínskej kongregácie ä v ostatný čas svojho života 
bol skoro bez prestania predstaveným v rozličných domoch 
svojho rádu. .Niekoľko ráz bol zvolený za predsedu generál
nej kapituly a r. 1687 by ho bola iste skoro jednohlasne zvo
lila za generála rádu, keby» sa nebol vo chvíli hlasovania 
zjavil posol .Ľudovíta XIV. s kráľovským rozkazom, abý ho 
nevolili. Učený životopisec Doma Claudia hovorí: «Krátko
zrakí ľudia oznámili kráľovi, že ten, na ktorého sa spoja 
hlasy, je síce svätec, ale tvrdohlavý.« A pripojuje: » Vieme, 
že svätí sú tvrdošijní, keď pevne a rozhodne hája česť Bo
žiu a mužne a bez ľudskej bázne konajú povinnosti svojho 
úradu.¾ Dom Claudius bol i spisovateľsky činný. Je naj
prednejším pôvodcom benediktínskeho vydania cirkevných 
Otcov, jednej z najveľkolepejších prác, aké kedy ľudský 
duch stvoril. Claudius je prvým životopiscom svojej svätej 
matky, uverejnil jej listy, jej Retraity, a »Svätú školu«, kni
hu, ktorú napísala ctihodná Matka ako novicmajsterka pre 
mladé sestry rehoľné. Až' do vstupu svojho syna do rádu 
sv. Benedikta prejavovala Mária od Vtelenia svoju mater
skú lásku slzami, modlitbami a pravým martýrstvom srdca, 
potom sa to stavalo korešpondenciou, ktorá náleží k naj
krajšiemu, najvznešenejšiemu a najúctyhodnejšiemu, čím sa 
vykazujú dejiny svätých. Svätá Matka a svätý syn" si tu 
vymieňajú najintímnejšie myšlienky a city, a ukazujú nám, 
ako sa môže prirodzený pomer medzi matkou a dieťaťom 
zošľachtí ť a zjasniť vierou, áno, povzniesť k takej, ideálnej, 
výške, že ho obyčajní ľudia nepochopia, ani ako celkom oči
stení zo srdca Božieho prýštiacu lásku, ktorá je jeho zákla
dom. Len jedno miesto z listu matkinho ako doklad: »Keby 
mi povedali: tvoj syn je mučeník, myslím, že by som ra
dosťou zomrela. Nechajme to na nášho milého Boha, On má 
svoj čas, a urobí z Teba, čo od večnosti určil. Buď mu verný 
ä nájdeš mnoho príležitostí," aby si ša  stal veľkým svätcom
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- Ona sama nech nám rozpráva, ako zázračne jej 
nebo -ukázalo Kanadu, ktorú doteraž ’ poznal'á len 
podľa mená- Píše63): »KU koncu roka 1633, zakrátko 
pormôj ej rehoľnej profesii, utiahla sóm sa na kortci 
Matutínu do svojej izbičky. Tu sä mi zdalo v- ľah
kom spánku, že beriem za ruku svetskú dámu,,ktorú 
som, ani neviem ako,' stretla, opustily sme spoiu 
súoj u otčinu a j á s o m  ju ťahala za sebou, kráčajúc 
vpredu veľkými krokmi a s neobyčajnou námahou, 
lebo sme ríarážalý nä .ťažké prekážky, hoci som ne
poznala ani zem našej túžby, ani cestu k nej. Pre
konala som predsa všetky prekážky a prišla som 
napokon, vždy* Vedúc túto dobrú dámu za ruku, ná 
krásne miesto. Pri jeho vchode stál muž v bielom 
odeve, ako sä Obyčajne vyobrazujú apoštoli. Príve
tivo sa na moju spoločnicu ä na mňa díval a kýval 
nám rukou. Hoci ňič nehovoril, stačilo mi jeho zna
menie, aby som zamierila k malej kaplnke, ktorá 
stála vedľa pobrežia. Stúpäly sme po ceste, širokej, 
ako veľká brána." -Miesto bolo okúzľujúce, len nebo 
bolo jeho strechou. Pôda bola z bielych štvoŕhran- 
ných dlaždičiek, spojených s krásne červenými fa
rebnými pruhmi. Panovalo tu hlboké ticho a V tom 
spočívala čiastočné -krása miesta. Miesto bolo štvor
hranné, ako býva kláštor budovy, krásne, pravidelné. 
Nedala som sa však zdržovať pozorovaním stavieb. 
Srdce ma tiahlo do malej kaplnky, ktorú mi ukázal 
ochranca miesta. Cítila som Svoju sprievodkyňu 
Stálé ža sebou. Kráčajúc vpredu, uzrela som teŕáz 
v úpätí tohto veľmi vysoko položeného miesta- veľkú, 
šíru zem, ktorú som mohla hneď celkom prehliad-

a veľkým mučeníkom, keď budeš nasledovať Božie vnuknu
tia a budeš sa namáhať sám sebe odumrieť, nasledujúc prí
klady čností toľkých" svätcov vášho-rádu.. Modli sa mnoho zá 
mňa! Každý deň Ta v-duchu mríoho. ráz navštevujem á ne
prestajne hovorím,, o Tebe Ježišovi a-Márii. S Bohom, môj 
najdrahší syn!. Nemôžem préstať s . tebou, sa zabávať, atď.«

63) -Viď:Katolíčke misie,"' maréč 18Ô3.



nuť a ktorá sa mi zdala plná hôr a údolí a neprenik
nuteľných lesov. Uprostred nej som spozorovala malý 
dom, kostol tejto zeme, čiastočne ponorený v tem
notu, takže som videla len jeho štít. Temnota, po
krývajúca úbohú zem, bola hrozná a zdala sa ne
prístupná. Moja spoločnica ma predsa opustila a od
vážila sa niekoľko krokov do noci týchto lesov. Ja 
som od začitku tak rozumela pokynu, aby som šla 
ku kostolíku, vystavanému na brehu rieky, na kto
rom sme boly. Bol vystavaný z krásneho bieleho 
mramoru a ozdobený nádhernými antickými obraz
mi. Uprostred trónila sv. Panna s Ježiškom v náruči 
a pozerala súcitne, ale i s odporom na smutnú zem. 
Matka a dieťa zdaly sa byť vytesané z mramoru, ale 
ich krása bola tak strhujúca, že som myslela, že tam 
nemôžem dosť rýchle bežať, aby som uspokojila svo
ju pobožnosť. Napokon som bola na mieste, plná 
žiaru, ktorý ma stravoval. Ale ako som užasla! Lebo 
keď som pozrela hore, pozorovala som, že sv. Panna 
a Božské Dieťa už neboly z mramoru, ale živé a že 
Matka Božia pozerala na smutnú zem plná súcitu, 
potom sklonila hlavu a prednášala za ňu prosby 
u Božského Dieťaťa. Zdalo sa mi, že hovorí aj ku 
mne, a to rozplamenilo moje srdce vždy väčším žia
rom. Krása obličaja najsvätejšej Panny, ktorá sa 
zdala 15 až 16-ročná, bola uchvacujúca. Dojem toho 
ešte celkom svieže žije mi v duši. Prebudila som sa 
so svätou túžbou pre obrátenie zeme, ktorú som vi
dela. Nemala som však ešte ani poňatia, čo by malo 
toto videnie znamenať. Všetko mi bolo nepochopiteľ
ným tajomstvom, lebo mi ešte nikto nepovelal slovo 
vysvetlenia. Keď som sa jedného dňa modlila k naj
vyššiemu Dobru, dostala som znova predstavu toho 
videnia a všetko, čo som videla o tej veľkej zemi, 
prechádzalo mojím duchom vo všetkých podrobno
stiach. V tomto videní hovorila božská velebnosť 
môjmu srdcu: »Zem, ktorú som ti ukázal, je Kanada.
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Chod’ ta a vystav tam dom Ježišovi a Márii.« Nikdy 
doteraz som nepočula hovoriť o Kanade, iba keď som 
strašila deti a hovorila som im, že ich pošlú do Ka
nady. Považovala som to slovo za prázdne strašidlo, 
alebo žart. O mužovi, ktorý bol ochrancom toho mie
sta, si myslím, že to bol sv. Jozef, lebo Ježiš a Mária 
nemôžu byt bez neho.«

Odo dňa tohto videnia žila Mária od Vtelenia viac 
v Kanade ako vo Francúzsku. Všetka jej túžba niesla 
sa cez more k divým pohanom, ktorých deti chcela 
vychovať pre Boha, ktorých duše chcela zachrániť. 
Ale prekážky sa hromadily so všetkých strán a zdalo 
sa, že znemožnia podujatie. Predovšetkým to boly 
námietky a odpovede duchovných vodcov, potom roz
hodná neľúbosť, ktorú našla u svojej predstavenej. 
Tu v novembri r. 1638 dostala ctihodná Matka Mária 
Bernarda list od P. Poncet S. J. a zároveň druhý od 
šľachtickej dámy Magdalény de la Peltrie. Oba ozna- 
movaly, že menovaná dáma chce použiť svoje veľké 
imanie na založenie uršulínskeho kláštora v Quebec 
a že na podnet P. Ponceta, ktorý poznal Máriu od 
Vtelenia, obrátila svoj pohľad na túto ctihodnú Mat
ku, aby ju a ešte niekoľko iných sestier získala pre 
túto ťažkú misiu. Keď predstavená videla, ako Božia 
Prozreteľnosť sama pripravovala cesty, ktoré maly 
priviesť Máriu od Vtelenia k jej vytúženému cieľu, 
bola hlboko dojatá a neodvažovala sa ďalej odporo
vať tak zrejmej Božej vôli. Ponáhľala sa do izby cti
hodnej Matky a plná svätej úcty k tomuto zásahu 
Božej Prozreteľnosti, padla na kolená a tak ozná
mila svojej šťastnej duchovnej dcére zprávy, ktoré 
dostala. Mária od Vtelenia klesla tiež na kolená 
a obidve spoločne velebily Pána a ďakovaly Mu za 
také veľké milosti.

Ale kto je tá dáma, ktorú Božia Prozreteľnosť po
užila za nástroj na uskutočnenie svojich plánov? Ná
ležala k najvyššej francúzskej šľachte. Jej otec, pán
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de Chauyigny, boj. jedným zs- najbohatších pánov 
v Normandii. 17-ročná, proti-svojej yôli, vydala sa za 
pána de la Peltrie. Boh, k to rý . pozná želania tejto 
vyvolenej duše, roztrhal čoskoro sväzky, ktoré ju 
viazaly k svetu, 22Trd¾lá; ovdovela. Teraz ju už nič 
nemohlo pohnúť k zemskému. sväzku. Jej šľachetná 
duša túžila len po spojení s Bohom* nekonečnou krár 
son, pravdou a dobrotou. V duchovných cvičeniach 
sv. Ignáca v jej srdci tak veľmi roznietila sa horli
vosť za. duše, že pojala úmysel, .spolupracovať pa 
obrátení pohanov. Nevedela si však nijako predsta
viť; ako by sa to mohlo uskutočniť; Preto sa vrúcne 
modlila o svetlo a prosila viac ako sto ráz cez deň: 
»Môj Bože, rob so mnou, čo sa Ti ľúbi!. Všetko je 
Tvojím vlastníctvom, moje srdce, moje bohatstvo, 
môj žiyot!«

Nebo neváhalo vyslyšať úprimnú modlitbu, vystu
pujúcu k Nemu zo srdca, hotového na obeť. Horlivo 
čítala misijné zprávy, ktoré posielali jezuiti z Kar- 
nady, a v nich jedného dňa našla odpoveď na otázku, 
s ktorou neustále sa obracala na Boha. P. Le Jeune 
písal v zprávach:'.»Ach, Bože môj, keby mnohé fran
cúzske dámy venovaly svoje márnotratné a pošetilé 
výdavky tomuto svätému, dielu, aké požehnanie by 
získaly- pre svoje rodiny. Aká sláva pred, anjelmi, 
sbierať krv Syna Božieho a vylievať ju na týchto 
úbohých pohanov! Či je to možné, že m ajetky tohto 
sveta boly, drahšie ako život?, Pozriteže, nežné, v hoj
nosti vychované panny sú pripravené sveriť s rar 
dosťou svoj život hre vín oceána. Sú ochotné prísť 
k nám, aby v tvrdej zime, ktorú ovzdušie francúzske 
vôbec; nepozná, vyhľadávaly deti, prevzaly práce, 
pred ktorými i mužovia váhavo cúvajú, a nemala 
by sa nájsť nejaká dobročinná dáma, ktorá by týmto 
bojovníčkam Všemocného Boha vystavila sprievodný 
list, ktorá by založila dom, aby tu mohly v Novom 
svete chváliť Božiu velebnosť a jej slúžiť? Neverím
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tomu, že náš Spasiteľ nepohne nikoho k tomuto 
skutku. <<64)

Madame de la Peltrie cítila, že od nej žiada Boh 
túto obeť a neváhala ju priniesť. Nielen Svoj maje
tok, ale seba samu položila na obetný oltár.

Po prekonaní všetkých možných ťažkostí šľachetná 
žena roku 1638 napokon dosiahla toľko, že mohla 
myslieť na to, aby vyhľadala spoločníce pre svoje 
sväté podujatie. P. Poncet S. J., na ktorého sa v tejto 
veci obrátila, jej oznámil, že v uršulínskom kláštore 
v Tours pozná Bohom omilostenú rehoľnicu, ktorú 
stravuje túžba po tom istom cieli. Áko sme už vi
deli, obidvaja hneď písali predstavenej. Mária od 
Vtelenia odpovedala dáme listom, v ktorom sa verne 
odzrkadľovalo jej veľkodušné a vznešené smýšľanie. 
Pani de la Peltrie sa ponáhľala do Tours, aby po
znala osobne svoju svätú spoločnicu a aby dostala 
od arcibiskupa Msgra Deschaua potrebné plnomo
censtvo pre odcestovanie rehoľníc. Obávali sa veľmi; 
že staručký arcibiskup bude robiť nové ťažkosti, álé 
Boh to tak viedol, že zbožný pastier pokladal zá 
veľkú milosť, že Boh ráčil povolať niektoré z jeho 
dcér na také sväté podujatie. Dovolil Mme de la Pel
trie vstup do klauzúry a shromaždený konvent ju 
slávnostne privítal. Ctihodná Matka Mária od Vtele
nia písala: »Sotvaže som uzrela tvár tejto zbožnej 
dámy, spomenula som si na svoje videnie. Spoznala 
som v nej spoločnicu, ktorá sa ku mne pripojila ako 
sprievodkyňa do tejto veľkej krajiny. Jej skromnosť, 
pôvab, farba jej tváre, všetko mi živo pripomínalo 
onen obraz. Každá črta bola tá istá. Už skoro šesť 
rokov uplynulo od tej udalosti, a predsa utkvel jej 
obraz tak zreteľne v mojich spomienkach, ako bý 
som sa naň dívala len deň predtým.«

Komunita v Tours bola celkom zanietená svätým

64) Katolícke misie, január 1883.



nadšením pre toto podujatie. Každá sestra chcela mať 
účasť na šťastí Mater Márie od Vtelenia a byť jej 
sprievodkyňou. Aj staručká predstavená sa ponúkla. 
Tu kázal biskup, aby sa 40 hodín modlily, aby po
znaly úmysly Pána. Voľba dlho kolísala. Vek, skú
senosť a zbožnosť hovorily raz pre tú, raz pre onú. 
Len jedna celkom mladá sestra sa sotva odvážila 
predniesť svoju prosbu, lebo sa obávala, že nemá ani 
jednu zo žiadaných vlastností. V jej srdci však ho
rela taká ohnivá túžba po misii, že jej mlčanie bolo 
pred Bohom výrečnejšie, ako mnohé slová a námahy 
všetkých ostatných. Bola to Sestra Mária Bernarda.

Pochádzala zo starošľachtickej rodiny de la Troche 
Saint-Germain. Od najútlejšej mladosti ju obkľučo- 
valo všetko pohodlie života, početné služobníctvo, 
najskvelejší luxus a k tomu najkrásnejšie výhľady 
do budúcnosti. Ale už ako 12-ročné dieťa cítila v duši 
túžbu po vyššom šťastí, spoznala, ako svätá Agneška, 
že skvosty, ktorými ozdobuje Spasiteľ svoje nevesty, 
sú omnoho drahocennejšie, ako všetky skvosty a dia
manty tejto zeme. Všetka sláva tohto sveta sa jej 
zdala ako sieť, ktorá bránila jej vzletu k Bohu, naj
vyššiemu Dobru.

Dlho bojovala s nežnou láskou svojich rodičov, na
pokon, sotva 14-ročná, dostala dovolenie, vstúpiť do 
noviciátu uršulínok v Tours. Tu našla majsterku, 
schopnú dokončiť dielo, ktoré v nej začala milosť. 
Aký skvelý poklad čností priniesla táto nežná ne
vesta Pánova do kláštora, dozvieme sa najlepšie od 
Matky od Vtelenia, ktorá viedla prvé kroky jej re
hoľného života, šla spolu s ňou do Kanady. Zomrela 
v náručí ctihodnej Matky od Vtelenia, ktorá sama 
napísala jej životopis na povzbudenie spolusestier. 
Ctihodná Matka hovorí: »Bola som celkom nadšená, 
keď som videla, ako 14-ročné dievča malo duchovnú 
zrelosť 30-ročnej osoby a dokonalú čnosť rehoľnice. 
Vo vynikajúcom stupni žil v nej pravý rehoľný duch
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a hlboké porozumenie pre sväté Pravidlá, ktoré za
chovávala s obdivuhodnou vernosťou. . .  V 16. roku 
složila profes, potom ešte zrýchlila svoje úsilie a cvi
čila sa v čnosti ešte omnoho dokonalejšie, ako v no- 
viciäte. . .  Už od najútlejšieho detstva prejavovala 
Mária Bernarda neobyčajnú horlivosť za duše. Z tohto 
dôvodu vstúpila aj do Spoločnosti sv. Uršule.« V ob
covaní s Matkou Máriou od Vtelenia sa táto horli
vosť vždy viac roznecovala, a jedného dňa sa jej dô
verne sverila, že ju túžba neustále tiahne k divým 
Indiánom, aby ich vyučovala kresťanskému učeniu. 
Odvtedy hovorily tieto dve sväté rehoľnice častejšie 
o misiách, navzájom sa povzbudzovaly, aby boly pri
pravené ku každej obeti pre tento svätý cieľ.

Tak prišiel deň, keď Mme de la Peltrie navštívila 
kláštor v Tours, a teraz šlo len o to, dať Matke od 
Vtelenia spoločnicu. Mária Bernarda mala len 22 ro
kov, bola veľmi slabá, nikto na ňu nemyslel. Ona 
sama sotva sa odvážila prosiť. Napokon sa rozhodla 
vyhľadať ctihodnú Matku a ponížene ju  prosiť, aby 
mohla sprevádzať Matku od Vtelenia. Ale sotvaže 
predstavená počula prvé slová, kázala sestre, aby 
mlčala, a aby jej odňala každú ďalšiu nádej, naria
dila jej presťahovať sa do izby, kde doteraz bývala 
Mária od Vtelenia a prevziať jej úrad.

Zatiaľ konvent pokračoval v 40-hodinovej modlit
be a doliehal na nebo, aby ukázalo, ktorú vyvolilo 
pre tú slávnu misiu. Matka od Vtelenia dobre vede
la, kto to má byť, ale vidiac, aké neprekonateľné pre
kážky hatily odcestovanie tejto drahej Sestry, tak 
od kláštora ako i od rodiny de la Troche, neodvážila 
sa ju ani navrhnúť. Napokon nemohla už odporovať 
vnútornému nátlaku, ponáhľala sa k predstavenej 
a prosila, aby jej dala za sprievodkyňu Máriu Ber- 
nardu. Ctihodná Matka bola celkom zdesená, vôbec 
neodpovedala. Tu vstúpila sama Mária Bernarda, 
ktorá šla v pätách za Matkou od Vtelenia, vrhla sa
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predstavenej k nohám a  najnaliehavejšími a najponí- 
ženejšími výrazmi, prosila o. vytúženú milosť. Mária 
od :Vtelenia rozpráva: »Srdcé'našej dobrej Matky sa 
triaslo od bolesti, keď počula tieto prosby, lebo mi
lovala túto mladú Sestru opravdivou materskou lás
kou, tak pre jej zriedkavé vlastnosti, ako aj preto, 
že ju od detstva vychovávala a vzdelávála, najprv 
v penzioháte, potom v noviciáte a napokon, po svätej 
profesii. Neodpovedala jej, práve ako mne. Naša 
dobrá ctihodná. Matka celú noc nespala. Tu ju Boh 
vnútorne pohol a :dal jej zvláštne vnuknutie, že sa 
cítila premožená a rozhodla sa nasledovať Božiu 
vôľu, predpokladajúc, žé ostatné osoby, účastné na 
tejto veci, nebudú odporovať.«

Na druhý deň ráno radily sa znova o sprievodkyni 
pre Matku od Vtelenia, á  tentoraz hlasovaly všetky 
pre Máriu Bernardu. Len jedna okolnosť bránila ko
nečnému rozhodnutiu. Obávaly sa nevôle rodičov tej
to mladej Sestry, keby ju. nechaly odcestovať, bez 
ich svolenia, s druhej stránky však vôbec nemohly 
dúfať v ich svolenie. Tu sa Mária Bernarda utiekala 
k sv. Jozefovi, ktorého s detinnou láskou uctievala 
a sľúbila mu, že bude .nosiť jeho meno,, keď jej. do
pomôže k víťazstvu ‚nad touto prekážkou. Poslaly 
hneď posla do Angers, kde práve boli pán a pani dé 
la Troche. Priniesol im listy ich dcéry> v ktorých 
s ohnivou horlivosťou uvádzala všetko, čo mohlo ro
dičov pohnúť, aby jej dali dovolenie a požehnanie 
k odcestovaniu.

Medzitým P. Grandamy, rektor jezuitov, podal ar
cibiskupovi zprávu o priebehu tejto udalosti. Cti
hodný prelát odpovedal: ».P. ‚Grandamy, Sestra Mária 
Bernarda je mojou dcérou, už nepatrí svojim rodi
čom. Keď má povolanie, ako sám tvrdíte, pôjde do 
Kanady, dávam jej svoju obedienciu.« Boh to však 
riadil tak, že zbožní rodičia, ktorí sa zdali v prvej 
chvíli zomierať od bolesti, počúvali slová osvieteného
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karmelitského, pátra, ktorý k nim prišiel na návšter 
vu. So svätou úprim.nostou; a energickými výrazmi 
predložil vznešeným, až nav¾ftrf zarmúteným rodi
čom, akej veľkej krivdy by sa popustili, keby odpo
rovali povolaniu svojho, dieťaťa. Majú to pokladať 
zamajvyššiu česť p^e sejbaiajSVU-j staroslávny rod, že 
Pán obrátil svoje oko na ich dcéru a vyvolil ju za 
misionárku pre Kanadu., To ■priviedlo bolesťou ohlu
šených rodičpv zasa k sebe. Veľkodušne sa rozhodli 
pp druhé obetovať svoje dieťa- Bohu. Mária Bernarda 
jasala. Hneď zmenila, syoje meno a nazvala sa Már
riou Jozefou. ■ .......

Odchod z Tours bol určený na,-22.-februára 163¾. 
Arcibiskup, ktorý už - dokázal; .uršulínkam v tejto 
veci svoju otcovskú, starostlivosť, chcel im dať pri 
rozlúčke ešte ‚.jeden skvelý; dôkaz svojej žičlivostí,. 
Keďže pre svoju vysokú starobu .už nemohol vycháŕ 
dzať, poslal pre.dve-odvážne misionárky, predstave^ 
nú a Mme de lá Peltrie ‚svoju ekvipáž a,veľmi srdečne 
ich prijal vo svojom paláci. Rád by bol sám slúžil svätú 
omšu a podal im vlastnou rukou, nebeský pokrm ako 
posilu na nebezpečnú cestu, ale npyoľnosť mu v,tom 
bránila. Prijal však- za to  spolu -s nimi sväté prijí
manie vo svojej domácej kaplnke. Na konci svätej 
omše spievaly misionárky žalm: »ln exitu, Israel« a 
.«M agnificatPotom , biskup ,v zbožnom dojatí ppT 
žehnal obidve rehoľnicp, a Mrn.e de la Peltrie slova
mi: »Toto sú dva základné kamene budovy, ktorú 
chcete vystavať Spasiteľovi v Novej zemi. Dávam 
Vám ich na cieľ, pre ktorý ich žiadate. Nech sú teda 
v tomto základe dvoma drahokamami f podobným} 
drahokamom v základnom múre nebeského Jeruza
lema. Kiež je nový dom naveky príbytkom pokoja 
milostí, požehnania, úrodnejší ako dom Šalamúnov. 
Kiež zúrivosť pekla nad ním nikdy nezvíťazí, nikdy 
mu ¾euškodí, nech šä vyrovná stavbe svätého Petra. 
A preto, že ho staviate pre Boha, nech v ňom býva



ako Otec a Ženích nielen sestier, ktoré Vám dávam, 
ale všetkých ich spoločníc a tých, ktoré v ňom budú 
bývať až do konca vekov.«

Tieto slová požehnania, ktoré vyslovil ctihodný bi
skup toho pamätného dňa k svojim lúčiacim sa dcé
ram, podobajú sa prorockým požehnaniam starých 
patriarchov. Uplynuly už tri storočia od tej doby 
a videly ich splnené. Tieto dve rehoľnice vskutku 
staly sa pevným fundamentom veľkého diela, žiaria 
v ňom ako dva drahokamy svätosťou svojho života 
a leskom svojich čností. Ich kláštor je až doteraz prí
bytkom mieru, milosti a požehnania. Sväté rehoľnice 
pokračujú v diele ušľachtilých zakladateliek. Boh 
nepretržite privádzal vyvolené duše do tohto domo
va pravej rehoľnej čnosti a dokonalosti. Mnohé tisíce 
mladých dievčat prišly časom a nadýchaly sa tu ľú
beznej vône zbožnosti, ktorá ich srdce zosilnila a 
zošľachtil, a ktorú ďalej rozšrirovaly ako kresťan
ské matky. Tak bola zachovaná živá viera, vrúcna, 
verná prítulnosť ku katolíckej Cirkvi, ktorá aj dnes 
charakterizuje Kanadu. Kanaďania prejavovali vždy 
správne porozumenie pre misie uršulínok a náležite 
ich hodnotili. Ich prítulnosť a láska k dcéram An- 
geliným, zvlášť k ctihodnej Matke od Vtelenia je 
časťou ich patriotizmu, lebo osudy uršulínok sú 
omnoho užšie spojené s osudmi krajiny, ako aby 
mohly byť rozlúčené srdcia tohto chrabrého ľudu.

Spoločnosť sv. Uršule pozerá na veľkú zakladateľ
ku ako na svoju najslávnejšiu dcéru a na dom v Que
becu, ako na jednu zo svojich najväčších fundácií. 
Oprávnene hovorí novší dejepisec:65) »Dejiny zalo
ženia kláštora v Quebec sú hrdinským obdobím v de
jinách uršulínskej rehole« — nielen preto, že tu  vy
stupujú pravé hrdinky v odvahe a rozhodnosti, v tvo
rivej sile a vytrvalosti, ale aj preto, že tu nechýba

65) Abbé Postel.
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ani nebezpečenstiev a búrok, v ktorých mohla hrdin
ská odvaha vzplanúť plným ohňom.

Sprevádzajme naše misionárky do Kanady. 4. mája 
1639 bolo celé mesto Dieppe v pohybe. Ľud naplnil 
všetky ulice, vedúce k prístavu. Tu sa zrazu množ
stvo rozstúpi, utvoriac takmer špalier, niekoľko vo
zov rýchle prejde, vlny ľudu sa znova zatvoria a 
tlačia za nimi. Keď prišly do prístavu, vidíme vy
stupovať naše misionárky. Hlasité výkriky obdivu 
zaznievajú so všetkých strán. Blahoželanie a žehna
nie potvrdzuje účasť nadšeného množstva na hrdin
skom podujatí Bohu zasvätených panien. Lodička 
admirálskej lode už na ne čakala v prístave, lebo 
loďstvo bolo už pripravené na cestu. Žiariace rado
sťou vstúpily rehoľnice66) a Mme de la Peltrie do 
loďky. »Keď som vstúpila do člna«, rozprávala Má
ria od Vtelenia, »zdalo sa mi, že vstupujem do raja. 
Velebila som v duchu milosrdenstvo Božie, ktoré ma 
s toľkou láskou priviedlo k cieľu mojej túžby. Čo
skoro zdvihli kotvy, napáli plachty a vietor nás uná
šal. Opustila som Francúzsko s pevným rozhodnutím, 
nikdy sa nevrátiť a svoj ďalší život zasvätiť celkom 
službe divochov, aby som ich vyučovala a podriadila 
ich právoplatnému kráľovi, môjmu nebeskému Že
níchovi.« Spolu s uršulínkami vstúpilo na loď päť 
jezuitských kňazov a traja laickí bratia. Sotva sa 
dostali na šíre more, spoznali už nebezpečenstvá mor
skej cesty. Strašné búrky, španielske krížniky, ktoré 
napádaly každú francúzsku loď, nesmieme ľadové 
hóry ohrožovaly postupne malé loďstvo. Napokon 
po viac ako šesťtýždňovej námornej ceste vplával 
»Svätý Jozef« do golfu rieky sv. Vavrinca. Keďže 
admirálska loď musela za nejaký čas ostať u Ta-

66) K Ctihodnej Matke Márii od Vtelenia a Márii Jozefe 
sa v Dieppe pripojila ešte tretia uršulínka, Máter Mária Ce
cília a niekoľko milosrdných sestier tiež vstúpilo spolu s nimi 
na loď.
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dóussac, plavilý ;sä rehoľnice v l»aľéf' bárke proti 
prúdu. Štyri dnieestO-Valypo rieke-sv-. Vavrinca, až 
ku Cap .Tqurneíne¾jte,! neužrely^- úijakébo. (domu, len 
nepreniknuteľné lesy -.-na oboch: brehoch: pozdravo- 
väly vážne novoprdchádzajúcich.-^l.' júla: na - sviatok 
sv. Ignáca .2 Loyoly- dosiahli veľkého ostrova- Orleans 
a dúfali,- Že ešte.pred’západom alnka;dostanú sa k cie
ľu svoj ej cesty..-Vial: však nepriaznivý vietor, a* tam 
museli prenocovať :ha .ostroVé- Vystavali rýchle tri 
chatrče podľa spôsobu divočhoy,;.-d03 j.'ednej sa utiahli 
misionári, do druhej c rehoľnice ;a : dh tretej- lodníci. 
Tdibola prvá ¾oc na-americkej.pôde.

Prvý august bol pre Quebec veľkým dňonť radosti. 
Sotvaže sa bárka žjävilá, oznamovalý kanóny Vo 
Fbrts-St.-Louis svojím hromóvým hlasoiň iia ďaleko- 
šiŕoko šťastnú udalosť. Všetko sä ponáhľalo na breh. 
Ušľachtilý'rytier-de Montmägny, vtedajší kanadský 
guvernér, úradníci správy, duchovenstva a celá po
sádka vítali zbožné rehoľnice. P. Le Jeune hovorí 
o radostnej udalosti tohto dňa: »Keď nám Oznámili, 
že prichádza loď, ktorá nesie na svojich doskách je
zuitské kolégium, kláštor uršulínok a dom sestier 
ošetrovateliek, Zdala sa nám táto zpráva snom, keď 
sme však prišli k brehu rieky, videli sme, žé je to 
skutočnosť. Táto'svätá družina vystúpila z lode, vrhla 
sa na kolená, velebila Boha V nebesách a bozkávala 
pôdu druhej domoviny, ako nazývali toto pobrežie.« 
Pó tomto slávnostnom prijatí pohol sa celý zástup 
do kostola. Bola to vlastne len úbohá kaplnka, ale 
uzavierala vo svojom svätostánku Boha neba i zeme. 
Tu spievali všetci dojátým hlasom »Te Deum«, načo 
P. Jeune slúžil svätú omšu. Guvernér si to nedal 
vziať, aby novoprichodiacich sám nepóhostil. Po jedle 
uviedol rehoľnice do ich provizórneho obydlia. Stará 
zpráva, takto opisuje prvý kláštor: »Náš dom, alebo 
lepšie chatrč, bol veľmi tesný, miestnosť veľká 16 
štvorcových stôp nám slúžila za chór, refektár a celu,



má malá miestnosť tvorila školskú sieň a pre kuchy
ňu a kaplnku sme dali vystavať otvorenú kôlňu.« Tu 
sa, pravda, stretly s holou prózou života, ktorá na ne 
V tejto pustatine čakala, no odvážne ženy sa necítily 
sklamané, veď nič iného nehľadaly, nič iného ne- 
čakaly. ' ■- "
' Blízko Quebec, ktorý vtedy mal len niekoľko tuc
tov drevených domov, ležala dedina Sillery, v ktorej 
Sä usadilo niekoľkosto obrátených divochov z kmeňa 
Algonkínov. Páter Le Jeune. uviedol 2. augusta uršu
línky do tejto kresťanskej osady. Tu maly spoznať 
divochov, na spáse, ktorých chcely pracovať. Spoloč
nosť v ľahkých loďkách plavila sa hore riekou sv. 
Vavrinca. Na brehu už čakali novoobráterií, nemohli 
ani dosť vyjadriť svoj obdiv nad-týmito »panenskými 
ženami«, ako nazývali rehoľnice. Keď počuli, že tieto 
opustily otčinu, rodičov a všetky pôžitky Francúzska, 
a že prišly jedine k nim, vyučovať ich dcéry, aby 
nemusely večne horieť v plameňoch pekelných, tu 
bol ich úžas ešte väčší a  kládli ši prsty na pery, na 
znamenie, že sa to“ už vôbec nedá výsloviť.
1 Nevýslovné bolo aj dojatie rehoľníc pri pohľade 

na Indiánov. Vstupovaly do ich chatrč, objímäly a 
bozkávaly ich deti, hoci boly veľmi špinavé; 'Šesť 
malých indiánskych dievčat ’ vzaly hneď so sebou 
a tak začaly prácu, pre ktorú prišly do tejto vzdia
lenej divej krajiny. Ale aká práca! Ctihodná Matka 
od Vtelenia nám bude o tom rozprávať: »Keď nám 
odovzdajú tieto malé bytosti, musíme ich od hlavý 
po päty umyť, lebo rodičia natierajú-Celé ich telo 
tukom, a hoci si dáme veľkú pŕáču a často im vy
menujeme šaty a bielizeň, môžeme ich len po dlhom 
čase oslobodiť od hmyzu. Jedna Sestra :sä celý deň 
zamestnávala umývaním a česaním. Je to čestný 
úrad, o ktorý sa všetky horlivo Uchádzajú. Ktorá ho 
smie; zastávať, pokladá sa za šťastnú. Ktorá ho ne
dostane, myslí, že nie je ho hodná a ešte viac sa
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cvičí v poníženosti. Naša šľachetná zakladateľka 
Mme de la Peltrie ho zastávala celý rok, teraz požíva 
Mater Mária Jozefa toto šťastie.«

Ďalej počujeme: »Nečistotnosť malých Indiánok, 
ktoré vôbec nemajú pojmu o francúzskych spôso
boch, dáva nám denne nájsť v hrnci vlasy, uhlie a 
ešte horšie veci, áno, raz sme našly v paňve starú to
pánku. Ale to nám nekazí veľmi chuť.«

Láska k umŕtvovaniu dávala týmto Matkám takú 
dobrú chuť, láska k chudobe spôsobila, že menovaly 
chudobné chatrče svojím »Louvrom«, láska k dušiam 
to robila, že videly v špinavých deťoch svoje pokla
dy. »Máme poklady, ktoré nás vylákaly do tejto kra
jiny našich drahých novoobrátencov!«, volá Mária od 
Vtelenia. Tieto pravé dcéry Angeline boly v ame
rickej pustatine šťastnejšie, ako francúzski králi 
vo svojich pozlátených izbách. Ich tváre vyžarovaly 
veselosť ich duše a hodina rekreácie dávala svedec
tvo, že v dobrom kláštore býva spolu veselá myseľ 
a odriekanie. V liste ctihodnej Matky od Vtelenia 
čítame: »Mater Mária Jozefa vynucuje nám v hodine 
osvieženia často hlasité výkriky smiechu.« Mme de 
la Peltrie delila sa o všetky strádania a práce s re- 
hoľnicami. Urodzená dáma vymetala dom, pomáhala 
v kuchyni, umývala nádoby — slúžila ako slúžka 
nevestám Kristovým.

Okrem týchto prác musely uršulínky študovať aj 
huronskú reč. Matka od Vtelenia o tom píše: »Učila 
som sa ju s veľkou horlivosťou, ale bola to tŕnistá 
vec, učiť sa reč, ktorá sa vôbec nepodobá našej. Ako 
kamene válaly sa mi v hlave slová, ktoré som sa uči
la nazpamäť, čoskoro som pochopila, že ľudským 
spôsobom neprídem nikdy k cieľu. Predniesla som 
preto svoju biedu dôverne Spasiteľovi a On mi po
mohol, že som v najkratšom čase mohla hovoriť 
s veľkou ľahkosťou.« Áno, táto svätá rehoľnica do
siahla čoskoro, že písala knihy v reči divochov. Za-
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nechala mnohé huronské a algonkinské spisy. Sotvaže 
ovládala reč, začala sa aj apoštolská činnosť u Indiá
nov. Vo veľkom počte prúdili mužovia a ženy do 
kláštora, aby počúvali vyučovanie zbožných rehoľ
níc. Rehoľnice však neuspokojily sa s tým, že po- 
skytovaly svojim usilovným žiakom len duchovný 
pokrm, ale i pri svojej vlastnej chudobe často im 
udeľovaly telesný pokrm.

Ctihodnej Matke od Vtelenia ďakujeme za jedálny 
lístok pre zvláštnu hostinu, ktorú pripravily uršulín
ky svojim divochom v prvom roku. Hovorí: »Na 
skvelé pohostenie 60—-80 osôb vezme sa asi merica 
suchých trniek, štyri šesťliberné bochníky chleba, 
štyri miery hrachovej alebo kukuričnej múky, tucet 
lojových sviečok, 2—3 funty surovej slaniny, aby 
všetko bolo hodne mastné, lebo tak to majú radi. 
Toto obľúbené jedlo, ktoré im je súčasne pokrmom 
aj nápojom, tvorí ich najvybranejšiu hostinu.« Ako 
asi bolo uršulínkam, keď si prvý raz sadly k tomuto 
obľúbenému kanadskému jedlu?

Malým Indiánkam, ktoré bývaly celkom v klášto
re, lebo boly aj také, ktoré tam chodily len do školy, 
daly uršulínky meno »seminaristky«. Chcely ich vy
chovať za misionárky pre ich ešte pohanských kra
janov. A väčšina týchto detí zodpovedala očakávaniu 
svojich duchovných matiek a odmenila tak bohato 
všetky obete, ktoré musely priniesť.

P. Vimont S. J. hovorí o indiánskych dievčatách: 
»Tieto malé stvorenia majú takú veľkú túžbu po 
učení, že samy prosia svoje učiteľky o trest, keď 
neplnia svoju povinnosť. Jeden z našich pátrov od
cestoval na jar tohto roku do Tadoussac, tu mu pí
saly obe najstaršie chovanky vlastnoručne o svojom 
veľkom potešení, že vyučuje ich krajanov a o rado
sti, že ho opäť uvidia. Páter prečítal óba listy divo
chom a pritom poznamenal, že ich deti vedia práve 
tak dobre písať, ako Francúzky. Tu vzali Indiáni listy,
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obracali a pozerali ich velmi pozorne, dali si ich 
obsah opäť a opäť prečítať a boli bez seba radosťou, 
že papier hovorí ich rečou, lebo deti písaly indián
sky.

Bolo ozajstnou radosťou vidieť tieto indiánske 
chovanky, ako pozdravovaly svojich krajanov, ktorí 
boli na čas v kláštore, vysvetľovali im katechizmus, 
rozprávali zbožné príhody a ako vedeli, upútali po
zornosť poslucháčov. Keď vonkajšie skutky prezra
dzujú smýšľanie srdca, vtedy rastú tieto deti denne 
v zbožnosti a v čnosti. Každý večer si spytujú sve
domie a navzájom sa upozorňujú na svoje malé chy
by. S veľkou starostlivosťou vyhľadávajú všetky svo
je hriechy, keď idú k sv. spovedi. Osemročné dievča 
vyučuje malučkých, pomáha im spytovať svedomie 
a nadovšetko im odporúča, aby nezamlčaly nijaký 
hriech. Môžem dať najlepšie svedectvo o čistote ich 
duše a uisťujem, že som vo Francúzsku nespovedal 
nijaké dieťa ich veku, ktoré by mi bolo otvorilo 
srdce s väčšou úprimnosťou. Slovom, divosi sa spo
vedajú veľmi dobre a je až podivné, ako dokonale 
chápu potrebu tejto sviatosti. Casto priamo žasnem, 
keď vidím, ako títo divosi rozumejú, čomu mnohí 
bludári nerozumejú, alebo skôr rozumieť nechcú.«

Indiánske chovanky uršulínok boly veľmi vnímavé 
aj pre porozumenie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. 
Mater Mária Jozefa rozpráva: »Keď oznámili našim 
trom najstarším žiačkam, že smú na Veľkú noc pri
stúpiť k prvému svätému prijímaniu, bola som sved
kom radosti, akú som vo svojom živote ešte nevidela. 
Ich jasot bol nevýslovný. S najväčšou pozornosťou 
sledovaly vyučovanie o poklonyhodnom tajomstve. 
Maly milujúce porozumnie pre tieto pravdy, ktoré 
ďaleko presahovalo ich vek. V predvečer svojho 
prvého sv. prijímania chcely sa postiť a až doteraz 
zachovaly tento zvyk pred každým dňom sv. prijí
mania. Keď jedného dňa dôstojný pán P. Pijart vy-
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učoval tieto žiačky, prosilo, ako ostatné, o sv. prijí
manie aj jedno z najmladších detí, ktoré ešte ne
malo mnoho nad 6 rokov. Páter mu povedal, že je 
ešte primalučké. »Ach, Páter,« odpovedalo dieťa, 
«neodmietaj ma, že som malučká, uvidíš, že čoskoro 
budem taká veľká, ako moje spoločnice.« Nechali ju 
na vyučovaní a ona si tak dobre zapamätala, čo bolo 
povedané o poklonyhodnom tajomstve, že všetci, 
ktorí sa ho pýtali, boli celkom užasli. Predsa sme 
však nemohli ešte pripustiť toto dieťa k prijímaniu 
pokrmu silných.«

Pozrimeže sa na ďalšie výsledky u týchto »semi- 
naristiek«. Keď sa ich výchova skončila, väčšina 
opustila z nich chudobný kláštorík, vrátily sa k svo
jim súkmeňovcom, vydaly sa a staly sa z nich vý
borné ženy a matky. Rozsievaly medzi svojimi kra
janmi príkladom a slovami semeno kresťanstva, ktoré 
vložily uršulínky do ich sŕdc a prispely tak veľa 
k obráteniu divochov. Uvádzame tu len jeden z mno
hých príkladov.

Na jar 1640 priviedol dobrý Jozef Taondechorin, 
jeden z novoobrátených Huronov, svoju malú neter 
Teréziu do Quebecu do kláštora uršulínok. Tu bolo 
dobré dievča čoskoro najusilovnejšou žiačkou. Jej 
horlivosť pri vyučovaní náboženstva uvádzala sväté 
učiteľky v úžas. Zakrátko si osvojila takú dôkladnú 
znalosť kresťanských právd, že ich so zbožným nad
šením vysvetľovala svojim krajanom, keď prišli na 
návštevu. P. Vimont rozpráva o tom vo zpráve z ro
ku 1643. Dvaja Huroni strávili zimu v Quebecu. 
Hlavnou pohnútkou ich obrátenia bola horlivosť mla
dej seminaristky z ich kmeňa, menom Terézie. Toto 
13 až 14-ročné dieťa hovorilo im o Bohu, o veľkosti 
našich svätých tajomstiev s takou nežnou, prirodzenou 
výrečnosťou, že títo dobrí ľudia boli tým silne po
hnutí a považovali za jednu zo svojich najväčších 
radostí opäť ju navštevovať. Jeden z nich chcel pod-
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robiť horlivosť mladej kresťanky skúške. Bol už cel
kom blízko prijatia svätého krstu a dobré dieťa malo 
z toho veľkú radosť. Tu ho navštívil jedného dňa 
v hovorni uršulínok a pretvaroval sa, ako by bol 
stratil vieru. Jeho slová uviedly dievča do najväč
šieho rozčúlenia. »Čo chceš robiť, nešťastník?« — 
volala vo svätom hneve. »Kto ti poplietol rozum? 
Chceš ísť k zlým duchom do pekla? Azda ešte tejto 
noci zomrieš a pred začiatkom dňa budeš v ich spo
ločnosti. Ach, diabol ti prekrútil hlavu.« Keďže Hu- 
ron pokračoval v hre na neverca, vypukla vo vzly- 
kot a zahrnula ho výčitkami. Napokon si myslela, že 
je už pre neho všetko stratené a celkom vykúpaná 
v slzách odišla k Matke od Vtelenia. »Je stratený,<t 
volala, »a ja som smutná, lebo už nechce veriť v Bo
ha, diabol ho oklamal a hovorí, že už vôbec nechce 
prísť do neba«. Potom povýšila hlas a zvolala s hro
zivým posunkom: »Keby som bola mohla zlomiť 
mrežu v hovorni, bola by som ho poriadne nabila!« 
Celkom zdesená ponáhľala sa predstavená do hovor
ne, spoznala pretvárku Hurona a chcela dieťa pote
šiť, toto sa však uspokojilo, až keď ho P. Brébeuf 
uistil, že všetko bolo len žart.

Čoskoro dostaly uršulínky z ďalekej hurónskej 
misie potešujúcu zprávu, že Teréziine slová pôsobia 
u jej kmeňa veľmi účinne. Jeden misionár píše: 
»Niekoľko Huronov bolo minulý rok v Quebecu. 
Vrátili sa takí poučení rozhovormi s malou Teréziou, 
že nevedia, čo majú viac obdivovať, či malú Huronku, 
ktorá im káže o Bohu, nebi, o pekle, alebo sväté 
panny, ktoré ju vyučily a obrátily jej ducha k nebu.«

Roku 1642 sverili Teréziu P. Joguesovi, aby ju 
zaviedol zpät k jej rodine, ktorá bývala u Veľkých 
jazier. Na ceste celú cestovnú spoločnosť zajali diví 
a ukrutní Irokézi. Teréziin strýc na jar utiekol, pri
šiel do Quebecu a priniesol uršulínkam tieto zprávy: 
»Terézia sa nehanbí za svoj krst, verejne sa modlí
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k Bohu a spovedá sa u P. Joguesa. Poslúchala ma 
vo všetkom, často som ju napomínal, aby vytrvala 
v dobrom. Hovoril som jej: »Buď odvážna, tento 
život je krátky, práce sa skončia, budeš v nebi šťast
ná, keď vytrváš.« Som Vám veľmi vďačný, moje 
Matky, za dobré naučenie, ktoré od Vás dostala. Ne
zabudla na ne. Často hovorieva so mnou o Vás. 
»Ach«, hovorila, »keby ma sväté panny videly v tom
to stave medzi zlými Irokezmi, ktorí nepoznajú 
Boha — ako veľmi by ma ľutovaly.«

Uršulínky sa namáhaly vyslobodiť svoje drahé 
dieťa zo zajatia, ponúkly Irokezom vysoké výkupné, 
ale márne. Terézia ostala po celý svoj život »zajatou 
Huronkou«. Prinútili ju na manželstvo s jedným 
z týchto divochov a keď bol P. Jogues vyslobodený 
zo svojho prvého zajatia, nemala nijakej duchovnej 
pomoci. Až po desiatich rokoch prišiel do irokezskej 
dediny Onontague opäť kňaz P. Le Moyne, ktorý 
takto hovorí o Terézii: »Dobrá kresťanka, menom 
Terézia, zajatá Huronka, chcela mi, vzdialená od 
huku dediny, otvoriť svoje srdce a pozvala ma do 
chatrče, ktorú obývala. Môj Bože! Aká sladká potecha, 
nájsť takú silnú vieru v srdci divochov, ktorí len 
s pomocou neba trpia v zajatí. Boh si všade vodí apo
štolov. Táto výborná žena mala u seba 15—16-ročnú 
spoluzajatkyňu, ktorá náležala takzvanej neutrálnej 
národnosti. Tak dobre vyučila dievča o tajomstvách 
náboženstva a vliala mu takú nežnú zbožnosť, že 
som bol nad tým celkom udivený. »Ale, moja sestra«, 
hovoril som jej, »prečo si ju nepokrstila, veď verí 
ako ty, vo svojich mravoch je kresťankou a ako kre
sťanka chce žiť i zomrieť?« »Ach, môj brat«, odpo
vedala šťastná zajatkyňa, »myslela som, že ju mô
žem pokrstiť len v nebezpečenstve smrti. Teraz ju 
pokrsti sám, lebo ju pokladáš za hodnú toho, a daj 
jej moje meno.« O niekoľko rokov mohli sa »černoka- 
bátnici« usadiť trvale medzi Irokezmi. To bola pre
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Teréziu veľká potecha. Jedného dňa prišla Terézia 
k misonárovi, aby sa prijatím svätých sviatostí pri
pravila na smrť, lebo jej tvrdý, ukrutný manžel jej 
rozkázal, aby šla na deň cesty ďaleko vyhľadať zver, 
ktorú on zranil. To bola pre ňu nemožná vec, ale 
neposlušnosť sa trestala smrťou. Keď sa Terézia po
silnila nebeskou posilou vo svätom prijímaní, pred
stúpila odvážne pred zúrivca a hovorila spokojne: 
»Vieš, že nemôžem tvoj rozkaz vyplniť. Tu som, 
usmrť ma, keď chceš.« Taká odvaha divocha odzbro
jila, odvolal svoj ukrutný rozkaz.

Terézia Oiuhaton zostala až do svojej smrti hor
livou kresťankou. Dobré semeno, ktoré uršulínky 
v Quebecu zasialy do srdca tohto dieťaťa pustatiny, 
nebolo vykorenené nijakou strasťou a opustenosťou, 
nie, vzišlo a prinieslo ovocie večného života, nielen 
pre chudobné huronské dievča, ale aj pre mnohé iné 
duše z kmeňa jej nepriateľov.67)

Všetky deti nevyhovovaly, pravda, jednako náma
hám vyučovania a výchovy, čo ľahšie pochopíme, keď 
si spomenieme, aký neviazaný život viedly tieto diev
čatá doma, vo wigwamoch a lesoch. Máme preto a] 
zprávy o dievčatách, ktoré túžba po honoch zviedla 
na tajný útek. Už prvá seminaristka, dcéra algon- 
kinského pohlavára Michala Tekurimata, ukĺzla jed
ného dňa svojej učiteľke. Zpočiatku sa malej Márii 
všetko v kláštore ľúbilo, zdalo sa, že zabudla na po
tulky v lesoch, na lozenie po stromoch. Ale príroda 
čoskoro ožila. Jedného dňa povedala družkám: »Som 
smutná, nepočujem už vtáčikov zo Sillery, nemôžem 
už behať do lesa, nemôžem sa hrať s laškujúcimi ve
veričkami. Musím zomrieť, som smutná, musím zo- 
mrieť!« Na poludnie sa Mária nezjavila pri stole, 
nadarmo ju čakali, darmo ju hľadali. Napodobnila

s?) Srovnaj: Vie de la R. M. Marie de ľlncarnation od 
abbé Richaudeau: Lettres de la R. M. Marie de ľlncarnation, 
Katolícke misie, ročník 1883.
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»čiperné veveričky«, preliezla záhradný plot a ute
kala do Sillery. Po dvoch hodinách ta prišla, s roz
pustenými vlasmi, červené šaty, aj pekné topánky 
mala roztrhané. Čo na tom záležalo! Vesele vstúpila 
do chatrče svojho otca, ale prijatie nebolo tak pria
teľské, ako očakávala. Keď ju matka videla v takom 
žalostnom stave, vzlykajúc zvolala: »Dieťa, ty mi 
spôsobíš smrť!« A otec vážne hovoril: »Dovolil ti nie
kto, aby si opustila sväté panny? Choď, nevďačnica, 
vráť sa zpät do domu Ježiša Krista, ty nemôžeš tu 
ostať.« Druhého dňa pri prvom slnečnom lúči ju 
matka zobudila a dala jej raňajky. Potom vzal pohla
vár bez slova dcéru za ruku a viedol ju k rieke, kde 
bolo už kanoe pripravené. O hodinu neskoršie za
klopal na kláštorskú bránu uršulínok v Quebecu, kto
ré prestály veľkú úzkosť o dieťa a sotva mohly od 
radosti prísť k slovu, keď ho znova uzrely. Mária 
s mnohými slzami sľúbila, že odo dneška bude vždy 
poslušná. Mme de la Peltrie ju sovrela do náručia, 
znova ju obliekla, umyla a učesala, dala jej topánky 
a okrem toho ešte červené rukavičky.

Keď sa však pokusy o útek množily, zaobchádzaly 
trocha prísnejšie s malými ubehlicami, a až vtedy 
ich znova prijaly do seminára, keď videly u nich 
úprimnú vôľu. P. Vimont rozpráva o jednom takom 
ľahkomyseľnom dieťati, ktoré tiež utieklo učiteľkám, 
vrátilo sa k rodičom a strávilo u nich celú zimu. Na 
jar sa vrátilo do Quebecu a znova prosilo Matky 
o prijatie. Odmietly ho. Dieťa plakalo a chcelo, stoj 
čo stoj ostať. Tu použilo príležitosti jednej slávnosti, 
na ktorej rehoľnice divochov pohostily, aby sa do
stalo do kláštora. Keď sa Indiáni večer vracali do 
Sillery, nemohli maličkú pohnúť, aby sa vrátila do
mov so svojimi rodičmi. Zo všetkých síl kričala pri 
kláštorskej bráne: »Chcem byť vyučovaná. Majte sú
cit so mnou, moji rodičia ma nemôžu vyučovať.« 
Prišla noc, začalo pršať. Dieťa sa uložilo vedľa brány
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— tu boly sestry prinútené otvoriť a prijať ho. Kláš
torské kronika pripojuje, že toto dieťa sa stalo jed
nou z najlepších žiačok.

Vo vysiľujúcich prácach a mnohých námahách a 
ťažkostiach uplynulo uršulínkam prvých desať rokov 
v Kanade. Z Europy prišly nové sestry, aby sa zú- 
častnily ich obetavého života, vždy viac indiánskych 
dievčat a detí kolonistov sa shromažďovalo okolo 
nich — to všetko stupňovalo nepohodlnosť ich tes
ného príbytku. Miesta na spanie musely zariadiť ako 
lodné kabíny. »Jedna poste! je blízko zeme, iná nad 
ňou skoro pri povale, musíme ta vystupovať po re
bríku», píše ctihodná Matka Mária od Vtelenia. »Pri- 
tom však pokladáme sa za šťastnejšie, ako keby sme 
boly v najpohodlnejších francúzskych kláštoroch. 
Áno, zdá sa mi, že to máme pre Kanadu ešte pridob- 
ré. Ja pre svoju osobu som vlastne očakávala za prí
bytok len chatrč z kôry. Moje sestry často hovorie
vajú: »Keď v Kanade niečím trpíme, tak je to nedo
statok trampôt.«

Hoci boly uršulínky tak radostne obetavé, predsa 
musely pomýšľať na stavbu vlastného kláštora. Vy
stavaly jednoduchú trojposchodovú budovu, do kto
rej sa rehoľnice nasťahovaly vo sviatok Obetovania 
Panny Márie. Nemaly v nej spokojne účinkovať. 
V prvých májových dňoch 1644 prišly zprávy od mi
sionárov, ktoré pripravovaly kolóniu na prepadnu
tie Irokezmi. A naozaj, tento najukrutnejší zo vše
tkých indiánskych kmeňov mal namierené na úplné 
zničenie francúzskych osadníkov a na ukradnutie 
»bielych panien«.

Nemôžeme podrobne líčiť hrôzu a nebezpečenstvá 
tejto novej irokézskej vojny. Čoskoro obkľúčili straš
ní nepriatelia Quebec, takže v každej chvíli sa oča
kávalo, že ho napadnú, potom sa znova utiahli viac 
do lesov, bojovali s Huronmi a mučili ich misioná
rov. S akými pocitmi bolesti, zároveň však aj so
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svätou závisťou počúvaly rehoľnice zprávy o bolest
nej smrti, ktorú musel podstúpiť mnohý, im veľmi 
dobre známy páter na mučeníckom kole. Medzitým 
žiadal Boh od nich inú obeť. V noci posledného de
cembra 1650 stal sa novovystavaný kláštor korisťou 
plameňov. Uršulínky a deti zachránily si len holý 
život. Ako ozaj povzbudzujúc prijaly toto ťažké na
vštívenie z ruky Božej, ukazuje zpráva P. Rague- 
neaua: »Videly klesať všetko v popol a velebily Boha, 
že oheň vyplnil ich vôľu. Kľakly si do snehu a pri
nášaly nášmu Spasiteľovi obeť s radostným pohľa
dom a spokojným srdcom, takže sa Francúzi a divosi 
nemohli zdržať sĺz. Jeden z divákov mimovoľne zvo
lal: »Tieto panny sú buď šialené, alebo majú veľkú 
lásku k Bohu!« Zvlášť jasne skvela sa pri tejto prí
ležitosti čnosť Matky od Vtelenia. Medzi jej poznám
kami nachádzame toto: »Moja duša nebola nikdy 
spokojnejšia, ako pri tejto príležitosti. Ani na chvíľu 
som necítila bolesť, smútok alebo nepokoj . . .  Myslela 
som, že moje Sestry a ja musíme zniesť úplnú stratu 
nášho kláštora a celého zariadenia v duchu svätých, 
a v duchu som videla trpiteľov Starého a Nového 
zákona, ktorí sa v duchu kajúcnosti sami obžalo
vávali a radostne znášali pozemské straty, chváliac 
a velebiac Boha.«

S najväčšími obetami začali a dokončili novostav
bu, kým nepokoje vojny trvaly až do roku 1662. Ur
šulínky sa venovaly bez prestania výchove a vyučo
vaniu Bohom im sverených detí, až prišla hodina 
odplaty a Pán uviedol šľachetné zakladateľky jednu 
po druhej do nebeskej otčiny. Prvá uršulínka, ktorá 
zomrela v Amerike, bola Mater Mária Jozefa. Už pri 
požiari kláštora bola chorľavá, a jej strýc, biskup 
de La Rochelle, žiadal naliehavo, aby sa vrátila do 
Francúzska. Ale hrdinská panna odpovedala, že chce 
radšej po celý život hladovať s Indiánmi, áno, aj zo
mrieť, ako sa dopustiť takej zbabelosti. Hoci trpela
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pľúcnou chorobou, neprestala vyučovať deti a do
spelých. Mala zvláštny dar, obracať práve najdivšie 
srdcia svojím detinným smýšľaním, čistotou a nebes
kou veselosťou. Často ju obklopovalo 40—50 divo
chov, žien a detí, ktorí s opravdivým hladom počú
vali jej vyučovanie. Až k brehom Huronského jazera 
bola známa ako »Mária Jozefa, svätá panna«. Za jej 
poslednej choroby prichádzali vďační Huroni veľmi 
často k bráne, opýtať sa na jej stav a prinášali jej 
korisť svojho lovu. »Pozri, Matka«, hovorili, »daj 
týchto vtákov Márii Jozefe, svätej panne, aby ich 
zjedla a žila a nás ešte ďalej vyučovala.« P. Lale- 
mant bol pri jej smrti. Keď jej pripomenul, že Spa
siteľ všetkým, ktorí preňho na zemi niečo opustili, 
sľúbil stonásobnú odmenu a k tomu ešte večný život, 
odpovedala radostne pohnutá: »Rada dosvedčujem, 
že som stonásobnú odmenu prijala, lebo Pán mi veľ
kodušne zaplatil všetky obete svojou láskou. Dúfam, 
že čoskoro odsiahnem aj večný život.« Zomrela 4. 
apríla 1652 o 8. hodine večer, po dlhom a ťažkom 
boji. Celý Quebec žialil nad jej odchodom, najviac 
však oplakávali svoju učiteľku a dobroditeľku Máriu 
Jozefu, »svätú pannu« Indiáni. Odbavili podľa svo
jich zvykov smútočné slávnosti ako pri smrti pohla
vára. Mimoriadne prejavy milosti potvrdily povesť 
jej svätosti.

12. novembra 1671 odbila hodina odchodu pre šľa
chetnú dámu Magdalénu de la Peltrie. Zomrela ako 
svätica a bola pochovaná v chóre, ale jej srdce uložili 
pod stupne oltára jezuitského chrámu, ako to určila 
vo svojom testamente. Len o niekoľko mesiacov ne
skoršie, 30. apríla 1672 dokončila pozemskú púť ži
vota ctihodná Matka Mária od Vtelenia. Obdivovali 
sme obetavý život, práce a utrpenie tejto silnej ženy, 
pozorovali sme ju ako svätú rehoľnicu, horlivú mi
sionárku, obozretnú zakladateľku kláštora, osvietenú 
predstavenú, múdru Vodkyňu a vernú matku svo-
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jich duchovných dcér, ale Mária od Vtelenia bola 
ešte viac. Okrem všetkých týchto vysiľujúcich prác 
bola neustále spisovateľsky činná, takže jej prvý ži
votopisec mohol povedať: »Zanechala toľko francúz
skych, huronských a algonkinských spisov, že rehoľ
nice jej kláštora môžu z nich čerpať až do konca 
sveta dostatočné poučenie.« Známe a niekoľko ráz 
tlačou uverejnené sú aj listy tejto zriedkavej ženy. 
Nachádzame v nich prevzácne rady pre duchovný 
život. Jeden spisovateľ hovorí: »Je nepochopiteľné, 
ako mohla toľko písať, súc preťažená prácou a roz
ličnými vecami, a často nútená použiť pre svoju ko
rešpondenciu časť noci. Zdá sa, že horlivosť, strhujú
ca jej ducha, keď hovorila o Bohu, zmocňovala sa 
i jej pera, keď šlo o duše.« »To je ešte len druhý 
list«, hovorí pri jednej príležitosti, »ktorý píšem do 
príchodu lodí. O 14 dní pôjdu zpät a ja musím do
vtedy odpovedať ešte na 200 listov.« A inde: »Moja 
ruka je už taká unavená, že ledva môžem držať pero, 
a predsa mám ešte odpovedať na 120 listov a vyba
viť rozličné úradné veci. Tak musíme stráviť tento 
život v očakávaní večnosti, ktorá nám prinesie trvalý 
pokoj.«

Písala osobám každého stavu, kňazom i laikom, 
prelátom, kráľovnám, a vždy tým prirodzeným, jem
ným a pôvabným slohom, tým ozaj ušľachtilým tó
nom, ktorý vyznačuje najlepšie listy všetkých časov. 
U Márie od Vtelenia dýcha z neho ešte zbožnosť, 
ktorá mimovoľne zachycuje ducha čitateľa a obracia 
ho k vznešenému predmetu, ktorý naplňoval jej 
celú dušu.

Ako sv. Terézia, Mária od Vtelenia zaviazala sa 
sľubom, robiť vždy to najdokonalejšie a zachovávala 
ho vždy tak verne, že mohla svojmu synovi v dô
vernom liste povedať, že nikdy nemala pochybnosti 
o jeho presnom zachovávaní. Táto zriedkavá svätosť 
takmer vynútila od Boha zriedkavé milosti. On sám
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predstihol čas, svojou prozreteľnosťou určený a vy
javil jej pobožnosť, s ktorou mohla všetko dosiahnuť. 
Keď raz s veľkou vrúcnosťou modlila sa za obrátenie 
hriešnikov, zdalo sa, že Boh nečuje jej prosby. Hlbo
ko sa uponížila a vyznala svoju nehodnosť. Tu počula 
hlas: »Pros ma skrze srdce môjho Syna.« Odteraz 
pestovala s najväčšou horlivosťou pobožnosť k Srdcu 
Ježišovmu. Sama složila modlitku k Božskému Srdcu, 
ktorú sa často modlievala a ktorá je iste z najkraj
ších, aké kedy vystúpily z ľudského srdca, naplne
ného láskou k Bohu a dušiam.

Už od niekoľko rokov bola ctihodná Matka veľmi 
chorľavá. Znášala veľké telesné bolesti, ale jej telo 
bolo umŕtvovaním tak veľmi zvyklé na bolesti, že 
sama hovorila, že je j ' prirodzenosť je s bolesťou 
v dôvernom styku. »Milujem tento kríž viac, ako 
všetky radosti sveta«, hovorila táto opravdivá ne
vesta Ukrižovaného. »Božia dobrota mi posielala 
tieto choroby ako vzácnu záruku svojej lásky, za 
ktorú mu z celého srdca ďakujem.«

Keď jej bolo trocha lepšie, použila času na vy
učovanie mladých sestier, aby mohly pokračovať 
v apoštolskom diele u divochov. Tým cieľom napí
sala v posledných rokoch algonkinský slovník. Na
pokon však prišla chvíľa, keď mala prijať korunu 
za svoje práce a utrpenia. »Ó ako sa teším«, písala 
jednej spolusestre do Tours roku 1669, »čoskoro za
nechám túto biednu zem, aby som už obcovala len 
s nebeskými obyvateľmi.« Ale možno povedať, že 
tento nebeský stav sa začal pre ňu už tu na zemi, 
natoľko sa bola odcudzila všetkému pozemskému, 
tak vysoký vzlet uchvacoval v modlitbe jej dušu. 
Písala svojmu synovi: »Hoci som veľmi nedokonalá 
a v prítomnosti Božej sa cítim zničená, zdá sa predsa, 
že môj duch je úplne pohrúžený do Božstva, s kto
rým som sa istým spôsobom sjednotila, čo sa nedá 
objasniť. Nemôžem mať už ani radosti anjelov, ani
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zapodievať sa s duševnými vecami, ani s tajomstvami 
našej viery. Niekedy pokúšam sa pozorovať krásu 
nebeských duchov, ktorých neobyčajne milujem, ale 
tí hneď uniknú môjmu pohľadu a duch ma uchváti 
Tomu, ktorý sa mi páči nad všetky veci. Celkom 
sa v ňom strácam. Nerozmýšľajúc a nezastavujúc sa 
pri uvažovaní, vidím Jeho lásky hodnosť, Jeho ve
lebnosť, Jeho veľkosť, Jeho moc, vidím to vo chvíli,, 
ktorá stále trvá. Ach, pokúšam sa niečo povedať, čo 
sa nedá vysvetliť a neviem, či by som sa správne 
vyjadrila.«

Tak vysoko bola duša tejto ctihodnej Matky po
vznesená a tak vtiahnutá do života lásky obyvate
ľov neba, že sama v inom liste hovorí, že keby Boh 
nebol zázračne posilnil jej prirodzenosť, bola by 
dávno zomrela. Prišla však hodina, keď už viac ne
zdržal prirodzenosť, strávenú vo svojej službe, kde 
pôsobila iba jeho láska a vytrhol dušu svojej nevesty 
z väzenia tela.

Pozorujme ju ešte chvíľu na smrteľnej posteli. Čo 
v živote milovala, milovala to v Bohu, a preto táto 
láska pre večnosť sa rozplamenila v novú žiar. Mater 
Atanázia sa priblížila k zomierajúcej a pýtala sa jej, 
čo odkáže svojmu synovi. Vtedy sa zmocnilo ctihod
nej Matky mimoriadne dojatie.

»Napíšte mu«, tíško šeptala, »že si ho vo svojom 
srdci vezmem do neba, kde sa budem najvrúcnejšie 
modliť za jeho dokonalé posvätenie.« Niektoré z jej 
spolusestier ju prosily, aby im pridelila niečo zo 
svojich zásluh. Tu odvetila s nebeským úsmevom: 
»Moje milé sestry, všetko patrí divochom, nemám 
viac ničoho.« Ráno, v deň svojej smrti chcela ešte 
raz vidieť svojich malých divochov. S materinskou 
nežnosťou ich požehnávala a povzbudzovala ich v ich 
reči, na cvičenie každej čnosti. Večer celá smútiaca 
obec obkľúčila jej smrteľnú posteľ. Tu otvorila cti
hodná Matka svoje takmer vyhaslé oči a zadívala
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sa láskyplne na svoje drahé spolusestry, ako by sa 
chcela s každou jednou rozlúčiť, potom zatvorila oči, 
aby ich už tu na zemi nikdy viac neotvorila.

O 6. hodine ráno bolo počuť dva ľahké vzdychy: 
všetky oči sa obrátily na umierajúcu svätú, ktorej 
tvár ožiarila nebeská sláva, — bola to chvíľa, v kto
rej jej duša vstúpila do večného svetla.

Na rozpomienku na tento zázrak, ktorým Boh 
oslávil smrť svojej vernej služobnice, spievajú ešte 
vždy v konvente v Quebecu 30. apríla slávnostné Te 
Deum. Je zbytočné tu poznamenať, že táto smrť celú 
kolóniu, ale zvlášť divochov najhlbšie zarmútila.

Áno, keď prišla zvesť do vlasti, celé Francúzsko 
najúprimnejšie smútilo, všetci poznali Máriu od Vte
lenia ako jednu z najpoprednejších pani svojho sto
ročia. Netrvalo dlho, čo vyšiel jej životopis v tlači. 
Zázraky oslavovaly jej hrob a ani časom neoslabia 
úcta Kanaďanov a rehoľných sestier, ale ustavične 
vzrastala, kým roku 1877 nebolo v Ríme uskutočnené 
slávnostné otvorenie procesu blahorečenia. K hodine 
blahorečenia sa tak ďaleko pokročilo, že s pevnou 
dôverou možno očakávať skoré a šťastlivé odhalenie.

Vyše 100 uršulínok, ktoré dnes v quebeckom kláš
tore pokračujú v diele svojej svätej Matky, očakáva 
so svätou netrpezlivosťou chvíľu, keď sa im dožičí 
obraz ctihodnej Matky postaviť na oltár. K nim sa 
pripojujú všetky ostatné uršulínske kláštory, takže 
Mária od Vtelenia by bola uctievaná na tristo oltá
roch a s jej duchovnými dcérami budú ju ctiť všetci 
verní katolíci ako jednu z najhodnejších dcér svätej 
Cirkvi a vzývať o jej orodovanie.

Čo by sa bolo stalo z pani Martinovej, keby ne
bola nasledovala volanie milosti k dokonalému ži
votu. To sa nedá povedať, ale je isté, že by Cirkev 
počítala o jednu svätú menej: Spoločnosť sv. Uršule 
by bola olúpená o jej lesknúcu slávu. Kanada by ne
bola mala zvláštnu patrónku, predovšetkým však
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Mária sama by bola premárnila kráľovskú korunu 
slávy, ktorá teraz zdobí jej čelo. Nielen rozhodne, ale 
aj múdro uvažovala preto táto pani, keď roztrhla 
najsvätejšie a najjemnejšie sväzky, že sa odriekla 
sveta, svojho dieťaťa, svojej vlasti a nasledovala je
dine Krista. Jej meno sa skvie nielen v nebi, ale aj 
na zemi ho obkľučuje nesmrteľná sláva.

VII. KAPITOLA.

Ďalšie rozšírenie rehole.

Zakladanie kláštorov vo španielskom Nizozemsku. — Voj
vodkyňa Aremberg. — Breve Klementa IX. — Klauzúme 
zariadenie je presadené do Talianska. — Rímsky kláštor. — 
Princezná Doria Pamfili. — Mater Mária Lujza de Bourbon. 
— Prvý grécky uršulínsky kláštor. — Založenie v  Cork 
v  írsku. — Uršulínky v  Portugalsku a v  Brazílii. — Kláštor 
v  New-Orleans. — Kongregácia v  Dole vo Švajčiarsku a 

v Baden. — Nábožná Eufémia z  Baden.

Kláštor v Lutychu presadil rehoľu nielen do Ne
mecka a Rakúska, äle rozšíril ju aj do španielskeho 
Nizozemska. Postupne vznikly kláštory urušlínok 
v Huy, Loven, Dinant, Ruremonde a Tournai.68)

Aj nepokoje tridsaťročnej vojny boly v rukách Bo
žej Prozreteľnosti prostriedkom pre viaceré založe
nia kláštorov. Givet dostal ešte za života Msgr. Stre- 
cheusa a Mater de Malepreau kláštor rehole, ktorý 
rýchle rozkvitol. Keď však plameň vojny (1636) za
siahol aj túto krajinu, bol kláštor v zle opevnenom 
meste vystavený toľkým nebezpečenstvám, že cir-

68) Založenie v Tournai vyšlo z Lille z kláštora, patria
ceho parížskej kongregácii. Všetky belgické kláštory mnoho 
trpely za francúzskej revolúcie, pri postupe republikánskych 
tlúp a neskoršie za napoleonskej invázie. Viaceré padly za 
obeť sekularizácii. Dnes existujú z týchto starých konventov 
len Mons, Namur a Tournai. Zato však v našich časoch do
stalo Nizozemsko celý rad nových kláštorov kongregácie 
z  Thildonk, ako na to poukáže 3. diel V. kap.
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kevní predstavení dovolili sestrám utiahnuť sa na 
nejaký čas do Mons (Bergen) a Namur.69)

Mons vyšiel utekajúcim rehoľníciam v ústrety tak 
neprívetivo a tak rozhodne protestoval proti ich po
bytu, že uršulínky opustily mesto a utiahly sa ku 
svojim sestrám do Namur. Hoci ich pobyt v Mons 
bol veľmi krátky, vzbudil v mnohých dobre smýšľa
júcich túžbu po uršulínskom kláštore. Zámožný ob
čan Ján Malapert poručil dcéram sv. Angely všetky 
svoje majetky s podmienkou, že sa trvale usadia 
v Bergen. Keďže aj španielsky kráľ, Filip IV., dal 
svolenie na projektované založenie, vrátily sa uršu
línky roku 1648 nazpät do mesta, ktoré im najprv 
preukázalo tak málo pohostinstva. Vystavaly kláštor, 
ktorý bol pokladaný za najkrajší v celej provincii 
a stal sa kolískou troch iných. Založily teda roku 
1654 kláštor vo Valenciennes, 1662 kláštor v Gent 
a 1664 v Bruseli.70)

Tieto fundácie vznikly najmä pričinením vojvod
kyne z Arembergu.

Magdaléna von Aremberg bola vnučkou sv. Fran
tiška Borgia a s menom vojvodu z Gandie zdedila 
aj niečo zo svätosti poníženého syna sv. Ignáca. »Je 
dobre známe, že dvorské zábavy nemajú pre vaše 
srdce nijakej príťažlivosti, že hľadáte ušľachtilejšie 
radosti a styk s dušami, ktoré majú takého istého 
vznešeného ducha, tú istú veľkodušnú lásku, ako Vy 
sami. Rehoľnice sv. Uršule v Mons sa povzbudzujú 
Vašou nábožnosťou a dobrotou, uršulínky v Bruseli 
ďakujú za svoj dom námahám Vašej Jasnosti a vo 
Valenciennes ako všetky ostatné, nemôžu dosť ob
divovať Vašu horlivosť«, tak píše P. Coret S. J. vo 
venovaní vojvodkyni, ktorým uvádza svoju knihu

69) Uršulínky sa nevrátily nazpät do Givet, ale na pozva
nie biskupa z Namur sa tam trvale usadily.

70) Valenciennes patrilo vtedy ešte španielskemu Nizozem
sku. Až za Ľudovíta XIV. pripadlo Francúzsku.
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o ctihodnej Mater Anne de Beauvais. Vojvodkyňa 
von Aremberg nielenže podporovala flanderské uršu
línske kláštory, ale použila svojho vplyvu aj u pá
pežského dvora u Klementa IX. podporovala prosby 
arcibiskupa z Cambrei Gašpara Nemia, ktorý žiadal 
pre Inštitút obnovené potvrdenie všetkých privilégií, 
ktoré mu udelil Pavol V., Klement IX., veľmi pote
šený horlivosťou, ktorú prejavovala veľká kňažná 
o záujmy Cirkvi a rozvoj náboženskej rehole, vydal 
12. októbra 1667 breve a potvrdil v ňom nielen na
novo kongregáciu v Bordeaux, ale aj vyhlásil, že 
všetky kláštory, založené podľa tejto reguly, i tie, 
ktoré len budú založené, majú mať účasť na vše
tkých privilégiách, milostiach, imunitách, výsadách 
a odpustkoch, ktoré boly udelené materskému kláš
toru. Svätý otec hovorí v tomto breve o ohnivej hor
livosti, akou sa uršulínky preplavily morom, aby sa 
aj v Novom svete venovaly svätému dielu výchovy 
mládeže. Spomína ich požehnané práce v južnom a 
severnom Nemecku, ktoré potešujú Cirkev a rozmno
žujú česť Božiu a chváli veľkú trpezlivosť, akou sa 
usilujú nielen o vlastné zdokonalenie, ale aj o spásu 
iných.

Ale ešte iná vznešená dáma bola v Bruseli, keď 
ta prišly uršulínky. Bola to vojvodkyňa z Modeny, 
Laura Martinozzi d’Este, neter kardinála Mazarina. 
Obdivovala odvahu, akou prekonaly uršulínky vše
tky prekážky, stavajúce sa proti tomuto založeniu. 
Jej záujem o nové rehoľnice stúpal, keď videla, ako 
rýchle kláštor vnútorne i navonok sa rozvíjal. Často 
navštevovala uršulínky, aby študovala ich Inštitút. 
Chcela dôkladne poznať jeho pravidlá a ich praktic
ké použitie. Čím hlbšie vnikala do ducha spoločnosti, 
čím častejšie sa stýkala s rehoľnicami, týmto duchom 
preniknutými, tým viac žasla nad múdrym spojo
vaním prísnosti s miernosťou, kontemplatívneho po
koja s horlivou činnosťou v ich živote. Keďže aj

449



v ostatných mestách španielskeho Nizozemska za
znievala chvála uršulínok, rozhodla sa vznešená žena 
založiť v Ríme kláštor uršulínok s klauzúrou. Preto 
písala Inocentovi XI. a prosila svoju dcéru, kráľovnú 
Máriu, manželku Jakuba II. z Anglicka, aby posúrila 
túto vec u Svätej stolice. Sotvaže pápežské breve 
potvrdilo novú fundáciu, ponáhľala sa vojvodkyňa 
z Modeny sama uviesť dcéry sv. Angely do hlavného 
mesta kresťanstva. 27. apríla 1688 ubytovaly sa 
v skromnom príbytku v Contrada Vittoria a začaly 
hneď »v tieni Apoštolskej stolice, pod bezprostred
nou ochranou hlavy Cirkvi, s horlivosťou a zdarom 
výchovu detí, ktoré dôvera mnohých rodín sverila 
ich starostlivosti. Rím, ktorý je tak plodný na nábo
ženské inštitúty, tak bohatý na veľké a vznešené 
príklady čností, obrátil svoj zrak na chudobný dom, 
v ktorom bývaly nábožné dcéry sv. Angely, a vzne
šený Klement XI. neváhal udeliť týmto apoštolským 
pannám úctyplnú chválu, že ich komunita môže byť 
vzorom všetkým rímskym kláštorom. «71)

Rímsky urušlínsky kláštor si túto chválu vždy za
slúžil. Vyznamenania, ktorými ho pápeži vyznačo
vali, vynikajúce rehoľnice, ktoré v ňom povzbudzo- 
valy celú Spoločnosť žiarivým príkladom čností, slá
va jeho vychovávacieho ústavu ho učinila svetlom 
v ráde, ktorého vonkajší lesk bol zatemnený až pie- 
montskou vládou, ale jeho vnútorná sila sa ešte vždy 
ukazuje vo svätosti jeho členiek. Talianska šľachta 
s obľubou sverovala svoje dcéry ich penzionátu a 
uršulínky sa namáhaly, aby v nich opäť ožily čnosti 
Eustochie, Aselly, Melánie a Marcely. »Kto v Ríme 
nepozná meno princeznej Dorie Pamfili, rod. Orsi- 
ni! Založila inštitút Sestier ošetrovateliek a z úcty 
ku svojim milovaným vychovávateľkám im dala pra
vidlá uršulínok. Ako často bolo vidieť túto osviete-

7 i) Anály II.
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nú princeznú nasledovať čnosti sv. Pauly, keď obvä
zovala rany chorým a slúžila chudobným. Zvlášť 
krásne sa ukázala láska tejto čnostnej Rimanky roku 
1825, keď jubileum shomaždilo mnohých pútnikov 
v Ríme so všetkých strán sveta. Hoci vydatá, denne 
navštevovala nemocnice a v pútnickom dome di San
ta Trinita bola služobnicou sluhov božích. Umývala 
im nohy, dávala bohatú almužnu a obstarávala im 
potrebnú duchovnú pomoc. Tak chcel Boh ukázať, že 
aj v tomto storočí sebeckosti a ľahostajnosti nachá
dza ozvenu v srdciach náuka o nasledovaní kríža a 
sebazaprení, že Jeho Cirkev prináša vždy ovocie svä
tosti a že bezbožnou lžou je tvrdenie, že čnosti pra
vej kresťanskej doby už nejestvujú.«72) Ale sláva, 
obkľučujúca meno Dorie Pamíili, vracia sa na kláš
tor uršulínok, lebo v jeho penzionáte bola kňažná 
vedená na cvičenie tak vznešených čností.

Z rehoľníc rímskeho kláštora spoločnosť uctieva 
zvlášť dve: M. Alojziu Schiantarelli od sv. Jozefa, 
postulátorku kanonizačného procesu sv. Angely, 
o ktorej budeme obšírnejšie hovoriť v 2. kap. III. 
diela a M. Máriu Lujzu Antoinettu de Bourbon. Mno
ho skvelých ľalií už vypučilo z tohto kráľovského 
kmeňa, my spomenieme len Lujzu, slávu Karmela, 
Mme Alžbetu, Klotildu zo Sardínie a iné. M. Mária 
Lujza sa k nim dôstojne priraďuje. Antoinetta, dcéra 
jeho kráľovskej Výsosti vojvodu z Parmy, počula 
v huku dvora sladký a čistý hlas nebeského Ženícha, 
ktorý sv. Písmo tak poeticky srovnáva s tichým še
lestom zefyru; počula ho a nasledovala, prijmúc zá
voj kongregovaných uršulínok v Parme. Zaiste sa 
cítila šľachetná princezná šťastnou, keď vplávala do 
tohto prístavu spásy, ale jej veľká duša nenašla úpl
ného uspokojenia; vždy pozerala k výšinám dokona
lého rehoľného života, kde klauzúrna odlúčenosť,

72) Anály II.
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mystický pokoj kontemplácie a prísnosť pokánia spo
jujú sa s apoštolskými prácami dcér svätej Angely; 
hoci tak milovala dom v Parme i jeho nábožné sestry, 
predsa cítila, že krídla jej duše majú silu na vyšší 
vzlet, ako jej dovoľoval život v jednoduchej kongre
gácii. Preto podnikla všetko možné u Jeho Svätosti 
Gregora XVI., u jeho kráľovskej výsosti vojvodu 
z Parmy a u uršulínok v Ríme, aby sa želanie jej 
srdca uskutočnilo. Po dlhšom váhaní dovolil napo
kon sv. Otec na prosbu rímskeho konventu prestú
penie princeznej. 17. mája. 1831 prekročila ponížená 
dcéra francúzskych kráľov prah rímskeho uršulín
skeho kláštora, aby odteraz v chudobnej cele viedla 
život najvyššej evanjeliovej dokonalosti. Jej nekro
lóg hovorí: »Slávnostný proces zdal sa ju pozdvih
núť do ríše bližšej nebu ako zemi.«

Dve. čnosti na priceznej zvlášť sa skvelý: poníže
nosť a chudoba. Zo všetkých jej slov, skutkov zračila 
sa poníženosť, robila vždy najnižšie a najobyčajnej
šie práce a často hovorila: »Som úbohá, neužitočná 
starena v dome Pánovom.«7S)

Najväčšiu radosť mala, keď mohla slúžiť sestrám 
a vziať im prácu; preto naliehavo prosila, aby mohla 
zastúpiť pri obsluhovaní v refektári sestry, ktorým 
v tom niečo prekážalo, keď prišiel na ne rad. Poníženosť 
stála ako anjel strážca pri dverách jej srdca a zaká
zala každému vstup do tejto tichej svätyne. Len spo
vedník poznal tajomstvá onej dielne, v ktorej milosť 
tvorila nádherné umelecké dielo skrytého života, spo
jeného s Kristom v Bohu. M. Mária Lujza si vyžia-

73) M. Mária Lujza bola pri svojom prestúpení už 57-ročná, 
čo ju podnecovalo, aby sa uponižovala, kým jej spolusestry 
sa tým viac povzbudzovaly, vediac, že v takom pokročilom 
veku a po živote v menej prísnej spoločnosti, je tým ťažšie 
vziať na seba celú ťarchu rehoľného života a vpraviť sa 
s úplnou oddanosťou do nezvyklých cvičení prísnej obser
vande.
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dala od svojho duchovného vodcu sľub, že nikdy 
nebude hovoriť iným o jej Bohu zasvätenom vnú
tornom živote a služobník Kristov verne zachoval 
:svoj sľub, i keď po jej smrti doliehaly naňho nielen 
jej spolusestry, ale aj osoby vysokého postavenia. Ta
jomstvo nevesty Božej ostalo uschované a bude zja
vené až v posledný deň. Z tejto poníženosti vyplý
vala jej veľká poddajnosť a dokonalá závislosť na 
predstavených. Nemala vlastnej vôle, lebo celkom 
zmizla vo vôli svojej predstavenej tak, že mohla 
naozaj povedať: »Môj pokrm je plniť vôľu Toho, 
ktorý ma poslal.«

Svätá chudoba bola jej pokladom. »Ó aké to bolo 
krásne«, hovoria Matky rímskeho kláštora, »vidieť, 
ako ona, ktorá pochádzala z tak slávneho kráľovské
ho rodu, nosila najhorší habit, ako ho vlastnoručne 
opravovala, ako vyhľadávala pre svoje použitie pred
mety, ktoré iné sestry už odložily a ako často dobro
voľne znášala nedostatok i toho najptrebnejšieho.« 
Jej cela odlišovala sa od ciel ostatných rehoľníc len 
väčšou chudobou. V tejto chudobnej izbičke prijí
mala za svojej poslednej choroby princezné, svoje 
príbuzné, ktoré dostaly od pápeža dovolenie, že ju 
smú navštíviť. Tejto cele udelil svätý Otec privilé
gium, že za poslednej choroby Mater Márie Lujzy 
mohla sa tam každý deň slúžiť svätá omša. Pred svä
tou omšou sa chorá vždy vyspovedala a pri svätej 
omši prijímala Chlieb života. Ani jeden deň nevy
nechala sväté prijímanie, hoci lačnosť jej spôsobovala 
veľké ťažkosti. Jej smrteľná choroba bola tak bolest
ná, že v posledný deň svojho života stratila vedomie. 
Vo chvíli smrti sa jej opäť vrátilo plné vedomie a 
zaspievala zvučným hlasom, ktorý inokedy nemá
vala: »Aleluja, aleluja!« Potom pozdvihla oči k ne
bu, roztvorila náručie a jej krásna duša odišla, aby 
sa spojila pred Božím trónom so svojimi kráľovský
mi predkami, ktorí ju predišli na ceste čnosti a svä-

453



tosti. Pohreb M. Márie Lujzy ničím nelíšil sa od 
pohrebu ostatných rehoľníc. Ani za života nikdy ne
strpela, aby jej spomínali jej pôvod, ba ešte i z rak
vy ako by bola privolávala svojim spolusestrám: 
»Učte sa odo mňa pravej poníženosti!« Ale láska a 
vďačnosť uršulínok chcela zachovať črty tej, ktorej 
ďakovaly za poklad tak zriedkavého príkladu čnosti 
a za mnohé dobrodenia v časnom ohľade. Daly vy
tesať z mramoru jej bustu a postavily ju v kláštore, 
aby stále pripomínala budúcim generáciám, že Má
ria Lujza Antoinetta de Bourbon si viac vážila chu
dobný rehoľný odev dcér sv. Angely, ako kráľovský 
purpur svojich predkov.

R. 1718 vyšla z rímskeho kláštora malá kolónia, 
aby založila kláštor v Calvi, kde ju povolal biskup 
Joachim Oldo, ktorý ako farár Transportíny v Ríme 
poznal zásluhy týchto rehoľníc. Z Calvi dostal prvé 
Matky r. 1786 Benevent. Kardinál arcibiskup Fran
tišek Banditi im odovzdal krásny kláštor.

Skoro súčasne so založením prvého talianskeho 
kláštora s klauzúrou uskutočnilo sa také založenie 
aj v Grécku. Istá dáma z rodu Sforza sa zázračne 
uzdravila z ťažkej choroby, dotknúc sa s dôverou 
obrazu sv. Františka Xaverského. Matka takto uzdra
venej poďakovala sa veľkému apoštolovi Indie sľu
bom, že bude nosiť rúcho jeho rehole. Hovorila o tom 
s istým pátrom zo Spoločnosti Ježišovej, ktorý jej 
vysvetlil, že rehoľa sv. Ignáca sa nevzťahuje na ženy. 
Môže však vyplniť svoj sľub, keď si oblečie rúcho 
uršulínok, lebo táto rehoľa sa jezuitom najviac po
dobá. Dáma to urobila a spolu s ňou jedna Gréky- 
ňa, ktorá žila v jej dome a bola tiež taká zbožná. 
Keď sa táto vrátila do svojej domoviny do Naxos, 
vysvetlila svojim krajanom nielen význam odevu, 
ktorý nosila, ale oboznámila ich bližšie aj s Inštitú
tom uršulínok. Tak vznikla v obyvateľoch ostrova 
túžba po rehoľnom dome, ktorému by mohli sveriť
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výchovu svojich dcér. Uršulínky neváhaly nasledo
vať toto volanie do krajiny, ktorá bola vtedy pod 
panstvom polmesiaca. Stalo sa to roku 1670.

O sto rokov neskoršie, 1771 prišly uršulínky do 
írska. Sotvaže začal nový lúč nádeje vyjasňovať nebo 
tejto krajiny, po tak mnohé roky zamračené, už tam 
pristály dcéry sv. Angely a vystavaly dom, ktorý 
po dlhé roky ostal jediným kláštorom na tomto ostro
ve, tak strašne utlačovanom od dôb protestantského 
panstva. Nie je tu na mieste hovoriť o neľudsko
stiach, ktoré zakúsili írski katolíci. Právom hovorí 
veľký bojovník za ich práva.74) »Prevádzaly na 
Íroch divé a hrubé vraždy, aké boly ohavné skutky 
Atilove a Džingischánove« a »s nijakým národom 
na zemi nezaobchádzalo sa tak ukrutne, ako s Ír
mi. « Spomíname len zasahovanie do sféry privátneho 
života, ktoré sa vzťahovalo na výchovu detí. Všetko 
smerovalo ta, aby katolícke deti odpadly od viery 
svojich rodičov a vstúpily do štátnej cirkvi. Katolíc
ke školy boly zakázané. V štátnych školách všetko 
smerovalo k obráteniu na novú vieru, a predsa boli 
katolíci nútení posielať ta svoje deti, keď ich ne
chceli nechať rásť bez vyučovania. Len máloktorí 
mali hmotné prostriedky, aby sa ináč postarali 
o vzdelanie svojich detí. Jestvoval aj zákaz, že deti 
nesmú byť posielané na výchovu do cudziny, rodičia 
mohli byť v každej hodine zato predvolaní k súdu 
a prinútení ukázať svoje deti. R. 1736 boly síce zria
dené školy pre katolíkov, ale boly nastrojené len 
na Svádzanie k prestúpeniu. Kde by bol teda Inštitút 
sv. Angely viac na svojom mieste, ako v tejto ne
šťastnej krajine? Božská Prozreteľnosť sa postarala, 
aby tam boly povolané uršulínky, len čo sa naskytla 
prvá možnosť na založenie rehoľného domu.

Ženu, ktorú Boh vyvolil, aby uviedla Spoločnosť

74) Daniel O’Connel.

455



sv. Uršule do írska, nestretáme v kláštore uršulínok, 
ani v ústraní, ktoré si zbožné duše často vytvoria 
v rodine; nie, nenachádzame ju v huku veľkého 
sveta. Vo skvelých parížskych salónoch vzbudzovala 
v šesťdesiatych rokoch XVIII. storočia pozornosť 
francúzskej šľachty mladá Irčianka. Sľachtictvo, krá
sa, duch a nesmierne imanie v jej osobe pripojovaly 
sa k menu Nagle. Mladá dáma, dieťa sveta ľahkováž
nym ponímaním sveta nedala si ujsť v hlavnom me
ste Francúzska i vo svojom rodnom meste Corku 
nijakej príležitosti, poskytujúcej potravu jej chti
vosti po zábavách. Skvela sa pri každej slávnosti, 
nechýbala ani na jednej zábave a vrhla sa do víru 
všetkých radovánok svojej ľahkovážnej doby. Jed
ného rána ide domov z plesu, jej voz hrčí okolo ko
stola, kde množstvo ľudí, väčšinou robotníkov, čaká 
na otvorenie dverí, aby sa na začiatku svojej tvrdej 
dennej práce mohli zúčastniť na svätej omši. V tejto 
chvíli zasahuje lúč milosti srdce márnivého dieťaťa 
sveta. »Čo som ja v porovnaní s týmito chudobnými 
ľuďmi?«, hovorila Miss Nagle. »Plnia svoju povin
nosť, ctia Boha a starajú sa o svoju spásu, a ja strá
cam svoj život a neodkladám si pre večnosť ničoho.« 
Dokonalé obrátenie bolo následkom tohto prvého 
účinku milosti. Miss Nagle sa rozhodla použiť bo
hatstva, ktoré až doteraz tak zle užívala, na dielo, 
ktorého požehnanie by prospelo aj budúcim gene
ráciám. Vo Francúzsku spoznala rehoľu uršulínok 
a skúsila, ako úspešne bojovala proti protestantizmu. 
Cítila, že Írsko potrebuje také inštitúcie viac, ako 
ostatné krajiny, a rozhodla sa použiť svojho imania 
na založenie uršulínskeho kláštora vo svojom rodnom 
meste v Corku.

Miss Nagle obrátila sa na známy kláštor v Saint- 
Jacques, aby dostala niekoľko rehoľníc pre projekto
vané založenie. Hneď boly viaceré ochotné opustiť 
svoju vlasť a odísť do krajiny, kde bol katolicizmus
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v kliatbe a kde každý katolík musel byť pripravený 
hájiť svoju vieru s odvahou vyznavača a mučeníka. 
Ale rodiny sestier tak rozhodne protestovaly a tak 
energicky odporovaly ich odchodu, že duchovní pred
stavení dovolenie odvolali a oznámili Miss Nagle. že 
nemôžu vyhovieť jej želaniam, lebo pomery v Írsku 
nedávajú záruku pre dobrý výsledok podniku.

Šľachetná dáma nedala sa touto odpoveďou pomý
liť, jej vynachádzavý duch odokryl prostriedok, kto
rým predsa došla k svojmu cieľu. Vo svojej vlasti 
poznala nábožnú dámu, Miss Coppinger, ktorej ozná
mila svoj úmysel. Táto hneď bola hotová zasvätiť sa 
Bohu v novom kláštore. Miss Nagle sa rozhodla za
viesť postulantku do Paríža, aby tam odbavila svoj 
noviciát a vzdelala sa pre povolanie urušlínok. 10. 
februára 1770 dostala Miss Coppinger v kláštore 
Saint-Jacques rehoľné rúcho a meno Mária Augustí
na. Hneď od svojho vstupu viedla taký nebeský ži
vot, že ju Matky ctihodného konventu obyčajne na- 
zývaly »anjelom«. Miss Nagle priviedla do parížske
ho noviciátu ešte tri Írky, a všetky čerpaly z tohto 
prameňa rehoľného života pravého ducha Spoloč
nosti v takej plnosti, že mohly z neho neskoršie bo
hato dávať iným. Profes však nemaly tieto horlivé 
novicky složiť vo Francúzsku, ale v novom kláštore 
v Corku.

R. 1771 odcestoval generálny vikár biskupa z Cor
ku sám do Paríža, aby vzal so sebou tieto štyri no
vicky. Vyjednával pri tejto príležitosti ešte raz s ar
cibiskupom parížskym, Msgr. de Beaumont, aby do
stal aspoň jednu profesku z Paríža pre Írsko. Ale aj 
tentoraz boly všetky námahy márne. Generálny vi
kár obrátil teraz svoj pohľad na dom v Dieppe, kde 
bola rehoľnicou jedna Írka, Mater de Kelly od Na
vštívenia Panny Márie. Bola už dvadsaťpäť rokov 
profeskou a v celom meste veľmi ctená, tak pre svoje 
vlohy, ako aj pre svoje čnosti. Dúfal, že tu nenarazí
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na ťažkosti, ale sklamal sa. Mater de Kelly videla 
v tomto pozvaní akýsi druh pokušenia. Opustila do
movinu, aby ďaleko od svojich slúžila Bohu. Mala 
teraz, touto cestou do vlasti, vziať obetu takmer 
zpät? Nie, chcela ostať vernou hlasu, ktorý jej ke
dysi privolal: »Zabudni na svoj národ a na dom 
svojho otca!«, chcela vo svojom profesnom kláštore 
žiť a zomrieť.

Generálny vikár Msgr. Moylan videl, že sa musí 
obrátiť na vyšších duchovných predstavených, aby 
dosiahol svojho cieľa. Cestoval preto do Rouen, aby 
sa dohovoril s arcibiskupom, pod ktorého jurisdikciou 
bolo Dieppe. Tento prelát, Msgr. de la Rochefoucauld, 
od prvej chvíle zaujímal sa o podujatie a tešil sa, že 
môže poslať jednu ovečku z jemu svereného stáda 
na tak čestnú misiu. Odovzdal generálnemu vikárovi 
listinu, v ktorej pod poslušnosťou nariadil Mater de 
Kelly, aby s ním šla do Corku a pokladala biskupa 
tohto mesta za svojho duchovného predstaveného. 
Teraz sa Mater de Kelly sklonila pred vôľou Božou 
a pripravovala všetko na odchod. 22. apríla 1771 si
šla sa s írskymi novickami v Rouen a 4. mája sadly 
v Le Havre na loď. Ohľadom na anglické zákony 
musely odložiť rehoľné rúcho. Šľachetná zakladateľ
ka mala veľkú radosť, keď prvé uršulínky vstúpily 
na írsku pôdu. Uviedla ich do domu, ktorý dala na 
tento cieľ vystavať a za múdreho a obozretného ve
denia Mater de Kelly bol čoskoro zariadený podľa 
potrieb duchovnej spoločnosti. Začaly s prácami In
štitútu, a to s vyučovaním malučkých dievčat. Nové 
učiteľky boly tak obľúbené, že aj protestanti dávali 
svoje deti do kláštorské j školy. Po nejakom čase 
mohly sa už odvážiť uzavrieť klauzúru. Od tohto dňa 
mohly uršulínky zasa nosiť rehoľné rúcho.

Keď Mater de Kelly uviedla všetko do najlep
šieho chodu, pokladala svoju misiu za skončenú, a 
asi po dvoch rokoch vrátila sa do svojho profesného'
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kláštora. Mladý konvent si musel voliť predstavenú 
zo svojho stredu a hlasy sa spojily za Mater Augustí
nu Coppinger. Mala iba 25 rokov, »ale«, hovoria 
anály, »budúcnosť ukázala, že múdrosť, rozumnosť 
a iné, k riadeniu potrebné dary, nie sú výhradným 
podielom zrelého veku...« Mater Augustína bola ako 
predstavená vzorom, priateľkou, vodkyňou svojich 
dcér, ktoré ju nežne milovaly. V jej osobe realizovalo 
sa všetko, čo dobrého, sladkého, krásneho, slovo 
»matka« v sebe obsahuje. Mater Augustína pochopila 
tajomstvo, ako spraviť čnosť príjemnou. Kto poznal 
túto ctihodnú Matku, musel ju milovať, ale ešte viac 
musel milovať čnosť, ktorá bola v nej stelesnená 
v dokonalom pôvabe.

Všetko na nej a v nej bolo podriadené milosti, Je
žišova milá vľúdnosť hovorila z jej pohľadu, z každé
ho jej pohybu. Na jej tvári odzrkadľoval sa blažený 
mier duše, spojenej s Bohom. Už svojím zjavom ve
dela získať aj iných pre čnosť, a prv ako prehovorila 
slovo, už často získala aj srdcia. To bola prvá pred
stavená v Corku, bola to zároveň prvá rehoľnica, 
ktorú opäť uzrelo Írsko, ktoré muselo po mnohé roky 
vidieť svoje, kedysi tak početne obývané kláštory, 
pusté a spustošené. Božia Prozreteľnosť to tak ria
dila, že v tejto ctihodnej Matke Bohu zasvätené pa
nenstvo obkľúčovalo jas nebeského oslávenia, aby 
tak krásou čnosti, akú pozná len stará Cirkev, pre
mohla Angličanov, naplnených toľkými predsudka
mi, áno, fanatickou nenávisťou proti všetkému, čo 
bolo katolícke. A naozaj, nikde netreba viac príveti
vej zbožnosti, ako voči bludárstvu. Apoštolský duch 
írskych dcér sv. Angely to hneď vycítil, a až do 
dneška nemálo ďakujú za svoje výsledky vernosti, 
akou nasledujú v tejto dobe svoju prvú Matku a 
predstavenú.

Prvé Vianoce, ktoré uršulínky strávily v Írsku,, 
priviedly im prvú postulantku. Bola to 19-ročná Miss
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Mária Moyland. Pochádzala z Corku. Na doplnenie 
výchovy ju poslali rodičia do Paríža, kde bola cho
vankou urušlínok v Saint-Jacques. Skoro by tam už 
bola prijala závoj, ale smutné zprávy, ktoré zavše 
prichádzaly z vlasti, bily na jej srdce ako echo vzdy
chov v tejto chudobnej krajine, ako echo bolestného 
výkriku hladných duší, ktoré túžily po chlebe bož
ského slova a sťažovaly sa, že niet ruky, ktorá by 
im ho lámala. Tu nemohla Miss Moyland ďalej od
porovať; rozhodla sa vrátiť do rodného mesta a za
svätiť svoje práce a život tamojšiemu uršulínskemu 
kláštoru. Bola prvou uršulínkou, ktorá prijala v írsku 
rehoľné rúcho. M. Mária Alojzia — to je jej rehoľné 
meno — zúčastnila sa na všetkých námahách a ťaž
kostiach nového založenia, videla malé začiatky 
v kláštore i v škole, penzionát s 12 prvými chovan
kami. Videla však aj ako sa konvent stal jedným 
z najviac kvitnúcich, penzionát z najnavštevovanej
ších. Videla generáciu za generáciou prichádzať a od
chádzať. Po 50 rokoch videla komunitu opúšťať sta
rý kláštor a ubytovať sa v priestrannej, zdravo a 
krásne položenej budove v Black-Rock. Videla, ako 
sa tam kláštor a penzionát ešte viac rozvíjaly a ako 
z tohto Božieho domu vychádzalo požehnanie na celé 
okolie, takže sa mravný a hospodársky život v okol- 
ných obciach čoskoro zmenil na lepší — to všetko 
videla dobrá Matka Alojzia, lebo dosiahla 90 rokov 
svojho veku.75)

Po svojom zlatom jubileu profesie žila ešte 18 ro
kov a niesla ešte raz ťarchu vrchného vedenia. Sú
časne s ňou žily v Corku rehoľnice, ktoré sa vyzna
čovaly tak čnosťami, ako aj nadaním, takže sa staly 
pravými stĺpmi rehole. Viaceré z nich sa zasvätily 
misiám v Amerike, iné zúčastnily sa na tlačovom 
apoštoláte, obohacujúc írsku literatúru mnohými uži-

"5) Srovnaj 4. kapit. II. dielu.
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točnými a poučnými knihami,76) niektoré roku 1787 
obetovaly sa pre nové založenie v Thurles, mnohé 
neúnavne pracovaly v škole i v dome, niekoľké sa 
posväcovaly trpezlivým znášaním utrpenia, jedny 
niesly odovzdane ťarchu rokov, iné radostne obeto
valy mladý život — a všetky nachádzaly svoje šťastie 
v najsvätejšej vôli Božej. Tak v každej dobe posky
toval Cork nebu i zemi divadlo svätej rehoľnej spo
ločnosti.

Konvent v Corku je strážcom neobyčajne vzácnej 
relikvie. V jeho kostole je uložená po Ríme najväčšia 
časť kríža. 600 rokov odpočívala táto svätá relikvia 
v kláštore sv. Kríža, ktorý dal istý írsky kráľ na jej 
uschovanie zvlášť vystavať. Keď za Henrika VIII. 
boly všetky kláštory zrušené a zničené, vzala si istá 
šľachetná katolícka rodina časť Kríža k sebe, aby ju 
zachránila pred znesvätením. Relikvia prechádzala 
na potomkov, až napokon jeden z posledných ju vy
dal Msgr. Moylanovi, biskupovi v Corku. Tento pre
lát odovzdal roku 1801 relikviu ochrane uršulínok, 
ktoré ju chránia, ako pravý klenot. Každý piatok 
v pôste a vo sviatky Nalezenia a Povýšenia sv. Kríža 
je táto časť Kríža vyložená verejnému uctievaniu.

V druhej polovici XVIII. storčia sa rehoľa rozšírila 
aj do Portugalska. Kráľovná Mária Anna, manželka 
Joao V., dcéra cisára Leopolda I. myslela, že má na
sledovať zbožné cisárovné z domu habsburského v ich 
láske k dcéram sv. Angely aj na tróne portugalskom. 
Spoznala vo vlasti tiché, ale zdarné účinkovanie ur
šulínok, a zdalo sa jej dielo hodným kráľovnej a 
matky krajiny, opatriť dcéram svojich poddaných 
také vychovávateľky. Hovorila o tom s biskupom 
z Coimbry, Msgr. Miguelom. Tento prelát hneď sú
hlasil so želaniami svojej kráľovnej. Pred niekoľký
mi rokmi pod jeho vedením utvorila sa v Pereire

7<>) Srovnaj 4. kapit. II. dielu.
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malá náboženská spoločnosť, ktorá ešte nenáležala 
k nijakej určitej reholi. Biskup teraz spoznával v že
laní kráľovnej pokyn nebies, ktorý mu ukazoval, 
k akému cieľu má viesť svoje duchovné dcéry.

Mnohí sa vtedy v Portugalsku zaujímali o malú 
spoločnosť v Pereire, ktorá nevznikla bez zvláštne
ho riadenia Božieho. Don František Botelho, bohatý 
gavalier v Pereire, potomok grófskeho rodu S. Mi- 
guel, počul v Coimbre kázať P. Baltazára. Tento muž 
Boží pôsobil svojimi otriasajúcimi kázňami o pokání 
tým mocnejšie, že ho ľud ešte nedávno poznal ako 
gavaliera, oddaného všetkým pôžitkom. Don Fran
tišek Botelho videl nápadnú premenu, ktorú vyvo
laly slová tohto misionára v obyvateľstve Coimbry, 
a vznikla v ňom túžba, opatriť toto duchovné dobro 
svojmu rodnému mestu Pereire. Vďaka jeho zná
mostiam s vplyvnými osobami, podarilo sa mu zí
skať P. Baltazára pre misiu v Pereire.

Pred rečou bičoval sa prísny kazateľ pred shro
maždenými poslucháčmi a kázal tak, podľa výrazu 
portugalskej zprávy, »nie menej očiam, ako ušiam!«, 
obojím však hlboko otriasol srdcami. Nerozpráva sa 
nám ako mnoho hriešnikov vstúpilo do seba a začalo 
nový život, dozvedáme sa však, aké vnuknutie do
stala anjelská duša, pre ktorú bolo ono vyzvanie na 
pokánie signálom na úplný rozchod so svetom.

Donna Lujza, dcéra Dona Františka, opustila tohto 
dňa kostol s rozhodnutím vstúpiť do prísnej rehole 
sv. Františka. Keďže jej však rodičia nedali na to 
dovolenia, chcela aspoň obliecť kajúcne rúcho ter
ciárov a tak vo svete a v otcovskom dome viesť život 
chudoby a poníženosti. Deň obliečky bol určený, keď 
prišiel však predstavený terciárov, aby ju previedol, 
našiel na nemalé prekvapenie namiesto jednej aspi- 
rantky päť: totiž Donnu Lujzu, Donnu Katarínu, jej 
matku, Donnu Johannu, jej tetku, Donnu Máriu, jej 
sestru a jednu priateľku, Annu Máriu Cordeiro. Odu-
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ševnené Lujziným slovom i príkladom obliekly toho 
dňa všetky rúcho seraíského patriarchu a závodily 
potom v cvičení každej čnosti, zvlášť prísneho poká
nia.

Tak uplynulo niekoľko rokov. Ich horlivosti nie
lenže neubývalo, ale vždy sa zväčšovala. Biskup 
Miguel sa domnieval, že má tejto rodine, ktorej 
členky boly viacej spojené sväzkami náboženstva 
ako krvi, vtisnúť cirkevnou sankciou charakter ná
boženského spolku. Nevieme, či manžel Donny Ka
taríny, otec Lujzin, bol vtedy už mŕtvy, alebo či ešte 
žil a mal toľko veľkodušnosti, aby zasvätil svoju 
ženu a svoju dcéru Pánovi a sám azda vstúpil do 
duchovného stavu. V onom čase by to nebolo bývalo 
tak mimoriadne ako azda dnes. Španielsko videlo 
niečo podobného, keď Katarína z Arany spolu so 
svojimi dvoma dcérami, Máriou (známou pod menom 
Mária Agreda, autorka »Duchovného mesta Božie- 
ho«) a Hieronymou, prijala verejne závoj, kým jej 
manžel tohože dňa obliekol rúcho františkánskeho 
laického brata. I vo Francúzsku sa hovorí o podob
nom príklade z tej istej doby. Delphine Rampale, 
rod. Lanfréze prijala závoj uršulínok a jej manžel 
Mikuláš Rampale vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. 
Dcéry, Johanna a Katarína, nasledovaly matku a syn 
Anton sa stal kňazom.77) Ako sme hovorili, v našom 
prípade chýba určitá zpráva, či Donna Katarína bola 
vdovou, a či nie, ale je isté, že sa rozhodne zdráhala 
prevziať riadenie novej spoločnosti, keď sa utiahly do 
nového kláštoríka, ktorý dal pre ne vystavať biskup. 
Pristúpily k voľbe, z ktorej vyšla ako predstavená 
Donna Lujza, ktorá dostala prvá od Boha vnuknutie 
na taký spôsob života. Všetko v novom dome zaria
dila podľa určitého plánu, ktorému dávala charakte
ristický ráz opravdu serafská chudoba a mimoriadne

'') Srovnaj 2. kap. II. dielu.
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pokánie. Zpráva o tejto horlivej spoločnosti sa rýchle 
rozšírila. Viaceré dámy z portugalskej šľachty pro
sily o prijatie, takže mala už 27 členiek, keď biskup 
pomýšľal na spomenuté pretvorenie.

Prv, než mohlo byť toto pretvorenie prevedené, 
zomrela r. 1754 nábožná kráľovná. Neučinila nijaké 
právoplatné opatrenie o peniazoch, ktoré určila na 
založenie uršulínskeho kláštora. Biskup z Coimbry sa 
márne namáhal získať si zakladací' kapitál pre Spo
ločnosť v Pereire, to mu však nebránilo v prevedení 
jeho plánu. Obrátil sa na dom uršulínok v Toulouse, 
aby dostal Pravidlá a Stanovy Inštitútu.78) Potom 
poveril jedného pátra zo Spoločnosti Ježišovej, aby 
oboznámil Spoločnosť v Pereire s Pravidlami a ich 
praktickým použitím. Ako na iných miestach, aj tu 
synovia svätého Ignáca naplňovali dcéry sv. Angely 
duchom povolania a vzdelávali ich pre misiu, ktorú 
mali v Cirkvi vykonávať podľa úmyslu svätej zakla
dateľky.

Mater Lujza od Piatich rán, duševne vysoko nada
ná žena, pochopila úplne ducha Spoločnosti. Vo vše
tkých svojich podujatiach sa ukazuje odteraz ako 
dokonalá uršulínka. Prísna kajúcnosť a kontempla
tívny život, ktorým sa doteraz tak ohnivou horli-

"6) V III. kap. II. dielu sme hovorili, ako bol dom v To- 
louse r. 1615 premenený pápežskou bulou na kláštor s klau- 
zúrou. Jeho zakladateľkou bola ctihodná Matka Uršuľa de 
Vigier, jedna z prvých spoločníc Mater Františky de Ber- 
mond. Jej horlivosť i horlivosť jej družiek bola pri prijatí 
rehoľného života taká veľká, že cirkevní predstavení boli 
nútení mierniť prísnosť trýznenia s ohľadom na hlavný cieľ 
Inštitútu. Mcdlievaly sa v noci breviár, spávaly v habite 
a na jednoduchých slamených rohožkách, nenosily bielizeň 
atď. Ťažko prijaly dobré sestry nariadené zmiernenie, ale 
zaviazaly sa zato k tým väčšej obetavosti vo vyučovaní. 
Božské ofícium smelý recitovať každý deň, a to zachovávajú 
i dnes, len vstávanie o polnoci bolo zakázané.
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vostou oddávala, vôbec jej neprekážaly vo vonkajšej 
činnosti, ale skôr ju zúrodňovaly. Ako mnohé iné 
sväté uršulínky, poznala nevyhnutnosť modlitby 
a pokánia pre apoštolskú činnosť a zdokonaľovala 
jedno druhým. Neprestala byť v cele kajúcnou, 
a rozjímajúcou nazieravou Máriou, a predsa vyvíjala 
úžasnú činnosť v duchu Inštitútu. Stavia v Pereire 
veľký kláštor a penzionát, vyhovujúci všetkým po
žiadavkám, študuje pedagogické zásady Spoločnosti 
a v dobe, keď v Portugalsku boly ženy považované 
temer ešte za otrokyne, odvažuje sa vystúpiť s vy- 
chovávacím systémom pre ženské pohlavie, »ktorý 
pozdvihol dievčatá«, aby sme použili portugalského 
výrazu, »z nízkosti otroctva k dôstojnosti slobodných 
žien«.79) Podniká cestu, aby zakladala nové kolé
giá.80) R. 1778 zakladá kláštor vo Viane a hneď potom 
v Braga. Zatiaľ musí bojovať o existenciu prvého 
kláštora, áno, aby uršulínky mohly vôbec ostať 
v Portugalsku, s mužom, ktorého meno ešte dnes 
znie strašne — s Pombalom. Markíz Pombal, vše
mocný minister slabého kráľa Jose, slávil práve 
vtedy ošklivosť budiace triumfy svojej pomstivosti 
a ukrutnosti. Po poprave šľachtických rodín Tavary 
a Aveiro, ktorá bola prevedená so strašnou ukrut
nosťou, nasledovala poprava P. Gabriela Malagrida 
S. J., svätého apoštola z Brazílie. V celom Portugal
sku boli jezuiti vo svojich domoch strážení vojakmi 
a odlúčení od každého obcovania s ostatnými ľuďmi; 
všetky majetky im boly odňaté. To nebolo ešte dosť. 
Previedli ich do biednych väzení a zachádzali s nimi

79) » .. .  que as elevou da abjeccao d’escravas á dignidade 
de mulheres livres.« Srovnaj Memoria sobre a fundacao 
a progressos do Reál Collegio das Ursulinas de Pereira, str. 24.

80) Tak sa nazývajú v Portugalsku a často aj v Taliansku 
domy Spoločnosti, spojené s vychovávacími a vyučovacími 
ústavmi.
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naozaj barbarsky,61) a napokon bol vydaný dekrét, 
ktorým vyhnali všetkých jezuitov z Portugalska.82)

Blízke vzťahy uršulínok k jezuitom pôsobily, že 
ich označovali ako »creaturas suas«,83) ba vymysleli 
aj to, že nosia to samé rúcho, čo synovia sv. Ignáca. 
Preto Pombal nariadil zrušenie uršulínskeho kláštora 
v Pereire. Tu sa Mater Lujza smele rozhodla osobne 
obhajovať pred ministrom práva svojho kláštora. 
Biskup požehnal jej predsavzatie a dal jej dovolenie 
na cestu do Lisabonu. V sprievode vznešenej dámy 
a duchovného vodcu dostala sa tam predstavená 
a obsiahla žiadanú audienciu. Nezachovalo sa nám, 
o čom sa medzi ňou a Markízom hovorilo; portugal
ské dejiny kláštora hovoria iba: »Nikto nič nezmohol

81) Jeden z nich, misionár Thoman, ktorého oslobodenie 
vymohla Mária Terézia, podal zprávu do Viedne: »Zaviedli 
nás pri horiacich fakliach do podzemného, tmavého a vlhké
ho väzenia. Sedeli sme tu bez denného svetla a bez vzduchu, 
lebo žaláre maly namiesto okna len na štyri prsty vysokú 
a širokú dieru v stene. Museli sme tu žiť bez svätej omše, 
bez veľkonočného prijímania. Keď sme oň prosili, dostali 
sme odpoveď, že sme už zadosťučinili svojej povinnosti, keď 
sme ho žiadali.« Bezohľadnosť k týmto mužom bola taká 
veľká, že často ležal mŕtvy vedľa živého, mnohí stratili zrak, 
niekoľkí sa zbláznili, iným zhnily nohy, iných pohrýzly 
potkany. Ale nikto z nich neodpadol. »Nič nekalilo veselosť 
našej duše«, »trpeli sme za vec Božiu«. Tak silná bola disci
plína v  tejto reholi. Srovnaj Weiss, Svetové dejiny 7/la.

82) »Ako zlodejov a vrahov ich dopravili pod vojenskou 
strážou na loď a natlačili ich ako černochov na otrockú loď, 
bez ohľadu na ich čnosť, učenosť a vek. Voda a sucháre boly 
skazené. Boli zvykli na čistotu, teraz nemali ani nožov, ani 
vidličiek, ani nádob na pitie. Každý dostal drevenú lyžicu, 
ale takú širokú, že ňou sotva mohli jest. Šesť ich muselo 
jesť z jedného taniera. Vojaci reptali proti tomuto zaobchá
dzaniu. Dán, kapitán pre nich najatej lode, hovoril celkom 
otvorene: »Keby marocký cisár chcel poslať svojich najhor
ších poddaných do biedy, nezaobchádzal by s nimi tak tvrdo.« 
Španieli v Alicante, kde sa loď nakrátko zastavila, nazývali 
portugalskú vládu barbarskou.« Weiss 7/la.

8S) Srovnaj Memoria atď. str. 17.
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nad týmto mužom, u ktorého nemala ceny ani vzne
šenosť pôvodu, ani dôvody učencov, ale ktorý sa cel
kom stravoval vo výpočtoch svojej neúprosnej 
politiky. Ale čoho nemohli dosiahnuť ani veľkí, ani 
učení, to dosiahla chudobná žena jednoduchosťou 
svojej reči, silou svojich slz a predovšetkým pomocou 
neba, ktoré neopúšťa čnosť v najťažšom postavení.84)

Pombal odvolal zrušovací dekrét uršulínskeho 
kláštora. Nie je známe, čo pohlo tohto tvrdého 
a ukrutného muža k takej povoľnosti v tomto prípa
de. Keďže dejiny dosvedčujú, že prenasledoval len 
tých, ktorých moci alebo vplyvu sa nejako obával, 
môžeme prijať, že kláštorík v Pereire sa mu zdal 
priveľmi neškodný, najmä bez vedenia jezuitov, než 
aby mohol byť predmetom jeho pletichárskej náru
živosti, alebo utŕhačnej zúrivosti.

Mater Lujza sa vrátila do svojho kláštora plná 
vďačnosti k Bohu. Sestry, ktoré stiesnene čakaly 
návrat svojej Matky, pozdravily ju zaspievaním Te 
Deumu. Ctihodná Matka sa venovala s veľkou odva
hou apoštolským prácam, neúnavne sa namáhala, 
aby tieto tri kolégiá zodpovedaly účelom rehole. Ako 
vysoko si Portugalsko vážilo činnosť tejto ženy, uka
zuje posmrtná spomienka, ktorú jej venovali za 50 
rokov po jej smrti r. 1795 v Braga. Portugalský 
entuziazmus sa medziiným takto vyjadruje: »Nepo- 
rovnateľná žena! Prečo nevytesali tvoj obraz do naj
jemnejšieho mramoru, prečo neopísali tvoj život zla
tými písmenami? Slávu iných, ktorých meno malo 
by byť zabudnuté v záujme rozumu, morálky a ná
boženstva, potomstvo zachováva, zakiaľ tvoju neohla
suje nijaký pomník. Ale čo záleží na tom?! — Odpo
čívaš v hrobe, ale nikdy nebude pochovaná spomienka 
na ženu, ktorá mnohými námahami, starosťami a 
obetami vedela pozdvihnúť intelektuálny, morálny

84) ibid.
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a náboženský život svojho pohlavia. . .«85) Kláštor 
v Pereire bol na začiatku XIX. storočia prenesený 
do Coimbry, kde bol pod menom «Kráľovské kolé
gium« (lebo kráľovná prevzala protektorát) jedným 
z najvýznačnejších vychovávacích ústavov krajiny.

V tej že dobe, keď uršulínky prekročily Pyreneje, 
preplavily sa aj Atlantickým oceánom, aby presa- 
dily svoj Inštitút aj do Brazílie. Najprv dostalo 
kláštor vtedajšie hlavné mesto San Salvador de 
Bahia (r. 1751) a čoskoro potom pobrežné mesto Igua- 
russu v provincii Pernambuco (severozápadne od 
Olindy). I na tieto kláštory sa vzťahovala výhoda, 
ktorú vymohla Mater Lujza od ministra Pombala. 
Kráľ Jose vydal nariadenie, podľa ktorého uršulínky 
smelý ostať v Brazílii, ale iné rehoľnice neboly pri
pustené. Od pápeža Benedikta XIV. vymohol obno
vené potvrdenie dvoch brazílskych kláštorov a do
volenie, aby smel kláštory Spoločnosti podľa potreby 
rozmnožovať. Toto posledné opatrenie potešilo veľmi 
dcéry sv. Angely, ale hlboko ich zranilo vylúčenie 
ostatných rehoľných rodín, lebo v tom videly sku
točnosť, totiž prenasledovanie Cirkvi v jej najsvä
tejších inštitúciách.

Aj Severná Amerika v tom čase dostala nové 
uršulínske kláštory. R. 1697 založil Quebec kláštor 
v Trois-Rivieres a r. 1727 sa zjavily francúzske uršu
línky na Mississippi, aby položily základ kláštora 
v New-Orleáns. Na čele týchto misionárok bola Ma
ter Augustína, profeska z Rouen. Narodila sa ako 
protestantka. Ako chovanka kláštora v Rouen spo
znala pravdu, nasledovala ju a ostala vernou i za 
najprudkejších prenasledovaní od svojej rodiny. 
Áno, šla ešte ďalej a vstúpila r. 1699 do noviciátu 
uršulínok. Čoskoro ju naplnila ohnivá túžba vstúpiť 
do šľapají ctihodnej Márie od Vtelenia a zasvätiť

65) Memoria atď.
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svoj život v ďalekých misiách na česť svojho Bož
ského Majstra a spásu naj opustenej ší ch duší. Keď P. 
de Beaubois, misionár v Louisiany vyzval r. 1727 
uršulínky, aby sa zúčastnily na jeho apoštolských 
prácach, ponúkla sa Mater Augustína prvá, že bude 
nasledovať jeho volanie.

Pripojily sa k nej dve sestry z jej profesného 
kláštora, iné prišly z Le Havre, z Vannes, z Ploermel 
a Elbeuf, takže 22. februára 1727 vstúpilo na loď 
14 misionárok. Cesta bola veľmi zdĺhavá a nebezpeč
ná, leho vtedy trvalo obyčajne 8-12 mesiacov, kým 
sa prišlo z Francúzska do Louisiany. Pri svojom prí
chode našly uršulínky misijnú stanicu vo vlastnom 
smysle slova. New-Orleáns počítal vtedy sotva nie
koľko sto obyvateľov, všade bolo možno vidieť 
neobrábanú zem, prérie a pralesy. Na okolí bývaly 
divé kmene, ktorých príchod označovaly krvavé bo
je. Trvalo to sedem rokov, kým uršulínky dostaly 
vlastný dom. Štyri sestry podľahly medzitým tropic
kému podnebiu i vysilujúcim prácam, medzi nimi 
aj predstavená Mária Augustína. Bola povolaná iba 
ukázať cestu iným. Spokojne priniesla obeť života, 
ktorý bol určený, aby sa strávil v službe misie. Na 
smrteľnej posteli mala útechu vidieť, že jej podu
jatie, sprevádzané Božím požehnaním sľubovalo pri
nášať i v budúcnosti najkrajšie ovocie.

A tak to aj bolo. Neúnavným prácam uršulínok 
podarilo sa založiť penzionát a externú školu, ďalej 
otvorily vyučovací ústav pre indiánske ženy, áno, 
dcéry sv. Angely prevzaly v tejto misii, zbavenej 
všetkej duchovnej pomoci, aj vedenie padlých diev
čat. Keď Natschezi zabili pri dobývaní Fort Rosalie 
200 Francúzov a chceli ich deti zavliecť do otroctva, 
kúpili súcitní ľudia veľkú čiastku týchto úbohých si
rôtok a odovzdali ich uršulínkam, takže mohly ešte aj 
toto dielo milosrdenstva pripojiť k ostatným. Materiál
nym povznesením New-Orleánsu sa zaisťovala exis-
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tenčia kláštora vždy viac, hoci bol napádaný až do 
našich dní vonkajšími a vnútornými búrkami viac 
ako iné kláštory. Ale o tom až v 6. kap. III. dielu.

Keď hovoríme o rozšírení Spoločnosti v XVII. 
a XVIII. storočí, ostáva nám ešte hovoriť o niekoľ
kých fundáciách vo Švajčiarsku. Pravda, podľa času 
ich založenia sme ich mali už prv spomenúť, keďže 
ale všetky patria k vetve rehole, ktorá až doteraz 
má jednoduché sľuby a je bez klauzúry, preto sme 
ich radšej oddelili od ostatných kongregácií, ktoré 
prijaly rehoľný spôsob života. V 3. kapitole II. dielu 
sme spomenuli kongregáciu v Dole, založenú ctihod
nou Matkou Annou Xaintonge. Zvesť o čnosti tejto 
svätej ženy86) a jej duchovných spolupracovníčok 
šírila sa za hranice Burgundska, takže na mnohých 
miestach si žiadali založenie tejto novej kongregá
cie. Tak vznikly domy Besangon, Arbois, St. Hypo- 
lite a iné.

Msgr. Baldenstein, biskup v Bazileji, ktorý pro
testantmi vypudený zo svojej rezidencie býval v Por- 
rentrui, domnieval sa, že uršulínsky kláštor by 
mohol veľmi prispieť na udržanie viery v tomto 
meste. V tejto veci obrátil sa na Mater Annu Xain
tonge, ktorú osobne poznal a veľmi si ju vážil a pro
sil ju, aby poslala niekoľko svojich dcér do Porren- 
trui. Ona vyhovela želaniu preláta, ktorý uršulínkam 
vystaval z vlastných prostriedkov kláštor a kostol. 
R. 1634 utieklo dvanásť sestier pred blížiacim sa 
nebezpečenstvom vojny do Freiburgu. Za svojho do
časného pobytu venovaly sa s celou horlivosťou vy
učovaniu detí, a tak sa stalo, že ich mesto už nechce-

86) jej život spracovalo 6 alebo 7 autorov, medzi nimi 
P. J. Mourath S. J., naposledy 1876 abbé J. Money. Alban 
Stolz vydal znova knižočku, ktorá okrem krátkeho životopisu 
obsahuje súbor jej najkrajších výpovedí. Na jej hrobe sa 
stalo mnoho zázrakov a sú dobre potvrdené, že už zavedený 
beatifikačný proces akiste prisúdi ctihodnej Matke česť oltára.
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lo prepustiť, ale udelilo im r. 1646 občianske právo. 
Dom vo Freiburgu rýchle dosiahol veľkého rozkve
tu. R. 1659 poslal sestry k založeniu do Luzernu,87) 
a roku 1661 do Brig vo Valais, neskôr založil Frei
burg ešte filiálky v Estavayer a v Sion (Valais)88)

Zo Švajčiarska odišly uršulínky do Baden, a to 
do Freiburgu v Breisgau.69) Toto založenie vyšlo už 
r. 1695 z Luzernu. K nemu sa pojí meno, ktoré podľa 
nevyspytateľného úmyslu Božieho malo byť známe 
za našich dní v širších kruhoch. Je to meno Mater 
Eufémie Dorer, obyčajne nazývanej »zbožná Eufé- 
mia z Baden«. Nie je jedinou vynikajúcou a vysoko 
omilostenou rehoľnicou kongregácie z Dole, lebo 
mimo ctihodnej zakladateľky Anny de Xaintonge

87) Toto už nejestvuje. Ako všetky ostatné švajčiarske 
komunity, bol obeťou francúzskej sekuíarizácie. Uršulínky 
z Landshutu pokúšaly sa o znovavybudovanie, musely sa 
však už po štyroch rokoch vzdať podujatia pre revolú
ciu r. 1848.

88) Za francúzskej invázie bol krásny kláštor vo Freiburgu 
premenený na kasáreň, kostol na skladište, áno, francúzski 
vojaci ho ešte aj podpálili, čím bola budova, keď aj nie cel
kom zničená, aspoň veľmi poškodená. Uršulínky používaly 
zatiaľ pohostinstva svojho suseda pána Jakuba Montenach. 
R. 1874 dostaly rehoľnice svoje vlastníctvo, ale v  celkom 
zbúranom stave. Porrentrui sa stalo tiež obetou revolučnej 
búrky, ale 1818 dostalo opäť sestry z Freiburgu. Takto obno
vené kláštory pôsobily s veľkou horlivosťou na spáse mlá
deže, až rok 1848 priniesol novú búrku proti kláštoru. Podľa 
88. článku novej konštitúcie boly ich školy zatvorené a vyučo
vať v nich bolo zakázané. R. 1857 mohly si zasa otvoriť in
ternáty, ale ľudové školy zostaly stratené. Aj následky prus
kého kultúrneho boja pocítily úbohé švajčiarske kláštory. 
R. 1873 vyhnalo Porrentrui svoje uršulínky; tieto utiekly do 
Maiche (Doubs), kde grófka Montalembert ich vľúdne prijala 
so všetkými internistkami, lebo sa nijaká z nich nechcela 
odlúčiť od milovaných vychovávateliek, kým sa o ne ďalej 
nepositaraly. Dnes má Spoločnosť vo Švajčiarsku domy 
v Porrentrui-Maiche, Freiburgu a v Brigu.

88) Badenské kláštory staly sa obetou kultúrneho boja 
a nemohly byť znova vybudované.

471



môže sa ešte pýšiť ctihodnou Mater Brunishok, kto
rá žila 68 rokov v Spoločnosti a z nich 36 rokov 
s prestávkami, predpísanými Regulou, zastávala 
úrad predstavenej; Mater de Castella, ktorej vyni
kajúci duch a silný charakter ju pripojuje k naj
významnejším ženám jej doby; ctihodnou Mater 
Daguet, z úst ktorej často bolo počuť slová: »Ad 
maiorem Dei gloriam.« Jej odvahe, neohrozenosti 
a vytrvalosti ďakuje kláštor vo Freiburgu za svoje 
znovuvybudovanie po francúzskej sekularizácii. Ďa
lej Spoločnosť s úctou vyslovuje mená Matiek. Mon- 
tenach, Veck, Diesbach, Gadi, Farine, Rolland de 
Bussy, ktorá na výslovnú žiadosť Pia VII. založila 
kláštor v Tours, Matky de Lignac, ktorej krásne 
vlastnosti tak zaujaly cisára Napoleona, že ju chcel 
postaviť na čelo svojej »Légion d’ Honneur«, čo 
pravda rozhodne odmietla. Hrobka uršulínok v Por- 
rentrui uchováva neporušené telo Mater Margaréty 
Quelat, zomrelej r. 1739.90) V 15. roku ako nevinné 
dieťa prijala rúcho uršulínok a po 38 rokoch rehoľ
ného života vstúpila do hrobu tak čistá, že jej spo
vedník mohol povedať, že vôbec nepoznala hriechu.

Všetky tieto sväté ženy predstihuje mimoriadnymi 
milosťami Mater Eufémia. Narodila sa r. 1667 v Ba- 
den vo Švajčiarsku, kde jej otec bol richtárom. Ten, 
ktorý si ju vyvolil za nevestu, odlučoval ju už ako 
dieťa od márností a svetských radostí. Stalo sa to 
najmä snami o strašných očistcových mukách. I jej 
povolanie súvisí s podivuhodným snom. Sv. anjel 
strážca ju viedol do neba, kde videla shromaždených 
všetkých zakladateľov rehôľ. Spýtala sa ich: »Kto 
ma chce z vás svätých do svojej rehole?« Ale každý 
odvetil: »Ja nie, ale máš mať účasť na zásluhách 
mojej rehole.« Napokon prišla k sv. Ignácovi, ktorého 
však nepoznala, lebo o ňom nikdy nepočula. Držal

•#) Viď anály II. str. 511.

472



v ruke knihu, v ktorej bolo napísané: »Všetko na 
väčšiu česť Božiu.« Ukazujúc prstom na tieto slová, 
povedal jej: »Keď sa rozhodneš hľadať vo všetkom 
väčšiu česť Božiu, tak ťa prijmem.«

Eufémia -rozprávala sen pátrom kapucínom. Títo 
jej na to ukázali obraz zakladateľa Spoločnosti Je
žišovej a ona v ňom hneď spoznala svätca, ktorý 
k nej hovoril vo sne. Otcovia jej vysvetlili, že ju 
Boh chce mať u uršulínok, lebo tieto rehoľnice boly 
v duchovných veciach pod vedením jezuitov.91) One
dlho šla do uršulínskeho penzionátu v Lužeme a keď
že sa jej v kláštore všetko ľúbilo, prosila o prijatie 
a r. 1686 vo sviatok sv. Uršule mala obliečku. V noci 
pred obliečkou sa jej zjavil vo sne Spasiteľ ako »Jesu 
amabilis«. Mai v jednej ruke rybársku sieť, v druhej 
sklenicu v podobe kalicha, plnú slz a spýtal sa jej, 
či vie, kto je jej ženíchom. Je rybárom duší a uchva
titeľom slz a v obojom Mu Jeho nevesta musí po
máhať. So svetskými šatami opustila nielen všetko 
pozemské, ale ako sv. Pavol apoštol hovorí, obliekla 
si s duchovným rúchom nášho Pána Ježiša Krista 
i Jeho mravy a čnosti.

Hneď od začiatku svojho noviciátu sa usilovala, 
aby dosiahla pravé dôkladné čnosti, vyznačovala sa 
predovšetkým slepou poslušnosťou a neohraničenou 
poníženosťou. Sám Boh ju viedol, aby všetky skutky 
konala čo najlepšie. R. 1886 vyšla tlačou knižka, 
ktorú o tom napísala. »Rozvíja sa v nej temer srdce 
jej celého života, ukazuje nám prameň živej vody, 
z ktorého pila po všetky dni svojho života a posil
ňovala sa vo všetkých námahách a bojoch: utrpenie

9i) To bolo, pravda, vo Švajčiarsku a na mnohých mie
stach, kde to pomery dovoľovaly. Keďže však to nemôže 
byť vždy a všade, zdá sa skôr, že sv. Ignác narážal na du
chovné príbuzenstvo jeho rehole s uršulínkami, keď tieto 
prijaly jeho Pravidlá.
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Ježiša Krista a modlitba. <<92) Už za svojho noviciátu 
sa neustále modlila, jej spojenie s Bohom bolo ne
pretržité. Neskoršie zaznamenala jej predstavená 
Mater Placida, jej život týmito krátkymi, ale obsaž
nými slovami: »Je celkom Božia a žije ako svätica 
v nebi, v neustálej láske, v pokoji a veselosti vo 
svojom Bohu. Nemôžem sa jej dosť vynadiviť. Hoci
čo nepríjemného jej Boh pošle, ostane nezmenená 
a usmieva sa tomu. Dala si však na tom vážne zále
žať, aby si robila násilie a spoluspôsobila s milosťou 
Božou; prv ako prišla ta, kde sa teraz naozaj na
chádza. Preto je k nej Boh taký štedrý a láskavý.«

Áno, Boh bol k nej štedrý. Sama Eufémia to 
doznáva jednému zo svojich spovedníkov, hovoriac: 
»Skôr by som mohla spočítať kvapky prudkého 
dažďa ako milosti, stekajúce do mojej duše.« Medzi 
nimi boly aj také, ktoré Boh dáva iba vyvoleným 
dušiam. Vyjavil jej, že má ku svojej ochrane deväť 
anjelov, z každého chóru jedného. Pán ju viedol po 
všetkých stupňoch svojho svätého umučenia, až na
pokon ráčil viditeľne vtlačiť na jej čelo slávne znaky 
svojho umučenia. Keď čítame poznámku, ktorú 
o tom napísala do svojho duchovného denníka, 
myslíme, že máme pred sebou stránku zo spisov sv. 
Gertrúdy alebo Terézie.

Na sviatok Božieho Tela r. 1697 bola v dôvernom 
rozhovore so svojím Božský Ženíchom. »Posaď sa 
k  mojim nohám, lebo ťa chcem prebodnúť šípom 
svojej lásky. Ako ja mám k tebe čisté, milujúce 
srdce, tak nech sa nabudúce ani v tebe alebo mimo 
teba ničoho nenájde, čo by ma nemilovalo.« Pán 
tak veľmi zaujal môjho ducha, že sa mi zdalo ne
možným mimo Boha na niečo myslieť alebo niečo 
konať. Tu vrhol svoje srdce na moje a ono sa rozply-

92) Život a spisy nábožnej Eufémie z Baden II. diel Pred
hovor.
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nulo v Jeho. Tak som bola bez srdca, a predsa som 
mala srdce pre Boha a Jeho česť. V tomto spojení 
ducha s Bohom som padla do mdlôb. Tu položil 
Božský Ženích svoju pravicu na moju a poznačil ma 
na tele i na duši svojimi svätými ranami. Bola to pre 
moju dušu i telo nesmierna trýzeň, ale nežiadala 
som si byť od toho oslobodená, ale ešte viac zranená. 
Tu hovoril môj Pán: »Moja nevesta, čo myslíš, že 
činím, keď vidím niekoho, kto je tak zranený ako 
ja? Pamätaj si teda, že moja láska tvorí túto 
rovnosť. Nebo a zem to nemôžu pochopiť, že odteraz 
chcem mať s tebou spoločenstvo. Hľa, slubujem ti, 
že od teda nikdy neodstúpim, lebo v tejto chvíli ne
nachádzam na zemi dušu, ktorá by sa mi viac rovna
la.* Milujúca duša Eufémie túžila dostať ešte tú 
ranu, ktorá je vlastne ranou lásky. Odvážne prosila: 
»Prosím Ta pre Tvoju prítomnosť v Najsvätejšej 
Sviatosti, pre Tvoju najvnútornejšiu dobrotu, pre 
všetku česť a slávu, ktorú Ti dnes nebo a zem pre- 
ukázaly, udeľ mi svoju svätú ranu srdca, ktorá by 
ma upamätovala na Tvoje, pre mňa zranené Srdce.« 
— »Hľa, nevesta moja, zamilovaná do mojich rán, 
som ochotný ti vyhovieť.« Ó, Láska, zranená Láska, 
rýchle, ach, rýchle, nenechaj ma bez Tvojej rany 
lásky. Vieš, po čom túžim. — »Poznáš moju lásku, 
moje nič, darujem sa ti teraz celkom a bez výhrady. 
Keď si ma podržíš spojením sa s tebou, ostanem 
neprestajne u teba, keď ma však pre mňa opustíš, 
ani vtedy neodstúpim od teba. Cítila si už moju prí
tomnosť pri takých príležitostiach?* — Potom som 
videla, že moje najvypššie Dobro drží v ruke šíp. 
Býchle ho do mňa vystrelil a zranil ním nielen moje 
srdce, ale urobil mi zároveň hlbokú ranu v boku. 
V tomto vnútornom spojení som necítila nijaké 
zvlášť veľké vonkajšie bolesti, len prudké pálenie na 
pravom boku. Keď som ta pozrela, čo by to bolo, vi
dela som bok otvorený a krv vytekať z rany. Ochla-
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dila som sa a krv hneď prestala tiecť. Nato som sa 
opäť utiahla do svojho vnútra, aby som sa zabávala 
so svojím jediným Dobrom. Ukázala som Pánovi 
svoju radosť, vyznala som svoju nehodnosť a pro
sila o radu. »Moja dcéra, toto žiadam teraz od teba. 
Ako zranený nemyslí na nič, iba na svoje rany, práve 
tak máš obracať svoje myšlienky na Toho, ktorý ťa 
zranil. Ó srdcia jednako zranené, máte spoločnú len 
lásku a bolesť!«

Deväť dní bola rana otvorená a vytekala z nej krv 
a voda. Tu mi spovedník a predstavená rozkázali, 
aby som prosila Pána, aby sa mi rana opäť zacelila. 
Cez noc sa mi potom zahojila úplne, len veľká jazva 
a bolesť ostaly. Táto bolesť bola v istých obdobiach 
silnejšia ako inokedy, podľa toho, ako sa to môjmu 
zranenému Miláčkovi zaľúbilo, alebo chcel, aby som 
sbierala zásluhy pre živých, mŕtvych alebo pre seba 
samú, lebo mi dával viac za utrpenie, ako za modlit
bu, a čo som nemohla získať modlitbou, to mi dob
rovoľne udelil za utrpenie.

Potom hovoril môj Pán: »Moje milé nič, musíme 
raz trpieť, ak sa to deje vo spojení so mnou, stáva sa 
všetko ľahkým. K tomu veľmi dopomôžu tieto tri 
pravidlá: 1. Pozeraj na všetko, s čím sa stretáš, ako 
okoloidúci, ako cestujúci. 2. Nedaj sa rušiť ničim, 
čo počuješ. 3. Nehovor mnoho, mysli na mňa a pýtaj 
sa ma v tichu. Netreba vždy, aby som dal odpoveď.«

Bolesti od týchto päť znamení milosti boly častej
šie tak veľké, že sa zdalo, že Eufémia od nich zo
mrie. »Milovať a trpieť, trpieť a milovať«, bolo jej 
heslom v týchto mukách lásky. Pán slávil s ňou aj 
mystické zasnúbenie, o ktorom čítame v živote nie
ktorých svätých. Prsteň, ktorý pritom ozdobil jej 
ruku, videla nielen ona, ale občas aj iní. Udelil jej 
aj milosť, že sväté prijímanie často podivuhodne udr
žovalo život jej tela nie menej ako život jej duše. 
Ostala raz 33 dní bez telesného pokrmu a v dni sv.
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prijímania cítila také nasýtenie, že mohla až večer 
prijať pokrm. Dar proroctva bol jej udelený vo vy
sokom stupni. Dôverne sa stýkala s dušami v očistci, 
ale najväčšie poklady milosti našla v Božskom Srdci 
Ježišovom. Bola Bohom povolaná rozširovať túto úctu 
a zvlášť vedená do Freiburgu na založenie bratstva 
Božského Srdca. Sama poznala najprv všetky po
klady lásky a zmilovania, ktoré skrýva toto Božské 
Srdce. »Božské Srdce Ježišovo bolo jej slnkom, ktoré 
všetko ožiarovalo živým prameňom, z ktorého ply
nuly do jej duše všetky milosti, záhradou veselosti, 
v ktorej sa ozdobovala všetkými kvetinami čnosti 
svojho Božského Ženícha. Pokladnicou Božou, v kto
rej sa obohacovala všetkými zásluhami.«

Mnohý čitateľ zatúži azda dozvedieť sa, čo chcela 
vedieť aj predstavená istého ženského kláštora v Lu
žeme, totiž: čím sa Eufémia stala hodnou takej lásky 
Pánovej. Už spomenutá Mater Placida, predstavená 
uršulínok na to odpovedala: »To sama neviem. Boh 
iu na to vyvolil z nekonečnej dobroty. Bez veľkého 
pozorovania nevidieť na nej navonok nič zvláštneho. 
Je v pravý čas so všetkými veselá, prívetivá, milá 
a ku každému ochotná. Kto nepozná jej vnútorný 
život (a mnohí ho nepoznajú), netušil by u nej nič 
takého, lebo vo všetkom sa zúčastňuje spoločného 
života a zvláštne milosti vie dobre skrývať. No predsa 
musí byť veľmi bedlivá, aby si zachovala čistotu 
srdca vyhýbaním sa hriechu a nedokonalostiam. 
Zvlášť však žiada Pán od nej lásku a spojenie jej 
vôle s vôľou Božou vo všetkom a vždy, poníženosť 
a sebazaprenie.« To bola jednoduchá cesta, po ktorej 
Boh viedol túto omilostenú dušu. Opäť a opäť sa 
vracia Spasiteľ v poučeniach, ktoré jej dáva, ku 
trom veciam: verné zachovávanie sľubov, svedomité 
zachovávanie Pravidiel a presné zachovávanie den
ného poriadku, posledné však v širšom smysle naj
dokonalejšieho vykonávania všetkých skutkov.
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Touto cestou bol v Eufémii položený základ du
chovnej budovy, vystavanej za najväčších skúšok 
a bolestí. Freiburg v Breisgau mal byť jej kalváriou. 
S viacerými sestrami roku 1699 bola poslaná na po
moc novému založeniu a roku 1706 ju zvolil konvent 
vo Freiburgu jednohlasne za predstavenú. Ako pred
stavená vystavala kláštor a kostol (až doteraz bývaly 
sestry v privátnom dome) a už 16. septembra 1710 
mohly sa urušlínky ubytovať v novej budove. Celé 
mesto sa s radosťou zúčastnilo na tejto udalosti, »bol 
to radostný deň pre Mater Eufémiu, akých mala vo 
svojom živote málo«. Ale čoskoro po Hosanna nasle
dovalo Crucifige.

»Božský Spasiteľ mal s ňou zvláštne úmysly, chcel, 
aby jeho nevesta mu bola úplne podobná, dopustil 
preto, aby zlý nepriateľ, ktorému bola jej činnosť 
tŕňom v oku, zasial prostredníctvom sestry Uršule 
Petula93) semeno trpkej nesvornosti a ohovárania 
proti Eufémii ako v Lužeme, tak aj medzi jej vlast
nými sestrami vo Freiburgu. Priviedla to tak ďaleko, 
že aspoň načas bola proti Eufémii zaujatá nielen časť 
ľudí z mesta a chovaniek, ale ešte i väčšina vlast
ných sestier a spovedníkov. Tu a tam sa jej predsa 
dostalo nejakej pomoci pri nesení ťažkého kríža, 
ktorý na ňu Spasiteľ dopustil.«

»Scény, ktoré tuná vychádzajú najavo a sú opísa
né vo vlastnej knihe, sú bojom medzi nebom a ze
mou, medzi božskou milosťou a skazenou prírodou. 
Ukazujú nám, aby sme sa tak vyjadrili, Boha a člo
veka, akí sú: Boha v Jeho dobrote a shovievavosti, 
a človeka v jeho čnosti a v jeho náruživostiach.«

Sestra Petula vstúpila do rehole s náruživosťami 
sveta a aj tu až do svojho obrátenia hľadala len

93) Sestru Uršuľu Petulu poslali r. 1699 z Freiburgu do 
Švajčiarska, do Baden, na výpomoc. Uvedená zpráva je do
slovne vyňatá z knihy »Zivot a spisy nábožnej Eufémie
z Baden«, vydanej u Räbera v Lužeme.
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seba. Zdá sa, že ju v novom ústave potrebovali na 
vyučovanie. Okrem toho patrila inému domu, azda 
preto s ňou v noviciáte miernejšie zaobchádzaly a ne
viedly tak ako treba k umŕtvovaniu a premáhaniu 
seba. Vedela lichotiť a bola do istej miery maznáč- 
kom bývalých predstavených, a potom sa stala mu- 
čiteľkou všetkých a rušiteľkou pokoja celého domu.«

Je ľahko pochopiteľné, že niečo takého sa môže 
prihodiť aj v duchovnej spoločnosti. Aj tu necháva 
Boh človeku slobodu, a kto sa nedá Bohom riadiť 
a viesť, ale ide za svojimi zlými náklonnosťami a ná
ruživosťami, ten sa stane na svoje nešťastie ich ko
risťou a tyranom iných. Ale Boh, ktorý zlo len do
púšťa, lebo ho vie obrátiť na dobré, používa takých 
ľudí, jednak aby nám ukázal svoju dobrotivosť a 
shovievavosť, s ktoroú čaká na ich polepšenie, jed
nak aby poskytol iným príležitosť za takých okol
ností odumrieť úplne všetkému pozemskému, cvičiť 
sa v najvznešenejších čnostiach a krížom a prenasle
dovaním ich priviesť k najvrúcnejšiemu obcovaniu 
s ním.

Také sú cesty Božie. Boh skúša a zdokonaľuje jed
ných druhými — len cestou kríža sa dostaneme k ne
mu. On sám šiel touto cestou, preto musia všetky 
jeho vyvolené duše a zvlášť jeho vyznačené deti po 
nej kráčať. Mater Eufémia odvážne a vytrvale na
sledovala Spasiteľa na tejto bolestnej ceste, od Jeho 
zajatia až po smrteľný boj na kríži. Vidíme ju krá
čať od jedného zastavenia k druhému, obťaženú jeho 
krížom. Vždy sa opiera o Miláčka, posilňuje a nesie 
ju žiadosť z lásky k Nemu, celkom sa obetovať a 
stať sa Mu tak dokonale, ako je to len možné, po
dobnou v znášaní všetkej chudoby, opovrhnutí a bo
lesti, ktoré On z lásky k nám znášal.

Podrobnosti týchto skúšok, bolestí a bojov tvoria 
zvláštnu periódu jej života a sú opísané v jednom 
sväzku jej sobraných spisov. Za týchto ťažkých vnú-
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torných pomerov, ku ktorým pristúpilo ešte zvonku 
obliehanie mesta,94) bola Eufémia deväť rokov pred
stavenou kláštora sv. Uršule vo Freiburgu, od roku 
1706 až do Kvetnej nedele roku 1715. V tento deň 
ju nahradila Mater Roll. Eufémia dostala dovolenie, 
vrátiť sa do svojho milovaného kláštora v Lužeme, 
kolísky jej duchovného života. Prišla ta koňmo 3. 
apríla 1716, sprevádzaná slúžkou. Prijaly ju veľmi 
srdečne, všetky sestry sa radovaly jej návratu a ho
vorili: »Teraz ju už nikdy od seba nepustíme!«

Prišiel však deň, keď ju musely opäť prepustiť. 
Vo Freiburgu nahliadly po odchode Eufémie krivdu 
jej urobenú a sestry ju zvolily roku 1725 znova za 
predstavenú. Ale uršulínky v Lužeme odpovedaly, že 
už milú spolusestru nedajú. Štvrť roka odporovaly, 
tu dal biskup sestrám vo Freiburgu dovolenie, cesto
vať do Luzernu a priviesť Eufémiu. Sama odstupujúca 
predstavená sa vydala na cestu a odovzdala Mater 
Eufémii list od arcibiskupa, v ktorom jej v mene sv. 
poslušnosti rozkázal, aby šla ako predstavená do 
Freiburgu. Teraz nezostalo nič iného, ako poslúch
nuť. Eufémia niesla ešte raz za deväť rokov bremeno 
vrchného vedenia. Bola by sa potom rada vrátila do 
Luzernu, ale duchovní predstavení jej oznámili, že 
musí vo Freiburgu žiť a umrieť, čo sa aj stalo. Do
siahla 86 rokov života, z nich 66 rokov a 5 mesiacov 
žila v reholi. Zomrela 4. marca 1752.

Vo svojom živote bola v čulom písomnom styku 
s vojvodkjmou savojskou, Teréziou von Lichtenstein, 
so ctihodnou Crescenciou von Kaufbeuren, s opátom 
benediktínov od sv. Blažeja, s kláštorom benediktí
nok v Berau a s kláštorom v Miinsterlingen, a všade 
sa usilovala, ako v Lužeme a vo Freiburgu, zaviesť 
pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Všetky spisy nábožnej Eufémie, nakoľko sú teraz

94) Francúzmi pod Villasom r. 1713.
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známe, majú 5—6 oktávných sväzkov strednej veľ
kosti a môžeme ich zaradiť pod tieto názvy:

1. Poučovanie alebo vnútorné dôverné rozhovory 
duše s Bohom.

2. Vzor, prostriedok a cvičenie v dokonalosti, čiže 
rozmýšľania o utrpení Kristovom, so životosprá
vou na všetky dni, týždne a mesiace.

3. Spisy rozmanitého obsahu.
4. Vysvetlivky Pravidiel.
Okrem Pravidiel a denného poriadku sú to všetko 

rozhovory so Spasiteľom a zároveň dokonalý opis 
života. Duša prednáša svoje vnútorné a vonkajšie 
ťažkosti, svoje pochybnosti, — slovom všetko, s čím 
sa stretáva, Spasiteľovi, pýta si radu, prosí o pomoc 
atď., a On odpovedá.

Za kultúrneho boja pri zrušení kláštora vo Frei
burgu dostaly sa tieto spisy k uršulínkam v Brigu, a 
to za okolností, v ktorých, ako samy hovoria, videly 
vyšší pokyn, aby tento poklad uverejnily. To sa aj 
stalo v diele: »Život a spisy nábožnej Eufémie v Ba- 
den, súčasne príspevok k dejinám kláštorov a k po
božnosti k Božskému Srdcu Ježišovmu«, ktoré vydaly 
uršulínky z Brigu so schválením biskupa zo Sitten, 
bol tento tak dlho skrytý poklad vyzdvihnutý a stal 
sa prístupným širším kruhom. Kto sa nepozastaví 
nad miestami zachovaným starým spôsobom vypra
vovania, nájde v ňom bohatý prameň nebeskej úte
chy a duchovného poučenia.95)

95) Naše zprávy o nábožnej Eufémii vynímame z väčšej 
čiastky z citovaného diela.
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Sv. Angela z Merici, zaklada te ľka  rehole uršulínok  
(1474— 1540).
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