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SPISÚ SVATÉ KATEŘINY SIENSKÉ
sv-AZEK PRVNÍ

v POSTUPU ČASOVÉM, JAK USPOŘÁDÁNY BYLY MIKULÁŠEM
TOMASSEEM A VYDÁNY 1860 VE FLORENCII. SE ZŘETELEM

1 NA ODCHYLNÁ ČTENÍ VYDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH, z JAZYKA
ITALSKÉHO VĚRNĚ PREVEDL A s POMOCÍ Bolt A PŘÁTEL
STUDIA VYDALANTONÍN LUDVÍK STŘIŽ. v OSVĚTIMA
NECHNA MDR. 1912. TISKEMFRANT.013sz VE wšxovĚ.
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Specie tua el pulahritudine Iua inlende,
prospere praaede el regna.

MISSALE ROM., in featu S. Catharinae S.



VATÁ ATEŘINO IENSKÁ!

dyž smrt tělesná jest pro vyvolenéroz
trhánim pout prokletí, branou a začát

kemvlastniho pravého života, čimjest Tvůj
život nynější, byl-li mu ten život ohromu
jici a neuvěřitelný, jejž na'm vyličili bratři
a žáci Tvoji _ pouhou předehrou?
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Víme,jaká byla doba, v níž jsi žila na
zemi: víro pokleslo, rozmohlo se smyslnost
o prostopášnost, v rodech vládnoucíchzáští,
sváry a boje, zvláště ve Tvěhrdě vlasti, úpo
dek kázně v Církvi, zvrhlost kněžstvo i vě
řících. zlořády o zločiny, herese, pIetichy na
dvoře papežském, vypuzeni Papežovo z Ří
ma o zajetí v Avignoně. Cele'tělo Církve bylo
nemocné a bezvládné; zkázy jen přibývalo,
a nebylo,kdo byji zadržel o přivodil nápra
vu. V tomto zoujale'm stovu přišlo záchrana _
v Tobě,svotá Kateřina Sienská. Zazářila jsi
již v dětství jako výjimečnákvětina svatosti,
i není divu, že jsi stálo samo jediná proti
všem. Nepřátelství o útoky proti Tobě po
čínoly se od nejútlejšich let a od vlastní ro
diny, o rostly s Tvým věkem o Tvými sty
ky s lidmi. Kde byl hřích, tom byl Tvůj ne
přítel, a ten byl všude.3Tvá touha po výluč—
ne'mkrálovství světlo a pravdy nepopouštělo
nikde místečko zotemnělosti o sebeklamu,
Tvá lásko ke všem tvorům, všem chtějící zí
skati blaho,jehož sami se zbavovali roze
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hřivala nejstudenějši srdce a tavila nejtvrdší
k milování Boha, Tvá horlivost přetvořovala
duše, jež byly chlévy nejohavnějšich oblud
hříchů,vchrámy Ducha Svatého. Cojen kněží
jsi vytrhla, nejtěžší překážky překonávajíc,
ze spárů světa a ďábla, a co škůdcův a alu
povatelůstáda Kristovavrátilajsi tak Kristu
proměněnýchvbedlivépastýře duši!A nikoho
nenechala jsi v klidu a pohodlí cesty pro
střední, stále ženouc všecky k vytrvalým ů
tokům na království Boží. Řečem a listům,
jimiž jsi napominala a povzbuzovala, zav
jišťovala jsi účinek modlitbami a obětmi
svými, denními ustavičnými trýzněmi, sa—
ma stále nové a příšerné muky sobě na
lězaiic, když Pán Ti jich nedával, a tímto
neumdlévajicím násilím strhovala jsi Boha
do duši nejvzpurnějších. Neznala jsi roz
dilu v osobách, stejným duchem mluvic a
pišíc nejmocnějším,papežům, kardinálům,
králům, knížatům, vládám měst, jako ti
dem nepatrným, a stejně se oddávajíc vrahu
nebo veřejněnevěstcejako svým panenským
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dcerám řádovým. A poněvadž všecky tísně
a potřeby Církve ležely Tobě na srdci, za
sahovala jsi, a s jakou účinností, Ty, sla
boučká,neučená, ani psáti neumějící,donej
důležitějších událostí. Upokojovalajsi vál
čícíměsta, smiřovala znepřátelené rody, po
tlačovala vzpoury, jimiž knížata světská i
duchovníse pozdvihovalaproti „Kristu
n a z e m i.“ 1s morempustila jsi se v zápas,
a ustal řádití přemožen důsledností Tvé tr
pělivosti a všudypřítomností Tvě čistoty. A
čeho v průvodu vojsk nebylo lze se odvážiti,
zmohla jsi Ty sama: dovedla jsi Papeže,
dlouho bezradně vyčkávajícího v Avignoně,
do Říma. Námahy a boje, které jsi podstu
povala, nekončily se, abys vítězství a zdaru
nedobyla nebo nepřipravila.

Svatá Kateřina Sienská ! Ty dále vedešsvé
boje, a s vítězstvími ještě prudšímí ztekáš
hradby Božství. Ten, jenž se Tobě vzdával,
když jsi byla v temnotách tohoto světa, kte
rak by Tobě odolával, když má Tebe před
Svou tváří, když Ho máš v moci ? A me'ně
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bys nyní měla účasti na osudech Církve,
pro niž jsi tolik vytrpěla a v níž takové slá
vyisi Sobězasloužila? Nuže viz, jaká ohav
nost spuštění rozšířila se v této vždy svaté
Církvi Boží. ještě nebylo doby takové. jest
dosti zvláštních shod mezi dobou Tvého'
pozemského života a nynější, ale sama jsi
pravila o úpadku, jenž tehdy byl, že jest
„mlékem a medem proti tomu, co
p řij d e“.

Tehdy lide', jakkoliv vzpurni, neřestní a
zatemnělí, měli vědomi, že jsou lidmi, ny
ní však „člověk postavil sebe na
místo Boha“. Papež, jenž tuto pravdu
definoval, chtěljako Ty, by všecko obnoveno
bylo v Kristu. Leč co bylo mu lze zmoci ot-_
covskou mírností a láskou, když již mateř
skými důtkami a výstrahami Marie Panny,
královny nebeské, bylo pohrdnuto? Aby Cír
kev byla uchována, jak Kristus slíbil, ne
zbývá — který věrný by “tohonecítil? -—
než pozdvihnouti Sekery a značně aklestiti
a očistiti strom království Božího. Těžký ú



kol bude míti papež, na něhož Prozřetelnosí
vložítotonádeníctví.„Ažbud e chtíti na
pravíti, předpovědělajsi, zvrhlé mra
vy kněžl,protože tehdy přínášetí
budou celé svaté CírkviBožívše
obecněpohoršení,jakýsímor blu
dařství Církev rozdělí a rozbouřl. . .
Nebudeto vlastně bludařství, ale
bude to jako bludařství a jakési
roztržení Církve a všehokřestan
s t v a“. Víš,jaké síly bude třeba Papeží to-_
mu, svatá Kateřina! Proto Ty,kteráž jsi na
papeže své doby tak naléhala, aby se vzmu—
žili a mocněse chopili spravedlnosti a spa
sitelne'kázně, ujmi se ho, stůj při něm a po
siluj ho v jeho zkouškách a osamocení, jež
lze předvídati. Nechť ani o krok neustoupí
od Spravedlnosti a Pravdy, až se celý svět

proti němuobrátí, nechť se nedá zviklatí ve
svépevnosti ošemetnostmipokrytců,byt' i vše
na zemi ztratil. Vněm,vPetrovi, trva' Církev,i
když„nábožen ství vylidněno.“Typo
mozíž muvšeckynepřátelezdolati a uveď ho,
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neboť ion bude vypuzen, Znova do sídla a
poštolske'ho.

Na Tvou přímluvu nechť Pán zničido
brotivostisvé spravedlnosti všeckozlo,jež se
rozmohlo v jeho stádě pýchou, sobectvím a
svatokrádežnou nedbalosti pastýřů námez
dných; nechť vzbudí již Církvi ony pastý
ře svaté, o nichž jsi pravila, že při pouhém
pomyšlení na ně plesá duch Tvůj v Pánu;
kéž brzy uzřimesplněna Tvojeslova : „. . .Ne
věsta jeho, nyni všecka znetvořená a obna
žená, bude tehdy překrásná a drahými skvo
sty ozdobená a diadémem všechctnostikoru
novand,a všichnilidé věrníradovatise budou,
vidouce se spravovány tak svatými pastýři,
a národové dosavád nevěřicipřitaženi libou
vůní ]ežíše Krista vrátí se do katolického
Ovčincea obrátí se k pravému Pastýři a nej
bdělejšimu Strážci duši svých“.

A všem, kteří v těchto Listech Tvých hle
. dati budou poučení a posily, tutéž péc'i vě
nuj, jakou jsivěnovala těm,jimž prvněbyly
určeny. A připoutej k nim i takové, kteří by
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od nich smutně odcházeli, uzříce v nich jen
stále tutéž odvěkoujedinou pravdu, platnou
od té chvíle, co člověk ze své vůle sáhl na
osudné ovoce p a z n a' n !.

Specie tna et pulchritadíne tna intende,
prospere procede et regna _!

ANTONÍNLunvix STRÍŽ.

D Osvětimanech, v den sv. Brigity 1912.

.._._.-.—



Neidražší matko v KristuŠ
sladkém Ježíši. Já Kateřina,Š
služebnice a otrokyně slubůg'

ežíše Krista, píšu vám v dra=Š

ás viděti s pravým pozná=

ožíkGai-Tabara: tohoto
rá've'liopoznám'nemobla by=
te míti účasti na životě Mi=

you a svatou pečlivostíse sna=

žiti, abystepoznala, zevyne=iste, a že za bytí iest vám
děkovatíBohu, 1za tolikeré

mm LAPĚ, svi: MATCE.

ménem Ježíše Krista ukři=Š
žovanébo a sladké Marie.

ocenné krvi iebo, přeiíc si'

sebesaměíílíožidobrotý'"

osti. Proto treba vám s pra=.

dary a milosti, "jichž se vám

usrT

Šdostalood něho a dostává na=
pořád. Takto budete vděčno
Šauznalou; a dojdete pravé a
Šsvatétrpělivosti; a nebudet
Švidětivěcí mal 'ch pro veliké

Žale veliké budou se vám i

Žtelnýmipro Krista ukn'žova

Žnébo.Nenídobrýmlirštukte 'se nezkouší na poh itevním
tak 1vaší dušitřebazkouše
Šsev bitvě mnoha trápení;
'když vidí, že se osvědčuie
trpělivosti a neobrací bla
zpět z netrpělivosti a 2 p
boršení nad tím, co Bůh u
ní sesílá, tehdy ať se radui
a plesá a s dokonalouradostí

!

IŠ



__.-.—.—\..-,...-, ...--g....- .. ...--."—n-quq—g___o -.

' IV.
očekava znvota trvalého. Ne=j

hot spočinula-li v kříži a po=_
siluie-li se trýzněmi a potupaá
mi Krista u.mzovaného, ať
právem očekává věčného pa=
ttení na Boha; neboťKristus
takovým ho slihuie. Ti totiž
kteří isou pronásledování a
souženi v tomto životě, hý=
vaií potom nasycení a utěše=
ni a osvícení u věčnémpatření
na Boha, zakoušeiíce plné a

, ..a-__v—H—M- ...,—...-.. -..-_...nu—a—o

žtomto životě těšívá ty, kte
Íse namahaií pro něho. Avša
fbez poznám'sehe a Boha nelze
Epřímoieho slasti. Ba' ]ÍŽ í &

šnám doiíti tak velikého d
Í;hra. Nuže prosím vás iake1e
dovedu a mohu, přičiňuite se

io ně, abychom nepozhyly o==
;voce svých námah. Jiného nic;
neprav1m. Zůstáveite ve sva“
Štém a sladkém milování Bo==

>

VIVO
%žím.Ježíší sladký, Jež1s1lásko



ou k nejsladší svátosti v
ll-(lristusladkém Ježíši. Já Ka=
teřina, služebnice a otrokyně
luhů Ježíše Krista, píšu vám

11mm ONDŘEJ! DE'VITRONI.Šl

»

žovaného a sladké Marie.Š
Neldražší bratře a otče ú=iJménem Ježíše Krista ukři=Í

?

drahocenné krvi ieho, přeiícg
1 vás v1dětl osvíceného pra=z

a neidokonaleiším světí
em. abYštějýšl...!lůSlOÍnOSlvŠ

do níž Bůh vás postavil; 'Ne=š

vám ií poznati; neznaie ií ne;!
vzdával byste chvály a slávy?
svrchované Dobrotě, kterážř
vám ii dala, a neživil byste?

boť"béž "Světla nebylo by lze *

z vděčnosti pramene zbož=; inouti: „A co zbavuje mne to=

LIST 2

,nosti, ale vysušil byste iei
Švduši své, s velikou nevědo=
iností a nevděkem. Neboťče:
'ho nevidíme, toho nelze nám
znáti; čehoneznáme, toho ta=
fké nemiluieme; čeho nemilu
šieme, za to nemůžeme býti
Ívděčnia uznali k svému Tvůr=
ici. Jest nám tudíž potřebí svě=
?tla. Ú neidražší bratře, toto
šiestnám tak nezbytno, žekdy?
by duše uvážila, iak velicek
fiest jí ho &eba, raději by zeá
;mřela,nežli by milovala nebo
hledala, co ji zbavuie toho
lsladkého a pravého světla.
;Kdybyste mi řekl, chtěie unik=

i
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ho světla?“ odpovědělabych
vám podle svého nehlubokéhoŠ
Šporozumění,ze iedině chmuraŠ
vlastní smyslnésebelásky násŠ
h_zbavuie.Láska ta lestštro
mem smrti, kořenícím v pýše..Š
Z pýchy tedy se rodí sebelá=Š
ska a ze sebelásky p 'cha_;Š
neboť jakmile se člověk mia
luie takovouto láskou, doá
m 'šlí se o sobě, a všeckyŠ
ie o plodyusmrcu11,zbavu11c
života Milosti duši, která je
má. A poiídá le s chutí své,
vlastní vůle, to jest dobrovol=Š
ně vězí ve vině smrtelnéhol
hríchu, ]iZplodí sebeláska. Ú,Š

iak to nebezpečné! ChápetŠiak? když ona připravule člo-Š
Věka o sebepoznání, z něho
získal by ctnosti pokory,
kteréž vyrůstá milovánía za
nicem'duše, uspořádané v lá=Š

sce. A připravuje ho o poznájlní Boha, z kteréhožtopozna
ní nabývá se toho sladkéh '
ohněbožské lásky. Hnedspo
čátku totiž zbavila ho světla,Š
iimž poznával: proto shledáš
vá se oloupenou o lásku, ie=Š

!

Šlikožnepoznala. Bez poznáníŠstala se podobnou zvířeti; ;a
Škozase poznáním světlem
;zumovým stává se člověkpo
Šzemskýmandělemv tomto zi
Švotě.

! Zejména sluhové, iežzs _. -— “"—„\q— „__-J..--—

,chovanaDobrota nazýva
lstysvými, ti mají býti and_ane lidmi; a 1soutake an
lěl , nezbaví-li se toho svět
la; a přímo maií úřad anděl
ský. Anděl slouží každém
rozmanité, iak lei Bůh usta
novil, a jsou nám dání na
chranu jeho dobrotou;t
kněžíustanovemvmysticke
těle svaté Církve,ab '
*slouzihkrví a tělem línst
ukuzovaného, celého Boha
celého člověka přirozenos
božskou spoienou s naší pri
rozeností lidskou,s duší
těle, a s duší 1 tělem spoi
ným s božstvím, přirozenos
božské Otce věčného. les125_
iím posluhovati a posluhui
iímti,kterí maií pravé světlo
se sladkým ohněm lásky,
hladem po cti Boží a spás

Š!



uší,“které Bůh vám dal sňed
D..—

1

5“ ávil. akoví chutnají plo=
ů-ctností dávaiících život mi=
osti, plodů se stromu pravé
a dokonalélásky. Opak toho,
'ak jsme byli řekli shora, činí.;
-',_kteří mají strom lásky v'
uších svých, lásky totiž k
obě. Celý život ieiich iest
kažen, poněvadž zkažen jesti
ákladní kořen náklonnosti;
uševní. Proto isou-li to laici, '

'sou zlí ve svém stavu, dos
ouštěiíce se mnoha nespra==
edlností a nežiiíce iako' lidé,
'eiako zvířata, iež se váleií
blátě a žiií beze všeho. ro:

11;tak i oni, nezasluhu=
'ící jména lidí, protože se zba=

' ' důstoinosti světla rozuv

mového, ale zvířaty, iež sekváleií v blátě nečistoty a cho=
'—za každou neřestí, iak ie;

'eiichzvířecížádostivostvodí.
e-li to řeholník nebo kněz,
eien že nevede život iako

děl nebo iako člověk, ale?
'ieiako hovado, mnohem bíd=

něii často než laik. Ú jaký

"tší aby 'ich vlk pekelnýhef0

pád" &řekáírgat ...sishxstaií
tjálšěýi'fJazyk to o nedovede;
vyvaěděti; alevšak to_hozku.
isuhgslšradgša aěFÉdš'nódt
robena zkoušce. Ta ovívzali
našeb'eňřad'd'áblů. Dábli jes
dině o to se snaží a pracuií,
laby duše zbavili Boha, přivec

douce ie k tomu pokoii, iakzmá (člověk)sám v sobě; ta
oni zbavili se dobrého a sva:
tého života, iežto ozbyli svě=
tla, a žijí tak z očinně. Ton
tmožno i vám a iiným, kteří
mají poznání, viděti. Oni stali:
se ukrutnými sami k sobě,
stavše se druhy ďáblů, a bydlí

1snimi před časem. Tutéž kru=tost chovají k tvorům, iežto;
isou zbaveni milování lásky
k bližnímu. Neisou strážci du=
ší, nýbrž dáviteli, neboť vv
haií ie sa 'do spárů-vlka pe=
kelného. člověčeubohý, až
bude žádán "po tobě svrchm
vaným soudcem počet, nei
bude ti lze vydati ho; a ne
vydáš-li ho, propadneš věčn'
smrti. Avšak ty nevidíš sv'

gho trestu, poněvadž isi'- se]
51



pripravil o světlo, a neznášŠ
stavu, do něhož tě postavilš
Bůh svou dobrotou. Ach, nei=g
dražší bratře, Bůh postavil hož
iako anděla, a aby byl andě=i
lem přisluhuie tělem pokorá
něho a neposkvměného Beal
ránka, a on iest zrovna _vt
leným ďáblem. Nevedezivo
řeholníka, neboť nemá v sobě
niiakého řádu rozumového,

ani nežiie jako kněz, iemaž
iest žítipokorne sÍc_hotíbrvirem po boku a _spacetí dluli
modlitebkazdemutvoru,le
mavŠobe rozum,a imenicasa
nedávati čhudakumavepro
spěchCírkveZatimvsakchc
žití jako pán, vevysokémp04
stavení a v rozkoších s veli=

kými okázalostmi, v hodováŠ
ní, v naduté pýše a v domý=
šlivosti. Nezdá se, že bude mi:
ti kdy do syta: maje iedn
obročí, hledá dvě, maje dvě
hledá tři; a tak nemožno, aby,
byl syt Místo hreviáře mnozí

nešťastníci (kéž nebyl bystq
z nichl) drží se nečistyc

ženštin a zbraní, jako vola,

Šci,a mívaií dýku po boku,' 1a=

Škoby se chtěli brániti protiŠ
ŠBohu,s nímž se dali do velik'
Íválky. Ale krušno bude bíd

nému vzpouzeti se proti Boihu, až napřáhnemetlu božsk '
Šspravedlnosti. Ze svého ímění
živí děti a ty, kterí ]SOllzá=
roveň s ním vtělenými d'ábly.
A to všecko vzešlo mu zvlasta
ní sebelásky, o níž isme pra?
vili, že iest stromem smrti,—
Plody ieho vydávají puch smr=Š
telných hříchů, ienž usmrcuŠ.
ie duši, zbavuje nás Milosti,
iežto jsme se připravili o svět=i
lo. Viděli isme tedy, že iediná
chmura sebelásky nás hozbai
vuie. Poněvadž iest tak ne;
bezpečná, třeba se jí varovati
a dobřese míti na pozoru, aby'
nevnikla do naší duše; a vni=Š
kla-li, užití léku.

Lék iest takový: přebývatit
v celle sebepoznání apozná?
vati,zemysamisebou ne;sme„
adobrotu Božíknám; a užnáár
vati žebyt: avsellka mifoši'.
Špočívalicí na našem byti _í'e'siŠ

?od něho. A hledetl na chyby
6



své, abychomnabyli nenávi=g
s a odporu k smyslnosti. A2
s nenávistí unikneme oné se=Í;
belásce a shledáme se odě=š

nš'misvatebním rouchembož=lásky, iehož duši třeba,;
aby mohla iíti na svatbu zi=;'vota věčného.

U vchodu celly postaví na.
lstráž psa svědomí, který šte=
ká, sotva ucítí pricházeti do;
srdce nepřátele, mnohé roz=
manité myšlenky Aneien ště=
ká na nepřátele, ale budou=li

pricházeti někdy dobré myš=
lenky s úmyslem učiniti něia=
ký dobrý skutek, zaštěká na
ně iako na přátele, tak pro=
budí milá ta stráž rozum svět=
em uvědomění, aby se po=
díval, isou=li od Boha čili nic.
A takto město duše naší iest
v bezpečí, stoiíc v tak silné
pevnosti,zeamd'ábel anitvor
ho nedobude. Stále vzrůstá od;
ctnosti k ctnosti, až dosáhne
života trvalého; zachována a
Zvětšená iest krása ieho duše
světlem rozumu, iežto neměla

;ceného pravým a dokonal '
';světlem.Nuže, chci, abycho

na sobě chmury sebelásky';;
Š'kdybyjí byla na sobě měla,;
nebyla by zachována. Oto
;roziímaiíc v duši své pravil
šisem,žesipřeiuvidětivás osví

;procitlize spánku nedbalosti
prožívaiíce život svů v ctn
;sti se světlem; abychom ž'
'v tomto životě jako pozemští
andělé,utápěiíce sev krvi Kri.
;sta ukřižovaného, skrývajícd
se do jehoneisladšíchran. Ji
néhonicvámnepravím;zůstá
;veiteve svatém a sladkém mi
lování Božím.

Dostala jsemváš list, sroz
uměla lsem, co praví. Vězte
že na mně nemožno viděti
o mnevyprávěti nic jinéhone
neivyšší ubohost, nevědom
a porozuměm'nepatrného. Vš _
ostatní iest svrchovanéa v '
né Pravdy: ií to přičíteite
nikoli mně.Vroucně se porou;
čím do vašich modliteb. Ježíši
sladký, Ježíši lásko.
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ovaneho a sladké Marie.
eidrazšíotcovéa bratřív

stu sladkémJežíši.Já Ka=
a, služebnice a otrokyně

uhůvJežíšeKnsta, prsuvám
drahocenné krvi jeho, pře=

'c sividěti vás následovati Be=
a, kterýž vykrvácel za

' na dřevěneisvětěišiho kří=

a.šOn bylť naším smírem aostředm'kem, neboť
osta se mezi Boha a člo=

'ěka a z veliké války učinil
eivětšímír; a neohlíželse na
aše nepravosti, ale ohlížeiese
a nevystihlou dobrotu svou.
ámtedy,údůmaotrokůmvy=

genem JežíšeKristaukři=
'.

_L

LIST 3

oupenýmtak drahocennoua
Elavnou krví, sluší následo=

ti šlépěií ieho. Vidíte přece,
e sladká Pravda prvotní se u=
nila pravidlema cestou.Tak

pravil: ego sumvia,veritas et
On iest tou cestou, jež

est tak veliké slasti a tak ve=
kého světla, že kdo 1í ide,
epadá do tmy. A my nevě
omí, ubozí bídnici, stále se
daluieme cesty světla a krá=

'me cestou trny, kdež iest u=
tavičná smrt. Nuže, neidraž=
í otcové a bratři, nechci, a=
ychom tak ieště činili, ale
c1,abys_tenásledovali cesty

, eránka,1enzvykrvácel s tak

9



<p“

elik ' ohněmlásky,jakjsmeŠ
ravi i, že se učinil prostřed=
íkem k usmíření Boha a člo=
ěka. Touto tedy cestou chci,
byste šli, totiž abyste i vy

est mezistrankou smyslnou
mzumem, stíhajíce nenávist
enávisti a lásku láSkóů.Td
est,abÝSteměhnenawstaod'
or k smrtelnému hříchu a u=

vůrci, a nenáviděli stránky

11;anenávist a odpor k nená=

vemu. NebOťnenávist bližní=
'o není nezurážkou BOží;ví=
etědý treba nám nenáviděti,
ežli nenávidime (jelikož se
'm uráží sama Pravda); i
esmíme nenáviděti nepřátel
vých, kteH nám křivdí a mu=
ejí míti tuto nenávist ke mně;
rotože kdo jest ve smrtelné
enávisti, nenávidí více sebe
ežli svébo nepřítele. Víte pře=
e, že tím větší jest nenávist,

yli mezi sebou a Bobem,to

ážkám, působeným našemu,

'sti,'již chováte k bližnímu,

větší jest to, v čem jest

„ublíženo;proto větši nenávist.
má ten, komu jest ublíženo ví
osobě, než ten, komu jest ublí=Ě
ženo ve slovech nebo ve jmeá
ní, neboť nic se nepokládá za!

tak drahé jako život. Proto!„člověkpřičítá si za větší bez
práví, ublíženo-li mu v osobě
a pojímá větší nenávist.
teď uvažte, že není srovná
mezi ublížením, způsoben '
někomu jiným tvorem, a u li
žením, jež si působí sám. Ja
ké srovnání mezi věci k
nečnou a nekonečnou? Nija
ké. Nuže, ublíženo-li mi n
těle a nenávidím-li pro ublí
žení mně způsobené, z tob
následuje, že blížím duši sv
azabíjímji,zbavujeli život
Milosti a způsobuje jí s
věčnou,stihne-li li smrt v ča
nenávisti; a ten není jistý.
Třeba mi tedy míti větší ne=
návist k sobě,zezabíjímduši,
jež jest nekonečná (nekončíť
mikdy co do bytí; neboť jaka
koliv přestává b ' ' v Milosti,
gnepřestávávůbec nežk tomu,

škdo zabíjí tělo, jež jest ko=
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Eečné,jelikožaťtak cionakgeká ho konec; jestiť věcí po=g
šitelnou a svěžest jeho ne=2
á; a potud se uchovává a?

á cenu, dokud poklad duše?
est v něm. Čím pak jest na
ohled, když není v něm ÍiŽi
oho kamene drahocenného?š
ytlem hnoje, potravou smrti,g

_ otravou cervů. Proto nechci,ž
abyste pro bezpráví proti to=

puto tělu konečnému spácha=g
né atak nicotné, uráželi Bohaž

blížili duši své, která jestž
ekonečná, jsoucevnenávistiž

a zášti. Máte tedy důvod, by=Ž
tepojalivětší nenávist k sobě

nežli k nim; atak stíhati bud
ndete nenávist nenávistí; pro=ž
tože nenávistí k sobě zažene-ž
te nenávist k bližnímu,střelítd
jednou ranou a učiníte zadostž
Bohu 1bližnímu; neboť vyho=ž
stíce nenávist z duše své učiá

níte mír s Bohem a učiníte mírgs bližním.
Vidíte tedy, nejdražší bra=g

tří, že takto budete následo=í
vati Beránka, jenžjestcestou
a pravidlem; toho budete-li sq

q..—...—s ,.__ -...- 041.. o..-...“...

ždržeti, dovede vás do prísta=
vu spásy. Tento Beránek byl
žonímprostředníkem, jenž na
gkřížizadost učinil Otcr za bez=.
žprávía nám dal život Milosti;
a z veliké války nastal největ=
žší mír, jedině jeho prostřed='
žnictvím. Sladký ten Beránek
Ípovstává s nenávistí k ro=
;vinění spáchanému člově ení
akbezpraw zpusobenémuOt=
c1urazkou a,přijímátuto uráž=
'ku a mstí se za ni Sám na
Ísoběon, který se nikdy nedo=
štkl jedu hříčhu. To vše učinilag
inenávist a láska. Láska ke
ctnosti a nenávist k smrtel=
nému hříchu. Pravím tedy:
toho pravidla třebavám se dn
žeti Víte, ze pro mnohosmr=
telnych hříchůjsme v nenáž
visti av nelibosti u Boha; po r
vstala válk'a'sním.Ale pravd
jest, žekdyž Beránekten dal;
nám svou krev, možno nám.

gchomkazdy den padli ve válg

žučinitimír;avšak jist

učiniti tento mír; a i kdyby=

šce, každy den možno nám
způzz

žsobem, nebo jinak ni dy by“
11
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Íhom ho neučinili.Způsob tenst bráti podílna krvi Krista
ukřižovaného; povstávati s

enávistí a láskou, a určítlilsi'em potupu, trýzně a po a=
ění, biče a smrt KríSta ukří=
ovaného, s pomyšlením, že
y isme ho usmrtili a kaž=

ý den ho vraždíme smrtel=
ě_hřešíce. Nezemřelť za své
ny, ale za naše. Tehdá poi=
e duše onu neidokonaleiší
enávist k svému provinění,

. ak i'sme pověděli; a nená=

, "chu. A nebude chtítí po=
mstít se bližnímu, ale právě

ude ho milovatí jako sama
be a hledati len, jak by po=
estal své víny. bezpráví
činěného mu člověkem ne=
ude přiiímatí iako učiněného

1ověkem; ale pomyslí si, že
. vůrce dopouští bezpráví to

ud' za hříchy prítomné nebo
; aieho hříchy minulé; pročež

ebude si ho bráti za bezprá=
. 'al,e zdáti se mu bude, jak
omu i jest, že Bůh je naň

!

ství, chtěie spíše ztrestatif ie=

*trýzeňbeze všeho ostychw

ívažte,zenení nám iiné cesty,
'ale každá ]lná cesta vede nás

ho chyby v čase konečném
než nechávati mu tresty dor
času nekonečného, kdež iest

Toť tedy ten způsob; i po=

k. smrti, kromě této. Na této
cestě sladkého Krista Ježíše
nemužepro nás býti smrti (ale

-ií kráčeií, isou pevní, a ří=

opustil z velikého milosrden=

zbavuie nás smrti)-,amhladu
(neboť má pro nás dokonaléq
nasycení) ; iestiť on.Bůh a člo=
věk. On iest cesta bezpečná,
iež nedbá nepřátel a neboií-se;
ďáblů ani lidí-; ale ti, kdož

kaií se sladkým zamilovaným!
lPavlovým:Bůh-lípro nás jest,
kdo bude proti nám? A ví=
te dobře, že nejste-li samí
proti sobě, isouce v bědách
smrtelných hříchů,Bůh nikdy
nebude proti vám; ale vždy
vás přijme k sobě s milosr=
denstvím a dobrotou. Pro lá=

sku Krista ukřižovanéhotedy
nevyhýbeite se již cestě a ne=
uníkeitepravidlu,ieždanolest

l12



vaší hlavou Kristem ukřižovaa
ným, sladkým a dobrým Je=
žíšem; ale povstaňte mužně
a nevyčkáveite času, nebot!
čas také na vás nečeká.J smeť

ien smrtelm , iest nám zemřítij
nevíme kdy. Bez vůdce ovšem'
nebylo by vám možno iíti; i
jest vůdcem,iak jsmepravili,
nenawst a láska. Neboťnej
návistí a láskou Kristus učis;
nil zadost a ztrestal naše než;
pravosti na sobě.Vzhůru tedý
zmužilel A nespěte'již na loži
smrti; alestíhejte nenávist ne+
návistía láša láskou.;Nébóf
la'škóuImm, ielíož miloš
vati povinni a zavázáni iste“
povinností a příkazem, a lásf
skou k spáse duše své (ktera
iest ve stavu zatracení, 1souc,
v nenávisti s bližním svým),
láskou tou, pravím, zaženeté
lásku smyslnou, která působí

vždy vězeň a smrt a souženítomu, do ií následuie, i do?
stává se mu v tomto život
závdavku pekla. Nenítedyvej
likou slepotou a zatemněloš
stí, když může v tomto života;

.. „„...—_.

;zakoušeti života'věčného, za:
činaie přebývati s Bohem
šživotětomto obcováním v zal

žnícení a lásce, a přecechce
žsi zasloužití pekla, začína
Šnenávistí a záštím obcovas.
!ti s d'ábly? Není tvora,i
š-byzobrazil, iaká iest pošeti
!lost takových lidí. Nebylo by
lze pomstiti.. .) A nezdá

;se, že by chtěli čekati,
svrchovaný soudce odsouícllž
ie do společnosti ďáblů, nes
boť oni sami se odsuzuií;
ještě než maií duši oddělenuí
od těla, berou li v tomto ží"

;Ivotě, dokud' 1sou pocestnýmli
a poutníky, vidouce se běžehi

»iako vítr k cíli smrti,anižtohq
dbají; vedou 51tudíž jako hláa
zni a ztřeštěnci. Ach, ach, ot
vřetezrak poznání anečekeit
na sílu a mocsoudcesvrch
vaného. Jiný iestiťsoudce lid
ský,"11nýsoudce božský. Pře
tím nelze se odvolávati ani

l

1) Snad vynechána asntaková myj

šlenka: Nebylo by lze pomstítipošej
tilosti takové více, než oni sami ms '

šli na sobě. (Pozn. Tommaseova
|

13
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vzíti si obhájce nebo zástup=;
íce; neboť soudce pravý učinil?
gsvýmobhájcem svědomí, jež
v oné krajní chvíli samo se
odsuzuje,ze zasluhuje smrti.:
Nuže sud'me se v tomto ži=
'votě, pro lásku Krista uki'i='š
žovaného. Suďme sebe hříš=
níky, a vyznávajíce, že jsme
urazili Boha, žádejme ho za
milosrdenství, a on nám holí
udělí, nebudeme-li chtíti sou=,
diti bližního svého a mstíti
e na něm. Neboť milosrden=

tví, jehož žádám pro sebe,
liší nildáti jmemu.Takto“c1=i
'ce, budete zakoušeti oprav=Í
ově Boha, setrváte na cestě
zpečné a budete pra

rostředníkymez1sebou a
em,aposléze dostanesevám

věcného patření na Boha. Pro=

i14

Ítém a sladkém milování Bo=

čež rozjímajíc a majíc soucitš

: l

s vašimi dušemi a nechtějíc,í
řabyste byli déle v takovýchl
temnotách, rozhodla' jsem seš
pozvati vás na tu sladkou a
Íslavnou svatbu. Neboťnejste
:stvořeni a učinění za jiným
Ěúčelem.A protože se mizdá,
že cesta pravdy jest vám za=
švřena pro nenávist, již cho=
váte, a cesta lži a ďábla, otce
lží, jest velmi široká a ote=
vřena vám, chci, abyste na=
;Íprosto odešli s té cesty tma=
;vé,smířícese s Bohem asvým
Šbližním,a uvedli se na cestu,
dávající vám život. A prosím
vás za to od Krista ukrižo=
vaného, neodepřete mi té mi=
losti. Nechci vás přetěžovaa
Šti slovy. Zůstávejte ve sva=

z1m.Je2151sladky,Je2151lasko.



zovaneho a sladké Marie.Š
Vám, neimileiší a neidraž=Š

'í bratře v Kristu Ježíši, iál
aterina, služebnice a otr0%

ě sluhů Božích, píšu, p0%
iluiíc vás drahocennou krvíš

'eho Syna, a přeju si vidětiŠ
rdce 1dus1vas1 spoiené a pře=š
0řené v náplni lásky Synaš
ožího. Neboť bez té pravé lá=Š

ky nelze nám míti života Mi=š
osti ani snášeti břemen s do%
rou a dokonalou trpělivostí?

nevidím, nejdražší bratře,

bychom mohli míti této pra%
e'lásky, nemá-li duše na zř_e%

Jménem Ježíše Krista ukři%

--...— .-.-.—....-\.._.........u.. ..:.4.. .

JISTĚMUmmcuu mrazů-Š
now, KDYŽ BYL VE VĚZENL;

eli neocenitelnou lásku, ilz

„b...-__.. _.__,_._. ...—...co..._.---.... -..,—__...___-_.. .

LIST 4 '

ŠBůhk ní měl; a zvláště viděti
ho vykrvácenéhona dřevěneii
světěišího kříže, kdež iedin
„láska držela ho probodenéh
Ěapřikovaného. Pravím vám
Šneidražší braťe, že nebude ni
Šiakéhořkosti, iež by neseslá .
dla, ani tak veliké tíže, ab
nezlebčela.Pochopilalsemv
Šlikásouženía trápení,' lež má%
Š;te to jest, považujeme je z
trápení, ale otevřeme-lizrak
poznání sebe samých a dob%
roty Boží,budou se nám ieviti
Švelikými útěchami. Poznání
sebe, pravím; abychom totiž
viděli, že myneisme, a kterak

vždyisme bylipachatelivšecli„...—.. --—_.——-—— ___—.r.—
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hřícbův a nepravostí. Neboj;
když duše uvede si na zřetel;
že urazila svého Tvůrce, svr=;
chované a věčně dobro, vzrů=
stáv ní nenávist k sobě,"1chcé
za to vykonati pomstu a spra=Í
vedlnost; a s uspokojením byf
snášelavšeckytrýzněanáma=!
by, aby učinila zadost za uráž=.

ku,11zzpusobrla svémuTvůrci,
Za největší milost,kterou ji
Bůh udělil,tedy pakládá,z
jitrestávtomto živOtě,aže n
ponechalsr'tresty propříštízi=i
vot, kdež jsou nekonečné. ,'
nejdrazsrbratre v Kristu Je=j
žíši, neuvažujeme=lí, jak veli='

ký jest prospěch z toho, trpí;
me=li tresty v tomto životě,!
pokud jsme poutníky, běžící=;
mi stále k cíli smrti, neunik=
neme jim. A mnoha dober na=;
bývá člověk,maje soužení;Í
První ješt, že se s'pbdobuje&
Kristem ukrižovanýmvjeho
strastech a potupách. A jaký!
větší poklad možno míti dušU
nežbýti oděnoujehopotupami;
a strastmi? Jiné dobrojest, že
trestá svou duši pykajeza hří=

_š.trapy

chyanedostatkyjejr rozmno%
;žuje milosta nese pokladdó
Zlvota trvalého svýmr'útrapa%
;mi, jež Buh mu dává, chtějé
šji odměniti za její strasti a ú%

Nebojte se, nejdražšíbratreŠ
:_.můj,viděl-lijste nebo vídáte-li;

;že ďábel, aby překazil pokoj
*a trpělivost srdce a duše vaší,
vkládá vám do duše rozmrze%
losti atemnoty, vnoukajevam
všelijaké myšlenky a úvahy.
Bude se i zdáti, že se tělo va%
še chce vzpouzeti duchu. B
někdyduchrouhání bude chtí

_ti i potřísniti srdce v jiný
rozmanitých bojích; ne že by
myslel, že duši lapi v on
pokušeních a bojích,'je
ví už, že se rozhodl raději z
mřítí nežli urazíti Boha s

.telně svou vůlí; ale ciní

;aby ho přivedl do takovéhz
;smutku, kdy zdá se člověku
;žehreší, ac"nehřeší,1zanech
;všeho cviku. Ale nechci, aby;
;ste činiltak;nebotnesm1'dusé
!níkdy přijítí do smutku pr
;nějaký boj, do něhož jest pol;



!

!

Ltavena, aniž zanechati kdy
ěiakého cviku nebo úkolu
ebo čeho jiného. A kdyby ni=

"eho jiného neučinila, aspoň
tanouti řed křížem a říci:

„Ježíši, ežíši! Důvěřuiu v
ána našeho Ježíše Krista.“ —
ězte dobře: když přicházeií
yšlenky, a vůle nesouhlasí,
a zemřela by raděii, nem'hří=
hu , jedině totiž vůli se hře=
i.Nuže, posilulte se ve svaté

' dobré vůli a nestaxeite se
o myšlenky; pomyslete si, že
dobrota Boží dovoluie d'áb=
.lům, aby obtěžovali vaši du=
ši, aby vás zpokomil a při=
vedl k poznání své dobroty“
ia k tomu, byste se utíkal k

Šněmudo neisladších ieho ran
Šiakodítě se utíkákmatce. Ne

šboťdobrotivě budeme přiiatjŠsladkoumatkou Láskou Po
Šmyslete,ze nechcesmrti hríš
Šnika, ale chce, aby se obrátí
Šaživbyl.To jen nesmírná lá
Šska má ho k tomu, by dáv
'souženi a dopouštěl pokušen
jako útěchy; nechceťiehovůl
než našemu posvěcení. A ab
dal nám naše posvěcení,vyd
*sám sebe takové trýzni a po
tupné smrti neisvětěišiho kří
lže Zůstáveite tedy ve slad
kých ranách Ježíše Krista
ve svatém milování Božím. Je=1

Šžišisladký, Ježis"' llásko.
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, ménem Ježíše Krista ukři=Ě
žovaného a sladké Marie.?
Neimileiší bratře v Kristuř,

ladkém Ježíši. Já Kateřina,?
užehnice a otrokyně sluhů
ežíše Krista, píšu vám v dra=
ocenné krvi ieho, přeiíc si
'děti vás založeným v pravé
svaté trpělivosti, iežto po=!

oruiu, že bez trpělivosti ne=
ohli bychom se líhiti Bohu„

ýhrž okoušeli bychom záv='
avku pekla v tomto životě.

_ Ú, iak hláhový byl by člo=
ěk, jenž by chtěl okoušeti
ekla, kde mu možno míti

, 'vot věčný! Dobře-li totiž po=i
oruii, není v životě věčnémg

PANU FRANTIŠKU z MON'l'

o...—- ___-.. *na-\

' ' .iis'r's g6
'.

!

hic iiného než vůle pokoiná,
*laděná apoddaná sladkévůli
' oží, takže nemohou žádati

si nebo chtíti nežli toho, co
;chce Bůh; a všechna záliba

pravých poživatelů iest za=ožena na této vůli pokojné.
qTaknaproti tomu ty, kteříisou
v pekle, pálí a sžírá zlá vůle
zkažená, v níž dostává se iim
krutých muk, s netrpělivostí,
benávistí azáštim ;iimisehlo=
„Gaiia kormoutí. Ato vše při=
pravuie si nevědomost a za'=
' lepenost člověka, ienž kdyby“
. ýval byl moudrý v tomto ži=
yvotě,pokud byl v čase Milo=
jsti, kdy totiž byl schopen při=
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v.jímatimilost, kdyby byl chtěl,
byl by unikl té zaslepenosti a
nevědomosti. ,nejdražšíbra=
tře, vejděte v soulad s pravý=
mi poživateli, kteH v tomto
životě počínají požívati Boha,
lčiníce jednu vůli s ním. Neboť
jen v tom jest naše trýzeň, že
chceme, čeho nemožno míti.
Miluje-li vůle čest, bohatství,
rozkoše a hodnosti nebo zdra=
ví tělesné, chce-li a žádá-li si
jich s nezřízenounáklonností
a nemůže-li jich míti, ale ča=
sto pozbude i toho, co má; má
ztoho největší trýzeň, proto:
že se miluje příliš neszeně.
Vůle tedy působí trýzeň; ale
zbavtesevlastní vůle,a ta tam
bude všecka trýzeň.

Jak možno se jí zbaviti ?
Tím, že svlečeme se s člověkal
starého, sami se sebe, a oble=
čeme sevčlověka nového věč=
né vůle Slova, Boha a člově=
ka. A hledáte-li, čemuchce tq
sladká vůle, zeptejte se Pavla,
jenž praví, že nechce než na
šemu posvěcení. A co dáv'
nám nebo dopouští na nás

l

budiž to strast či nemoc, ati
jakéhokolidruhu,dávájeado=
pouští s velikým tajemstvím
pro naše posvěcení a nezbytš
nost jejich k naší spáse.

Nesmíme tedy býti netrpě=
livi v tom, co jest naším do=
brem; nýbrž s velikým vdě
kem pokládati se nehodnými
tak veliké milosti, jako jes
trpěti bolest pro Krista ukři
žovaného; to jest pokláda '
se nehodnými ovoce, jež na
stupuje po námaze, a činiti s
hodnými námahy, z odporu
nenávisti k sobě samým a
té stránce smyslné, která s
vzepřela svému Tvůrci a má
žela ho.

A kdybychom řekli: „ne
zdá se, že by tato smyslnos
chtěla vejíti v soulad a sná
šeti je“, — dejme jí uzdu s
svatou a sladkou paměti 11
Krista ukřižovaného, lichotí
ce jí i hrozíce jí slov : „sná
šej dnes, duše má. nad ž
zítra bude u konce tvůj život
Pomysli, že jest ti zemříti
nevíš kdy“ .Adobře-li uvažu
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jeme,tak veliká jest námaha,
jako cas; a čas člověkůvjest
jako špička jehly, nic více.
Jakže tedy veliká jest, jářku,
námaha? Toho nelze ríci; ne=
níť jí vůbec. A kdyby tato ná=
'ruživost smyslná přece zdvi=
hala hlavu, nažeň jí bázněl
a lásky, řka: „považ, že ovo=

cem netrpělivosti jest trýzeň
věčná; a v poslední den sou=
'du stihne tě trest zároveň se
mnou. Lepší jest ti tedy chtí=
ti, čemu chce Bůh, milovati,
co on miluje, nežli chtíti, čemu,
ty chceš,milovati sebe láskou
smyslnou. Mužně, chci, abys
snášela, pomyslíc,ze nejsoui

úměrná utrpení tohoto života;
onébudoucí slávě,kterou Bůh
připravil těm, kteří se ho bojí a
odívají se sladkou jeho vůli “

Potom pomyslete,slad'
bratřea otče,zekdyždušet
dobře se přidržela rozumu, o=
tvírá 1 zrak poznání a vidí,
že ona není, jelikož všecko
bytí, jež má, pochází od Boa
ha. Nachází jeho neocenitel=
nou lásku, jež z milosti, a ni-J

vým ohněmlásky, ze všeck

zmizela a změnilaby se v doá

koli z povinnosti, stvo'n'la j
k obrazu a podobenství sv
mu, aby se radovala a měl
účast ve svrchované a věčn
kráse Boha,tjenž za jin' ů
čelem ]í nestvořil.To do azu

že za jin cílem člověka n
stvořil. Když na dřevě nej
světějšího kříže umřel, ab
nám vrátil onen cíl, jehožjsm
byli pozbyli, vykrvácel a ot
vřeltělo své, ježse všech str
vylévalo proudy krve s tako

tvrdost srdce by nezbytně po=
volila, všecka netrpělivost by

konalou trpělivost. Není věci
tak hořké, aby krví Beránko=
vou nesesládla, ani tíže tak
veliké, aby nezlehčela.

Nuže nespěme již, ale tím
mžikemcasu, jenžnám zbyl,
proběhněte zmužile, jsa přim=
knut k praporu nejsvětějšíhq
kříže, s dobrou a svatou trpě=i
livostí, a pomyslete, že čas
jest kratičký a námahy pra=
malounko, a odměna a ovoa
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ce veliké. Nechci, abyste seš
vyhýbal velikému dobru proj
trošičku námahy; neboťnaříá 
káním a stýskáním námahy;
nepoleví, ale ještě p'n'bývá ná-i
mahy na námahu, protožeklaá
du vůli stu v chtění toho;
čeho mi nelze míti. ?

Oblecte se, oblecte v Krii
sta sladkého Ježíše; ienž iesť
tak pevným oděním, že ani
ďábel ani tvor nemůže vám hoj'
vzíti, nechcete-li vy. On ies
svrchovaná věčná slast, ie
maří všecku hořkost. V nění
zakouší se všeliké slasti;
něm tuční a sytí se duše tak _
že všecko ostatní mimo Boh
pokládá za leino a bláto. Ko
chá se v potupách, posměchu
&urážkách; &nechce ničeho
než připodobniti se Kristu u=
křižovanému. Na něm spočii
nula svou zálibou, a všecku
péči svou naň uvrhla; a tím
více se raduje, čím u větším

giest milost Boží, že v čas ne=E
Žmoci klade uzdu mnoha nedt

- Nuže zmužile pro lásku '?

.na kHž s Kristem ukřižova=

= 1

utrpení se vidí; neboť vidí, žé
to iest cesta pravá. Žádné iině

,není, jež by ii tak blízce sp

dobovala s Kristem ukřižová?ným, jako cesta sladkých u
em. _ ;
Chci, abyste mi byl rytířem“

udatným, a pro Krista ukři
žovanébo se nevyb 'bal rána
nemoci. Považte, ia á veliká

řestem a chybám, jež by se
spáchaly ve zdraví ; a odčiňuď'
je a čistí hříchy spáchané, jež,
zasluhují trestu nekonečného;
a Bůh svým milosrdenstvím
trestá ie trestem konečn ' ;

sta ukřižovaného. Přibiite se

ným, kocbeite sevranách Kri?
sta ukřižovaného. Zůstáveite
ve svatém a sladkém milová=
ní Božím. Ježíši sladký, Ježí=
ši lásko.
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PAN! LAPĚ, svi: MATCE. '

ménem Ježíše Krista ukři=
žovanébo a sladké Mane.
Neldražší matko v Kristu

ce a otrokyně slubův Ježíše
Krista, píši vám v drahocenné!
krvi iebo, přeiíc si viděti vásž

ravoulslužeallmicí Krista ukři=2ovane o, z ozenou v rave
ělivo neboť bez trpěli-1

osti se nemůžeme líbiti Bohu:1
rpělivosti dáváme na ievo

touhu poctiBoží a spáse duší.
mimo to ukazuie, že duše

iest spodobena a oděna v slad=

seraduie,aiest spokoienatím,

ežíši. Já Katerina, služebni=

kou vůli Boží, neboť ze všeho'

co ji potká; i iest člověk, isasí

„m-,—..w—n.m nr.-....-.1-._-'\_a.- -..___.„_..._. ..“ --V - ...-..-.-.-........—._..._- —.. na |

!

i

i

!:ránkem. A tak nic nebude se

' “UST'G'

oděn tak sladkým rouchemg
gstále vpokoii, a s uspokoied
ním přijímá strast pro slávu

achváluiména Božího..Adáva
"sebe 1 dítky a všecky ve
'své, 1život pro čest Boží Ta
tedy chci, byste činila, nei=
dražší matko; abyste totiž vše=
cku svou vůli i mne nehod=
nou bídnou dceru svou obě=
tovala službě a ctiBoží a spá=r
se duší, s pravou a dobrou
trpělivostí, krmíc se ovocem.

neisvětěišíbo krížekse sladkšímzamdovanyma po orným =

vám ieviti námahou. Svlectd

gsese sebelásky smyslné; nej
f--——\.l—-n—l'-—: .
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boťiestí'č'asdávati čest Bob
a námahu bližnímu. Svlečen
jsouc ze sebelásky, půjdete
rozkoší a nikoli s námahou.

]

Vícenepravím. Zůstáveite vd
svatém & sladkém milování
Božím. Ježíši sladký, Ježíši
lásko.
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KARDINÁLUPETRUz osnE.

ménem Ježíše Krista ukři=
žovaného a sladké Marie.
Nejdražší a důstojný otče

v Kristu sladkém Ježíši. J '
Kateřina, služebnice a otrm
kyněsluhů Ježíše Krista, píšu
vám v drahocenné krvi jeho,
přejícsi viděti vás spoutaným
poutem lásky, jako jste se
stal Legáteml) v Italii, jak
jsemse dověděla;z čehož mám
velmi zvláštní radost, uvažuá
jíc, že tak bude vám možno
konati dosti pro čest Boží a
svaté Církve. Avšak jen tím
to poutem, bez jiného pouta,

1)legato: Spoutaný,Legato :

'Boha do člověka, a člověk

legát papežský. ,

LIST 7

nebo byste nepřinesl toho u=
žitku; proto jsem pravila, ž
si přeju viděti vás s outan'_ :
poutem lásky, nebo “víte,'ž
žšdňěhówpřospěchu v milos
ani soběani bližnímu nemo'
no nám učiniti bez lásky. Lá
ska jest onímsladkým a šíří
t'y'íii'poutem, jež poutá duši
jejím stvořitelem; vpoutáv

do Boha. Tato neoceniteln
láska držela probodeného
přikovaného Bohočlověka n
dřevě nejsvětějšího kHže; t
urovnává různice: ta pojí od
loučené; obohacuje ty, kte'
jsou chudíctností,jelikož dáv



životvšemctnostem;dává mír
a ruší'válku; dává trpělivosti;
síly a dlouhé vytrvalosti ve
všem dobrém &svatém konáfŠ
ní; a nikdy neumdlévá a ne%
ustává od lásky k Bohu a k
svémubližnímu,amprostrast,

ani pro trýzně, ani pro bez=
práví, ani pro 'směch, ani
pro opovržení edá se pod

košem, ani k zálibám, lež by
í svět mohl dáti se všemi svý=i
mi vábnostmi. Kdo"11má, iest
vytrvalý a nikdy se nepohne,

Ěebot iest založen na živé ská=
e Knsta sladkého Ježíše; to
'est naučil se od něho milo=
vati svého stvořitele, násled
duie ieho šlépěií. V něm se
dočetl pravidla a nauky, iíž
se mu sluší držeti; neboť on
gestcesta, pravda a život: kdo
tedy čte v něm, ienž iest knii
hou života, drží se správné|
cesty a hledí len po cti Boží a,
tspáse svého bližního. Tak čia,
nil Kristus sladký Ježíš, a má
odtrhl této lásky ode cti Ot:
*covy a spásy naší ani pro

["."—" __ .v! -o._-1.'.I -—.»-- . up—u. -- v..—u_n ..... ..

hnouti netrpělivostí amk roz= 

“ha, vykoupený krví

“ato vy, jako hladovící po cti led

*...—....-.

_Žstrasti,ani pro muka, ani pro
vábení, lež mu činili,anipro
Žnevděknáš; ale vytrval až do
Íiposledku, i splnil to přání zl
Žsplnildílo,'ležmubylo vloženo

?dorukou Otcem, totiž vykpu%
Špenípokolení lidského; &tak

inaplnil čest Otcovu a naši
;ispásu. Nuže v tom poutu a
Šlásce,chci, abyste následovall
uče se od prvotní a sladk
Pravdy, lež vám zřídila cest
dávaiícívámživot,a dalavá
formu a pravidlo, & naučil
vás učení pravdy. Chci tedy
abyste iako pravý syn a sluš

Krista u
křižovaněho, následoval ieh
šlépěií, se srdcem zmužil'
ga ochotnou bedlivostí, nikdy
=neochabuieani pro bolest an
pro rozkoš; ale vytrváveit
až do konce vtom a každ'
jiném díle, do něhož se pouští
te pro Krista ukřižovaného
Snažte se vyhlazovati nepra
vosti a bídy světa, množs
chyb, jež se páchaií; které;
;isouhanouiménaBožiho. Proi
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ho a spáse bližního, přičiňujd;
te se, seč jste, o nápravu to=f
liké nepravosti. Jsem jista, že=
budete-li v sladkém poutu lá=j
sky, budete užívati poslání!
svého, jehož se vám dostalo odš
náměstka Kristova, tak jaln'
bylo řečeno;alebez toho prvníá'
o pouta lásky nemožno vám
oužívatiakonati tak,jak jste
ovinen.A proto vás prosím,

snažte se míti v sobě tuto lá=
ku. A spoutejte se s Kristem
křižovaným, a s pravými a
kutečnými ctnostmi násle=
ujte jeho šlépějí; a s bližním.,
outejte se skutkem lásky.

Avšak chci, abychom uváa
'ili, nejdražší otče, že není-li
uch náš vysvlečen ze všeli=
é sebelásky a ze zalíbení

v sobě a ve světě, nemožno
mu nikdy dojíti té pravé a do=
jkonaléláskyapoutamilování.
Neboť lásky ty si navzájem
odporují; a tak si odporují,
že sebeláska tě odlučuie od

oha a od bližního, láska
na tě spojuje;ta dává ti smrt,

\W—v-wwunmnuxc avu.-—.,' \ - -.—-.-Yrvfh—-1..1..-....__7-'v- i .. .....

na život; tato tmu, ona svět=

ilo; tato válku, ona mír; ta tl
Šsvírá srdce, že se tam neve=t
šjdeš ani ty, ani bližní; láska
šbožská je rozšiřuje, pojimajíc
ždo sebe přátele i nepřátele q
švšeliké stvoření, mající v so;
ibě rozum; neboť se oděla za
jnícením pro Krista, i násl
;duje ho. Sebeláska jest uboj
'há, odlučuie se od spravedlá
nosti a dopouští se nespra
vedlností; a má bázeň otro
ngOll, která ji nenechává čij
initi správně, co jest povinna
bud' pro lichocení neb pr
strach, aby nepozbyla svéh
postavení. Toťono otroctví
bázeň, jež přiměla Piláta
vraždě Kristově.Takoví tu '
nekonají spravedlnosti, nýbr
nespravedlnost; a nežijíspra
vedlivě, ani ctnostně, ani s
zanícením božské lásky, ný

'brž nespravedlivě a neřestn
s temnou sebeláskou. Tako=
vé tedy lásky, chci, abyste

.se úplně sprostil, a byl zalo=
žen v pravé a dokonalé lásce,
miluje Boha pro Boha, ježto
zasluhuje, aby byl milován,
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rotože iest svrchovaná a věč=Í
„ná Dobrota, a miluie sebe pro;

ěho a bližního pro něho, a
ikoli z ohleduna vlastní pro:
pěch.Nužetak chci,otčemůi,

'Legáte našeho pána papeže, a=
yste bylspoután poutem praš

'vé a neivroucněiší lásky; to;
ho přeie si duše má viděti na!
vás. Jiného nic nepravím. Po=

siluite se v Kristu sladkémJe
žíši; a buďte bedlivým, a ni
koli nedbalým v tom, co ies
vám konati: na tom poznám
iste-li legátem-spoutaným
hladovíte-li viděti prapor nei!
světěišího kříževyzdviženZůá
stáveite ve svatém a sladkém
milováníBožím.Ježíšisladký,
Ježíši lásko.
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ROVI OLIVETÁNSKĚMU.

ménem Ježíše Krista ukři=
žovaného a sladké Marie.
NeidražšíotčevKristu sla=
émJežíši.Já Kateřina, slu;

ebnice a otrokyně sluhů Je»
íše Krista, píšu vám v draho:
enné krvi jeho, přeiíc si vi:
ěti vás poiídatelem a chuts
atelemduší, učícímse od pr
otní sladké Pravdy, iež z
adu a žízněúzkostlivé tou'

ypospásenašíkřičelana dřa

ízním. Jakoby řekla: Více
ízním a toužím po spáse va=
1,než touto trýzní konečnou
ohuvám ukázati. Jestit trý»

eň žízně svaté touhy neko»j

V

VI

BRATRU..msrovr, PŘEVO-ř

i LIST 8

nečná, a trýzeň ieho iest koň
mečná; i dává nám na ievo,
svou žízeň po pokolení lid=f
ském, třebas byl také tělefĚ
Ísně ztrápen žízní. Ú sladký?
a dobrý Ježíši, zároveň dáá
váš na ievo žízeň i žádáš, aby,
ti dáno bylo píti. A kdy žá=j
dáš na duši píti? Tehdy, kdyžg
*ukazuieš nám zanícení a lásdš
ku svou, Pane můi. Vidíte;
dobře,nejdražší otče, ze krev;
nám dává na ievo nevýslow:
nou lásku, neboť pro láskuf
svou daroval krev, a láskou
tou žádá od nás píti. Kdo to:
tiž miluie, žádá, aby byl mia
lován a aby se mu sloužiloq
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Sluší se, aby ten, kdo miluje,-;

byl milován.Tehdy duše dava \
íti svému tvůrci, když splácíž

ihuláskuláskou. Nelzejívšak
dpláceti se mu službou, již?

Ey snad konala jemu,nýbrž;lužbou bližnímu; proto chá=š
e se duše s takovou velikou _
edlivostí toho, by sloužila.
ližnímu svému službou, již?
idí Bohu nejlíbeznější, a tak :,

té se cvičí. A nade všecky;
iné služby líbící se našemuž
pasiteli jest vytrhávati duse t
e spárů ďáblových, vytrhá='

Ivati je ze stavu pozemského, “
tlamy marnosti světské,a

váděti je do svatého řádu
áboženského. A netoliko ne=
mime jich nechávati a stra=
ití se jich, když s takovou
ouhou přicházejí, ale třeba
hnouti se iv smrt tělesnou,

bychom jich přitáhli. Toťo=l
en svatý nápoj, jehož zada _
yn Boží na kříži.Ať tedy ni=š
terak nejsme nedbali dávatiš

mu ho, nýbrž bedliví, neboťvi=:
ditedobře,zežízn1'tou umírá

A nečiňme jako Židé, kterí;
Bo

.. „-.-p.—
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Ěmudali octa &žluči. Tehdy
dostává Spasitel octa &žluči
od nás, jsme-li ve smyslné
'sebelásce, v nedbalosti, ko=
renícív tom, zehovímesvětu
a máme v něm zalíbení, málo
si hledíce bdění a modlitby a
inálo hladovějíce po cti Boží a
Spáse duší. Toťvpravdě ocet
'a žluč smísená s velikou hoř=

gkostí,v nízjest" jeji'odpomost,
;neboťjemu se protiví a nám

sŠestk hořkosti a škodě. Čehoedy třeba činiti, abychom mu
lnedávali tohoto nápoje? Ni=
nebonámnemtreba nezlasky,
_alásky nelze nabýti než lás=,
Škou.Láska vystupuje se svě=
:tlem,aby pritáhla k sobě lás=
'ku; to jest, pozdvihujíc zrak
lvědomínašeho se zaníceností
touhou, stanoví si cílem
Krista ukrižovaného, kterýž=
Ítocíl nám zjevila vůle a láska
Otce věčného, s níž nás stvo=
cřiljedině za tím účelem, aby=
chom měli život věčný. Krev
Slova jednorozeného SynaBo=!_.
zího nám zjevuje tu lásku, ú=ž

cel za kterým bylijsme stvo='D.C.—Jn—“wm r—

!
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ení.Tehdyzanícenostnašese '
rokem vědomí upřeným na

zanícenost Krista ukřižova'?

ého přitahuje k sobě lásku;?
shledává se, že miluje, co

ůh miluje, a nenávidí, čeho
ůh nenávidí. Ajelikož hřích

est vněBoha, má jejv takové '
enávisti a odporu,ze nejen;
emá zalíbení ve hříchu, ale
alabytisíc životůtělesných
dyby jich tolik měla, aby u»Í

litánila duše smrtelného hrísž
Dejte mutedypíti,ne1drazsr—

tče;vždyťvidíte, s jakou lása *
__ouvás'o 'tó'žádá; "At vzroste ?

o tomto milostném pokrmu. ,
nedívejtese nikdy na něž

akoů dustOjnost ani na níz*;
ost,aninavelikost, aninato,?
anzel sky-h kdo činemanžel»Ž—
kýj, neboť Syn Boží, jehož?
épějísluší nám následovati,Ž
eštítil se a neštítí nikdy oso»?
y pronějaký stav nebo jiné?
rození,ani spravedlivýchani
říšníků; ale každého tvora,?

ajícího v sobě rozum, přijí»

. hw.-u_n.. . .. _. ...

iná stejně s láskou,' jen když
chcepovstatizhniloby smrtel»
ného hříchu, z marnosti svět=
ské, avrátiti se vMilost. Tot
jest učení od něho dané. A
ačkoliv dáno jest všem, mno»
hem více dáno jest vám a ji'
ným správcům a sluhům rá=
dovým. Když tedy pricházejí
ivámdobré sazenice do rukou,
_apricházejí shladem a touhou
po Řádu a z lásky k ctnosti
Ívycházejí ze světa a beží po»
de jho poslušnosti, není se
jim vyhýbati ani straniti se
jich at pro cokoliv. A aťjsou
zrozeníakkoliv; nebotBůh
né'povřlhujeduší toho, kdo
ješt počat ve hríchu smrtel»
pem,Vice"nežduší toho, kdo
estpocat vestavu svátosti

anzeTstvr. Jest příjemcem
svatých a dobrých přání,na»
ším Bohem Proto vás prosím
;a chci, abyste tuto čerstvou
Sazenici, kterou vám převor
poslal žádaje, aby byla při:
jata do Řádu, pnjal laskave,
neboť má svatou a dobrou

vuh a stav pnrozenyjest ta'
31
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é dobrý; a z lásky přiklonil
vé zanícení k řeholi, a zeiž
éna Duch Svatý ho volá do

0 ádu vašeho. Nesmíte, a
'm, že nechcete odporovati
uchu Svatému. Divím se
elmi, že přišla odpověď za;
ítavá, a velice mne to pře:
vapilo. Snad to bylo chybou
oho, kdo konal poselství, že
nad toho nedovedl lépe; ne že
y se byl přičiňoval jinak než
dobré, ale nedovedl lépe.

uže prosím vás pro lásku
'sta ukřižovaného, rozhod=

něte se najisto přijmouti ho;
což bude ctí Boží i Řádu. A
nepoušteite mi ho, neboť jest
to dobrý iinoch; kdyby nebyl

&

[

dobrý, neposílala bych vám
ho. ádám vás o to z milof
'sti; z povinnosti iest vám to
učiniti dle řádu lásky. A kdo
,přichází k vám žádaie dobré=
ho, nebuďte k němu Skoupý:
deite mu ho. Na tom zpozoz
ruii, iste-li na kříži, abyste
dal totiž píti žíznivému, ienž
od vás žádá píti; nebo nevi:
dím, že bychom jinou cestou
mohli býti Bohu líbezni. Proto
jsem pravila, že si přeiu vi:
děti vás hladovým chutnate:
ílem a poiídatelem krmě duší
pro čest Boží. Jiného nic než
pravím. Zůstáveite ve svatém.
a sladkém milování Božím.
'Ježíši sladký, Ježíši lásko.

bz



NEJMENOVANĚ PANÍ.

žovanébo a sladké Marie.ž
Neidražší sestro v Kristu

sladkém Ježíši. Já Kateřina,:
služebnice a otrokyně sluhův*
Ježíše Krista, píšu vám v dra=
bocenné krvi iebo, přeiíc si
viděti vás osvícenou pravdou
Boží,neboťjinak nemohla by;

lite míti účasti vživotě Milosti

Jménem Ježíše Krista ukřigŠ

na tomto světě, byla byste v
stavičné hořkosti a na ko:

nec dostalo by- se vám věč:
ného zatracení. Neboť isouc
zbavena světla, poboršovala
byste se všemi iebotajemství;
mi, považuiíc to, covám dává
z lásky, za nenávist, a co by

.____.--..—».—...—-.u.ogmn... ... _.—.—---—»-- .

vdu a tuto lásku? Krev pokor=

LÍST 9

vám dal pro život, za smrh
A kterou pravdu iest nám zná=
ti, nejdražší sestro? Jest nám
viděti.žeBůhnás svrchovan
miluje, a láska že ho přiměl'
šWóžiti nás k svému obrazu
podobenství, aby dal nám raá
dovati se věčnému naň patřeá
ní. Kdo nám ukazuie tuto praá

ného a neposkvrněnébo Bea
ránka. Neboť když jsme byli
hříchemAdamovým připravea
ní 0 věčné patření na Boha
vyhoštěni z života věčného
bylo posláno to sladké a mi
lostné Slovo'odOtce, aby pod
stoupilo smrt a tím dalo n

3
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“života smylo naše viny svou
drahocennou krví; a on iako
zamilovaný běžel k otupné
smrti kříže,by naplní posluš=
nost Otcovu a naši spásu. Ne=

ní nám skryta tato pravda;krev nám ii zievuie Vzdyt
kdyby Bůh nebyl nás stvořil
za řečenýmúčelema nebylnás
nevystihle miloval, nebyl by
nám dal takového výkupce.
Duše tedyosvícená touto pra=
vdou náhle nabývá v zraku
svého vědomí Světla neisvě=
těiší víry, za jisté maiíc, že co
Bůh dává neb dopouští v tom?“
tožívotěnašv'élíomm, 10,
dávázláskyaabysenapÍmla
tat'o'pravda na nas.Name “Štu=
dížštává setrpělivou, zepra=íš
nic ií nezarmoutí, ale bývá;
5 okoienatím, co 1estnamse=
sáno Boží dobrotou, snáše=š
iíc s pravou a svatou trpěli=Š
vostí nemoci,ztrátu bohatství,š

postavení, příbuzných a přá=;
tel. A nejen že je livě sná='
ší, ale má ie v n 'ežité úctě,Š
iako co 'e'st 11 osláno od 1e=í

iího sla eého'lžvůrce z lásky

'Špravdu,a byste viděla,ze Bůh

34
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a k leiímuposvěcení.A kdo
iest ten bláznivý a pošetilý,
jenž by se rmoutil ze svého
š'dobra?len ten, kdo iest zba=
ven světla, rotože nezná pra=
vdy ani své o dobra. i

Chcitedy, nejdražší sestro,
abystě otevřela zrak svéhově=
domí a _____hala a vyplela z

konnek sebelá=
sky acitlivosti k sobě, aby
vambylo moznopoZnati tu

,iest svrchovaný lékař, a umí
imůže a chce nám dáti naš
potřebyalék,1ímž by se vyl'
čilanaše nemoc,proto abyst
se sladkou, svatou a opravdo=

*voutrpělivostí přijímala lék;
který nám dal 2 neobyčejné
lásky,"nzvam přináší.Ktom
vás vyzývám,neisladší sestro
abyste pro netrpělivost nep
zbyla ovocesvých námah, al
v tomto životě stála v dok
nalém pokoii a klidu, v sou
ladu se sladkou vůlí Boží;
z ničeho se nermuťte, nezl

dině z urážek, které se ian?,děií,a ze škody duší. Tak Cl
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—nícukážete, že iste osvícenaí
pravdou, a poslézedostane se
vám nekonečného ovoce za:
vaše námahy.

Měla isem s vámi soucitš
vnehodě,'ležvás potkala; ale

uvidím-li vás v souladu svůlíš

...a-'.-. . '. —-4..-- .--- ...-. ..-_p. » „ml

Boží, a že čerpate ztoho, čehoš
Štřeha,budu se tím těšiti za=
roveň s vámi. Jiného vám nic
nepravím. Zůstáveite ve sva!
štém a sladkém milování Boi

šžílzn.Ježíši sladký, Ježíši lá=š's o.

!
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ENINKÁSOVIJAKUBovux
omvau BRATROVI.

i

!

žovaného a sladké Marie.;
Nejdražší bratře v Kristui

sladkém Ježíši. Já Kateřina,ž
služebnice a otrokyně sluhův!
Ježíše Krista, píšu vám v dra=l
hocenné krvi ieho, přeiíc si vi=
děti vás zkoupan ' a ztope=
ným v oné krvi, terou sesí=
lite, že snesete s pravou tipě=
llivostí každou námahu a sou=
žení, ať přichází odkudkoliv.
A učiní vás vytrval' , že až
do smrti snášeti bu ete s pra=
vou pokorou, neboť v té krvi.
iosvícen bude zrak vašeho vě=ŠQ
domí pravdou. Že totiž Bůhž

Jménem Ježíše Krista ukíi=Š

nechce než našemu posvěcení,ž
---—-----——_ -. -.

"""LÍŠÍ'ÍU"

i

i
(

Šielikožnás nevýslovně milu=
Zje;vždyť kdyby nás nebyl vel=
šmimiloval, nebyl by zapla '
;za nás takové ceny. Bud't
Žtedy,budtež spokojen v kaža
ídém čase, v každém místě;
Šneboťvšecko vám propůjčeno
Šiestod věčné Lásky. P.;oJáa

gskuradu'te se v souženích a'
;považu'te._s,en ým

3že.B“ „vás-posílácestouaĚ
gthyna; a vevšemvzdáveit
fslávua chválu iehoiménu. P
Íšsiluitese Kristem sladkým J ed
ígžíšem.Nic jiného vám nepra=i
žvím.Zůstáveite ve svatém d
šsladkém milování Božím. Ješ
šžíši sladký, Ježíši lásko. '
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ménem Ježíše Krista ukřižŠ
žovaného a sladké Marie..'
Nejdražší a nejdůstojnější

tče v Kristu sladkém Ježí"
i. Já Katerina, služebnice a
trokyně sluhů Ježíše Krista,

_ íšu vám v drahocenné krvi;

'em srdnatým a ne bázlivým,Š
ste zmužile sloužil Nevěstě;

'stově, pracuje o čest Boží;
duchovně 1časně, jak toho v;
dnešní době tato sladká Ne';
věsta potřebuje.Jsem jista, ze;
pozdvihne-li se zrak vašeho;
vědomía uvidí jejínesnáz, bu'Š
dete tak činiti bedlivě a bezež
vší bázněnebo nedbalosti.Du:;

pumou KARDINÁLUZOSTIE.Š

" 'L'IST' 11 %

._..-...-dob.v.-...

&

Šše,která se bojí bázní otrm
;ckou,žádného díla neučim'doa
Š;konalea ať jest v jakémkoli

Ístavu, ve věcech malých 1ve
Šlikýchochabuje, a neprivede

;co započala, k dokonalosti, jak nebezpečná jest tat
Šbázeň! Ona ustřihuje perut
;svaté touhy; oslepuječlověka,
;nenechávajíc ho poznati avi=
;dětipravdy; pocházíť tato bá=
;zeň ze zaslepenosti lásky k
;sobě samému. Neboť jakmi=
;le tvor mající v sobě rozum
miluje se sebeláskou smyslá
;šnou, již se bojí; a príčinou
toho jest, že položil lásku a
naději svou vevěc mdlou,kteá
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;rá nemá do sebe pevnosti a»
iž jaké stálosti, ale míjí jako;
'_tr. ,zvrácená lásko, jak?

si škodliva pánům časným i;
uchovním ,ipoddaným! P'r'ed»š
tavený církevní, ten nikdy
etresce protože se bojí, aby

bielpozbylpreláásitví a neAzneIíÍ:se svym po aným pra»
ě tak jest škodlivá 1podda»
ému, neboť není pokory v
om, kdo miluje s'ebetakovou
áskou, nýbrž jest v něm za»
ořeněna pýcha, a pyšný ni»
dy není poslušen. Pán svět»
ký, ten nezachovává sprave»

osti,n 'brždopouštísemno»
aki'ivýc afalešnýchnespra»
edlností,konaje1e po libo».
ti své a po libosti tvorů. Tím
ak, že se netrestá a neza»
hovává sespravedlnost, pod»
ani jsou horší a horší; neboť.

sou hýčkáni ve svých neře»
tech a zlobách Nuže, když
ak jest nebezpečna sebelá»
ka s nezřízenou bázní, dluž»
o se jí varovati a upřítizrak
ědomí na cíl Beránka nepo»

skvměného, jenž jest pravi»;__.M-Wan-n-- ___—__

l4o
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;dlemapoučením naším, a jeho;
;povinnijsme následovati. Ne;
bot on jest sama Láska a Pra»'
;vda; a nehledal ničeho než cti
;Otcovya našeho spasení. Ne»
bál se idů, ani jejich proná»
Šsledování,anizloby ďábelské,
ani hanby, opovržení a urá»
;žek, a na konec nebál se po»
;tupnésmrti na kříži.Myjsme
;žáci, postavení do té sladké
;a lahodné školy.
' Chci tedy, nejdražší a nej»
Ěsladší otče, abyste s největší
bedlivostí a sladkou prozíra»
vostí otevřel zrak vědomí v
tomto životěna tu knihu zi»
vota,1ež vám skýtá tak slad»
kého a lahodného učení.Ane»
dbejte ničeho jiného než cti
Boží a _spásy duší a služby
asladké nevěstě Kristově. Ne»

of s tímto světlem svlečete
*seze sebelásky a budete oděn
láskou božskou ; a hledati bu»
dete Boha pro jeho neskona»
lou dobrotu, a protože zaslu»
huje, abychom ho hledali &
;milovali; a milovati budete

sebe a ctnosti a nenávidětiw..-—... ___—..-*.—......— -..—*......
_.W



neřestí pro Boha; a toutéž lá?
skou milovati budete svého;
bližního. Vidíte dobře, že Doá
brota Božívás umístila domyš
tického těla svaté Církve, hy'f,

'kajíc vás na ňadrech této slaf-Ž
ké Nevěsty, jen abyste jedli
e...stolu nejsvětěišíHó"'Kíížeí
0krm..9tí.Bcží_„a_spásy.duší.š

Ariéčhce.abysejedl iinekpežě
aEíŽý šnášením námah těž,=

ešných s mnoh'ajfúpěnlivýmiž
touhami, jako činilSyn Boží,;
jenž zároveň trpěl mukami na;
těle i trýzní touhy; a větší byl;
kříž touhy nežli kříž tělesnýJ
A touha jeho byla tato: hlad

o našem vykoupení, aby na;
lnil poslušnost Otce věčné?

ho; a trýzněn jím byl, dokaf
vád neviděl ji naplněnu.
lještějakožto Moudrost Otce
věčného-vidělty, kteří brali ú:
častna jeho krvi, i ty, kteří ne=

llbgalipro své viny; a protožeevdánabylavšem,bolelaho
hevšímavost těch, kteH nechá
tělibráti v ní účasti.To byla oáÍ
nakřižovaná touha,kterou než;
sl odzačátku až do konce; ale;

. ...—.... ...... .-.,. __.--- . . . .. ._..7..___...

ikdyž dal svůj život, neustala'
itím touha, ale kříž touhy. Al
tak jest i vám činiti a každé?
;mu tvoru, majícímu v sobě
irozum; dávati totiž námahd
';tělesnoui námahu touhy a tri
'epěti urážením Boha & zatraJ,
:cením tolika duší, jež vidímd
;hynouti. Zdá se mi, že jest na,!
čase, nejdražší otče,dáti čes

Bohu a námahu bližnímu.Negšsluší tedy žiti ještě se sebe
šláskou smyslnou, ani s otro=l
šckoubázní, ale s pravou lásí
škou a svatou bázní Boží prani
icovati.
; Jste nyní postaven v mo
Ščasnou i duchovní; i prosím
vás pro lásku Krista ukřižo
!vaného, vedte si zmužile,
;starejte se o čest Boží, kdy &
jak jen vám možno, radě i pod
fmáhaje, aby neřesti byly vy=
šhubenya ctnosti nastoleny. V
;jednání časném, jež svatý ú!
!mysl činí duchovním, veďte si
ázmužile,usiluje, seč jste, o mír
,a sjednocení celého území. A
;kdyby pro to svaté dílo bylo
;Ítřebadáti život tělesný, dejž

41l
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ke tisíckrát,bylo-li by to mo=;
rzno. Jak chmurné to pomy=;
šlení 1p0patren1, viděti se ve;

álce s Bohem pro množstvíŠ
'chů poddaných 1pastýřů,ž
pro vzpouru zdviženou protil
vaté Církvi! a nad to ještě
e válce tělesné! Zatím co ka=i
dý věřícíkřesťan bude poho=
ově k válce proti nevěřícím

falešným křesťanům, vede
'ldruh proti druhu. A tak slu=
ebníkům Božím bolestí a ho=
em srdce puká, když vidí je
olik urážeti Boha, nad zatra=
ením duší, jež vní hynou; a
ábli se radují vidouce, co

ravdy, a nestarati se ani o
est ani opotupu,již by nám

ista, že budete-li oblečen v
'lověka nového, Krista slad=
ého Ježíše, a svlečen ze sta=

rého, z vlastní totiž smyslno=

„42
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Ísti, učiníte tak čile, neboť bu=Š
dete zbaven bázně otrocké.Š
Neboťjinak neučinil byste takž

nikdy, ale padl byste v chyby;shora rečené.
Pozorujíctedy,zenezbytno

vám jest býti mužem srdna=
“týma bezveškeré bázně azba=
ven' sebelásky,protožejste.
od ohapostavenvurad,jenz
nevyžaduje bázně, lečsvaté,;

;proto pravila jsem vám, že!preju si viděti vás mužem sr=,
dnatým a ne bázlivým. Dou=Š

fám v Boží dobrotu, že u=
činí milost vám i mně, že na=

;plní totiž vůli svou a vaše i
oje přání.Pokoj, pokoj, po=
;koj, otče nejdražší. Mějte na
i eteli, vy i jiní, a přičiňte se,
aby Svatý Otec více hleděl

Ě? ztrátu duší než na ztrátu
est; neboťBůh žádá Slduší
ce než měst. Nic jiného ne=

ravím Zůstávejteve svatém
a sladkém milování Božím.

Viv.
;Ježíši sladký, Jež151lásko.
l

i

1
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OPATOVIV SANT' ANTIMO.

ménem Ježíše Krista ukři=f
žovaného a sladké Marie.
Vám, ctihodný a neidůstoi=

ěiší otče VKristu Ježíši, va=
e nehodná dcera Katerina,
lužebnice a otrokyně sluhů
ežíše Krista, se poroučí, pře=;

'íc si viděti Vás koupaným a
topenýmv krvi Syna Božího,;

ež způsobí,zekaždáhořkost
ude se nám zdáti sladkou aĚ
aždé sebe větší břímě leh=š

iest pastýřem dobrým, kte=Ž
' dává život za své ovečky.Í;
tak přeie si duše má viděti?

' vás, otče; abyste totiž byl.-W ...—.—.a..- n.p.-—...—p— , pp...

řm, a že budete následovatiŽs epě11Knstovych Onťprav1l .

-M—v 0—4:—

ůšř 1'2 ;
l

!

Ž

'!

!

1.

;

épra' pasty'řem,ztracen'
?Všeli ésebelásce, a se zmuži=.
Žloutouhou měl a držel zrak
;upřený, aby nikdy se nezaví=
éraie stále zíral po cti Boží a
;spáse duší. Dobře, dobře hlí=
'deite, at vlk neuchvátí vašich
lgoveček.O iak bude sladko a
lahodno vámi mně,uvidím-li,
Žžese nestaráte ani o smrt, ani
Žoživot, ani o cti, ani o potu=
;pu,anio opovržení, ani okřiv=

;dy, ani o nějaká pronásledo=
;Vání,iež snad působil by vám

Žsvětnebo vaši poddaní; a jež

Žžemáte na zřeteli a staráte s
;obezpráví,1ezBohu sepácha
Šií.V to vložte,nejdražšíotče;

WW 43Ž



...... .-w-..— -_.._...u<....--...ň—.._o-._"-\.—..... _, '

Švšeckusvou péči, abyste uka=l
izoval, že jste dobrým pastý=
řema pravým zahradníkem ,

iastýřem trestaje, zahradní=em prevraceje půdu vzhůru
dolů, to jest převraceje život
nezrízený ve zrízený, vytrh á=
vaje z něho neřesti a sázeje
Íctnosti, seč budete s pomocí
sladké a božské Milosti, kte=
ré hojně dostává se duši hla=
dovějící a toužící po Bohu. AŠ

Šhladutoho nabudeme na dře=vě nejsvětějšího kříže, neboť
tam najdete Beránka vykrvá=
ceného a otevřeného pro nás,Š
s takovým hladem a touhow
po cti Otcové a spáse naší, že
Šsotvabylo by mu možno trý=
zní na těle ukázati opravdo='
vě, jak velikou má touhu. To
asi chtěl říci, když zvolal na
"'ižízním; jakobyřekl:Tak

velikou mám žízeň po vaší
spáse, že nelze mi jí ukojiti:
dejte mi píti. Od těch žádal
sladký Ježíš píti, jež viděl, žeŠ
neberou účasti na vykoupeníj
jeho krví, a nebylo mu dánoj
než hořkosti. Ach, nejsladší

4'4

Šotče!ustavičně vidíme, ze ne=

jenom v dobu na kříži, ale ;potom a nyní ustavičně n
„nás žádá pití, a jeví ustavič=
nou žízeň Ach, mně nešťast=
né! nezdá se _mi,že by t_vor=

Šstvopodávalo mu kdy čeho"11=
Šnéhonezhořkosti a hiíisů hří=
c_bů.Jest nám tedy věru vstá=
'ti s hladem a péči a míti n
zřetelijeho hlad ,aby duše opo=
jená nemohla po ničemtoužiti
a nic milovati, nežli co Bůh

_miluje,anenáviděti, čehoB
nenávidí, azvláště vám, je
jste pastýřem. Běžte, běžte
ctihodný otče, bez nedbalos
a nevědomosti,neboťca; '
krátký a jest náš: ""

Vzkázal jste mi, že jste na
Ššel zahradu bez rostlin. P

Šsilněte se a čiňte, seč jste
Šneboťdoufám v dobrotu Boží
že zahradník Duch Svatý o_
;patří zahradu a postará se '
;této 1v každé"]lnépotřebě.Po
Šsílámk vám toho, jenž nes
Švámlist,dávámzprávuop
ŠMorandě,choti pana Franti
jška z Montalcina, jež má p'

A



oží, i ráda by ie osamotnilaš
působem, jenž se mi prílišš
elíbí. Proto bych ráda, aby=ž
te se spolu dohodli; a jak byŠ
0 bylo ve vaší možnosti, na=š
ézti řádné místo, aby se za=Š
ožil pravý a dobrý klášter až
oslaly se tam dvě dobré hla='

;neboť údů měli bychom
osti po rukou. Myslím, že
dybyse to vykonalo, bylo by
o k veliké cti Boží. Prosím
vrchovanou Dobrotu, aby v

_.-— -u .. . --. _- . \ . rn. \-.\Ir .._... v.>-..—-—;——-“A...—__..— o..--....- ..-— *

Ítomrozhodla nejlépe, a vás u=
Ščinilabedlivým v tomto 1kaž=
Šdémvašem díle, tak abyste 1
Šživotdal pro Krista ukřižova=
Šného.Prosím vás, vzkažte mi,
Š'e-liklášter svatého Jana ve
aldarno pod vaší správou;
Štopro iistou věc, o níž vám
Špovíten, 1enžnese vám list.
ŠNicjiného nepravím. Zůstá=
Šveiteve svatém asladkém mi=
Šlování Božím. Já, služebnicež
Šneužitečná, se vám poroučím..

ŠJežíšisladky, Ježíši lásko.
|

\
.
A
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;MRKOVI BINDIMU,KUPCI..

Nejdražší bratřev Kristufsladkém Ježíši. Já Ka»'Í
erina, služebnice a otrokyně.
luhůJežíše Krista, píšu vám
drahocenné krvi jeho, pře»

'íc si viděti vás založeným
&pravé a svaté trpělivosti,;
eboť iinak nemohli bychom;

líbiti Bohu, ale pozbyli by»;

osti trpělivosti.Akdybyste;miřekl: „Mámvelikénámahy
necítím se silným k té trpěí;

'vosti; a nevím, jak bych ií
ískal,“ — odpovídám vám,;
e není nikoho, komu by ne»

ylo možno ji míti, chce-li se

gaslabí samísebou, podlesmy»
Éslnosti;a zvláště když člověk

..\W vw

LIST13"

;

jříditirozumem. Lečovšem při»
%znávámvám, že isme křehcr

Šprílišmiluie sebeatvory aimě»;
iníčasné smyslně; neboť když;
;tak le miluie úzkostlivou lá»Š
lskou smyslnou a potom jich;
pozbude, působí mu to nesne»
f_sitelnoutrýzeň. Ale Bůh, jenž
;iest naší silou, chceme-li roz»
šumem,mocr'vůle a rukou svo»
;.bodné rozvahy deptati svou!
žkřehkost; Bůh nepohrdne ná»
;silím,'lež sami sobě budeme
Íčiniti,aby nás neobyčeině ne»
politoval; iesti příjemcemsva»

tych tužeb;a dá nám té sla»_. ...“ ...-__.-".“-. .-..-- v.....00——
.
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dké a královské ctnosti, i sne=Š
'seme všelikou námahu s pra=Š

lvouasvatou trpělivostí.Vidíteš
rtedy,ze každému lze ji míti,ž
hce-li užívati rozumu, j_ejzdalš

%: Bůh, a neríditi se jenomehkostí vzdyťbylobyvelmií
neslušno, abychom my, tvo=Ě
rové rozumní, neužívali jinéhoŠ
rozumunežněma'zvířata. Těm
nemožno užívati rozumu, pro=
tože ho nemají; ale my, pro=i
tože jej máme, jsme povinni..
ho užívati; a neužívajíce ho
p'n'cházímevnetrpělivostapo=
moršujemese tím, co na nás
Bůh seslal, a tak ho urážíme.

Jak si tedy počínati, aby=
chom nabyli té trpělivosti,
ikdyž mohu a jsem povinen ji

'ti, a kdyžbezmurazel bych
oha? Čtvero základních věcí
ám sluší míti a rozjímati.
redně, ravím, sluší nám míti

Évětlo íry,vkterémžto světlevafě'ťVíry získáme všeliké
osti; a bez toho světla cho=

Ěli bychomv temnotách jakolepy,jemuzden jestnocí.Tak

.._ ....„,. ___—...-......_____.._ ..

duše bez toho světla. Co BůhŠ

..-—_.- r-—.--.'_._._..».__ _

učinil z lásky, jež jest dnem
světlým nade vše světlo, to
špokládá za noc, noc totiž ne=
gnávisti,domnívajíc se, že Bůh
;'znenávisti sesílá na ni souže=
ní a námahy, ježmá. Nužete=
ldy vidíte, ze sluší nám míti
Šsvětlo nejsvětější Víry.
! Druhé jest to, čeho se zí=.
Šskává tímto světlem, to jest
v pravdě sluší nám věřiti, a
nejenom věřiti, ale býti jistý=
mi, že jen Bůh jest, a že vše=
cko, co má v sobě byti, po=ý
chází od něho, mimo hřích„

kterýž není. Zlé vůle člově=š
kovy, páchající hřích, nečiníš
šon, ale ostatní vše, ať skrze,
oheň nebo skrze vodu nebo?
skrze druhou smrt ci cokoliv
jiného, všecko pochází od ně=.;
ho.Tak praviliKristustv=
angeliu, ze nespadne ani lís=_;
teček se stromu bez jeho pro=Š
zřetelnosti; a řekl ještě více,g
že totiž 1vlasy na naší hlave
jsou všecky spočteny, a aniž
jeden nevypadne, aby on otom?:
inevěděl. Tak-li tedy praví o;
;věcech bezcitných, mnohem

WT“
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více pečuje o nás, tvory roz=ř
umně; avtom, co nám dává?
nebo na nás dopouští, užívá';
své prozřetelnosti, a vše se—
děje s tajemstvím a z lásky,

F1nikoli z nenávisti.Za třetí sluší nám viděti až
náti v pravdě se světlem Ví=:

ry, že Bůh jest svrchovaná
ěčná Dobrota a nemuže chtí=Í*
než našemu dobru; neboť

eho vůlí jest, abychom byli;
něm posvěcení; a co nám;

ává nebo dopouští na nás,;
a tím účelem dává. A kdy=Š

ychom snad o tom pochyb_o=
ali, myslíce, ze chce něco ji=;
ého než naše dobro, pravím,;
e nemožno nám o tom pochy=:
ovati, máme-li na zřetelikrev;
okoměho a neposkvměnéhoz=

eránka, neboť Kristus ote=ý
ený, ztrýzněný a ztrápený

ní na kříži ukazuje nám,
svrchovaný a věčný OtecŠ

evys

“wm—o -_-ov—--......,-..ul.—.W. w

tihle nás miluje, neboťŠ
lásky své k nám, když jsme,?
páchavše hřích stali se nepřá==j
ely, daroval nám Slovo jed=_-jí

orozenéhoSyna svého,aSyn;

čajako pravý lékař dává lék,

Šjehožžádá naše nemoc. A to;

A..; '.L..- ...

Jdalnám život, běže jako zami=l

flovalr? v potupnou smrt kří=lšze.

šIZáska, jíž hořel k naší spá=j
Ése.Z toho tedy vidíte, ze krev?
šnás zbavuje všeliké pochyb=j
?nosti, již bychom snad měli,!

;že by Bůh chtěl něcojinéhq
Šnežnaše dobro. A zdaž může
;svrchovaná Dobrota něco ji=r
ýnéhonež dobro? Nemůže. A
šsvrchovaná věčná Prozřetel=
šnost zdaž užije něčeho jiného
Ěnežprozřetelnosti? Ten, který
šnásmilovalještěnežjsniebyli,
;a z lásky nás stvořil k obra=
šzu a podobenství svému, ne=
Šmůženás nemilovati a nesta=
;rati se o nás prozřetelně v
Škaždénaší potřebě duševní 1
Štělesné. Bůh stále miluje, ja=
žkožtoStvořitel, své tvory; ale
jen hřích jest to, čeho nená=
švidína nás, pročež sesílá na
šnásmnohé svízelev tomto zi=
švotěna těle nebo na jmění tě=
Šlesném, rozmanitými způso=

do toho byl příčinou?Š

by, jak vidí, že nám třeba;

___-__
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*člni,buď abňěy ztrestal na;
gehy'byvtomtočasekonečném,
bychom méně strasti zakusili
fnaonom světě, nebo ciní tak ,_
g_zkoušeienás z ctnosti trpěli=
vosti. Jako učinil Jobovi,1e»
muž odňal, aby vyzkoušel 1e=
_hotrpělivoeokst, dítky a vše
šeho 1měníčasné, a na tělo seff
slal mu nemoc, iež ustavičněí
gvyvádělacervy Manželkaho
*pustila pro jeho kříž a osten,

ebot stále soužila Joba ve»
' posměehem a výčitka»
'.A když byl Bůh vyzkou»

el ieho trpělivost, nahradil

dy Bůh na nás dopouští, a'
ychom poznali sami sebe a

i'epatmoupevnost a stálost
ta,-a že všecko, to máme,

'zivot 1zdraví, ženu i děti,
ohats'tví a postavení svět=

bké a rozkoše světa, to všel

e;akožto propůjčenénáml
Bo akuzlvanianejakj_ÍaseEl,.tak toho jest nám u».

gžívati. A iest nám zřejmo, že
Štomutak, neboť ničeho nelzd
fnám míti, co by bylo naše a cd
by nám nemohlo býti vzato'
_lečiediněMilost Boží.Tato Miá
ílostaniďáblem ani tvoremani
giakýmkoli soužením nemuže
inám b' vzata, nechceme-li
my. K yž člověk poznává toš.
to, to jest dokonalost Milosti
a nedokonalost světa a našeá
ho života tělesného, p'ricház'
mu v nenávist svět se vše

svými rozkošemi, 1vlastní leaf
ho krehkóst, iež by'vá častd
příčinou(když miluie smylně),
že zbaven bývá Milosti; a mii
luie ctnosti, lež isou nástroi
iem uchovávaiicím nás vMiJ,
losti. Z toho tedy vidíte, že
Bůh z lásky na nás dopouštíl
abychom se srdcem zmužilýnl
se vymaňovali ze světa se sva=l
tou bedlivosti, a se srdcem
zaníceností,ahledaliponěku
statků nesmrtelných, a zaned
chávali země se všemi ieiími
výpady a hledali nebe Nebya'
lit jsme učinění, abychom se

_živili..zemí...;al9_;_eby€b9933!!i



v tomto životě jako poutníci,;
stále běžíce k cíli svému ži=;
votu věčnému s pravými a o=._
pravdovými ctnostmi; a ne=.
sluší se zastavovati na cestu,

pro nějakou výhodu nebo pří=i
jemnost, již by nám svět dá=;
val, ani pro protivenství; ný=
brž běžeti zmužile a neobra=
ceti se k nim s nezřízenou
radostí ani s netrpělivostí,ale;
s trpělivostí a svatou bázníi
Božívšecky přecházeti. Velmi;
potrebným bylo vám to sou=

*zení, neboť Bůh dával vám;
touhu, byste se vytrhl z mno=;
ha pouta vypletlsve'svědomí;
itáhl vás s jednéstrany svět,;
s druhéBůh NyníBůhzve=
like lásky..k vas: spase, vy=
trhl vás a dal vám cestu,

-vedete-li'li přijnmuti. Oněm
dal život věčný, a vás vol'
pokladem soužení, abyste o

nebyl připraven,ale abystetom-mžikucasu, jenz vám zbý=

Himal jehodobrotuaSW;
Zayčtvrté toto námsl

;míti, abYchomdošli pravé ; ;Jest nam tedy věru snášet;

žpělivosti: rozjímati o hříších
ža nedostatcích svých, a jali
;ijsme urazili Boha, ienž jest
;Dobro nekonečné; za což by
;následoval (nejenomza veliké
;viny, ale 1za malou) trestn
;konečný; azasluhujeme tisícd
;pekel, rozjímáme-li, co jsmd
my ubožáci,kterí jsmeurazil;

;svého Tvůrce. A kdo jest ten'
*sladký Tvůrce náš, jenž jes;
námi uražen? Vidíme,'ze to
ten, jenž je_stDobro .nekoneč;
ně; a my jsme ti, kteří sami
sebou ani nejsme, neboťbyti
své a všelikou milost, kter
jest nad bytí, mame od něho
neboť my sami sebou jsm
bídní ubožáci.A ačkoliv za;
sluhujeme trestu nekonečné;
ho,on zmilosrdenstvínás tre;

stá v tomto case konečném;kdy snášejice útrapy s trpěli
vostí, odpykáváme si viny
dobýváme zásluh. Alenení
mutakstresty, kterétrpíduše'
na onom světě. Neboť je-li v
trýzních očistcových, odpy=
káva, ale nenabývá zásluh

si;
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;tuto nepatrnou útrapu dobro*;
;volně. Nepatrnou možno na*
'zvati tuto 1každou jinoupro
;krátkost casu; vždyťtak ve*;

;liké jest trápení, jak dlouařz;jestcas v tomto životě.Aj
dlouhý jest náš čas? Jest ja*;
ko špička jehly. Jest tedy;
Špravda,ze jest nepatrné; ne*
lboť trápení, jež minulo, jižf

emám,ježtominulcas; toho,;
teré snad přijde, také ne*;

imám, protože nejsem jista o;
;čase, neboť jest mi zemříti,:
lanevím kdy. Jedině tedy ten*'

;to mžik přitomnosti, jest, a
mc více. Nuže jest nám trpě*;
;ti s velikou radostí, jelikož3
lkaždé dobro se odměňuje a
každá vina se trestá. A Pavel
praví . „Nejsou úměrná utr*

Zacni'tohoto životaonebudou*slave, již se dostane duši,
;která trpí s dobrou trpělivo'*
'stí“ Nuže timto zpusobem
nesete vše a získáte ctnosti
; ravé trpělivosti; a trpělivost;
rta, získaná láskou se světlem;

!
9.
\—

ls'z

-;ŠžusJe"' ilásko.;nejsvětějši Viry, přinese vám;

-..“.. n...... .—--p——»»

;ovoce za všecky námahy. Ji*'
;nak pozby_l byste dobra po*;
Šzemského1dobra nebeského;;
Íneboť jiného způsobu není. f
. Proto pravilajsem vám, že
přeju si viděti vás založenym.
v pravé a svaté trpělivosti, Li
;prosím vás, čiňte tak. Mějte
na paměti Krev Krista ukři*f

;žovaného, a každá hořkóstš
;vám promění se v slast a kaž*;
Šdá sebe větší tíže vám zleh'*;

;kne. A nechtějte si vybirati;
ani času ani místa po svém,;
ale buďte spokojen, jak vám;:jeBůhdal.

Litovala jsem vás pro ne*;
;hodu, jež vás potkala. Na p0*-ř
hled zdá se velmi krutou, a
přece stala se s velikou pro*
zřetelnosti a pro vaši spásu.
Prosím vás, vzmužte 'se a ne*
umdlévejtepod touto sladkou
kázni Boží.Nicjiného vám ne*
pravím, než abyste poznával
čas, dokud ho máte. Zůstá*
íšvejteve svatém a sladkém mi*
lování Božím. Ježíši sladký,

__



žovaného a sladké Marie.

Žnezměmélásky našeho slad=

na smrt, aby nám dal zi=g
ot Milosti. Nic jiného necb=
ělnáš sladký Spasitel, než-li,
da, že vyšli isme z řádiiŠ

ásky, znova nás uvésti v ono
poiení lásky, i spoiil se se;
mrtí neibanebněiší, — i
0111vyvoliti. Ach, Spasiteul

áš viděl nás, iak stůněme

. obě chováme k těmto věcem

___-___.. —.———_.__—_...—.,. ...—

TŘEM SVÝM BRATŘÍM vn FLORENCII.

Jménem JežíšeKristaukři=Nejdražší bratři v Kristu;
;sladkém Ježíši. Vzpomínám;

ébo Spasitele,' 1enžvydal se=ž

ezřízenoužádostivostí, 1ižví

rcliavým, které větrem mí=Í

'Š'iisi "ři—ff

šieiía odumíraií, bud' ony nám
nebo my iim. Proto prosím
vás, ia nebodná a neužitečná4
služebnice Katerina, skládei='
šte naděii svou v Boha a ne=
Ždůvěřuitetomuto životu smr=
Štelnému, ienž pomíií. Prosím
švás iako otroky vykoupené,
šskládeite svou touhu a ná=
Šklonnostduše své s všelikou
Špéčína Pána svébo,'jenž vás
vykoupil,1ak praVi'svatýPetr: '
;„Nevykoupil vás zlatem ani
:sti'i'brem, ale svou nejsladši
Šdraliocennou krví“.
. Proto vás prosím, neidraž'
šŠi'bratři, budiž vám tato slad=;

ka cena velmidrahou,to lest„__—-- =—.—- .-.. ___—“___“— ...-u_- -—



?miluiteii; a abyste ukázali,
že ii milujete, buďte vždy mi=?

;lovníky a zachovávately při=?
*kázaníBožích. A zvláště vás?
brosím a dolébám na vás, se?
strany Krista ukřižovaného,?
?oprvní a poslední přikázaní?
iÍBoží,o lásku totiž a jednotu?
?Boží.Tou svatou láskou ráda?
?bycb viděla vás všecky za=
?milovány, a aby plny' jí byly?
?vaše duše. V tom iest srdce
'uné. A chtěiíc, abyste dávali

Ba ievo tuto lásku, ráda bych?viděla spoienými a svá=?
zanými tímto sladkým pou=?
em, aby ani ďábel ani slovo?

.F....___.--....—........

?něiakéosoby vás nerozdělilo.
; Pri omínám si slovo, iež
?řekl ežíš Kristus : „Kdo se
ponižuie, bude povýšen“. Ty.
Beninkaso,'lenžisi neistarší,
snaž sebýti nejmenšímvšech;
a ty, Bartoloměii, snaž se
býti menším než nejmenší; a
tebe, Štěpáne, prosím, budiž
podroben Bohu 1iim. Atak
sladce se zachováte v neido=
konaleiší lásce. Bůh vám dá=
veiž vždycky svou neidoko=?
analeišíMilost. Nic iinébo vám;
nepíšu. Zůstáveite ve svatém;
a sladkém milování Božím;
Ježíši sladký, Ježíši lásko. Í

,-....,___—.cn...

...........A—..,...,..-....-...-a....-.....—._.... _...-.



ŠZmU KONSlLlOVl.

ocbválen buď Ježíš Kris:
tus ukřižovan ', syn slave.

Panny Marie. obě, neimiz'

ateřinapíši, dobnána' jsouc;
'stem ukřižovany'm a ieboŠ

ladkou Matkou Marií, abycbš
ás prosila a přiměla, aby'Š
te vyšel a opustil tvrdost aŠ

temnou nevěru a obrátil se aŠ
řiialMilost svatého křtu;ne=č
et vám beze křtu míti Mílo=

ti Boží. Kdo iest beze křtu,;
emá podílu na ovoci Církve;
vaté, ale iako úd ubnilý až.
dřezaný od shromáždění věr=Š
___.. _ .. ___, ..... ..

em a neidražší bratře, vykou=Š

" LIST'1'5 '

Šnýcbkřesťanů spěie od smrti
Ščasnék smrti věčné a právem
dostává se mu trýzně a tem:
Šnot,neboť nechtěl se umytí
vodou svatého křtu a za bez*
.Žcennouměl krev Syna Boží'
čbo, iiž prolil s tak boroucí
Šláskou.Ú, neidražší bratre v
Kristu Ježíši, otevřizrak cbá=
Špání a pohled na nestíhloua
Šiebolásku, která tebe zve svao

Šilýmsidcbnutími, lež ti prišla, rdce; a skrze sluhy své!
ltěžádá a zve, že chce s tebou
učiniti mír, neoblížeie se na
dlouhou válku a bezpráví,
Šiicbžse mu dostalo od tebe

Štvounevěrou. Neboť tak iest
55
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sladký a dobrotivýBůhnaš,Í
žeakmile nastal zákonlásky,

yn Boží vešel v Pannu Ma=j
ni a prolil přehoinost krve naí
;dřevě neisvětěišího kříže, lzeš
inámnabytí hoinosti božského;
;milosrdenství. Jako totiž zá=;
;kon Mo'žišův založen byl na;

pravedl nosti a trestu, tak zá=gš
Ěmn nový, daný Kristem ukři=gš
žovaným, život evangelický,š
založen iest na lásce a milo=g
srdenství. Tak iest sladký až
dobrotivý, ien když člověk se;
obrací k němu ponížen a vě=š
ren, s vírou, že skrze Krista;
máme život věčný. I zdá se,;
že nechce si připomínati urá=š
ižek,'iež mu působíme, a ne=á
chce nás věčně zatracovati,
nýbrž stále míti milosrden=ž

Evi..Nužepovstaň,bratre můi,;
hceš-li býti spiat s Kristem ;;
nespí iiž v takové slepotě,;

»-—-_p.-_-__-\_...V .,
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íneboť Bůh nechce, a iá též
Šnechci,aby hodina smrti za=
stihla tě slepého; ale touží du=Í
še má viděti, že přicházíš k
_světlu svatého křtu, iako 1e=Í

_jlen,isa uřícen, touží po vodě:
živé. Nevzprrei se tedy"uzDů=i
chu Svatému, ienž tě volá,a
nezhrdei láskou,"už má k tobě
Maria, anrslzami a modlitba=
mi za tebe, nebo príliš príSný;
byl by tobě soud. Zůstávei ve;

Šsvatém a sladkém milování;Božím; iá prosím ho, kte'
;iest svrchované Pravda, a y
nás osvítil a naplnil svou neif;
gsvětěiší milosti a splnil mé'.
;přánina tobě, Konsilie. Toto;
Šdánotobě, Konsilie, se strany;
Krista Ježíše. Pochválen bud';
Kristus ukřižovanýaieho nei-;
sladší Máť slavná Panna Maa;
Šdonasvatá Maria. Ježíši sva=

;tý, Ježíši lásko. =“

„____'______. ___..-_-.._____-_.—, _.- _._.--".- ..v.—-—....- .- ..



ménem Ježíše Krista ukři=g
žovaného a sladké Marie.;
Důstojný &nejdražší otče?
Kristu sladkém Ježíši, já;

ateří'na, služebnice a otro»;
ě sluhů Ježíše Kristaukři=

vanéko, píšu vám v draho=;
enné krvi jeho, přejíc s1v1detí.
ás hladovym popokrmu tvor=;
tva pro čest Boží, učícím seš
dprvotnísladkéPravdy,'ježz
' adu aZíznesvépo naší spáse;

' á. Nezdá se, že by možno
ylo tohoto neposkvměnéhoŠ

ránka nasytiti ; volá na kří=š
i, jsa sycenpotupami, apraví,;

žízní. Třehas byl žíznil těle=lf
ně,většívšak bylazízeňsva=

Škonečná.Proto větším byl mu

;kdysi sladký a dob'
%svéjisté služebníci. Vi ouc naš

;němkříž touhy a kříž tělesnnl;

usríó

JISTĚMU VZNEŠENÉMU PRELÁTOVI.

Štétouhy jeho po spáse duší.
nevystihlá nejsladšíLásko,
Šanise nezdá, ze tolik dáváš,
vydávaje se takým mukám,a
;ževětší zůstává touha jehopo
spáse duší, byťdal sebe více.
;Toho příčinou jest láska. A
;nedivímse tomu; neboťláska
:;tvá byla nekonečná, tryzeň;

kříž touhy než kříž tělesny.
; To, vzpomínám si, zjevil

Ježíš.

;tázala se ho: „Pane můjsla '
šký,která trýzeň byla ti větší,;

tryzen tělesná ci tryzeň tou=;0—0-___..! .. :..-ur-n.-——-—w-.
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by?“ On odvětil sladce a do:
brotivě řka: „Dcero má, ne=aaaaa
pochybuj, neboť ujísťují tebe, ,
že nem'níjakého srovnání me=
Zi něcím konečným a neko=

nečným.Tak pomyslí,ze trý»
žeň má tělesná vzala konec,
kdežto svatá touha nekončí,
nikdy Proto nesl jsem kříž
'svaté touhy. A nevzpomínáš;
Si, dcero má, že jednou, když-;
zjevil jsem ti své narození,?
Íviděla jsi mne malým děťáts
kem, narozeným s křížem na?

_„bedrách?Věz tedy, ze když
ja, Slovovtělené,byl jsem za?
_setdo lůna Mariina, nastali
jní kríž touhy, bych konal po=r
slušnost Otce svého a splnil;

Lehovůli na člověku; to jest;by člověk znova byl uveden?
Milost a nabyl cíle, pro nějž?
yl stvořen. Tento kříž byl mi:

znínezkterákolivjínáŠ

trýzeň, teroujižjsem nesl kdyileesne. Protozplesalduchmůj“
'snejvětším veselím,když jsem 
.Bev1dělve chvílích posledních, :

Ěszvláště při večeřive Svat'

jvětší

tvrtek Proto jsempraVíl
:...-..M— .

\.

toužebností toužil jsemslaviti
tuto Velikou Noc, to jest ko:
natí obět těla svého Otci. Nej=
Ívětší veselí a potěšení jsem
měl, neboť jsem viděl, že se
íchystá čas, kdy zbaven bu=
jdu toho kříže touhy; to jest, '
čím blíže viděl jsem se bičům
a mukám tělesným, tím více
Slábla trýzeň. Neboťtrýzeň tě»i
lesná zapuzovala trýzeň tou=
hy, jelikož viděl jsem splňo»
vati se, po čem jsem toužil. “i
.š'Onaodpověděla řkouc: „
sladky pane můj,pravíš, že ta

zeň kříže touhy odešla od
na kříži.Kterak to? Zdaž

pozbyl ]Si touhy po mně?“
;Onpravil: „Dcero má sladká,
Šnikoliv. Neboť když umíral

i_jsemna kříži, skončila trýzeň
svaté touhy zároveň s žívo»
Štem,neskončila však touha a
hlad můjpovaší spáse. Vždyť,
Škdybynevýslovná láska, kte=
Šl'Olljsem choval a chovám k
lidskému pokolení, byla usta»
la a skončila, nebylo by vás.
Jako totiž láska vytáhla vás
f_zlůnaOtce mého,stvo'n'vší vás



rm .
jehomoudrostí,tak láska ta
ás zachovává; neboť nejste-š
ciněmnicimnezlaskou Kdy=
y přitáhl k sobě lásku s onou;
ocí & moudrostí, s níž vás;

tvořil, nebylo by vás. Já, jed=
orozený Syn Boží, stal jsem?
e svodem, privádějícím vám?
odu Milosti. Já zjevují vám;
anícenost Otce svého,neboť;
anícenost, již on má, mám ij
á; a co mám"já, má on; neboť;
semjednosOtcem,aOtecjestg

e mne.;
'evil sebe. Proto jsem pravil,;

co jsem p'n'jal od Otce, zje=;
' jsem vám. Všeho príčinou;

edno se mnou; a s

ost láska.“
'

á žízní a hladem po naší?
áse. Prosím vás pro lásku;
'sta ukřižovaného, mějte;

tále na očích hlad tohoto Be=í
ánka. Potomtoužídušemá,
bych vidělavás umírati sva=l
ou a pravou touhou, to jest
řeju si viděti ve vás tento,
ad zaníce'ním a láskou ke?
' Boží, spáse duší a vyvý=

Nuže vidíte, důstojný otěže,;
sladký a dobrý Ježíš láska?

še-ní svaté Církve tak vzrůs=2
ti, až byste hladem tím pad!
mrtev. Neboť jako Syn Boží
(]ak jsmepravili)hlademzem=
žel, tak vy odumrete všeliké;
ývlastní sebelásce; a vůle až
Šžádostivost odumřiž všeliké
naruživosti smyslné, hodno=ý
Šstem a rozkošem světským,;
;zalíbenive světě a všech je=f
ho okázalostech. Nepochy=
buju, že obrátíte-li zrak po=.
znání k sobě samému, po='
iznávaje, že vy nejste, shle=;

;dáte, že bytí vaše dáno jeá
švám s tak velikým ohněm

;lásky. Pravím,ze srdcea za=
';nícení vaše se neudrží, aby
šseneroztrhlo láskou; nebude;
Štammožno žíti sebelásce; ne=.

;bude hledati sebe pro :sebe,;
Šprovlastní prospěch svůj, ale
Ěhledati bude sebe pro čest;
ĚBoží; ani bližního pro sebe,;
špro vlastní prospěch, ale mi=;

Šlovati ho bude a toužiti po;
;jeho spasení pro chválu a slá=Í
vu jména Božího. Neboťvidí
;že Bůh svrchované miluje;

tv;orstvo a tojest pncmou,
—»-<.4' .a
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,že služebníci Boží hned mi=
Šlujítak tvorstvo, protože vi=
dí, že Tvůrce je svrchovaně
miluje; a podmínkou lásky
jest milovati, co miluje ten,
koho miluji. Pravím, že ne=
milují Boha pro sebe, nýbrž
milují ho jakožto svrchova=
nou a věčnou Dobrotu, za=;
sluhující, aby byla milována;
Opravdu, otče, takoví dali
;výhost životu, neboť nemyslí
již na sebe Nechtějí než stra=
'sti, potupy, muka a opovrže=
ní; všemi mukami světa po=í
hrdají; tím však větší jest
kríž a trýzeň, již nesou, vi=
douce urážení a tupení Boha
a zatracení tvorů; a tak ve=
liká jest trýzeň ta, že zapo=
unínajípocitu vlastního života.:
A nejen ženeunikajíbolestem,Š
,ale libují si v nich a vyhledá=
vají jich. Uvádějí se v soulad
s onímsladkým zamilovanym
rčením Pavlovým,' jenž hono=
sil se soužením pro lásku Kri=
Šstaukřižovaného. Nuže toho=

Štosladkého hlasatele, chci a
,prosímvás, byste nasledoval
f—-“va --_...“.."—„__ __
i60
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Ach! běda, nešťastná duše
ímá! Otevřtezrak a pohleďte
;na zvrácenost smrti, jež za=
;chvátila svět, a zvláště tělo,
řsvaté Církve. Ach, roztrhniž;
:se srdcei duše vaše, vidouc to=
ŠlikurážekBožích. Vizte, otče,
zže vlk pekelný odnáší tvory,
i_ovečkypasoucí se v zahrade
svaté Církve,a nenachází se,
Škdoby se pohnul a vyrval mu
Žjez tlamy. Pastýrové spí ve,
Švlastní sebelásce, v samé žá=
'dostivosti anečistotě;jsoutak
Šzpitipýchou, ze spí a nevědí
žo sobě, trebas vidí, že ďábel,
Švlkpekelný, odnáší život Mi=
Šlosti'jim i jejich poddaným,
Oni tohonedbají;avšeho toho
,príčinou jest zvrácenost lás=
Šky k Sobě. O, jak jest nebez=
g_pečnatato láska u předsta=
Švených 1 poddaných Církev=f
Šní představený zachvácen-li
gjestsebeláskou, netrestá chyb
;svých poddaných; neboť kdo
;mil.uje sebe pro sebe, upadá
;rvbázeň otrockou a roto ne=
,kára.Kdybytotiž mi ovalsebe

pro Boha, nebálby se bázní
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otrockou; nýbrž směle se srd=
Ecemzmužilým b_ykáral chyby

nemlčelby, ani by se netvá=
Élnevidoucím.Tétolásky chci
labyste byl zbaven, nejdražší
otce.Pros1mvás,čiňte tak ,aby

hlebylovám řečeno ono tvrdé
Žlovo s důtkou prvotní Pra=dy, řkoucí.' „zlořečený buď,
ke151mlčel.“Ach,nemlčte"uz!

čte stotisícijazyky.Vidím,
e mlčením svět iest zkažen,
evěstaKristova zbledlá, zba=

fena barvy, neboťvyssáta by=a 11krev z hrdla, to jest oni;
ev Krístovu,' lež dána jestii
milosti a ne z povinnosti, s;

ýchou kradou, berouce čest?
áležeiící Bohu a dávaiíce již
obě; a loupeží se simonií, pro=;
áváním darů a milostí, i'ežš

sou nám dány z milosti za;
enu krve Syna Božího. Ach !;

'ám a nemohu umríti. Ne=í
spěte'už v nedbalosti, koneite-Q

lím,žze nastane vám iiná do=Š
a, kdy bude vám možnotaké;% době přítomné, co lze. My=

l
&...—.v— .. -.-..a.- ' ":.-<?a'. .. ._ ::

:prapor kňže záhy se vznesl;
.faneochabui vaše srdce a za=
'nícení pro niiakou nesnáz, již
Ěvidělbyste přicházetí; ale te=
'Thdyještě více se posiluite, po=
Šmýšleie,ze Kristus ukřižova=
;nýbude vykonavatelem a spl=
Ěnitelem nyiících tužeb sluhů;
fBožích.Více nepravím. Zůstá=
ěveiteve svatém a sladkém mi=
šlováníBožím. Ztápěite sevkr=

.._-., __ _ ...... ....___ ,.,.7. ......... .r

Ívícekonati; nynívsak pročasf
špřítomnývás vyzyvam, byste?
svlékl duši svou 5 všeliké se=;
jbelásky a oděl ii hladem a—
;ctností opravdovou a pravou,!
ke cti Boží a spáse duší. Po=
fsíluite se v Kristu Ježíši slad=
"kélásce; neboťzáhy objeví se
nám květy. Snažte se, aby

vi Krista ukřižovaného; po=
ložte se na kříž s Kristem
ukřižovaným; skryite se do
ran Krista ukřižovaného;kou=
peite se v krvi Krista ukřižo=
vaného. Odpusťte, otče, me.:
opovážlivosti. Ježíši sladký,

IV.
íJežíSí lásko.

;
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zovaneho a sladké Marie;
Vám, neimileiší a neidraža

ší otče a bratře v Kristu Je:
žíši, iá Katerina, služebnice
a otrokyně sluhů Ježíše Kri=
sta, píšu, a poroučím vás do
drahocenné krve Syna Božíaf

ho, přeiíc ili viděti vás “libipeným a u ušeným ve vy
božské Lásky, a-v ní spálea
moua utopenou vaši vlastní
Tull, iež zbavuie vás života a'
lipšmáší vám smrt. Otevřme
oči,neidražší bratře; máme!
;dv' 'vůli; jednaiestsmysliía,

věčfšíiýslvřě"Éčíflf
nab.—gwareth, chovní.ie!

Jménem JežíšeKrista ukři=

icrmon. BRATRUŘEHOLNl
MUANTONÍNUZNIZZY,zRÁ

DUsv. AUGUSTINA,v SELvA

LIST 17

!

pod zdáním a barvou ctnosvtidrží se pevně'vůle své. A je
jiltehdy, kdyžchcevolitimísta
_.adoby a útěchy po svém, a
říká: „rád bych toto, abycli
:více požíval Boha.“ Aies
veliký klam a šalba ďábloval'

,neboťďábel nemoha oklama
;sluhů Božích první vůlí (ie+

;'likož ;i sluhové Boží iiž umrtkradžvili věcem smyslným),krads
mo bereumdruhouvuhvecmi
duchovními.
stává se duši útěchy, a po;
tom cítí se jí od Boha grbajs

Často totiždor

vena, a dostane se ií jiné—,
:která bude menší útěchy, alč
:vetsího ovoce.Tu duše, oblív
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bivší si v té, která působí;
š,slast jsouc jí zbavena, mái
bolest a bývá mrzutou.Aproč
mrzutou? Protože by jí ne=Í
Žradabyla zbavena; a říká.'
„Mně zdá se, že oním způso=
gbemvícemilujiBohanežtímto
Z onoho cítím nějaké ovoce,
z tohoto necítím ovoce žád='
;ného, leč bolest a často mno=i
hé boje, i zdá se mi, že tak
urážím Boha.“ — Pravím,
_synua bratře v Kristu Ježíši,

- že duše ta se klame vlastní
ivůlí; že nerada byla by zba=
;vena oné slasti, tímto vna=;
didlem chytá"11ďábel. A často;
ztrácejí čas, chtěiíce čas po;
svém, protože neprožívají to=;

o, jejž mají, leč v bolesti a;
emnotě.Řekl kdysinássladký Spa=;
Šsitel kterési své nejmilejší.:

dceři: „Víš, jak si počínají;
_ti, kteří by rádi plnili mou;
vuli v útěše a v slasti a vÍ
rozkoší.? Jakmile jsou jí zba=
',veni,rádi by vyšli z mé vůle,;
jelikož se jim to zdá dobrým,Í

a aby Boha neurazili; leč v'..,.p. ,_____,_m-..—A—uwu—v..

ŠIM—

....p-o....n1...__.-— _ ___._.. 4-1— 1-— —'v. =-——r

tom skrývá se klamná smy
šslnost; &aby unikl trýzním,
;pada v urážku, aniž toho
pozoruje. Kdyby však _duše
byla moudrá a měla v sobě
;vůrmo'u, zírala by _oOvoci
a iíikóli po slasti. akéjest
šovoceduše? nenávist k sobě
ča láska ke mně. Nenávist
a láska ta vyšly z poznání
sebe sama; a tu poznává,
;že sám, plný chyb, nic není,'
a vidí na sobě mou dobrotu,?
která mu uchovává dobrou
vůli; a vidí člověk, že jsem
to učinil, aby mi sloužil u
větší dokonalosti, a soudí, že
jsem to učinil k lepšímu a k
většímu jeho dobru. Takový,
nejdražší dcero, nechce čas
po svém, poněvadž jest po=
inížen; a poznávaje svou sla=
;Š,bostnedůvěřuje si ve svém
Ěchtěhí; ale jest věren mně.
Odívá se svrchovanou a věč=
;nou vůlí mou, neboť vidí, že
nedávám ani neberu, leč k
švašemuposvěcení; a vidí, že
jen láska mne pudi, bych dá=

val vám slast abral vámji;_-—.-.c &- an- unn—'..



i nemožno mu želeti nějaké
útěchy, že mu byla vzata ať
z vnitra či z vnějšku, ať dá=
blem či tvory; neboť vidí,
že kdyby nebylo to jeho do=
brem, nedopouštěl bych toho.
Takový se tedy raduje, neboť
má světlo v nitrui vně; a tak
jest osvícen, že když přijde
d'ábel s temnotami, aby v my:
ěslijeho způsobil zmatek, řka:
„to máš za své hříchy;“ —
odpovídá jako člověk nevyž
hýbající se trýzni: „dík bu:
diž mému Tvůrci, ze si vzpo=
mněl na mne v čas temnot,
trestaje mne trýzní v čase ko=
ínečném.Veliká to láska, ze
nechce mne trestati v čase

Šnekonečném.“ Ú, jaký klid
má v mysli duše ta, jsouc
izbavenavůle,ježpůsobíbouři!
fAvšak nepočíná si tak ten,
ikdo má vůli v nitru živou,
ehledaje věcí po svém; myslíť
si asi, že lé_peví, čeho mu
ítreba, nežli' já. A často si ří»
ká: „zdá se mi, že urážím
Boha. Kéž zbaví mne toho
u_zázsní-.&učiní.. šemyfšhcď

ÍZnamením, že zbaveni jstei
urazenl, jest, když vidíte v'
sobě dobrou vůli neurážetil
Boha a odpor k hříchu; to
dodávej vám naděje. Prdčež
kdyby všecka přičiněnívnější?
gi útěchy vnitrné byly zmaře=
ny, vždycky stůiž pevně do=f
Ěbrávůle líbiti se Bohu. Na té
lskále založena bývá Milost
Bravíš-li: „nezdá se mi, že
ji mám“ ; — pravím, že to
;;klam neboť kdybys jí neá
„měla, nebála bys se uráže
Boha. Ale to d'ábel staví
toto na oči, aby duše přišl
do zmatkuanesz enéhozará
mutku, a aby pevněse drželi
své vůle, chtějíc útěchy, doby
i místa po svém. Nevěř mu,|
dcero nejdražší; ale stále buď
odhodlána přijímati a trpěti
trýzně, aťjakkoliv jeBůhdá;
vá. Jinak činilabys jako ten;
kdo stojí ve dveřích se svě=j
tlem v ruce a natahuje ruku
ven a svítí ven, a uvnitř jest
.tma. Toť ten, kdo již ve věd
cechvnějších jest zladěnsvůlí

__Řeži; Pohrdaie $?š?€91.___gig
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uvnitř zůstává v něm vůle
duchovní ŽlVá, zakryta bar;
vou ctnosti.“ — Tak pravil“
Bůh oné své služebníci prve
zmíněné.

Proto isem řekla, že chci
a přeiusi, aby vaše vůle byla
utopena &proměněna v něm,

66

stále isouc odhodlána sná=
šeti trýzně &námahy, ať iak=
koliv Bůh nám je dává. Tak
budeme zbaveni tmy &bude=
me míti světlo. Amen. Chvá=
len budiž Ježíš Kristus ukři=
žovaný &sladká Maria.
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SVÉMU BRATRU BENINKASOVI,
KDYŽBYLVE nom-mou.

ménem Ježíše Krista ukři:
žovaného a sladké Marie.
Nejdražší bratře v Kristu

Ježíši. Já Kateřina, služeb=
nice neužitečná, posiluju tě a
žehnám, a vybízím tě k slad=
ké a nejsvětější trpělivosti;
' eboť bez trpělivosti nemohli
bychom se líbiti Bohu. Nuže
prosím vás, aby se vám do=
Ístalo ovoce vašich soužení.
Íchopte se té zbraně trpělivo=
sti. A zdálo-li by se vám vel=
mi krušným, snášeti mnoho
útrap, uvádím vám na pamět
tré věcí, abyste snášel trpěli=
věji. Předně chci, abyste po=
myslil na krátkost času své=

ho, že nejste jist dnem zíďej=
ším. Možno zajisté říci,že ne=.
máme útrapy minulé, ani té,
která nastane, ale tolikomžik
času, vněmž právějsme. Věru'i
tedy snášeti jest trpělivě,když
časjest tak krátký. Za druhé,
rozjímejte o ovoci, ježvychází
z útrap. Pravíť svatý Pavel,;
že nelze srovnati útrap s ovoá
cem a odměnou nebeské slá=É
vy. Za třetí, abyste uvažo=É
val o škodě, jež vzchází těm,;
kteří snášejí s hněvem a než;
trpělivostí; vzcházíť jim ško=ž
da zde, a věčná trýzeň duše.;

Iprosím vás, nejdražší braa'
Ge, snášejte s všelikou trpě=j

6T
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livostí. A nerada bych, aby
vám vypadlo z mysli, napraf
viti svůj nevděk a nevědoa
most, povinnosti totiž, kterou
máte k své matce a k níž
jste zavázán přikázáním Bo=
žím. A viděla jsem,žetak hro:
madíte svůi nevděk, že neto=“
'liko neposkytl jste ji povin=i
inépomoci; ač jsem vás v tom'
Šomlouvala, že iste nemohl;
yakdybyste byl mohl, nevím,
zdali byste to byl uc1ml neboť
s pouhými slovy dělal iste 1í
í.'drahoty O, jaký nevděk! Ne=
uvážil iste útrapy porodu ani;
mléka, kteréonavydalaz prsů
“svých,ani mnoha námah, kte:
?té měla s vámi a se všemi
ostatními. A řeknete-li mi,

68
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;že neměla k nám lásky, pra;
;vím,že není to pravda; neboť
takovou měla lásku k vám
i ke druhému, iakou oběťvám
“přinesla.

Ale třebas by to bylo 1pr_av»
gda; vy iste povinni k ní a ne
'ona k vám. ()na nepřijala těla
„odvás, ale dala tělo své vám.
;Prosím vás, napravte tuto
šehybu1 ostatní; a promiňte
mé nevědomosti. Vždyť kdy»
lbych nemilovala vaší duše,
neríkala bych vám, co vám
Špravím.Připomínám vám va=
ušizpověď, vámi vaší rodině.
Niciiného vám nepravím. Zů=
!stáveite ve svatém a sladkém
|milováníBožím.Ježíšisladký,Viv.
|Jež1s1 lásko.
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MIKULÁŠ!m cnemo PETRONI
ZEsum.

žovaněho a sladké Marie.?

adkém Ježíši. Já Kateřina,?
služebnice a otrokyně sluhůf

ežíše Krista, píšu vám v draz;
. ocenné krvi ieho, přeiíc siš

'děti vás zachovávatelemř
!

.Jménem Ježíše Krista ukři=;F

byste toho s odporem a nená=i
'vistí k bližnímu svému; neci
1bol!druhé přikázání Boží iest?
milovatí bližního jako sebe
amého. Tato záliba v milo=f
ání bližního vychází ze zdro=_
elásky božské.Kdotedynení

__...___—.-. _

Neidražší braGe v Kristuš

ivlásce Boží, není ani v lásce
k bližnímu svému; neisa v ní,!
iest iako oud uťaty' od těla,?
;ienž ihned pozbývá života a“
fusychá; nebot iest odříznuti
od svého kmene. Tak i duše
nenávistí odloučená od bože;
'ské lásky, ihned odumírá mi=lj
;losti, a aťjakékoliv dobro ko:
ná, nemá pro ni ceny, pokud'
jde o život věčný. '
' Proto ovšem neustáveiž
člověk a čiň dobro, ať v iaa
kémkoli stavu; neboť každé
dobro iest odměněnoa každá
.vina trestána. Není-li odměá
“něm v životě věčném, Bůhř
splácí ie člověku tím, že bud'?

-. _. . .u—uuuu-uurmwv—
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poskytne mu času, aby na=
pravil život svůi, nebo pošle
mu někoho ze svých sluhů
„na pomoc, aby ho vytáhl ze
spárud'ábelských, nebodámu
v hojnosti statků časných; a
i když zemře a třebas jest v

pekle, má menší trizeň. Ne=bot větší trýzeň by o stihla,
kdyby po ten čas, co konal
tu trochu dobra, byl konal
jzlo.Z toho tedy 12 jiných dů=
vodů nikterak nesluší zane=
'chávati někdy dobra, byt v
jakémkoli stavu se konalo
řAledobřeiest uvažovati ,když
Bůh iest tak sladkým odmě=
ňovatelem, že každý dobrý
skutek, přes to, ze vykonán
iest ve smrtelném hříchu,chce
';něiak odplatiti.
' Jak mnohemvíceučinítěm,
? teří ie konají ve stavu mi=

_. V_._,__._.

_70

losti, s ravou a svatou tou=
hou po ásce Boží a v milo=
“vání bližního svého! Těm za
'lellch konání dal ovoce ne==
konečné; žijí-li v tomto čase
v milosti,v onomdán iest"um
'životvěčný.Nužechci,abyste
s všelikou svatou pílí snažil
se žíti v milosti, konaie slad=
ká přikázání Boží; nebot' 1i=
nak nebylo by vám možno.
Proto isem vám pravila, že
toužím viděti vás konatelem
'řečených přikázání. Více 1iž
zde nepravím,lečze na tom,
"očvás požádám,uvidím,iste=113
v onom milování čili nic. Ocj
.vaszadam,totpokol,1enz .1'),
Zůstáveite ve svatém a slad=í,,,,,
kém milování Božím. Jež1s1

lv.
sladký, Jež1s1lásko. ;

i

?

|

1

__ řlDalěíshybí.
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SVÉMU BRATRU BENINKASOVI
VE FLORENCII.

“íménem Ježíše Krista ukři=

gžovaného a sladké Marie.
aviNejdražší a nejmilejší bra'
tře v Kristu Ježíši. Já Kate'
rina, služebnice a otrokyně
sluhů Ježíše Krista, posiluju
vás drahocennou krví Syna
Božího, přejíc si viděti vás
zcela zladěným s vůlí Boží a
přetvořeným, vědoucím, že

Lt ono svaté a sladké jho,eré všelikou hořkost mění v_
slast. Každé sebe těžší b'n'=
.městává se lehkým pod tímto:
nejsvětějším jhem vůle Boží,
bez níž nemohl byste se líbiti
Bohu, nýbrž okoušel byste
'závdavku pekla Posrlněte se_____,___

posilněte, nejdražší bratře, a
neochabujte pod tou kázni
Boží , ale mějte důvěru, nea'
bot když pomoc lidská ochaa
buje, pomocBoží jest na hlín

ku. Bůh se o vás postará.i.Považte,ze Jobpozbyljmění,
dítek i zdraví; zůstala mu
žena jeho, aby mu byla ustaá
vičným bičem; a když byl
Bůh zkusil jeho trpělivost, dal
mu všehodvojnásob a posléze
život věčn' .TrpělivýJob nika
idy se nez ormoutil, leč stále
konaje ctnostsvatétrpělivosti
říkal: „Bůhjestdal, Bůhvzal;
budižjméno Božípožehnáno.“
:Tak chci abyste cinili vy,

71'
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bleidražší bratře, abyste byl
Šmilovníkemctnosti se svatouí

ělivostí, s častou zpovědi,?
liež vám ulehčí ve vašich ná:
Ímahách. A pravím vám: Bůhš
]užiiesvé dobrotivosti a svého;

?

\

'

-72

milosrdenství a odmění vás
za všecku námahu, iižzlásky
k němu snesete. Zůstáveite
ve svatém a sladkém milo=
vání Božím. Ježíši sladký,“
Ježíši lásko.

- ___-_. --.-— _-—
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zovanebo a sladké Marie.;
Neidražší bratre v Kristu;

hladkém Ježíši. Já Katerina,
služebnice a otrokyně sluhů
Ježíše Krista, píšu vám v dra=
hocenné krvi iebo, přeiíc si vi='

Éěti vás opravdovým dlužní=

Jménem JežíšeKrista ukři=;';

em, s láaceiíciímsvůi dluh,
vemu Vlerl lite,zevšichni
sme dlužníky Bohu, neboť co .
áme, máme ien z milosti a

áský nevystihlé. Neprosili
sme nikdy, aby nás sF/oril;
užěiítudížOhněmlá'skýsw;
' nás k obrazu a podoben=
tví svému; stvořil nás v ta=
ové důstojnosti, že není ia=

„o...—___ ___—---- -.....-..v—

M; o-ni
úSř

;osonĚ, JEJÍŽ JMÉNO ZAMLČENO.

(

zyka, jenžby toho vypověděl,;
am"oka, lež bý prohlédlo,ani
srdce, iež bý pochopilo dů=;
Stoinosti člověka, iak iest ve=š
liká. Toť dluh, ieiž isme vzali-Š
Od Boba; i chce, aby dluh;
ten byl mu splácen; láska to=
tižláskou. Spravedlivo asluš='

noJiest, aby ten, kdo se vidíšmJovan miloval A ieštěŠ
většíla sla námproievil,než!

by proieviti mohl, dav život zali
nás. Neboť když viděl Bůh,;
že člověk spáchav hřích po=i
zbyl své důstoinosti azavázal
se d'ablov1, prišla svrchova=;
ná věčná Dobrota. Jsa zami=i

lován do svého tvorstva, chce- ___...—

73'
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je uvésti v předešlý stav a
vybaviti' je ze závazku, osí=
lá Slovo jednorozeného yna
svého, odsuzuje ho k smrti,
aby vrátil život Milosti člo=
věku; posílá ho, aby vyplatil
člověka a vyprostil ho z vě=
zení hříchua ze spárů ďábel
ských Ú sladký a rozmilý
Synu Boží, nevystihlé Slovo,
Lásko nejsladší,ty jsi se stal
výplatou 1platitelem; ty jsi
roztrhl dlužní blánu mezi člo=
věkem a ďáblem; neboť hří=
chem se mu člověk zapsal;
roztrhnuv tedy blánu těla své=
ho vyprostil jsi nás.

Ach, pane můj! kdo není
sžírán takovýmto ohněm lás=
ky? Nebudou sžíráni ti, kte=
ří každý den znova činí nový
úpis s ďáblem, nemajíce na
mysli tebe, Kriste Ježíši bi=
čovaný, potupami nasycený,
Bože a člověče. Ach, běda!
takoví ciníz těla svéhochlév,
v němž chovají sprostá zví=
řata beze všeho rozumu.

Ach, nejdražší bratre, ne=
s_pětejiž smrtí smrtelného hří=

74

se rozevrela, ani

chu. Pravím vám-, že sekera
již přiložena jest ke kořeni
stromu. Chopte se lopaty sva=
té bázně Boží a veďte ji ru=
kou lásky. Vyvrzte hnilobu
z duše iz těla svého. Nebuď=
te ukrutníkem k sobě,amka=
tem, utínaje se od své hlavy
Krista sladkého a dobrého Je=
žíše. Žádné hniloby již, žád=
,né nečistoty! A utíkejte se
k svému tvůrci; otevřtezrak
zduše své a vizte, jak veliký
jest oheň lásky jeho, že se
vás ujal a neporučilzemi, aby

dravé zvěři,
aby vás sežrala. Ba ještěvám
fdalzemí s 'ch plodů, slunce,
teplo, svě o, nebe a pohyb,
abyste žil, dávaje vám lhůtu,—
abyste se mohl napraviti. To
uc1ml;enzlaskyó,daremný.
nevědomýdlužníku, nevyčká=
vejte již času; dejte v oběť
Kristu ukřižovanému mysl,
duši i tělo své. Nepravím,
“abyste učinil si smrt, chtěje
tak pro odloučení od života
tělesného, ale smrt žádostem
Smyslným,aby vůle nám byla



mrtva, a rozum aby žil, ná='
sleduje šlepějí Krista ukřižo=
vaného. Tehdy budete splá=
'c'etidluh. Dávejte Bohu, co

jest BožíhooĚa zemi, co jestzemskeho ohu jest dávati
SrdCe,duši a zanícenost s vše="
likou pílí a nikoli nedbalosti.
Dlužno,abyvšeckycinyvaše
byly zalOŽQHYVBohu. Co dátiÍ
zemi, to jest této stránce smy=
Slné? eho zaslouží. eho

Zaslouží, kdo zabíjí? Aby byl.
usmrcen. Tak sluší nám ubí=
jeti tuto vůli, bičováním těla
našeho: mořiti je, klásti na:
ně jho svatých prikázání Bo=.
žích. A nevidíte,ze jest smr=
telné? Záhy míjl'svěžest jeho,
ako květuutrženéhoodsvého
ořene. Nežijte již tak, pro

lásku Krista ukrižovaného !:

Neboťručím vám, že takové'

gpustlostia takovénepravosti ?ubnestrpí, nenapravíte-lizi='
lvotasvého, nýbrž vykoná za
ně největší spravedlnost ase=
šlena vás soud. Pravím vam, '
že nejen Bohu, jenž jest svr=f
ch__o_y_an_ácistota, ale ani ďá_=__

.blůmnelzetoho strpěti; neboť
na všecky hříchy se rádi dí=
vají, kromě tohoto hříchupro=
ti prirozenosti. Nuže jste vy'
hovado ci němátvář? Vidím
'prece, že máte podobu člo=
věka; ale ovšem z tohoto člo=
,věkastal se chlév,v němjsou
sprostá zvrrata smrteln' ch
ihříchů. Ach, dosti' 112,pro ás=
ku Boží! Pomyslete, pomy==
'sletena spásu svou; ozvetese
Kristu, jenžvás volá.Jste uči=
něn, abyste byl chrámem Bo=

žím, to jest abyste prijímali'
Boha Milostí, žije ctnostně ai
účasten jsa krve Beránkovy,;
v níž smy'vají se naše nepra=%
vosti.
_ Ach, ach, nešťastná duše

má!kNevím, jak přiložiti ru=Ži vašim nepra=;
vostemsvllmk'jen byla tak kru='
tá a bezcitná duše vaše a vašeš'

zvířecí náruživost smyslná, '
že až ke hríchu proti přiroze=
nosti . . . . Ach ! roztrhnětež se!
srdce, rozestup se země, vše=l
cky skály převalte se na nás'
avlci zadavtež nás; nestrptezx
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Štakovénečistotyaurážkyzpůá
sobené Bohu icluši vaší. Bra=;
_tře můj, zde ochabuje jazykš

a všecky smysly. Ach! nechci
již tak. Učiňte konec a prítrž
té bídě, o níž jsem vám pra=.
jvila; a připomínám vám, že

Půh toho nestrpí, nenapraví=e-li se.
Ale pravím vám, že bude=Š

te-li chtíti napraviti život svůj|

z tomto mžiku času, který'ám zbývá, Bůh jest tak do=
'brotivý a milosrdný,ze bude.
míti k vám milosrdenství,
.dobrotivě vás přijmedo svého
náručí, učiní vás účastn '
ovoce krve Beránkovy, pro "té

tak velikým ohněm lásky ,
. není hříchu tak velikého,š
. by nenalezl milosrdenstvíl .

ětšíjestiťmilosrdenství Boží
ež našenepravosti,jenkdrz

- hceme se napraviti a vyvr
. outi hnilobu hříchu svatou

ovědí, s předsevzetímraději
" emi'íti nežli vrátiti se zase

vývratku. Tím způsobem
ovu nabudete své důstoj=

Šnosti,hříchem pozbyté; aspla=Š

i

:

řtimedluh, jímž povinni jsme
“Bohu. Vězte, že kdybyste ho
nesplatil, padl byste do nej=
temnějšího žaláře, jaký lze si
zobraziti.Vezte,zenesplácí-li
se tento dluh, vyznání a oškli=
vosti k hríchu, netřeba, aby
se někdo jiný namáhal a ují=
mal se člověka, neboťon sám,

se společností d'áblů, kteří
jsou jeho pány, jimž sloužil,
spěje dohlubiny pekelné. Bra=
Ítřemůj sladký v Kristu slad=
kém Ježíši, nechci, aby tento
žalářazatracení prišlyna vás;
Šnýbržchci a prosím vás (a rá=
da vám pomohu)jménemKri=
sta ukřižovaného, vyjděte z
;rukou ďáblových. Zaplaťte
dluh svatézpovědisošklivostí
k urážce Boží a s předsevze=Í
Štím,zenepadnete jiždotako=
Švébídy.Mějtevpaměti Kn'sta
šukřižovaného; zničte jed těla“
Šsvého, připomínaje si zbičo;
ivané tělo Krista uki'1žované=;
;ho, Boha a člověka. Neboť
fspojenímpřirozenosti božsk
Ésprirozenosti lidskou nabyl
ítělo naše takové důstojnosti
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že vyvýšeno jest nade všecky
kůry andělské. Styďtež se
.věrupošetilí synovéAdamovi,'
'vydávajíce se v takovou bí=
du a pozbývajíce své důstoj=
'nosti. Učiňte si cílem Krista:

ukřižovaného, skrývejte se;
do ran Krista ukrižovaného,
utápějte se v krvi Krista ukři=;
žovaného. A neotáleite aniž;
;vyčkávejte času, neboť čas?
na vás také nečeká. A kdyby
Snad křehkost vaše působila;
Ívám potíž, držte se rozumu
jakožto dobrého soudce. Zase=Í

;dnětena stolec svého svědomí
“anedejte uniknoutí žádnémuž
hnutí, aby nebylo vámi spra=
;venose svatou a sladkou pa=;
mětí na Boha. Pobízejte sámi

Ěebek odporu a nesvolte vůlí'
hříchu, ani nepřlpusťte, aby;činem vešel ve skutek;

rcete: „snášeldnes, duše má,;
tuto trochu trýzně, odporuj a;
nesvoluj.Snadzezítra skončí?
život tvůj. Ale 1zůstaneš-li na;
živu, budeš činiti, co Bůh dá.
Dnes ciň toto.“ Pravím vám,;
že takto-li budete si počínati,

;duše'1tělo vaše, jež nyní jest
;chlévem, stane se chrámem,
;vněmž zalíbí se Bohu, 1usídlí
lse ve vás svou Milostí. Po=.
;zději, až dovrší se život váš,
dostane se vám věčného pa=
itřenína Boha, kdež jest život;

;beze smrti a sytost bez pře=f
sycení. Nechtějte pozbytí tak'
velikého dobra pro tak smut=
nou rozkoš. Jiného nic vám
*nepravím.Zůstávejte vesva;tém a sladkém milování Bo=

;.žím. Promiňte r_nénevědo_mo=;
sti. Snad jsem vás obtížila;
slovy a řekla,co bychom sna
neradi slyšeli. Mějte mne o,
mluvenou; nebot zanícenost;
a láska moje k spasení vaší;
duše mne k tomu přiměla,
Vždyť kdybych vás nemilo=.
;vala, nemísila bych se do tohol
a nestarala bych se, vidouc;
ivás v rukou ďáblových, ale; 
;jelikož vás miluju, nelze mi;
;toho snésti Chci, abyste byl
Žúčasten krve Syna Božího.'

!Ježíši sladký, Ježíši lásko,
;Maria sladká.

77



MARTINOVI z PASSIGNANA,
Íomru VE VALLOMBROSE.
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!
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i '—ménem Ježíše Krista ukřia

LEžovaného a sladké Marie.Noidražší otče v Kristu
ladkém Ježíši. Já Kateřina,
lužebnice a otrokyně sluhů

' ežíšeKrista, píšu vám v dra:
ocenné krvi ieho, přeiíc si
'děti vás pravým zahradní:

kem a správčeiíizahradydg:
safari 'vášimísódaáných.
'-sme sadem, či vpravdě za:
- adou, a v tom sadě a v té
zahradě učinila Pravda př
,votní zahradníkem rozum se
svobodnou vůlí; tento rozum

%svobodná vůle, s p'n'spěnímoží Milosti, má za úkol vy:

LIST 22'

trhávati trní neřestí a s_ázeti
vonné byliny ctností.

Nemohl by však ctností sá=y
zeti, kdyby napřed neobrátil,
země zároveň s trním, to iestt
země vlastní vůle smyslné,
íež nemá zalíbení v ničem než:
vrozkoších pozemských a po:,
míiivých, pln 'ch hloží a trní,
a neřestí a hříchů. Obrátiž'
se tedy tato země, nejdražší
Otče, silou lásky, v tom mži=
ku času, jenž nám zb' á; a,
buďtež nasázeny sla é a o=
pravdové ctnosti: láska než
výslovná od neposkvměného
Beránka, okořeněnánenávistí
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a odporem k sobě, pravou tr=
pělivostí, vírou živou a ne
.ímrtvou, pravými skutky, od=
porem k světu, pravou spra=_
řvedlností, okořeněnou milosr=
'denstvímk vašim poddaným,
ochotná poslušnostKrista !
Řádu, vytrvávaiícíažk smrti

ádu, pravím, abyste bylza
chovávatelemŘádu, se sva=
tou a pravou touhou, s bdě=Š
;ním a ustavičnou modlitbou,
!aby totiž vědomí stále přichá=
izelo k úvaze a poznání, že
'není, a dobroty Boha, ienž
iest, kterýž iest, k sobě. S tím

vruceideustavičná mod=l
litba; neníťustavičná modlitá
ba nic jiného než svatá touha
a sladké zanícení duše; a za=.
nícení ide za vědomím. Tyto
isOu z bylin, které vydávaii;
neivětší vůni v této zahradě.;
Proto chci, abyste byl be=
dlívěiší, nebot tam naleznete
hlad po cti Božía spáse svých
poddaných; a tak splníte vůlí
svou i přání mé, iež isem pra=
lrvila, že přeju si vás viděti
_;prayýLnzahradníkem duše va=

...—.....

iší i vašich poddaných. Neboť
Ihladově po spáse pro čest
lBoží, budete bedlivě vybavo=
;vati 1ez bídy a trestati chyby
la vyvyšovati ty, kteří jsou
;ctnostni a kteří chtějí žíti po=
;dle Řádu.

Když zahrada iest tak do=
bře vystrojena, chci, abyste
postavil na stráž psa svě=
domí; a budiž přivázán k
bráně, aby zaštěkal, když by
přicházeli nepřátelé, & zrak
vědomí by spal. Jakmile to=
tíž osten svědomí zaštěká,
zrak se probudí a vzchopí se
proti nepřátelům s nenávistí
_a odporem; a honem se za=
bezpečí a ozbroií se zbraní
lásky. Třeba dávati potravy
tomuto psovi, aby byl hodně
ostražitým; a potravou jeho
není nic jiného než nenávist
a láska, nesená v nádobce
pravé pokory a držená rukou
pravé trpělivosti. Neboťmezi
nenávistí a láskou rodí se
pokora a sladká a lahodná

|trpělivost. Ac1mv1cepotravy,
tím Vice ostražitosti. A tak
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Ývelicepozorným stává se ten;
es, že i když jdou přátelé,
těká, aby vědomí vstalo af
odívalo se, kdo jsou, a roze=

znalo, od Boha-li jsou čilinic.,
' tak nebude lze oklamatif

Éahradníka a vyloupitizahraá. y; a nepřijde nethel, aby
u nasel koukole sebelásky,_;
terážto sebeláska plodí trní'
dusí símě ctností. Dávejte

íti, dávejte píti tomu psovi;
o jest naplňte nádobu své paf
ěti krví Krista ukřižovanéa
o; a předkládejte mu ji ustazl
'čně, aby nezemřel a nehyá:
ul žízní. '

1

|

___-.. .. _.

Nuže, nejdražší Otče, k0p=l
něme do světa se všemi jeho;
nádhemostmi, rozkošemi aj
bohatstvími, a chudičký ná=1
,sleduje Beránka, strávenéhoi
la opuštěného pronás na dřevě'
gnejsvětějšího kříže. Nevyčkáá
ivejmejižčasu, pro lásku Boží !
'Vždyf čas nám mizí před ru=
kama, že toho člověk ani ne=
pozoruje; pročež nemá smy;
;slu, aby čekal na to, čeho ne=
gmá,aztrácel, co má. Více ne=
ípravím.Zůstávejte ve svatém
ia sladkém milování Božím.,

rv!
;Ježíši sladký, Ježlsl lásko.

___-.._..-—__...—
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ANNĚ BENlNKASOVÉ, SVÉ
TEŘI, VE FLORENCll.

žovaného a sladké Marie.
Neidražší dcero v Kristu

adkém Ježíši. Já Kate'n'na,
užebnice a otrokyně sluhů

ežíše Krista, píšu tobě v dra=
ocenné krvi jeho, přeiíc si
děti těpravounevěstouKri
ta ukřižovaného a prchati
šemu, co by ti bránilo míti
oho sladkého a slavného že=
icha. Toho však bys nemo=
a, nebyla-li bys z oněch
annen mgudri

Jménem JežíšeKrista ukřiž

ch, zasvěce
ých—Kristu,lež měly svítilny
olejem a mělyv nich světlo.,
vidíš, že chceš-li býti ne=é

ěstou Kristovou, dlužno ti

_-...-_-—.-_4 ...—_.. - .,-..

usi—"ší

míti svítilnu, olei a světlo.;
Víš, iak tomu rozuměti, dcero
má? Svítilnou rozumí se srdf
to naše; má totiž srdce býti
iako svítilna. Vidíš dobře,ze
Svítilna bývá shora široká,
ze spodu úzká; takové iest
i srdce, na znamení, že iest
nám je vždy míti shora siro=
ké,svatými totiž myšlenkami,Š

Svatými představami a usta;vičnoumodlitbou, amíti stal
na paměti dobrodiní Boží, a;
zvláště dobrodiní krve, iíž
isme vykoupení. Vždyť pože%
hnaný Kristus, dcero má, neá
vykoupil nás zlatem ani stří%
brem, amperlami ciiinýmdra%
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hým kamením, nýbrž vykou;
pilnás drahocennoukm svou,
lNuže tak velikého dobrodiní
nesmíme nikdy zapomínati,
nýbrž stále dlužnojenositina
očích se svatou a sladkou
vděčností, a viděti, jak Bůh
nás nevystihle miluje; on než:
dbal &vydal svého jednorozeá
ného Syna potupné smrti kříž
že, aby nám dal život Milosti'
Pravila' jsem, že svítilna z
spodu jest úzká; taki naše
srdce, na znamení, že srdce
má býti zúženo vůči těmto vě;i
cem pozemským, to jest, neš
toužiti ponich amjich nemiloá
vati neszeně, an1nežádati si
vrce,nezBohusebb1namdat1;
avšak stále děkovati mu, vi;
douc, jak sladce o nás pe+

čuje, že ani zbla nám nikdjlnechybí. Nuze takto bude srd
.ce naše doopravdy svítilnou',
Pomysli však, dcero má, že
to by nestačilo, kdybychom,
neměli uvnitř oleje. Olejem

rozumí se ona sladká droÍ
t

bounká ctnost hluboké po=
kory; neboť třeba jest, aby

v-.—... _—_-——-.v-—.....> .... .

nevěsta Kristova bylal po=komá &prívětivá a trpěl1vá;
a tak bude pokomá, jak bu=
de trpělivá,atak trpělivá,jako
ipokomá Ale této ctnosti po=
škory nelze nám dospěti, leč
pravým poznáním sebe sa?
mých, to jest poznáním švé

bídy a křehkosti, a že sami
sebou nejsme s niiaký čin
ctnostný, ani že nedovedeme
si pomoci od nějakého boje
nebo strasti; neboť máme-li
nemoc tělesnou nebo nějakou
strast nebo duševní boj, nef=
jsme s to, bychom si od nich
pomohli nebo se jich zbyli;
vždyť kdybychom s to byli,
ihned bychom sr'pomohli. Veh
ru tedy jest_ pravda, že sa1=
mi sebou nejsme nic, leč poč;
tupa, ubohost,hnus, křehkost
a hříchy; pročež dlužno nám
vždycky státi poníženě a po?
komě. Zůstati však'jenomná
tomto poznám'sebe nebyloby
dobře, neboť duše dospěla by
omrzelosti a zmatku, a ze
zmatku dospěla by zoufalství-;

l

proto ďábel ničeho by si než
'84



ořil k milosti v krvi iedno=*
ozeného Syna svého, slad= „
ého Slova vtěleného; a jak
eustále dobrota Boží v násf
ůsobi. Ale viz, že zůstati ie=;
om v tomto poznání Bohaf
ebylo by dobře, neboť tím;
ospěla by duše domýšlivostiš
pýchy. Třeba tedy, aby oboiiš
ylospolusmíseno,toiest míti '
vaté poznání dobroty Boží
oznám'sebe samých; tak bu=

eme pokomi, trpělivi a pří=
_ ětivi; a takto budeme míti

lei ve svítilně.
Nyni iest nám třeba ieště

větla, sice nebylo by dosti.

VVVVV

', že víra beze skutku iestš
á; _nebylaby tudíž viraš

ivá ani svatá, nýbrž mrtvá.;'
roto iest nám potřebí neu=š
tále se přičiňovatio ctnosti

„___—....-. „___—„ _ .A.v., _ . __ __.__.--_._ .-.. -_>.__.. .

řálnež uvésti nás ve zmatek, ;
by nás otom uvedl v zou=i

.ůeba tedy míti po=$
náni dobroty Boží k nám a:
'děti, že nás stvořil k obrazu .
podobenství svému a pře=f

ženich, Kristus, iest tak zar=
liv na své nevěsty,ze ani ti to=š
;ho nedovedu pověděti. Proto?
škdybyuviděl, že bys milovala

šněkoho jiného více než 1ehoJ
Írozhněval by sestebou. Akdy=

a zanechati dětinství a svých
marnosti a nežiti iiž jako;
děvčata světská, nýbrž iakoÍ
věrné nevěsty, zasvěcené Kri=i
stu ukřižovanému; takto bu=;

deme míti svítilnu i olei iš
světlo.

Leč pravi Evangelium, žej
oněch panen moudrých bylo:
patero. Nuže pravím ti, že
třebanám, aby každého z nás
bylopatero, siceneveidemena
svatbu života věčného.

Timto paterem míní, že tře=
ba nám uiařmovati a umrtvo=
vati patero našich smyslů tě=

n'ch tak, abychom iimi
ky nehřešlli,působícesi ji'

m1nebo některými z nich ne=
zřízenou rozkoš nebo zálibu.
Tak bude nás patero, to iest
budeme míti uiařmenopatero
svých smyslů tělesných.

Ale považ, že tento sladky
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ti otevřeny véře,kde Beráne
neposkvrněný Kristus sla
svatbu se všemi svými věrá'
nými nevěstami; ale jako ci%
zoložnice byly bychom za?
hnány, iako oněch pět paf
nen pošetilých, iež honosíce
se jedině a marně neporušeá=
ností a panenstvím tělesným,
pozbyly panenství duše poš
ruchou patera smyslů, jelikož

nenesly s sebou oleie pokory%

byssenenaravlla, nebylybš

proto jim svítilny zhasínalybylo iim řeceno: „Jděte
kupte31oleief Oleiem tímro
zuměti jest na tomto místě li;
chocení a chvály lidské, nebo

všichni pochlebníci a světsšcbválitelé prodávají tento
lei. Jakoby jim bylo řečenoi
„Svým panenstvím a svými

--——-- ___...__._..__a..._

!dobrými skutky nevykupo=
valy iste si života věčného,

nl);brž kupovaly iste lidskévály; a pro lidské chvály
iste 1ekonaly. I iděte a na=

kupte si chvály; neboť sem
neveidete.Pročež, dceromá,
střez se chval lidských a ne=
přei si chvály za žádný skuj=
tek, který bys konala, nebol!

Ínebyla by ti potom otevřena
brána života věčného. .

Pozoruiíc tudíž, že toto iest
nejlepší cesta, pravila jsem„
že přeju si tě viděti pravo
nevěstou Krista ukřižovan'

ho; o to, prosím tě a poroučím
ti, usilui. Jiného nic ti neprař
vím. Zůstávei ve svatém a
sladkém milováníBožím.J

V'V'

žíši sladký, Jež1s1 lásko. el,
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BERENGARUAnzoccný !
rm v ASCIANO.?

žovaného a sladké Mariei
Vám, neidůstoiněiší a nei=

dražší otče můi v Kristu Je=Ž
žíši. Já Katerina, služebnice“
a otrokyně Sluhů Ježíše Kri=
sta, píšu vám a poroučím se“
vám v drahocenné krvi toho,
Syna Božího, přeiíc si vidětii
vás pravým služebníkemieho,

Jaabyste následoval vždyckyieho šlépěií. Buďtež, buďtež

onímvonnš'm květem,iakýmest vam a vydáveitež
' před s adkým oblíčeiem

žím. Vězte dobře,ze když
květ jest dlouho ve vodě,;nes
vydává vuně, nýF_rz__šmrad..

J ménemJežíšeKristaukři

" ' "mší “2'4'f

ŠAzdá se mně opravdu, otče,
iževám i ostatním sluhům iest
šbýti květem. Ale když ten
?,květ iest ponořen do vod ne=
pravosti anečistoth'nehnva
běd světa, nedává vuně, nýf
brž smrad. Ú iak iest bídn'
a ubohý ten, kdo postav
iest jako květ v CírkviSvaté
maievydávatí početze svý
poddaných!vždyt víte,žeB
žádá na nich ryzosti a čistoty
Ach„běda,ctihodný otce,shl
dává se pravý opak, tak
tím způsobem nejen že s
isou smradlavci, ale ieště iso
i kaziteli všech, kdož se
nim přiblíží. Nuže vstaňte

871



a mrtvi byli stavu Mi=.
osti.Nemáme"11ž času, neboť?

odzvonilo k zatracení; a jsme:
odsouzeni k smrti. , nei=Š
sladší otče, pohled'te trochu
na nebezpečnýstav náš, v iak
veliké nebezpečí iest_potopen

tom hořkém moři smrtel=l
ých hrichů. Což nevěříme,|
e iest nám doiíti té chvíle)

mrti? Nepochybuime, nebotl
enítvora, jenžbybohatstvím
ebo urozeností' mohl se jí

. hnouti. Ú iak bídná a už
ohá bude tehdy duše, lež si
činila zrcadlem rozkoše te*

Ěešflěteiiž. Dosti dlouho1sme

“o'vepř do bahna. Tím stá;
vá se z rozumného tvora ně=
mou tvaří, zabředlou ještě-'1
do té své hnilobnélakoty,že
často z lakoty a chtivosti
,prodává duchovní milosti a
dary. Naduti pýchou; a po
celý život svůi utráceií na'

octy a hostiny, hoiné slu=
bnictvo a bujné koně, čím!
třeba sloužiti chudým Toť

i_souty skutky, kteréymve chvíli

——-__...___—__....-..___. . .. -.- ___—--—

smrti se představí soudem a
spravedlností chuděrce duši.
Myslila ubohá duše, že ied=
nala proti Bohu, a zatím ied=
;nala sama proti sobě; a stala
se rozsudkyní, iež odsoudila
sama sebea učinilase hodnou

smrti věčné. Nuže nebuďme
už bláhoví, neboť velikou po=
šetilostí iest, aby člověkci=
n,il se hodným smrti, když
_možno mu míti život.

Jelikož tedy máme na vy=
;branou buď život nebo smrt,
.svobodnou vůlí, iiž Bůh nám
ždal, prosím vás neirozmileii
!aneisladčeii, jak jen dovedu
a mohu, buďtež oním slad=
kým květem a vydáveite vůni
před Bohem a ve svých pod=
daných. A jako pravý pastýř
dáveite život za Ovečkysvé,
třeba-li toho; káraie neřest
a utvrzuje ctnosti v ctnost»
ných. Nekaram působí hni=
žlobu, jako oud zkažený na
zkaženém těle člověka. Měif
;ltežtedy oči nad sebou 1nad
svými poddanými. A nezdeiž
:se vám tvrdým vytrhávati to

.žss
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ýří, neboť mnohem sladším

oží k naší spáse; otevřteí
rak a vizte nezměmá dobro=i

ětší lásky než dáti život za;
vého pritele? Mnohem tedyÍ
ět51chvalyzasluhuie,kdo dal.
ivot za své nepřátele. NužeŠ

V

ebraňtež se iiz naše srdce,;Š

em. A přetrhniž se to pouto
řetěz, 1ímžďábel často náS!
"spoutány , avšak sílasva=í

é touhy a opovržení neřestmi!
láska k ctnostem strhá vše=g

cka ta pouta. Zamilujte si
tedy pravé ctnosti, které jsou
opakem neřestí; nebot iako
hřích půšobí hořkost, tak
ctnost zase slast, a v tomto
životě zakouší se života věč=i

ného. A když nastane sladký
čas smrti, ctnost se přičiní;
odpovídá zaň a háií ho před
soudem Božím a dává mu ji'
totu a zbavuje ho zmatku;

-———--—.— -..—_

ám bude ovoce nežli náma=Š
a hořká Nejdražší otče, po=3
atřte na nevýslovnou lásku.

a dary ieho. Zdaž iesti

--—-.. __...„„...—..

a uvádí ho do života trvalého,;
kdež má život beze smrti,
zdraví bez nemoci, bohatství
bez chudoby, cti bez potu=ř

py,,panství bez služebnosti.amt jsou všichni pány;a
čím menší byl člověkv tomto
životě, tím větší iest tam; a
čím větším chce býti v tonlto
iživotě, tím menší bude v 01
“nom.

Buďtež tedy maličký pra?
vou a hlubokou pokorou; a?
měite na zřeteli Boha, ienž
iest poníženým k vám Čl0=1
věku, a nečiňte se nehodnými
toho, čeho Bůh vás učinil
hodným, to jest drahocenné
krve ieho Syna, již s takovou'"
neivřeleišíláskou iste vykou=3
pen. Jsme otroci vykoupení,
a nemožno nám již se proá
.dati. Kdyžvšak lsmeve smrá
telných hříších, my slepí proa
dáváme se ďáblovi. Prosím
vás tedy pro lásku Krista u=l
křižovaného, vyiděme z toho
otroctví. Více nepravím; ale
ítolik vám pravím, že mýc
chyb iest nekonečně; i sli;

__“ sd
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íhuiuvám takto,žzevezmu své
i vaše a udělámz nich kytků
.myrrhy a dám si ji na prs
lk ustavičnému pláči a hoří
;to hoře, založené na prav
lásce, přivedenás k pravé sla+
„sti & útěše života trvaléhoL
Promiňte mé domýšlivosti a
pýše. Poroučeite mi a pož
hneite mi celou rodinu v Kri

-..V.._-_—-...",-a.. __...

stu Ježíši. Prosím ho, aby
vám dal toho svého sladkého
a věčnéhopožehnání; a budiž
takové síly, aby strhala a pře=
rvala všecka pouta, iež vás
ho zbavila. Zůstáveite ve sva*
tém a sladkém mllován'rBo;
žím. Ježíši sladký, Jemsn lá=
sko.
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LU, V SAN QUIRICO.

ménem Ježíše Krista ukíi=
žovaného a sladké Marie.
Nejdražší otče v Kristu

sladkém Ježíši. Já Kateřina;
služebnice a otrokyně sluhů

JežíšeKrista,píšuvámvira

hocennék'rvi jeho, přejícsi vi
děti vás koupaným v
Krista ukřižovaného, kteráž
to krev opájí, sílí, zahřívá

. osvěcuje duši pravdou; protq
neupadáv lež.rivi, ježsílí
dušiuhqvuigš slalióšti!le'a
508.“Leoghízgiíd -.z_.otrock
bázně kteráž zase vzniká
nadělatku světla. Proto jes
duše silná, že v krvi osvícen
byla pravdou; poznala a uzřej

BRATRU TOMÁŠ! DELLA io

rs, z ŘÁDUBRATŘÍmm:
i “W ""—""lišr25í

.!

.. ___-5

|

%

!

lla zrakem vědomí, že Pravd.prvotní stvořila ji, aby jí dal
život trvalý k slávě a chvál
jména svého. Kdo nám dáv
na jevo, že jest tomu tak .,

iKrev neposkvměného Berán
ka. Krev dává nám na jevoi
že všecky věci, jichž nám Bůh

,propůjčuje, příznivé čiprotiv
né, útěchy i soužení, hanba
potupa, urážky a posměch
utrhání a reptání, všecko jes
nám propůjčeno s ohněmlás

, aby se naplnila v nás t
sladká pravda prvotní, s '
byli jsmestvořeni.Kdonámt
dokazuje? Krev. Vždyťkdyb ;
něčeho jiného byl Bůh od nás

91?
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_chtěl,nebyl by nám dal Sy=;
a svého, a Syn života. Jak=l
ile duše zrakem vědomí po=

nala tuto pravdu, ihned na=š
y'vásíly, 1snese a přetrpívše, ;
ťto sebe těžší, pro Krista u=;

ké lásky, s nenávistí a od=
orem k sobě. Zároveň shle='

trácí pocitu sebe a nemá než'
ocit vína ; v tom isou vše=;
buy city utopeny. Tak duše;
á zpitá krvíKristovouztrácí;

lastního pocitu sebe, zbave=;
a isouc lásky smyslné, zba=
enabázněotrocké (nebo!kde
ení lásky smyslné, není'báz=
ě před tresty), baprávě ko=;

chá se trýzněmi; ničímnechce;
e cblubiti než křížem Krista

ukřižovaného. Toť"leií chlou=
ba. Tím všecky mohutnosti

592

duše ]SOllzabrány. Paměťna=
plnila seKrví; přijímáiiiako
dobrodiní, v Krví té nachází
lásku božskou, která zapu=
;zuie sebelásku; lásku k po=

;tupě, trýzeň ze cti, láskuí k;smrti a trýzeň z života.
;naplnila se paměť.'7 Rukadía
zanícení a svaté a pravé tou=
hy Tohoto zanícení a lásky
nabyla světlem vědomí, iež
poznalo pravdu a sladkou
vůlí Boží. Nuže tak chci, nei=
dražší otče,bychom sladce se
;opíieli a koupali v krvi Kri=
;sta ukřižovaného; aby věci
;hořkéievily se nám sladkými,
;a veliká břemena lehkými;
_abychom z trní a hloží vyvá=
dělí růži, pokoi a mír. Jiného
;nic nepravím. Zůstáveite ve
'svatém a sladkém milování
Božím. Ježíši sladký, Ježíši

_;lásko.
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;snsrRE EUGENII, SVÉ NÉTE- ,
lm, v KLÁŠTEŘEsv. Anežky !
V MONTEPULCIANO.

žovaného a sladké Marie.š
Nejdražší dcero v Kristuí

sladkém Ježíši. Já Katerina,
služebnice a otrokyně sluhů
Ježíše Krista, píšu tobě v dra=
hocenně krvi ieho, přeiíc si
viděti tebe okoušeti pokrmu

andělského ; nebó't' pro—ničí?

J ménemJežíše Krista ukřifš

něhiřňěíši učiněna; a aby
mohla ho okoušeti, Bůh vy
koupil tě krví iednorozenéhol

Syna svého. Ale považ, dcerol
nejdražší, že pokrm tenneií
se na zemi, nýbrž ve Výšl;
proto Syn Boží chtěl býti vy
zdvižen do výše na dřevěnei
světěišího kříže, abychom v

___-__,—_.-- -...--c—_._._ .... _..._- -.. .—a—-.o—. .-—- ..—-—. -———-_..--...—...... .....- ___—__.
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výši s tohoto stolubrali ten poi
Řekneš mivšak:„Kte ,

iest ten pokrm andělský?

iodpovídámti: ŽádostBohai'ienž táhne žádost, která lest

spl' aií spolu v iedn0.
of pokrm, jenž, poku

isme pocestnýmiv tomto z1
votě, táhne k sobě vůni pra
vých a opravdových ctností
kteréžto ctnosti isou vařen
na ohni božské Lásky aie
se na stole kůže. To iest, u
pením a námahou nabývám

ctností, zdeptávaiíce vlaslísmyslnbst, a moci a násilí
uchvacuiemekrálovství duše,

v zanícení duše, kdnsobě, ]
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k; zvána jest nebem,protože;ělivosti tajil) v soběBoha)
;Toťonen pokrm, jenž čim'du=
iandělskou; aproto nazývá
Ee pokrmem andělským,a
éž proto, ze duše odloučena
d těla okouší Boha v jeho
ytnosti. Tou měrou a tako=
' způsobemsytí pokrmten

Fuši, že pooničem jiném ne=
azi a nemuže toužiti leč po
mo, co by jí ho dokonaleji

hchovalo a rozhojnilo; má
edy v nenávisti, co toho jest

Lakem. Proto, jakožto opa=á, pozoruje světlem nejsvě=
ější víry, kteréžto světlo jest
e zraku vědomí, a pozoruje,
o jest jí na škodu a co na
rospěch. A dle toho, jak uvi=_
ěla, miluje a opovrhuje. Io=
ovrhuje vlastní smyslnosti,
"c ji spoutánu pod noha=
a zanícení, a všecky neřesti
nikající z této smyslnosti.

rchá všemu, co by ji snad
achýlilo k neřesti nebo brá=

1) Cielo= nebe,celare= tajíti,

ilo' jejímu zdokonalení. Pro=

'íFln'ývati. (Překl.)

' [94

Ětozapírávlastní vůli, jezjest
:jípríčinou všelikého zla, apo=
drobuje ]i jhem svaté posluš=
nosti netoliko ádu a svému
představenému, ale každé se=
be menší bytosti pro Boha.
Prchá všeliké slávě a zálibě
světské a honosí se jen po=
tupami a trýzněmi Krista u='
křižovaného: křivdy, muka,
příkorí a posměch' 18011jí
kem; kochá se jimi, aby se
připodobnila svému ženicho=
vi Kristu ukřižovanému. Zří=
ká se obcování s tvory, vi=
douc, že začasté staví se mezi
nás a Tvůrcenašeho; a prchá
do celly skutečné i duchové.
K tomu tě vybízím, tebe i
ostatní, a poroučím ti, nejmi=
lejší dcero má, by'vej stále,
vdoměsebepoznávání,v němž
nalézáme andělský pokrm
žhoucí touhy Boží po nás; i
v celle skutečné, v bdění a
pokorné, věrné a ustavičně
modlitbě, zbavujíc srdce a za=
nícení své sebe a všelikého

ltvorstva, a odívajíc' je Kri=
stem ukn'žovaným. Jinak 1e=
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a bys na zemi; a pravilaŽ
sem ti již, 'že na zemi nesmí i
e jisti. Považ, že Ženich tvůj,

'stus sladký Ježíš, nechceš
'koho mezi tebou a sebou,i
jest vehni žárliv. Jakmile:

y tedy viděl, že miluješ něco %
eště mimo něho, odloučil by?
e od tebe, a stala bys se;
odnou pokrmu zvířat. A ne==
yla bys věru zvířetem a po=

em Zvířat, kdybys opu=
tila Tvůrce pro tvory, dobro
ekonečné pro věci konečné
prchavé, jež přecházejí jako
'tr ? světlo pro tmu ? život
ro smrt ? Toho, jenž tě odívá

' luncem spravedlnosti, spo=
ou poslušnosti a perlami ži=
é víry, pevně naděje a do'=
onalé lásky, pro to, co tě
ně olupuje? A nebyla bys

ěru pošetilá, odlučuiíc se od
oho, jenž dává ti dokonalou
'stotu, (tou měrou, že čím
líže přicházíš k němu, tím
kvěleji zčišťuje květ tvého
anenství), pro ty, kteříčasto
ydávají smrad nečistoty, pr=

'tele mysli i těla svého ?

!

__

Bůh to odvrať od tebe svy'm;
nekonečným milosrdenstvím. ;
, A aby se ti tak nikdy ne=
mohlo přihoditi, hled, ať ne=;
upadneš v takové neštěstí,;
bys obzvláštně nějak stýkala;
se s některým člověkem, ať;
řebolníkem čisvětským. Kdy=;
bych to snad zvěděla nebo;
;vycítila, byť byla bych i ještě;
dále než jsem, dala bych ti;
takové ponaučení, že po celý;
čas tvého života zůstalo by til
na mysli; a buď to kdokoliv.

ed', abys nedávala se do;
styku ani k němu nepřivo=
lovala leč v nezbytné potřebě,
' řispívaiíc obecně každé oso=

ě doma i z vnějšku. Bud'
cela usazená a zralá v sobě.
luž sestrám laskavě a s nej=;
ětší pílí, a zejména těm, kte=;

ré vidíš v poďebnosti. Když;
přijdou hosté a žádají tě k:
:mřížoví, Zůstaň ve svém po=;

Ěoji a nevycházej ; ale co by!
' rádi řekli, ať povědí pře=f

. orce; leda že by ti to pře=;

. orkazposlušnostipřikázala.f
hnali__squš„_1_1.l_exu„a_.s_tůiř
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,“plaše, zdivočelá jako ježek.?
Mějž na mysli mravy, které
ona slavnápanna svatáAnež=|

Jdeš-li ke zpovědi, pověz, co,
jest třeba, a když dostanes
pokání, prchni. Hled' také
aby to nebyli z těch, 5 kteg
rými jsi byla vychována. A,
nediv se, že ti takto pravím,
neboť častěji jsi mne asi sly=lš
šela, a tak tomu jest dooi
pravdy, že styky, jimiž př "

vroáceněříkají nábožné, mu
žův a žen, kazí duše 1mravy'
i poslušnost řádů. H]ed', at

nevážessrdce svého,lečsKri,stem ukřižovaným; neboťnek

mohla bys, jelikož by ti td

bylo príliš těžkým Pravím,že duše, která ochutnala po
krmu andělského,uvidělasve,
tlem,ze to 1jiné věci,o mc
jsme prve mluvili, ]SOlljí př
kážkouk jejímupo

pílí. A pravím, že miluje 23valo a ucbovávalo. A pon ,

_-.._ -...- ..... ___.—. -. --. ___.._—„--_ h-.... - __-. -.__»__._._.--.

ka přikazovala svým dcerám. !.

dy bys ráda- přetrhla, ale nei

u; pro 
to se jim vyhýbá s největš '

hledá, co by ]í ho rozhoiň '

-——-—.__—___.......__._____—__ -.-_ .

vadž viděla, že nejlépe okou=
ší pokrmu toho modlitbou ko='
nanou v sebepoznání, cvičí
se v ní neustále všemi způ:
soby, aby se více blížiti mo=
hla k Bohu

Jest trojí modlitba. Mo=Í
dlitba ustavičná,to jest ušta=
v_ičnásvatá touha, jež modlí
se před obličejem Božím tím,
co konáš; neboťtouha ta řídí
k jeho cti všecky tvé práce
duchovní i tělesné; proto 510%
ve ustavičnou. O té, zdá se,
mluvil slavný svatý Pavel,—

když pravil: „Modletese bez
přestání“ Jiná jest modlitba

ústní, když totiž ústně říkají
še hodinky neb"]lné modlitby,
Tato jest zřízena, aby se do-.
spělo ktřetí, totiž kmodlitbě
mysli; a k té dochámduše,
kdyz opatrně a pokorně ko=
ná modlitbu ústní, kdy totiž,
zatím cojazykem mluví, srdce
její není Boha daleko. Dluž%
no však se přičiňovati, aby%
chom upevnili a ustalili srdce
své v zanícení božské lásky,
A když by cítila mysl, že na%

|9_6



enou; a potom, až to ustane,
áme-li kdy, opět chopiti sel
odlitby ústní, aby _myslstá=

e byla plná a ne prázdná.;
kdyžvmodlitběhrnou sena

ás rozličnými způsoby mno=
é boje a temnoty mysli s|
elikým zmatkem, jimiž d'á:
1nám ukazuje, že modlitba

aše nebyla líbezna Bohu,

o zůstati pevně s úsilím a
ouhou vytrvalostí, a uvá=

'ti, že zl ' duch činí tak, aby
ás od od matkymodlítby,

il tu duši v její síle a stálosti.
' aby v bojích a temnotách

oznala, že sama ani není, a
dobré vůli, již cítí sobě už.

_hovanou,poznávala dobrotu

“domí vidí a_požnává, a odívá

Bůh že dopouští to, aby zku= .

oha, jenž jest dárcem a za?

hovatelem dobré a svaté vůle
'dí; kteréžto vůle nebývá
oden kdokoliv.

Takto přichází k třetí a
oslední modlitbě, v níž do=

stává se jí ovoce námah. kte=
ré snáší v nedokonalé mo=
dlitběústní. Tu okouší mléka
ěmémodlitby. Vznáší se nad

sebe, to jest nad hrubé cítění
smyslné, a s myslí andělskou
se sjednocuje v Bohu zaní=
cením lásky, _asvětlem vě=

;sepravdou. Stává se sestrou
!andělů; se svým enichem
ijestna stole křižované touhy,
'bujíc si v hledání cti Boží

a spásy duší, neboťvidí dobře,

iže pro to Ženich Věčný běžellk potupné smrti kříže a tak
naplnil poslušnost Otce a
naše spasení. Právem jest
modlitba tato matkou, jež v.
lásce k Bohu počíná ctnosti
a v lásce k' bližnímu je rodí.
lee projevuješ lásku, víru,
'naději, pokoru? v modlitbě.

Eýeboť'čeho bys nemiloval, 31
o bys nepečoval a nehled

97“



m..—_d—i

bys toho; ale kdo miluje,stál
přeje si býti siednocen stím
co miluje, to jest s Bohem
Modlitbou žádáš ho za své
potreby; neboť poznáváním
sebe, na němž založena jest
pravá modlitba, vidíš sevelmi
potřebnou, cítíc se obklíče=
nou svými nepřátely, světem
s príkořími a s pripomínáním
marných zálib, ďáblem s mno=
ha pokušeními, a tělem s ve=
likým vzdorem a odbojemprol
ti duchu. A vidíš se, že sa=
ma sebou nejsi; nejsouc, ne=
můžeš si pomoci; proto sví=
rou běžíš k Tomu, jenž jest,
který může a chce ti prispěti
v každé tvé potřebě, a s na=

ějí žádáš a čekáš jeho po=
oci. Tak &eba konati mo=
'tbu, chceš-li se domodliti

oho, čeho očekáváš. Nikdy
ebude ti odepřeno sprave=
livé věci, které žádáš tímto
působem od Boží Dobroty,

'tbě. Kde sprostíš se sebe=

. .w—..—_—. ....._ __..._-r-_._.T———--.——__m._

lásky, jež činí tě netrpělivou
v čas bezprávíci jinýchtrýz=
jní, a kde oblečeš se v bož=
jskou lásku, jež tě učiní tr=
pělivou, a kde chlubiti se bu=
deš krížem Krista ukřižova=
iného? v modlitbě. Kde poeí=
ítíš vůni panenství a hlad po
;mučednictví, rozhodujíc se
'dáti život pro čest Boží a spá=
su duší? v té sladké matce

lmodlitbě. Ta učiní tě zacho=
ívávatelkou Řádu; vpečetíto=
bě v srdce 1v mysl tré slav=
gnýchslibů, jež jsi učinila při
jprofessi, a zanechá ti tam o=.
ljtisktouhy, zachovávati' je až
;;do smrti. Ona povznáší tě
od obcování s tvory a dává ti
obcování s Tvůrcem, plní ná=
dobku srdce Krví pokomého
Beránka a přikrývá"11ohněm,

ileboť ohněm lásky byla pro=ita
Více a méně dokonale na=

;býváa zakouší duše této mat=

!kykrmmodlitby dle toho, jak sekrmí pokrmem andělským,
lto jest svatou a pravou žá=
dostí Boha, vzpínajíc se do
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še, iak bylo řečeno, & be-Í
ouc ho na stole neisvětěiší=|
o kříže. Proto jsem ti pravi
'a, že přeiu si viděti, že kr=
íš se pokrmem andělským,
eboť nevidím, že bys iinak

mohla býti pravou nevěstou
'sta ukřižovaného, zasvě=

cenou mu ve svatém řádě. Dě=i

fiinéhonepravím. Zůstávei ve
'svatém & sladkém milování

——_.. _ , _ „________

-———-—v——----r- -—-».——-.--- -r \. v.. .-...-.._n—..—-—oo.....

lei, ať vidím tě kamenem drzr
hocenným před obličejem Bo=
žím. A nemeškei mi, ztráceiíc
,žčas.Koupei se &utápěi vslad=
Ěké Krví svého Ženicha. Nic

Božím. Ježíši sladký, Ježíši
lásko.
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OPATU VE VALLOMBROSE.

žovaného a sladké Marie.
Důstoiný a neidražší otčel

Kristu sladkém Ježíši. Já
ateřina, služebnice a otroky=
ě sluhů Ježíše Krista, píšu
ám v drahocenné Krví jeho,
řeiíc51v1det1 srdce azanícení

aše vštípen' na sladký a
ý kříž, neeoť pozoruiu, že

uši nelze míti ovoce, ani na
ěmbráti podílu,není-li srdce
zanícení ieií vštípeno na kříži
ovanou lásku Syna Božího.
ez tohoto vštípení nestači=

ot by nám, že přirozenost
ožská byla vštípena a spo<
ena v přirozenosti lidské, a.
řirozenost lidská s přiroze=%
ostí božskou. A proto též?

Jménem JežíšeKrista ukři=

hmmm z PASSIGNANIA,

, LIST27

ĚvidímeBoha-Člověka, iakběd
žel k potupné smrti, vštípil
ltoto Slovo na svatý kříž
Švykoupal vás v drahocenn
škrvi své, zplodiv květy a plo

dy pravých & opravdovýc
ctností; a to vše způsobil
pouto lásky. Touto lásko
teplou, světlou a přítažlivo
uzrály plody a zbaveny byl
všeliké trpkosti To stalo se
když štěp Slova Božího vrou
hil se na přirozenost lidskou

Ě Slovo na dřevoneisvětěi
lllSO kříže. Víte, že např
ylytaktrpky,žežádná ctnos

más nevedla do prístavu spáa
sy, nebot hnis neposlušnosti
Adamovy nebyl vyčištěn po=
hlušností Slova, iednorozeneá
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ho Syna Božího. Avšak pra'f
vím vám, že ani s tímto slad=Í

kým a lahodným poutem člo%
věk nemá a nemuže míti ú.

časti na Milosti, neodívá-ll
se skrze zanícení lásky kři=I
žovanou láskou Syna Božího,i
následuje šlépějí Krista ukři%
žovaného. Proto dlužno, aby=;
chom my, stromové planí,i
bezevšeho ovoce, spojeníbyli'
se stromemplodným, to jes
js Kristem sladkým Ježíšem,
jak bylo pověděno. Nejdražší

(%důstojný otče, které srdceude tak tvrdé, aby se udr=
želo, patříc na nevýslovnou
lásku, již chová k němu jeho
Tvůrce, a ne'svázalo a ne=

noubilo se s ním svazker;1%Tásky? Nevím věru, jak b
toho bylo schopno.

Myslím však, že takoví,
teří jsou vštípeni a přivázá=
i na mrtvý strom ďáblův a
a vlastní sebelásku, na roz=
oše, důstojenství a bohat=
tví světa, založeni na zvrá=
ené pýše a marnosti svě,
ch, to ze jsou ti, kteří zba=

Ěveni jsou života a 'stali se

..a..— _v. _„_..7.7. .

netoliko stromy planými, al%
jsou stromy mrtvými, a jí-h
se jejich ovoce, vede k smrti
věčné; neboť ovocem jejich
jsou neřesti a hříchy. Takoví
vyhýbají se cestě a nauce to%
ho sladkého vtěleného a rozá
„milého Slova; kráčejí tem%
notou, padajíce v smrt a mno=
hou bídu. ;

Ale kdožsvášnivou láskou

následují cesty pravdy, nečiní—
tak, nýbrž mají zrak vědo=.
mí otevřen a poznávají,zž
sami nejsou, a poznávají Do=i
brotu Boží k sobě, a za sve
bytí a všecku milost, spočíva%
jící na jejich bytí, vděčí Bo=
hu, vyznávajíce, že od něho
nabyli všeho z milosti a ni=
koli z povinnosti. Tehdy roste
oheň a zanícení lásky a ne=
návist a odpor ke hříchu a k
vlastní smyslnosti, touto pak
láskou a nenávistí &pravou

Lpokorou vštěpuje se člověka křižovanou a dovršenoug
ásku Syna Božího,atu plodí
voce opravdových ctností,
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kteréžto ctnosti krmí duši jehog
i jeho bližního. Stáváť se po=;
jídatelem a chutnatelem cti!
Boží a spásy duší. Velmi te=Ě
dy jest nám nezbytným a má
třebným toto dokonalé spo=g
jení; nebot bez něho nedošlii
bychom toho cíle, pro kterýj
jsme stvořeni.Proto jsem praa

'la, že přeju si viděti vás
štípeným na strom nejsvětěj=

"ího kříže. Prosím vás tedy
ro lásku Krista ukřižované:
o, buďte bedliv &nikoli ned=
alý. Nespěte již spánkem
edbalosti,neboťčasjestkrát=
-' a cesta dlouhá. i
Poslal jste mně, ctihodnýá

tče, kříž, který se mi stal;
ak drahým, jak nikdy nic již!
ého minebylo,auvítalajsemi
anícení a přání, s kterým
ste_mi ho poslal. Stavíte mi
a oči tělesné, co jest mi míti
a očích duše. A já bídná

sem toho neměla! Prosím
ás s velikým zanícením lás=
y, proste našeho sladkého

vás ke kříži svaté touhy i:
kříži tělesnému ; abyste s praá'
vou a dobrou trpělivostí snáá
;šel každou námahu, které by
se vám dostalo pro čest Božíl

plácím se vám křížem,zvouc ;gpasitele, aby mi toho dal.

&spásu duší. Psal jste mi, ad
iplním, co jsem započala; if
slibuju vám, že seč budu a'
jak Bůh dá mi k tomu milostij
|budu to plniti, vždy totiž budu,“
jse modliti k Boží Dobrotě zal
vás. Odpovíte-li pravou a do?
konalou bedlivostí tomu, jenž
vás volá s největší láskou,
bude splněna jeho vůle'k vám
(nebo nehledá aniž chce čeho
jiného než našeho posvěcení),
i přání vaše i moje. Doufám,
že se tak stane, a že shle-a
dáme se svázanými sladkým
poutem lásky. Dbejte, dbejte,
at napravuj ete neřesta sázítel
ctnost ve svých poddaných
|s pravou a svatou naukou,
'sa jim sám zrcadlem ctností.

ic jiného nepravím. Zůstá=_
ejte ve svatém a sladkém

Filování Božím. Ježíši slad=

!

ý, Ježíši lásko.
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(PO POSLECH, KTERÉ K Nl VYSLALJ

DůstoinýotčevKtistu slad=
ém Ježíši. Já Katerina, slu=
bnice a otrokyně sluhů J &*

'še Krista, píšu vám v dra!
ocenné krvi jeho, přeiíc si
'děti vás účastným krve Syá
a Božího iakožto syna stvo=
eného svrchovaným ótcem

obrazu a podobenství ieho,
otroka vykoupeného; aby=

te kráčel s láskou a svatou
ázní Boží. Víte, že kdo ne=
' uiesvého Stvořiteleláskou

ynovskou, tomu nelze míti
odíluna krvi , iest vámtudíž
otřebí milovati.

mm BARNABÁŠIvrson.

LIST 28

; Neidražší otče, které srdc
!byloby tak zatvrzelé a zarpu
;tilé, aby nepovolila, úvažuií
;zanícení a lásku, kterou m
přinášl'božská Dobrota.7 Mi
luite, miluite. Pohledte, že mi
lován iste byl drive, nežli ist
miloval vy; neboť Bůh rozií
maie sám v sobě, zamilov
srkrásu svéhotvora, rozníce
ohněm nevystihlé lásky své
jedině za tím účelem, aby mě
život věčnýa radoval se tom
dobrunekonečnému, 'ímžB"
se v sobě radoval. ,Lásk
nevystihlá, dobřeisi ukázal
tuto lásku. Neboť člověk po
zbyv Milosti smrtelným hří
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lchem, neposlušnosti, již spáá
chal proti tobě, Pane můj, byl
ho zbaven. Nuž popatřte, otče;
jakého způsobu užila milostia
vost Ducha Svatého, aby zno=
vu člověka uvedla v Milost,
Vizte, že svrchované Výsost
Boží vzala na se služebnosl
našeho člověčenství,vtakhlua,
boké poníženosti a pokoře,í
'žeby mělavšecka naše pýcha
býti zahanbena. Styďte se,po=

lšetilí synové Adamovi. Co lzef
většího viděti, nežli Boha via
děti poníženého člověku ? ni'
více ni méně, než jakoby člo=
věk měl v moci Boha a nikoli
Bůh člověka? a přece člověk
sám sebou ani není; co má,
má od Boha z milosti a ne
z povinnosti. Proto nebude!
člověka, který by, znaje sebe'
ama, urážel kdy Boha smr=*
elně nebo vězel v pýše dů
tojenstvím nebopovýšenosti
ebo panstvím. Kdybycelému

světu panoval, považuje se
a nic, neboť tak jest podro=
en smrti jako nejnicotnější

|vor; a tak pomíjejí rozkoše

- všecko ostatní; jest to Město

„__— ___—“-“--.u—„__._._____

světa a přestávají jemu jako
jinému, a nelzemujichudržetij
aby život a zdraví a všecko
stvořené větrem neminula,
Nuže nelze nám ovažovatt
sezapáwn'tžídíěgípanšlví'immmvěš
tě. Nevím, jaké by to bylo
panství, může-li mi býti odá
ňato a není-li v mé svoboděi
Zdá se mi, že nesluší se naj,
zývati ani považovati se jeho
pánem, ale spíše hospodářem;
aitoná'č'žšť 0 na z y;
pokud totiž líbiti se bude sladá
kému Pánu našemu. 5

A kdybyste mi řekl: „nemá;
zde člověkv tomto životěžádá
ného panstvi?“ odpovídám
vám: má, a to nejsladší a nej=
vděčnější a nejmocnější nad

duše naší. O, jest něco věta
šiho a vznešenějšího, než míti

ěsto, v němž odpočívá Bůh,
'enž jest všeliké dobro,vněmž
sídlí mír, klid a všeliké potě
šení? A tak pevné jest město
oapanství nadnímdokonalé,

*'106
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Šnámho vzíti, nechcete-li vy.;

LNepozbude se ho nikdy, leči
smrtelným hříchem. Tehdy.
lstává se nevolníkem a otro='

[kemhříchu, stává se nicotouztrácí svou důstojnost. Ni=
lkddo nemuže nás přinutiti, by=
l\chomse dopustili sebe men=
šího hříchu, neboťBůh položil

o a ne do toho, co jestnej=
ilnější,totiž dovůle.Řekne-li
le ano, svýmsouhlasem, tu
hvíli zhřešila, majíc rozkoš
zalíbení ve hříchu; praví-li

šak ne, raději by zemřela,
ežli by urazila Boha a duši
vou. Tak nehřeši nikdy, ný=
rž střeží města, panuje sobě
celému světu; tropíťsi šašky
e světa a ze všech rozkoší
eho, pokládajíc je za věci po=;
' šitelné, horší lejna. Proto!

aji'Svatí, žeslužebníMo=i

'21 o ll me'stalífdů,
ezvítězivševsa saminad

ebouma na_d__sugymi"'enepr'a'tely,im1zjsou s_gětte o a da“___,bel

'Nuže tedy, otče,držtepevná

- -....- -..,—__ —_._— ..

panství nad městem duše sve;
bojujte statně s těmi třemi
nepřátely; chopte se dýky ne=
návisti a lásky, miluje ctnost
a nenáviděneřesti; rukou svo=
bodné vůle je srazte; a nevá=
hejte. Vždyť ruka jest silná—,
i dýka jest silná, a jak bylo
řečeno,není , kdo by a vám ho
mohl vzíti. To asi mínil Pavel,
když pravil: „Ani hlad, ani
žízeň, ampronásledování, ani
landělé,ani ďáblové neodlouči
mne od lásky Boží, nebudu-li
chtíti.“ Jakoby pravil sladký
Pavel: jako jest nemožno,aby
bytostandělská odloučilamne
od Boha, tak jest nemožno,

' 1 souti kdo sou svob0d=!

pánga dobylivitezšfví.

by něco mne přimělo k smr=
elnému hříchu, nechci-li já.
ezmocnými stali se tito ne=
řátelě naši, neboť Beránek
ez poskvmy, aby vrátil člo
ěku svobodu a učinil ho svo=

hodným, vydal sebe sama po=
“tupnésmrti nejsvětějšího kří
že. Vizte lásku nevýslovnou,
'ež smrtí dala nám život; pod=

lstoupivšipotupy a hany, vrá=ema hmomo ,pramčeho.říc_1_
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tila nám čest; rukama probo
denýma a přikovanýma vy
prostila nás z pouta hříchu
srdcem otevřenýmzbavuje na
všeliké zatvrzelosti, s
svlečením nás odívá, svo
krví nás opáií, svou moudro
sti přemohla zlobu ďáblovu
bičovánímpřemohlanaše tělo

otupou a pokorou přemohlal

rozkoše a pýchu světa; umylal
nás přehoiností krve své. Ne=
boime se tudíž praničeho, ne=

ot rukou bezbrannou pře
mohl- nepřátele naše, vrátil
mám svobodnou vůli.

Ú sladké Slovo, Synu Bo=
ží, ty isi uložil tuto Krev v
ltělosvaté Církve; chceš, aby
rukama tvého náměstka bylo
nám ir'prisluhováno. Dobrotal
Boží pečuie o potřebnost člo=
věka, 1enžkaždý den ztrácí
ltoto panství nad sebou, urá»
žeiesvého Tvůrce. Proto ustaš
novila lék svaté zpovědi,'lež
má mo „ e'ránko=
vou. Nedává vám ií iednou,
ani dvakrát, ale ustavičně.

[Proto pošetilec iest, kdo se|

)— ,__ ___—-....—

vzdaluie, nebokdo ledná proti
tomuto náměstku, ienž má
klíče krve Krista ukřižova=
ného. A kdyby byl ivtěleným
ďáblem, nesmím zdvihati hla.=
vy proti němu, nýbrž vždycky
se pokořovati a žádati krve z_
milosrdenstv1,neboť1maknelf
ze vám ií míti ambýti účast=
ným ovoce Krve. Prosím vás“
pro lásku Krista ukřižované=
ho,neiedneiteiižproti sve'Hla=
vě. A nedbeite, když d'ábel
vám postaví nebo stavěl vám
na oči'zdání ctnosti, abyste
totiž konal spravedlnost na
špatných pastýřich pro ieiich
ldaremnost. Nevěřteďáblovi ,
nechtěitekonati spravedlnosti
v tom, co se vás netýče. Náš
Spasitel tomu nechce, pravě,
že isou ieho pomazanými;
nechce, abyste vy nebo kdo-;
koli'líný konal tuto spravedl=
nost, neboťchceiiučinitisám
Jak neslušno by bylo, aby slu=í
ha bral soudcipanství z ruky,
chtěiekonatispravedlnostnad
zločincem! velmi nemilé by
mu to bylo, neboť se ho to
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muž iest lí konatí. A kdyby
chomřekli: „Soudce lí neko:

á, není dobře, abych ii konaěl'á?“ Nikoliv. Neboťvždyck ,
udeš za to ztrestán, práv

tak, jako zavraždíš—li,stihne
ortel smrtí tebe. Nebude míti

zákon ohledu na tvůi dobrý
lúmysl, že jsi tak učinil, abys
vyhladíl zločinceze země.Ani
zákon, ani náboženství sí ne=
přeje, když soudce iest zlý a
nekoná spravedlností, abys
irkonal ty. Proto iest toběpo=
nechati trestání Soudci svr=
chovanému,lenžnenechá mi:

lnoutinespravedlnostíaiínýchneřestí, aby nebyly ztrestá
ny na svém místě a ve svůi
čas, zvláště v poslední hodina
ku smrti, kdy mine tento tma=

'život; kdyžuplyneta chvíl'
ka, všeliké dobro iest odmě»
něno, a všelíká vina ztrestá»
na. Tak vám pravím, neidraž»
ší otče a bratře v Kristu slad»
.kém Ježíši, že Bůh nechce,
abyste vy či kdokoli líný čí=

netýká, a soudce iest tím,'leíi

nílí se vykonavately sprave=

dlnosti na ieho sluzích. O
svěřil ie sám sobě, a to svěří
svému náměstku; a nekoná-l
toho náměstek (iestiťpovíne
tak konatí, a zlé iest, neko
ná-lí), pokorně iest nám če
katí potrestání a nápra
Soudce svrchovaného, věčné
ho Boha. A i kdyby odňat
nám byly iími naše věci, ra
děii dlužno nám ztratíti věc *
časné a život tělesný, než
věciduchovní a život Milosti '
neboť ony isou'konečny, Mí
lost Boží nekonečná, dávaií
nám dobro nekonečně, a t
ztratíme-li ii, máme zlo n
konečné. A považte, že pr
dob' úmysl,kterýmáte,n
osvo odí vás Bůh ani záko '
božský před ním, nýbrž pr
padl byste prokletí věčnésm
tí. Nechci, abyste upadl něk
dy v toto neštěstí. Pra '
vám to a prosím vás iméne
Krista ukřižovaného,nepleťt
se iíž do toho. Držtesivpokoi
svá města, konaie spravedl
nost na svých poddaných
když sekdo proviní; aleníkd

mal
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ne na těch, kteří jsou přisluhoá
vately té slavné a drahocenn
Krve. Jinýma rukama než je
jich nelze vámjí míti, &nemá
te-li jí, nedostává sevám ovo
ce té Krve, ale byl byste úde
uhnilým, odříznutým od těl
svaté Církve. Nuže dosti již
otče! Chci, bychom pokom
lsložili hlavu do klína Krist
na nebi zanícením a láskou
a Krista na zemi, jeho zá
stupce, úctou ke krvi Kristo
vě, jejíž klíče třímá. Kom
otevře, jest otevřena, a kom
zamkne, jest zamčená.On m'
moc a autoritu, &není, kdo
by mu ji mohl vzíti z rukou,

ebot dána jest mu sladkou
ravdou prvotní. A považte,

_e z věcí, jež se trestají, co
láště protiví se Bohu, toť

dyž vidí, že se někdo dotýká

'da, že Kristus činí jakoby
eviděl v tomto životě, že po=
estání v onom bude menší.
' duše obnažena budes těla,

ehdy 'Líukáže, že Opravdu
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%viděl. Nuže chci, abyste byl
ívěrným synem svaté Církve,
zkoupaje se v krvi
gkřižovaného. Tehdy budete
údem spjatým vesvaté Církvi,

ža nikoli uhnilým. Nabudete

'sta u=

itakové síly a svobody, že ani
3d'ábel ani tvor vám jí nevezme;
šneboť budete mimo otroctví
jsmrtelného hříchu, vzpoury
gproti svaté Církvi; stanete se
;siln 'm silou Milosti, která
šteh y sídliti bude ve vás; a
Ébudete sjednocen s Otcem
:svým. Tak vás prosím, čiňte
ídokonale toto sjednocení a
šneotálejte již.
! Avšak jak pomstíme se na
ičase,'co jstebyl mimo? O tom,
Šotče, zdá se mi, že chystá se“
doba, kdy bude nám možnof
isladce a roztomile se na něm
špomstiti; neboť jako jste vy?
ýdával své tělo i jmění časné
gvšemunebezpečenství a smrti
Šveválce s otcem svým, tak
;nyní vás vyzývám jménem“
iKrista ukřižovaného k pravé='
mu a dokonalému míru s do=
ibrotivým otcemJ Kristem na
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lzeini, a k válce proti Nevěří=
cím, byste se rozhodl dáti
tělo i jmění své pro Krista
ukřižovaného.Rozhodnětese,
neboťtřeba jest takto sladce
e pomstiti; a jako jste šel

o jest největším přáním a
' svatého Otce.Chci,abyste

yl náčelníkem, a vyzval a
rychlil svatého Otce, aby
e brzo vypravil. Vždyť velí:
ou hanbou a potupou jest
'esťanům, nechávati, v ru=
ou nejhořších Nevěrců, co
ším právem jest naše. My
šak počínáme si jako hloupí
podlého srdce, nevedouce

poru a války leč sami mezi
ebou. Druh dělí se od druha

:; nenávisti a zášti, kdežto
sluší, bychombyli spolu spja'
iii poutem božské a nejvřes
ejší lásky; kteréžto pouto
eSt tak silné, že drželo Bobo:
ověka probodenébo a při=
ovaného na dřevě nejsvě=

ějšího kříže. Nuže vzhůru„

[
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řotče, rozdmychujte mi oheň
nejsvětější touhy, chtěje dáti
život za Krista ukřižovaného,
dáti krev z lásky ke krvi.

,jak blaženou bude duše
vaše i moje, pro zanícení, jež
Žchovám vašemu spasení,
“vidouc vás dávati život za
jméno sladkého a dobréhoJe'
lžíše! Prosím svrchovanou a
„lvěčnouDobrotu, aby nás učí:
nila hodnými tak velikého
dobrodiní, jako jest dáti život
za něho. Nuže běžte zmužile
'a konejte nejhrdinnější činy

široBoha a pro vyvýšení Sva=e Církve, jako jste konal pro
|Světa proti ní. Takto konaje
budete míti účast na krvi Sy=
_haBožího. Odpovězte hlasu

milostivosti Ducha svatého,
enž vás tak sladce volá, že
ává křičetislužebníkům Bo:
ím před sebOu za vás, aby
ám dal život,Milosti. Považ=
e, že slzami apotem, jež do=
rota Boží dala vylévati za
ás služebníkům svým, od
lavy ažk nohám byste se

: myl. Nezhrdejte jimi a ne=

111'



buďte nevděčen tak veliké

milosti. Vizte, jak Bůh vásj
miluje, že jazyk váš nedovedl
by toho vypověděti, ani srdce!
,pomysliti, aniž oko shléd=
nouti, jak .veliké jsou jeho
milosti, jimiž vás chce zahr:
nouti, jen odhodláte se vy=
trhnouti město duše své z po=
rohy smrtelného hříchu. Buď=
te vděčen &uznalý, aby ne=
vyschl ve vás pramen zhož=
nosti. Vícenepravím. Buďtež,
buďtež věrný; pokořtese pod
mocnou rukou Boží. Milujte

_ ___..

& hojte se Krista ukrižovaá
ného; skryjte se do ran Kri=;
sta ukrižovaného; rozhodněte“
se zemřiti za Krista ukřižoa
vaného. Promiňte mé nevěj
domostí & osobitosti, že se
opovažuju mnoho mluviti; ale
láska &zanícení moje k spa=,
sení duše vaší mne omluviž
Zůstávejte ve svatém &slada
kém milování Božím.

O tom, zač mne žádal váš
služebný, jenž přišel od vás
ke mně..... .Ježíši sladkýjvvv.
Jež1s1 lásko.

hz
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žovaného a sladké Marie.
Důstojná matko v Kristu

Ježíši. Já Kateřina, služeb=
'ce a otrokyně sluhů Ježíše
'sta,píšuvámvdrahocenně
' jeho, přejíc si viděti vás,

děnou rouchem nejvroucněj=š
í lásky, tak a takovým způ=i
obem, abyste byla oním pro:
Eedkem a nástrojem na u:
míření chotě vašeho s Kríž
tem sladkým Ježíšem a s!
áměstkem jeho, Kristem na

-emi. Jsem jista, že bude-li ve
ás ctnost lásky, neudrží se,!

., by. choť váš necítil z ní te=i
la. A tak chce Pravda pr=
otní, abyste byli dva v je

Jménem Ježíše Krista ukři=*

i

PANl CHOTI BARNABÁŠE VlšKONTlHO.
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,dnom duchu a v jednom zaá
nícení a svaté touze. Toho
však byste nemohli, nebylo=li
by ve vás této lásky.. l.

Ale řeknete mi : „poněvadž
inemámlásky, a bez lásky mi
;tohonelze, kterak jí nabýti?“
!Pravím vám, že láska nezís=
lkává se leč láskou. Neboť
lkdo chce by'ti milován, nej=
lprve třeba mu milovati, to
ljest míti vůli milovati. Když
má již tuto vůli, třeba jest,
aby otevřel zrak poznání '
uviděl, kde a jak se naléz'
tato láska; Sám v sobě ji na
lézá. Kterak ? Poznává, '
sám není ; a vida, že sám s
bou není, děkuje a uznává

ll
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že od Boha má své bytí ivše=1
likou milost spočívající n !
tomto bytí, to jest milosti a
dary duchovní i časné, jen
Bůh nám dává. Neboť kdyJ
bychom nebyli, nemohlo b !
se nám dostati žádné milostil
Všecko tudíž má a shledává
se toho majitelem z nevystiJ,
hlé dobrotya lásky Boží.Jakj
mile duše nalezne a uzři v
sobě takovou dobrotu svéh
Tvůrce, vztyčuje se a vzrůstá
v takovou lásku a touhu, žd
sebou .i světem se všemi jehoi
rozkošemi pohrdá a opovrd.
huje. A nedivím se tomu, ned.
bot jest vlastností lásky, že'
sotva tvor vidí se milovany'mJ
ihned miluje. Když miluje
raději by zemřel,nežli by ma
zil, koho miluje. Živíseohnění
lásky, uzřevši se tak milo=1
vanou a vidouc, že byla oní '
polem a onou skalou, kde
zaražen byl rapor nejsvětěj
šího kříže. ždyťvíte asi, '
ani země ani skála nebyly b
udržely Slova jednorozenéh
Syna Božího, kdyby láska hd

na '

?nám ji milovati ?

“nebyla držela. Láska tedy,
již Bůh choval k naší duši,
„byla onou skalou a oněmi
'hřeby, jež ho držely.

Nuže tot způsob, jak na=
lézti lásku. Když jsme nalezli,
kde sídlí láska, kterak třeba

, důstojná
a nejsladší matko, ona sama

;jest pravidlemacestou, anení
;jiné cesty než tato jediná. Její
ícesta, které nás učí a kterou
;dlužno se nám bráti, chceme-li
ékráčeti světlem azískati živo=

;ta Milosti, tot kráčeti strast=
smi,potupami, příkořími, opoa
:vržením, posměchem a pro?
Ínásledováním ; těmito strastš
,'mi připodobňovati se Kristu
ukřižovanému.0nt byltímBe:

:=ránkem neposkvrněným, jenž
Špohrdlbohatstvími, panství?
;mi světa. Jakkoliv byl Bůh
a člověk,přecejako naše pra?

gvidlo a cesta naše, učí nás
jí, jsa zachovávatelem zákoš
na anikoli přestupníkem.Jest

;pokorný a tichý; nebylo! sly=
i šeti jeho hlasu z nějakého rep=
tání. Otevřel sebe z štědroty



lásky. Stává se chutnateleni
a pojídatelem naší spásy, neál
hledaje sebe aniž se dívaje
na sebe, nýbrž bledě jenom'
cti Otcovy a dobra tvorů. Nej
vyhýbá se strastem, nýbrz
jde po nich. Veliké jest, vij
děti sladkého a dobrého Jed'a
žíše, jenž řídí a pase celý
svět, a sám jest v takové bid,
dě a nouzi, že není mu poá
dobného.Jest takový žebrák
že Maria neměla potřebného

plátna, do něhož by zavinulŽsyna svého. Posléze umír
nahý na kříži, aby oděl čloi
věka a zakryl jeho nahotu
Nahým stal se člověk spá,
chav hřích,pozbyl roucha Mii
losti; i svléká sebe z života
a'nás jim odívá. Pravím, že
duše, která nalezne lásku \)
zanícení ke Kristu ukřižovai
nému, bude se styděti násle
dovati jí jinou cestou než Kri
stem ukřižovaným; nebud

' chtíti rozkoší ani důstojen
ství ani okázalosti, nýbrž bu*
de chtíti na tomto světě živ
býti jako poutnice nebo pol;=

_hatství a rozkoše, ani na pro
"tivenství a soužení, jež“byst

, strast, avšak se srdcemzmu
'žilým běžte touto cestou, li

' nemilé bylo, by Bohu, kd

. _... ..-—___—

:cestná, mající na zřeteli, jegaby došla svého cíle. Ani pr

výhodu, jižby nalezl na cestaani pro protivenství, je-li d
.brým poutníkem, nezpozdi s
v chůzi, nýbrž kráčí zmužile
prolásku azaníceni, ježstano

'vil si cílem, kterého očekává
Tak chci abyste činila, nej

sladší matko a sestrovKrist
sladkémJežíši.Nechci,abyst
se ohlížela na veliká panství
jež máte, ani na veliká bo

viděla přicházeti. Nestrhuj
vás rozkoš, ani vás nestrh

bujíc si v ctnosti a v utrpe
pro Krista ukřižovaného,je
tak sladce nás tomu nau"
Užívejte věcí světa z potřeb
přirozenosti a nikoli z nezří
zené náruživosti, neboťve

byste lásku kladla v něc
co jest méně než vy, a byl
by to jen ztrátou vaší důstoj=
nosti. Takovým totiž stává

!
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se tvor, jaké jest to, co mi?
luje. Miluju-lihřích,thh ne=

Eli; hle, tedy stávám se ničím.větší nicotu nelze přijíti.
V,

ch pocházíjen z toho,ze
iluje se, čehoBůh nenávidí,

nenávidí se, co Bůh miluje:

é věci světa a sám sebe lás=
ou smyslnou, uráží Boha,
eboť Bůh toho nenávidí a
htěl-za to Vykonati sprave:

ost a pomstu na svém těle.
činil sebe kovadlinou, na
" spracovalnašenepravosti.
uže, jaká to bída a slepota

tvora, když Bůh stvořil jej
Ik obrazu a podobenství své:
mu a nad to obnovil v Mi=

ůosti (když jí b lpozbyl smrželnym hříchem ,hojností krá
we své obnovil tento obraz,
a on jest tak slepý, že ne»
chává zanícení a lásky, jež
ho učinila velikým svou do“
'brotou, a oblibuje si \ve vě=
cech, které jsou mimoBoha,
to jest odvrací náklonnost aj
lásku od něho a miluje věci
jstvořené a sám sebe bez ně:

iluje-li tedy člověk pomíjí:

Pro! Neboť není to tvámostdůstojenství a rozkoší světa,—
ani tvorové to nejsou, jež by
byloviniti; nýbrž náklonnost,
kterou člověk k nim chová,
přestupuje touto náklonnosti
sladké prikázání Boží

Naopak zase když odtrhne
lásku a náklonnost od sebe
a složí všecku v Krista ukřiá'.
žovaného, přicházíuvětší důá
stojnost, nežli lze si pomyá
sliti, neboť splývá v jedno sd,
svým Tvůrcem A co lepšíhd
možno míti, nežli býti sjedá'

nocenuv tom, jenžjest vseli

kým dobrem? A nemužepráčítati té důstojnosti a toh
spojenísobě,nýbržlásce Ne
boť otrokyně, kterou by pa
novník pojal za choť,byla b
velikouproto, ze jakmile jest;
s ním spojena, stává se paá
novnicí, a nikoli sama sebou
neboťbyla otrokyní,nýbrž dů
stojností panovníkovou. T
si pomyslete, nejdražší mat
ko v Kristu sladkém Ježíši
že i duše v Boha zamilovaná
jež jest služebníci a otrokyní
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ykoupenou krví Syna Boží=l
o, vstupuje v takovou dů=j
tojnost, že nemožno ji na=3
ývati služebníci, nýbrž pa=š
ovnicí, chotí Panovníka věč=š
ého. Souhlasí to se slovemř

u není b ';gtrokě'nT'n'ýbřž“
člověčí ; nebcízjíáýufjé'ho

o g_fřogtní__hř_í_cl_1u_a_čil_lí„ 11.0
vobodným. Zajisté tedy rno—c?
e' jest toto—dokonaléspojení,
e kromě důstojnosti jejího

stvoření, spojením lásky

ctností zdokonaluje tuto pngní důstojnost bytí, totiž spo

ljením s jejím Tvůrcem. Tajková svlekla se s člověkasta
rého sebe samé a oděla s
v nového, Krista sladkéh
Ježíše. Tehdy jest duše způ
sobilá přijmoutia míti Milost
již v tomto životě okouší Bo
ha; posléze pak zřívěčné '
dění jeho, kdež se upokojuj
a nabývá dokonalého odp
činku a klidu; neboť spln'
ny jsou její tužby. To jest dů
vodem, že v tomto životě ne

V

ání nasycena touha její, do=,l
gkud nedojde věčného spojení
5sbožskou bytností; jen bla?
:doví a touží, pokud jest po-g
cestnou a poutníci v tomt
gživotě; touží, by šla přímo ,

cestou, a hladoví, by došlal
konce a cíle svého. Touha t
'žene ji cestou, kterou krá?

čel Kristus ukřižovan', jali;bylo prve řečeno. Kdy y to
Ětižneměla lásky k cíli svému
Štojest k Bohu, nepečovala b
:o tu cestu. Chci tedy, abyst
:rostla ve svaté a pravé touz
;a následovala této cesty, kte
Šrá vás vede k cíli.-Vězte, ž
anení chmurná ani tmavá aut
*trnitá, nýbrž světlá pra '
jsvětlem. A kráčí touto dra
;hou...... s krví svou Ježí
;Kristus, jenž jest tím světlem
šNení tam trní; jestiť vonná
gplná květů a lahodných plo
!dů, pročež jakmile člověkzač
Snese držeti té dráhy a cest
Šlahodné,zakouší takové sla
jsti, že raději by zemřel,.než
Eby se jí vzdálil. A byt 1byl
Éna této cestě viděti trní,1í :lze ji míti pokoje, jelikož n .

11%



...-.... —-._.

jevilo by se nám trní mnoha
útrap a klamů d'ábelských, a
svět se stavěl před nás s na=.
dutou pýchou, pravím, žened=
bá toho duše, jež má zalíbení
v té cestě, ale počíná si jako
ten, kdo ide k růžovému keři
a utrhne si růži, trní necháa.
vaje; tak i ona s útrapamia
úzkostmi světa: nechává jich
a trhá vonnou růži pravé a'
svaté trpělivosti, stavěiíc si
na oči poznání Krev Beráná.
kovu život dávající, kteráž
jest na vrcholu této dráhy;;
Nuže běžte, matko, a běžmeí
všichni věrní křesťané za cía'
lem této krve, po vůni její;
Tehdy v pravdě se opijemej
rozpálíme a strávíme v sladá
ké božské lásce, splyneme *
ním viedno. Budeme opilcemJ
jenž nemyslí na sebe, nýbrž

jen na víno, které pil a kter
rého mu ještě zbývá. Opíjejte'
se krví pro Krista ulčřižovaá.
ného; když ji máte před sej
bou, nenechávejte se umíra '
žízní; nepijte jí málo, ale t

L—.—._._.. ..
lik, až byste se opila a ztraa

tila sama sebe; Nemiluite se=
be pro sebe, nýbrž pro Boha;
ani člověka pro člověka, ný=
brž jenom pro chválu a slávu
jména Božího; aniž milujte
Boha pro sebe, pro svůj pro=
spěch, ale milujte Boha pro

_Boha, protože jest svrchova=
šlnáDobrota, zasluhující, aby
ibyl milován.Tehdy láska bude
]dokonalá a nikoli námezdná.
Nebude vám lze mysliti na
nic než na Krista ukřižova=
ného, na víno, jež jste pila-,
to jest na dokonalou lásku,
kterou, jak iste 'vi'déEiÍBůh
v'áfiídal a ukázal před STW?
řenímsvětaí'rfamilovávsi—vás,
prve než jšte bylaÍNěboť kdy=
bý'ÍíŠf'VŠŠ—řiiěbxl __Zaníilťňfal.
nebyl_by__vásbyl stvořil. Ale
lášlía, kterou'IETrám pojal,
vida vás v 'sobě, přiměla ho,
aby dal'vám bytí. Tu se tedy
probudí myšlení vaše k této
lásce. I pravím, že budete myf
sliti, co byste pila, čekaiíc
totiž a toužíc, byste nabyla
a zakoušela věčné krásy Bo=
ží. Nuže nalezli jsme, kde spo=



čívá láska, a kde'lí duše zís=
ká, a jakým způsobem třeba?
ii bráti.

Prosím vás tedy pro lásku.
Knsta ukrižovaného,nebuď
Š'teliž nedbalá, nýbrž bedlivě?
spěite na to místo &držte se?
.té cesty prve ukázané. Tak?
?činíc splníte přání a vůli Bo=?
ží k vám, i_ež nehledá aniž?
?chcecemu iinému než vaše=?" '
?mu posvěcení, pram mne u=g
bohé bídnice, plné hříchův a?

mravostí,w iež mám hlad a!po vasí spáse, iak pro
llvás,tak pro to prostřednictví,

?iímžchci abyste byla svému?
choti, přivedouc ho k ctnosti
?anásledování cesty pravdy.

yzýveite ho a proste, seč
ste, aby činil, by byl pravým
ynem a služebníkem Krista
križovaného a poslušným?
vatého Otce, 1enžho zastu=
uie, a nebyl iiž odboicem?
tče a matko nejdražší, bud'=?

ež mi spojení v iedné vůli
v iednom duchu. Nevyčká=

?veitecasu, nebot cas na vás?nečeká. Pomněte, pomněte,?

že oko Boží iest nad vámi,
a není, kdo by se oku tomu
skryl. On lest sladkýBůhváš,
ienž nemá potřebí vás. Milo=
val nás drive než námi byl
by milován, daroval nám sám
?sebe z milosti a ne z povin=1

?nosti Nechci, abyste byla
?nevděčnou tak velikému do

?brodiní; ale vděčnou a uzna
|lou, odpovídaiíc milosti a do

brotivosti Ducha Svatého
Prosím vás, vychováveite
i'vzděláveite1dítky své vbázn
?Boží. Nedbeite ien o ieiic

?těla, ale o spásu duší. Vězte
?žeBůh bude jich na vás žá
|dati v den poslední. Více 11
pravím. Zůstáveite ve svaté
a sladkém milování Božím
Promiňte mé nevědomosti
obtížila-li'jsem vás príliš sl
vy; avšak z hladu a lásk
k vaší spáse raději bych ied
nala skutkem než slovy.

Přišel ke mně od vás vá

věrný služebník, pověděl
ústně váš vzkaz, leiž přiial
isem velmi povděčně.. .. . JV'V'
žíši sladký, Ježrsr lásko.

11_
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ABATYŠIKLÁŠTERAsmrt:

mm v SIENĚA SESTŘE.
_MlKULAŠCEz TÉHOŽ KLÁŠ-.
TERA.

žovaného a sladké Marie.!
Vám, nejmilejší a nejdraž%

ší matko a sestro, paní má,
a tobě, dcero a sestro Miku%
láško, ja'Katerina, neužitečnári
služebnice Ježíše Krista a va%
še, píšu, a chci konati vám;
službu,kterou koná sluha pá
novi; stále t_otižpřináší a od%
náší. Tak 1já chci stále při
nášeti vás před obličej nej%

sladšího Spasitele, a tím pri%
nášením, z nevýslovné lásky'

jeho, dosáhneme milosti, ž%
budemekonati 1druhy úko
sluhy, a to odnášeti, nositi to%
tiž dolů; a tak přijdeme v mi%

J ménemJežíše Krista ukři%l

lost poznání sebe 1Boha. Ne%
boť nezdá se mi, že lze vám'
míti ctnost v plné dokonalosti
Milosti bez přebývání v celle

srdce a duše, kdež nabudeme
pokladu, jenž jest nám živo%
tem, totiž svaté propasti poi=

;znání Bohai sebe. Z toho sva%
teho poznam,nejdrazs1sestry,

pochází ta nejsvětější nená%
vist, která nás sjednocujev
oné svrchované a věčně a pr%
votní Pravdě, s poznáváním,

že my jsme svrchovaná lež a
činitelé toho,co není.Atak ne%
návidíce, volati budeme hla%

sem srdce, dávaiíce na jevo
jeho dobrotu: „Ty jediný jsi
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ŠTen,ienž iest dobrý. Ty jsi to

;moře tiché, z něhož všecky;
ívěci, mající bytí, vycházejí. ';
jAvš conení, není v něm;
Eatoť hřích. Tak pravila svr=
.žchovan'áttnost své jisté sluá
jžebnici neužitečné: „Chci,
zabys byla milovnicí všech věž
cí, neboť všechny isou dobré“
a dokonalé a zasluhují, by byá
ly milovány, a všechny. jsou
učiněny ode mne, ienž isem1
svrchovaná Dobrota, vyimaž
hřích. Ten není ve mně, neboť;
kdyby byl ve mně, neimileiší;
dcero má, zasluhoval by, aby;
byl milován,“ lásko nevyáj
stihlá! proto c'hceš,abychom
sebe nenáviděli pro zvrácené
vůle své, z nichž pochází to,:
co není v tobě, to iest hřích.;

Nuže, matko a sestry neiá
mileišív Kristu Ježíši, běžme,
běžme, běžme mrtvy cestod
ctnosti. A řeknete-li mi, iaká
hlasy budeme vydávati, _!
křičme s Apoštolem pro svou
zvrácenou vůli. A co dí zamiá,
lované slovoPavlovo? „Umrtj'
vuite, praví, údy těla svého.“š

122

Nepraví však takto 0 vůli, ale
chce, aby byla mrtva a ni=
koli umrtvována. Ú, neisladší
a neimileiší Lásko, nevím a
nevidím nám iinépomocinežli
tu d 'ku, kterou ty jsi měl,nei=
sladyšíLásko, v srdci a v duši
své; byla to nenávist, iiž měl
isi k hříchu, a láska, iiž měl
isi ke cti Otcově &naší spáse.
Ú, Lásko nejsladší, to byla ta
dýka, iežproklála srdce a du=
ši Matčinu. Syn měl probo=
deno tělo, Matka taktéž, nes
bot tělo to bylo ieií. Opráv=
něno bylo, že iako svého ho
želela, neboť z ní vzal to tě=
lo neposkvrněné. Pozoruiu,
ó ohni lásky, že má s ní i iiné
spoiení; má tvar těla, a ona
iako teplý vosk přijalavh'sk
touhy a lásky knaší Spásepe=
četí a pečeti Ducha Svatého,
iíž v_tělilose ono věčné Slovo
Boží.Ona tedyiako strom mi=
losrdenství přiiímá v'sebe do=
konalou duši Synovu, kteráž
iest zraněnaaproniknuta vůlí
Otcovou; a ona iako strom
,maiícívsoběštěp iest zraněna
|-..-.—.-.—._.._.\... ...
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dýkou lásky a nenávistí. A;

v Matce 1v Synovi, ze Syn bě=;

lk tomu, by dal nám život; až
takový iest hlad a veliká tou=;
ha po svaté poslušnosti Otce,;
že ztratil lásku k sobě a běží?
na kríž. Totéž činí ona nei=
sladší a neidražší Máť, neboť
dobrovolně ztrácí lásku Sy=
novu: nejenženečiní'iako ma=
tka, aby ho odvracela od smr=
ti, ale chce se učiniti žebřem;
achce, aby umřel. Není to
všaknícpodivnéhomebotona
zraněnaiestsípemláskykna=
ší áse.

eidražší sestry a dcery a
všeckvaristu Ježíši,ieště-li
isme nevzplanuly ohněm sva=
té touhy po Matce'1Synu, ať

se iiž nenapínaií naše zatvr=zelá srdce. prosím vás 1mé=;
nemKristaukíižovaného,roz=;
pustíž se ten kámen hoiností
neivřeleiší ln've Syna Božího,;
která iest tak vřelá, ze kaž=;
dou tvrdost a studenost srdce;
by rozpustila. A címnás roz=

tak vzrostla nenávist a láska;

ží ve smrt z veliké lásky své;

iímeimekaždý cas.

; ,

pustí? Jen tím, o čem jsme;
mluvili; že nás totiž rozpustí
;nenávistía láskou. Ato cini
Duch Svatý, když přicházídd
;duše. Pročež poroučím vám &
;vyzývám vás, deite na ievo,
že chcete tu dýku v sobě. A.

;kdybyste se mne tázaly: „činu
;dáme to na ievo?“ odpoví=
idám vám: dvěma věcmi chci
;abyste to dávaly na ievopřed
obličeíem Božím. Chci totiž,
abyste nežádaly si času po
%svémpřání, nýbrž po přání
;Toho,jenžjest; a tak budete
;zbaveny své vůle a oděnyvůlí
iieho. A ielíkož iste mi psaly
'osve'touze, bychprišlak vám,
;chci, aby byla zkoneišena la=
žhodným ihem Syna Božího
A tak priiímatíbudetes ucti=
vostícas ten 1každýiiný,byt?
;byl sebe trudněiší, pomyslíce
sr, ze nemůže býti než naším
dobrem. S uctivostí tedy pri=

Druhávěc,iízdáte na ievo,.
;že chcete onu dýku v so
'toť kráčeti se ihem svaté po=
;slušnosti. A zvláště vy, paní,

123;



ráda buďte poslušna Boha,
snášeiíc námahu, kterou n *

vás vložil,to jest správu svýcqoveček. A nebudiž vám trud
ným, vidíte-li se často stísněi
nou překážkami, které brán
vám namáhati se pro bližníhq
pro čest Boží; neboť tak, vij
dím, činili svatí učedníci, kte='

ří pohrdali všelikou útěchojduchovní i časnou. , iako
útěchOu bývalo by iim bylo

aby se scházeli s matkou máruSyna Božího a druh s dru.
hem! A přece, oděni svateb
ním rouchem Mistrovým,
dávali se všelikénámaze apo
tupě a smrti pro čest Boží
spásu bližního. A tak odlou,
čen druh od druha a tak pohrsť
daiíce útěchami a obiímaiícd
strasti, dobyliživota věčného'
Nuže tak chci, abyšte ivy čii

nila. A kdybyste mi řeklai
„Ráda bych nebyla zaměst
nána věcmi časnými,' ' odpo
vídámvám,že takisou časný
mi, iakie konáme. Aiiž ise
vám řekla, že všecko pocház
od Dobrotysvrchované; všec

,'.w—- 4-0- ...,—__ -_-.._ -- —--_.— ——— _..-— ———-—-— .,. “-- AM- _-._..._..

;ko tedy iest dobré adokonalé
;Nechci tedy, abyste pod zá=
minkou věcí časn 'ch vyhýba=

íla se námaze, e přeiu si,
;abyste bedlivě a s okem na=
!můeným kBohu byla bedliva,
la zvláště byla bedliva ieiich
&duší. Neboť, iak dí svatý Ber=
šnard, láska lichotí-li, nešídí
jtě, kárá-li tě, nenenávidí tě.
šNuže zmužile si počíneite, s
šostrostmi ilahodnostmi, iak

Šprávě třeba v našem stavu.
QAnebuďte nedbalou ku ká=
rání chyb, ale ať isou malé
či veliké, dbeite, ať isou ztrel=
stány, dle toho, jak kdo une?

. se. Kdo tedy unese ien deset
liber, neklaďte naň dvacet,
ale vezměte, co sama můžete.
A iich prosím iménem Toho,
ienž stal se nositelem naší
bídy, aťse ohýbají těsnou bra?
nou .svaté poslušnosti, aby

pýcha ieiichvůle nesrazila iimh avy.
A nebud' vám, neidražší se?

stry, obtížným svaté kárání.
Ú, kdyb _s_t_evěděl iak kruše

,néjeŠÍ...„áI—áiií oží, štíhaiící

* 12.4
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uši, iež vyhýbá se kárání v|
om_t_qživotě !'Lěpe' tedy," abyi
edbalosti a nevědomostina?
e &nepatrná láska naše k“
vaté poslušnosti byly trestá=
y káráním v čase konečném,
ežli aby se nám dostalo toho

šněbo pokárání v čase ne=
onečném. Buď tež tedy po=
lušny pro lásku toho neislad=

Ěíbo a neirozmileišího mláž

udeme míti onu dýku, odříz=
ouce pro ctnost Boží neřest
ýchy; 'a zakořeníme se ve
vaté ctnosti lásky, iiž bu=
eme dávati na ievo ctností
vaté poslušnosti, kterouž u=
azovati budemectností sva:
é pokory.

Nic iiného vám nepravím,
ež abychom konaly svatou

" 'dost, abychom zachováva=
y, o čem isme mluvily. Kdo
'est na cestě, tomu třeba svě=
a, aby nezbloudilcestou. A
alezla isem znovu světlo pře=
ásné, iest to ona sladká

-- ___——
:

anna Lucieřímská, iež dává

». ... _.„___-.._.._.__

' ám světla. Avšak oné přef
- ladké zamilované Magdale:

y žádeime o onen odpor, ieiž
ěla k sobě. Anežka, ovečka

|tichosti a pokory, dá nám po=

lkory. Hle tedy, Lucie dá námsvětla, Magdalena nenávisti
a lásky, Anežka dá nám oleie
pokory. A takto maiíce vy=
stroienu loďku duše své, vy;
pravímesenanávštěvu svaté=
0místa blaženěsvaté Marty,

Ionézamilované opatrovnice,
:iež přiiala Krista Člověka a'
Boba. Jest nyní ubytována
v domě Otce Věčnébo, to iest
v bytnosti Boží, a doufám,
že pro přeboinost krve Ježíše
Krista a pro zásluhy těchto
a nejsladší Matky Marie, o=
koušeti a viděti budeme v onél
bytnosti a v onom vidění Kri=
sta tváří v tvář. Prosím vás,
bedlivě se přičiňme,abychom
dovršily život pro něho.

Chválenbudiž náš sladký
Spasitel. Vám, paní, i tobě,
dcero a sestro, se poroučím a
,prosím, poručte mě sestřq
lAugustině a všem ostatním,
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af prosí za mne Boha, aby' to věcinic nepravím. Chválen
mne vyvedl z cesty nedbalm= budiž Ježíš Kristus ukřižova=
sti, abych běžela mrtva ceř ný. Amen.
stou pravdy. Jiného vám o té%



PANl MITARELLE, CHOTI Vl
KA Z MOGLlANA, SENATORA
R. 1373 v SIENĚ.

žovaného a sladké Marie,'
Nejmilejšíanejdražší mat=

ko v Kristu sladkém Ježíšii
Já Katerina, neužitečná slu=
žebnice Ježíše Krista, porou=
čím se vám, posilujíc vás v'
drahocennéKrví jeho, a přej
si viděti vás před obličeje
Božím služebníci věrnou, aá,
byste totiž byla v té víře, jež
dává radost a veselí v duš
naši. Toť ona sladká víra;
kterou nám treba míti, ja
pravil náš Spasitel: „bud
te—limíti víru jen) jako zr=
néčko borčičné a rozkážete
této hoře, ať se zdvihne, zdvi=

J ménemJežíše Krista ukři=

fhne se.“V té víře, nejmilej=
ší sestro, prosím vás, setr=
vávejte.

Vzkázala jste mi, že vne=
bodě, která potkala Senáto=
ra (jež vás, zdá se mi, p_ře=

velice zděsila), nemáte jme
víry a naděje než v modlitby
sluhů Božích. Prosím vás te=
dy' jménem Božím a nejslad='

vté sladké a svaté vne
Šsladká víro, jež dáváš n
Šživot! Budete-li žíti v této
Šsvaté víře, nikdy do vašeho
Šsrdce nepadne smutek. Po'
Šcházíťsmutek jen z víry, j

Skládáme v tvory , neboťtvo;=

.ší Lásky Ježíše, trvejteNstÍlŠ
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kové ]SOllvěc mrtvá a prcha=

jvá a přicházejí na zmar; all
Erdce naše nemůže nikdy spo=,
Ěinouti leč v něčem stáléml

E pevném. Položíme-li tedyš
LVrdcesvé v tvory, není ve“lvěci pevné. Neboť dnes člo=|
věk živ jest a zítra mrtev.|
Dlužno nám tedy, chceme-lil
“mítiodpočinek, položiti srdceĚ
i duši věrou a láskou v Kri=l
sta ukřižovaného; tehdy uzří=
me duši svou pldou radosti.!

, nejsladší Lásko, Ježíši! '
Sestro má, nebojte se tvo=f

J ak pravilpožehnanýKri=ž,
stus: „Nebojte se lidi, kte=l

' možno zabiti jen tělo,!
ale bojte se mně, kte' mohui
zabiti duši 1 tělo.“ eho sei
bojme, jenž praví, že nechce
smrti hříšníka, ale chce, abynl
se obrátil a živ byl. _0, ne!
vystihlá lásko Boží, jež na=.
před nám brozíš, že může
zabiti tělo i duši, a to činíš,
abychom se pokořili a žili vel
|svaté báznil O, té dobroty
Boží! aby dala duši radosti,
praví, že nechce smrti naší,

ale abychom živi byli v něm.
Tehdy ukážete, nejmilejší se=
stro, že jste živa, když vůle
bude sjednocena a zladěna
—svůlí Boží. Ta sladká vůle
dá vám živé víry a naděje
položené v Boha.

Abyste dala život té sva=
té víře, dvé věcí, prosím vás,
mějte na paměti. Předně, že
Bůh nemuže chtíti než naše=
m_udobru. Aby dal nám to

“pravé dobro, vydal sám sebe
až v potupnou smrt kříže;
neboť hříchem byli jsme o
dobro p'n'praveni. On sladce
pokořil sám sebe, aby vrátil
nám Milost a sňal s nás pý=
chu. Věru tedy jest pravda,
že Bůh nechce než"našemu
dobru. Druhá věcjest abyste
opravdově věřila, že co nás
potkává, aťsmrtí ci životem;
nemocí neb zdravím, bohat=
stvím ci chudobou, nebo bez=
práví, jež by na nás páchali
přátelé n_'ebopríbuzní neb kte=
rýko'li tvor, chci, abyste vě=
řila,ze jest to dopuštěníma
vůlí 'lBoží; a bez jeho vůle

bzs
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iamlístek sestromunespadne.
EProtonejen se toho neboite,
!ielikožBůh dává nám tako?
vou míru, iakou uneseme, a'
více nikoliv, avšak s ucti=
Žvostí přiiimeime, neimileiší
Ésestro,považujíce se nehod;
nými tak velikého dobra, )afl
ko iest snášeti námahu pro;
Boha. A poněvadž ďábel rádJ
by nám nahnal hodného stra=.'
chu z nehody, které se bo:
iíte, cbopte se rychle zbraně
víry, věříc, že Kristem ukři-Š
žovaným budeme osvobozeni.Š
„Atak setrváte v neidokona=l

-—_—_——4kW.—u-- 

:leiší radosti, věříc, iak' lsme
pravili, že Bůh nechce než
našemu dobru. Posiluite se
Kristem ukřižovaným a než
boite se. Jiného nic vám nea
pravím, než aby všechny vaá
,še činy byly konány s láSá
!kou a bázní Boží. Pomněte,
že iest vám zemříti a nevíte'
kdy; a oko Boží iest nad
vámi a pozoruje všecky va1
še činy.Sladký Bože, de)nam
smrt raděii, než abychom te
be urazili. Chválen bud' Je
;žíš Kristus.
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BRATRUJAKUBOVIz mnm,
PREvonovr KLÁŠTERAou
VETÁNSKÉHO VE FLORENCII.

!

i

%

ménem Ježíše Krista “uf
křižovaného a sladké Ma
rie. Vám, ctihodný otč

v Kristu Ježíši úctou k nei
světěišísvátosti, iá Kateřina
služebnice a otrokyně sluhů
„ežíše Krista, poroučím sq'
v drahocenné krvi Syna Boa
žího, přeiíc si viděti vás
pravdě sluhou věrným našej
musladkémuSpasiteli; iako
on pravil: „budete-li míti ví
ru jako zrnečko hořčičné
přikážete-li této hoře zdv'
se, zdvihne se.“ A to se mi
ieví pravdou, neidražší otčel
neboť duše věrná, iež složižf
la všecku svou víru a naděii

„H.—.. .. ..- ___-__.r._.———-w_._._—-—-_.—-———
me se poníženými v pravé

.- ___—...— |
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ina dřevo neisvětěišího kříže;
kdež nalézáme Beránka u

=praženého ohněm božské lás
:ky, nabývá odtud takové ví
gry, že nebude nižádné ho
ihory totiž něiakého hříchu
iať pýchy či nevědomosti n
?bo nedbalosti naší, aby, při
škážeme-li jí s živou víro
Ímocí onoho neisvětěišího kří
'že, aby vůle naše nepohnul
.horou tou od neřestikctnos '

koře, v níž zříme Boha po
ženého nám hdem. I odvalí s
hora nevědomosti, a octn



a dokonalém poznání sebe saei
iných; a uvidíme, my že ne“

jsme, a uvidíme se činitelyl
jtoho, co není. Tehdy nalézají
Íduše v sobě založenou do:;
lbrotu Boží s nejvřelejší lásá
lkou, neboť vidí, že Bůh mi=l
llovaljiv soběsamémještě než
ji stvořil; a když byla uzřelq'
ubohost svou a dobrotu Bož

k sobě, nabývá nenávistiŠ
jsoběa lásky k sladkému J ,
2181.

A ježto vidí, že byl a jes
v odboji proti Bohu, koná t
dobro, s jaké jsme, žádaje s
vykonati na sobě spravedl

mnost; a nejen že necítí ss okojeným, konaje sprav
ost na sobě, ale touží, ab

tvorové se na něm mstili,
přeje si snášeti od nich bezd
práví, trýzně, opovržení a poá
směch, a nelze mu míti zalí=
bení v ničem jiném než v utrd
pení a v snášení námah s do=
brou a pravou trpělivostí.

Tehdy ukazuje svou ' *
živou a nikoli mrtvou; a už
kazuje, že srovnal vůli svou

..--_-——.--_„—-_. .,...__.4 . _

's vůlí Boží. A rozkázal hos
rám, aby se zdvihly, i zdvi=
|hly se a octly se v ctnosti.
A stává se rozsuzovatelem
svaté vůle Boží; z vůle té pak
vzniká světlo, že co vidí a
co by se mu přihodilo ať od
lidí či od ďáblů nebo jakko=
liv, nemůže viděti, že by to
pocházelo odjinud než z této
svaté vůle Boží. A nic oné

- mysli a oné duši nemůže býti
trýzní;žádnéhočasu ani stavu
nechce si voliti po svém, ný=
brž jenom jak se líbí dobrotě
Boží. Vidí totiž, že Bůh jest
svrchovaně dobrý a že ne=
může chtíti leč našemu do=
hru a našemu posvěcení; jak
praví sladké zamilované Paa
vlovo, že vůle Božíjest, aby;
chom byli v něm posvěcení.
Když tedy duše uzřela tak
nevýslovnou lásku, že coBůh
činía dopouští, dáno jest nám
z obzvláštní lásky, vstává s
dokonalou horlivostí a odivá
se &upíná se v to lahodné a
sladké roucho, jímž naplňuje
se to sladké slovo žaltáře:
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,Olmste a vizte, atd. “ A o=2
ravdu, neidražší otče, takž

ib mu iest, že neokouší—li ho?
'lověk v tomto životě láskou

touhou, nebude mu dáno
děti ho v životě trvalém.
, jak blažena bude duše na=

e, budeme-li ho okoušetí,
dění jsouce v tu svatou a!
ladkou vůli! Roucho to iest?

znamením, iímž dáváme Spa=í
,siteli svému na ievo lásku,?
již mu přinášíme. A z lásky?
roste živá víra, neboť tako!

i

-——._—....—_.....-,., ...... ...-_ - _-. - -..—. _ .-.. _ ...

_-——————

vou mám víru a naděii, iak
miluju, a milování, láska to=
;tiž božská, rodí dítky ctno=.
;stí živých a nikoli mrtvých
*Vzhůru tedy, otče, přetvořá
me srdce 1duši svou tou zcelaf
Ístrávenou a rozpálenou a nei=f
žhavěiší láskou; skryime se
do ran stráveného srdce Syá
na Božího. Zůstáveite ve sva=?
tém a sladkém milování Bo=?

žím. Běžme,běžme,neboťcas
iest krátký. Ježíši sladký, Je ,
žíši lásko. ;

___—___....____--_-......—__

»--u.- ..—..—--.-__... __ 4—„—._...—-—-—
u
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;VELKÉMUomrovr ŘÁDU
(DLIVETÁNSKÉHOU snem. ;

žovaného a sladké Marie. ;
Neidražší otče v Kristu;

:šladkémJežíši. Já Kateřina,;
lužebnice a otrokyně sluhů;

ežíše Krista, píšu vám v dra=ř
ocenné Krvi ieho, přeiícsi vi=
ětivásv neidokonaleišílásce._;

ska ta nehledávěcís ch
est svobodnáanem'otro yní
'lastní smyslnosti; iest obsá=;
á a štědrá, rozšiřuiíc srdce;

vé láskou k Bohu a milová=š
svého bližního, proto umí;

našeti anadnášeti chybytvo=g
z lásky k Tvůrci, iest sou=ž

itná a nikoli krutá, neboťod=

Jménem Ježíše Krista ukři=;

' bla od sebe to, co čim'člove=__ř__„__vem. Jeií koinou ÍC$thIUbOkŠl

LIST 33 ;

I

;kakrutým, totiž lásku ksobě;
roto pmímá vlídně s velikou

Étrpností bližního svého pro

oba iestblahovolná,mírnmj
[a bez hněvivosti; hledá věc1
spravedlivých a svatých, &m=
;koli nespravedlivých; a iak
liichhledá, tak ;e v sobě za=
;chovává; proto skví se perl
spravedlnosti v jejich prsou.

'ska, lichotí-li, nešálí, a ká=
rá-li, nemá nenávisti ani hně=

11;ale soucitně miluievšecky
'ako syny,ať lichotíci kárá,
at iakkoliv.Jest matkou,;ež

očíná v duši dítky ctností a;
odí le pro čestBožív bližním
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okora. A jaký pokrm dává:
i tato její živitelka? Pokrmš
větla asebepoznání; světlemŽ

,tímpoznala svou bídu a Hehá
kou smyslnost, p'n'činuvšelikéí
bídy. Poznáním tím se pokoá
řuje a pojímá nenávist k sobě; %
'a tou živí v sobě oheň božské;
lásky, poznávajíc nevýslov=í
ltnoudobrotu Boží, kteráž jest;
začátkem &koncem všeho je=š
jiho poznávání. Nabyvši tohoi
světla a poznání, libuje si vš
:om pokrmu, jejž Bůh nejvíce'g

iluje, to jest v tvorstvu jeho,
ež stvořil k obrazu a podo=ě

_enství svému; a tak je mia
loval, že svého jednorozenéhoa

yna vydal na smrt, aby u=9
mířil jeho hněv a vytrhl jeg
dlouhé války, do níž dostalo'

se provinčním Adamovým, a

Ěbyve své nejsladšíKrví umyl\vář duše, jež svým provině=
bylavšeckazhyzděnaDn

ylnaším smíremanaším pro=
tředníkem meziBohem a náá
i, vzav na sebe rány sprave='

Fllnosti. Byl naším lékařem,
ÚPRŽPřišel. aby uzdfšYil_.1.!_d___

'136

ské pokolení, jež leželo ne=
fmocno, jak praví slavný apo=
„štolPavel. Jest naší posilou,
.davse nám za pokrm.To slad=
;kéSlovo, aby naplnilo posluš=
žnosta vůli Otce svého v tvor=
ístvu, běželo jako zamilované
_k stolu nejsvětějšího kříže,
gtamjedlo pokrm duší podstu=
špujíc trýzně, potupy a OPOVF'
lženía posléze potupnou smrt;
!otvírajíc tělo své, jež se všech
žstran vylévalo krev. To vše
ukazuje lásku Božík člověku;
proto duše, jež jest v lásce, li=
buje si v témže pokrmu duší
a nechceho již bráti jinak než
ho bral Kristus sladký a do:,
hrý Ježíš, to jest žádá si s ním
spolu trpéti, a proto s radostí
snáší hlad a žízeň, pohany a
opovržení, útrapy od lidí i od
ďáblů; Tento Beránek snesl
náš nevděk, ničemu neustua;
puje, jen aby naplnil naše spa?
sení. Pravím, že duše, která
jest v lásce, vtom i ve všem
ostatním snaží se seč jest při=;
podobniti se jemu a následoá

„vati .i_9h9„Šlépšií- S dobroti=



ostí přijímá pod křídla svého?
ilosrdenství toho, kdo jí u=

lížil,vidouc, ze Dobrota Bo=í
1uuc1n11atotez.Jak jest slad=l
á tedy tato matka láskalř
est jaká cnost, která by ne=í
yla v ní? Nikoliv. Ona není
e tmě, jelikož vůdcem jejími
est světlo nejsvetějm v1ry,kte=
ázjest zornicr'zraku vědomí,
ež řídí náklonnost k tomu,'''''
auku Krista ukřižovaného.
roto náklonnost, jež světlem
viděla,že jest milována, jest
ucenamilovatisvéhoTvůrce,
pravdě, a projevuje to tím,
následuje nauky pravdy.

pánku nedbalosti a nevědo=
osti a s horlivostí hledati

i vkrvi Krista ukřižovaného ;
eboť v krvi představuje se
ám ten sladký a milostný
heň. Tímto způsobem získá=
eživota milosti,jinýmvšak
' oliv,
Proto jsem vám pravila, že

luší tedy zajisté povstati ze“

řejusividěti vás v nejdoko=

nalejší lásce, kterou každému
rozumnému tvoru jest míti v
;sobě, chce-li okoušeti Boha
gvživotě trvalém. Mnohem ví=
zcevšak jsou k ní povinni &
ijest ]í zapotřebí těm, kterým
jest říditi a spravovati duše;
žneboťjest to tak veliké břímě,
že kdyby neměli lásky, neu=
inesli by toho jha, aby neurá=
,ežli Boha. Jest třeba, aby lá=
;ska představeného byla do=
Íkonalá s největším varem lá=
sky a touhou po spáse jeho
poddaných, a nikoli vlažná aj
nedokonalá. A aby se světlem
rozeznávání uměldávati kaž=

dému, kolik unese; a laskavě
káral, číně se nemocným s'
nimi a zároveň lichotě 1 ká=
raje dle toho, jak žádá spra=
vedlnost a milosrdenství; a
;aby hledal ovečky zbloudilé,
a když"11nalezne, by vložil si
ji na bedra a nesl břemena
íjejí na sobě a radoval se 3
hod slavil nad ovečkounavrá=
;cenou do ovčince.
' K té radosti vás vybízím,
Žngidršžží „.Otčeu „VĚŠLQYQŠQQ
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vaší, iež tak dlouho byla ve vrátila do svého ovčince pod
Stáděsostatními ,iest toBratr? oslušnost řádovou a vaši.
P., lenž nyní iest mnichemu íce nepravím.Zůstáveite ve
Svatého Vavřince; a zdá se, vatém & sladkém milování
z'pokomělou,by přiialametlu ožím. Ježíši sladký, Ježíši
spravedlnosti, a že ráda by sei asko !
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ovaného a sladké Marie.
eimileiší a neidražší otče

úctou k neisvétěiší Svátosti
&bratře v Kristu sladkém Je= ;
žíši. Já Kateřina, služebnice a
otrokyně sluhů Ježíše Krista, ;
íšu vám v drahocenné Krví ;

i ho, přeiíc si viděti vás tím
asty'řemdobrým azmužily'm, ;
yste pásl a spravoval s doá
onalou bedlivostí ovečky so=

svěřené, uče se od slad=
ého Mistra pravdy, jenž po: :
žil život za nás ovečky, iež I

i me byly mimo cestu Milosti. É
oho ovšem, neisladší bratře ;
Kristu sladkém Ježíši, ne=š

Iménem Ježíše Krista ukři=

___—_—______

“Wir—sr 34“

l

možnovám bez Boha, a Boha
' elzenám mítina zemi; avšak
'dím, že iest nám sladká po=

moc ; když totiž iste srdce než
patrného a malého, chci, aby='
$te učinil íako Zacheus, ienž'
isamalič 'vyskočilna strom,

by uvidě Boha. Za tu hor=
'vost zasloužil si toho sladž
ého slova, řkoucího: „Za=
hee, idi do dOmu svého, neš
0! dnes dlužno mi s tebou
'sti.“ Tak třebai nám činiti;

lsoucetedymalí, úzkéhosrdce
a nepatrné lásky, vyskočme'
na strom neisvětěišího kříže.

am uzříme a dotkneme se
, oha; tam nalezneme oheň"
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_;jehonevystihlé lásky a mila;

až v potupy kříže, vyzdvižen
byl do výše, hladověl a žíz=
nil zíznípo ctí Otcově a naší
spáse.

Vizme tedy našeho slad=Ž

kého a dobréhoPastýře, jenž
dal život svůj stak hladově=i
jící touhou a řeřavícíláskou,
nevšímaje si svých trýzní ani
naší netečnosti a nevděku ký

tak velikému dobrodiní, ani
výčitek Židů, ale jako zami=i
lovaný, poslušen svého Otce'
s největší uctivostí. Snadno
se tudíž splní na nás. chce=
me-liavyskočíme-li na strom,
a nestrhuje-li nás naše nedha=
lost, slovo,'jež pověděla slad=
ká ústa Pravdy: „Až budu
vyzdvižen do výše, všecko po=
táhnu k sobě. A tak oprav=
du se stává, ze duše,'jež vy=7

skočila, vidí řinoutí dobrot;a mocOtcovu,kteroužto mo

jsmy'vatínašenepravostí. Tani
' vidíme poslušnost Krista u=,
křižovaného, jenž z posluš=

140

vání, jenž ho hnal, aby běželi

dal krvi Syna Božího sílu; .

ínosti umírá; a koná tuto po=
Íslušnost s takovou touhou,
že větší jest mu trýzeň touhy
snežtrýzeň tělesná. Viděti mi=
Šlostivost a oplývající hojnost
šDucha Svatého, tu totiž lás=
Škune 'slovnou, jež držela ho
Ěpřibité 0 na dřevě nejsvětěj=
šího kříže, že ani hřeby ani
provaz nebyly by ho udržely
připoutaného, kdyby pouta
Lásky nebylo bývalo. Bylo
by věru z diamantu srdce,'1e=
hož tvrdostby nepovolilatak
nesmírnou láskou. A opravdu
Šsrdce zraněné tímto šípem
;Ívzpíná se s veškerým svým
Šúsílím, a nejen že člověk v
sobě jest cist, ale čista jest
,i duše, pro kterouž Bůh vše=
'cko učinil. A řekl-libyste mi:

„já nevyskočím, neboť jest to
velmi vysoko“ , pravím vám,
že udělal stupně na svém tě=
le. Zdvihněte náklonnost k

.nohám Syna Božího a vy='
skOčte k srdci, otevřenému a
:strávenému pro nás; a doj=
Šdete míru úst jeho a stanete

_;se chutnatelem a_poiídateleem
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duší; a tak budete pravými
pastýřem, dávaiícím život za,?
oveč 7 své. iňte, ať máte
stále oči nad nimi, aby neřest
byla vykořeněna, & Sázejte!
v nich ctnost. !

Aposílám vám dvěno 'ch'
oveček: popřeite jim útu ku
celly i studia, isouť to dvě
ovečky, iež uživíte bez ná=
mahy, &budou vám velikou

__—__r. _ _ ... .... .. . ...., -.. .---_-4..-.

iradostí & útěchou. Nic iinéšL.ho vám nepravím. Posiluite
se vespolek, vížíce se pouteml

ilásky, vyskakuiíce na oneq
Istrom nejsvětější, kdež si se=r
ldi plody ctností, zralé na těle
!Syna Božího. Běžte s bedlif
vostí. Zůstáveite ve svatém
& sladkém milování Božím.,

IV.
Ježíši sladký, Ježlsl lásko.

>.... V...—___.
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ZZIA, OLIVETÁNÚM.

žovaného a sladké Marie.
Neidražší synové v Kristu

sladkém Ježíši. Já Kateřina,
služebnice a otrokyně sluhů
JežíšeKrista, píšu vám v dra;
hocenné Krvi ieho, přeiíc si
viděti vás následovníky po:
korného a neposkvměného

Ěeránka, kterého nám nyní

J ménemJežíše Krista ukři?

ředstavuie svatá Církevvta=
kové pokoře a něžnosti, že
každé srdce lidské mělo by
mdleti a zavrhnouti a zničiti!
vou pýchu. Toto pacholátko!
řišlo, aby ukázalo nám ce=Ě
tu a nauku pravdy; neboť;

cesta byla zrušena hříchem?

LIST 35

mmm MIKULÁŠOVI2 cm.
or, JANOV! ZERRIMU A Ml

KULÁŠI JAKUBOVU z VANNU

Í

! !

šAdamovým tak, že nikomu
nebylo lze doiíti cíle života
žvěčného.Proto Bůh Otec, pu?
ízen ohněm své lásky, poslal
inám Slovo iediného Syna svéá
žho,iež přišlo jako vůz ohnivý,l
Šdávaiícnám na ievo oheň n
ivýslovné lásky a milosrderelj

'ství Otce věčného; a naučilanás učení pravdy a ukázal
nám “cestu lásky, jíž iest sd
nám držeti. Proto pravilo :J
isem cesta, pravda a život
kdo kráčí mnou, nekráčí tem
notou, ale dojde světla.“ '
„tak tomu iest; neboť kdo ná
! . , .,
;sledule teto cesty v pravde
nabírážixqta Milostia krá“___-__—._,_.
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šse světlem neisvětěiší víry ď
;světlem tím dochází věčnéhd
;paůení na Boha.Kde nás nad.
žučilo tomu učení to sladké
!rozmiléSlovo? Na stolci neiá
Ěsvětěišího kříže.A tam umyld
šnám tvář duše naší svou drat
;hocennou Krví. Pravím, že ui
'kázalo nám cestu lásky a má
uku ctnosti.Ukázalonám, jak
jest nám milovati, abychom,
inabyli života. Jsme tedy po%
vinni a zavázáni následovati
ho; a kdo ho nenásleduje ceá
stou ctnosti, iíž ho pronásleá
duie neřestí. Mnozí tedy chtěi
pronásledovati a nikolinásl
dovati, a nechtěií kráčeti z
ním, nýbrž před ním, dělaiíce
si iinou cestu znova, to jest,
chtěiíce sloužiti Bohu a míti
ctnost bez námahy. Leč klai
mou se, neboť on iest cesta.
Takoví neisou silni ani vytra
valí, ale ochabuíí a v čas boie

odhazuií zbraň, zbraň točípokorné austavičné modlitb

s rozohněnouláskou, a dýkjVůle,iíž se brání. Dýka ta m '
dvojí ostří, ato nenávist k ned,

-_._._...7-_._—.—._ ,-V

.řesti a lásku k ctnosti. A bere
se rukou svobodnévůleavrhá
se na nepřítele. A tak, připra=
viv se o zbraň, iíž odrážel rány
mnoha pokušení, obtíží těles=
ných a pronásledováni lid=
ských, a vydav dýku, již se
bránil, ocitá se přemožen a u=
bit, z čehož mu nevyplývá slá=
va, nýbrž stud &zahanbení.
Ato vše ho potkává, protože
nenásleduje učení Slova, ale
pronásleduieho,chtěie kráčeti
jinou cestou nežli šlo Ono.

Nuže dlužno nám držeti se
ho a milovati upřímněv prav=
dě, ne z bázně před trestem,
ienž stíhá toho, kdo nemilus
ie, aniz ohledu na prospěch
a zalíbení, iež nachází duše
v lásce, ale jen proto, že svr=
chovanéDobrozašluhuie, aby
bylo námi milováno. I iest
nám ho milovati, byťbychom
ani neměli z toho užitku; a
byt bychom neměli škody ne=
miluiíce, přece iest nám mi=
lovati. Tak činil on, neboť
miloval nás, aniž byl námi
milován, a ne z prospěchu,

-v-.w „___—.....-__...>...„___—_—
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jehožby se mu snad dostalo,
ani pro škodu, kterou by snad' |
'utrpělnemiluje nás; iestit on

ůh náš, ienž nemá nás po==
třebí; i není mu naše dobro
'na prospěch a naše zlo není

u na škodu. Jelikož tedy
“Eiloval nás pro svou dobro=í
11,tak 1 nám iest ho milo=:
ati jen pro jeho dobrotu. A
rospěch, kterého nelze nám
řinášeti Bohu, třeba přiná=
eti bližnímu našemu a milo=

vati ho s láskou; a nezmen=
ovati lásky k němu pro ně=
aké bezpráví, které by nám

ůsobil, ani pro ieho nevděk.
e dlužno býti stálým a vy=
alým v lásce k Bohu 1k

ližnímu,' neboť tak činiloto
ladké a roztomiléSlovo,lež
emělo na zřetelinež čest Ot=
ovu a naše spasení; a neu=

o kráčeti a běžeti v po=i
pnou smrt kríže pro náš

evděk (viděloť, kterak zhr=i
áme ieho krví), ani pro trý=Š
eň nebo potupy, v nichž seÍ
'dělo. Proč? Protože ieho

adem bylo milovati niš
„.-.-_...- —...-.

_ __. -- ___-...— ...]-I'. 70111

Len pro čest Otcovu anaše!;pasení.
Toť tedy cesta, 1ížnás na; :

čilo, davši nám nauku po=i
oryaposlušnosti,trpělivosti,*:

síly avytrvalosti. Nenechaloť?
ha poslušnosti, iezpřiialo od!

tce, ani spásy naší, pro ně='
akou trýzeň; ale s takovou?

ělivostí, že nikdo nezasle=g
gchlieho hlasu z něiakého rep=f
Štání. Silný a vytrvalý až dd

l_posledku,ykdy vrátil nevěs
jpokolení lidského do ruko
'Otce Věčnebo. Vidíte tedy,;
!synové moii, že ukázal v
cestu a naučilvis učení.Jm
lvámtudíž následovati“11zmuá
žile a beze vší bázně otroc=
ké, avšak s bázní svatou,
živou naděií a vírou; vžd
Bůh nevloží na vás většíh
břemene než byste unesli.
s tou vírou odpověděti ďá
blovi, když by vám nahině
strachu v mysl,ríkaie . „Tčc
boiův a námah idu a ih
:poslušnosti, toho ty nesn
seš“ , nebo: „Lépe, abys o

dešel a žil v lásce obecnéw- ___M.



Nebo jdi do jiné řehole, jež
byti byla snadnější než tato,
a_bude ti lze lépe spasiti svou
duši.“ Nevěřte tomu, ale se'
světlem víry vytrvejte ve sta?
jvu svém až do smrti. Již jste
švyvedeni, nejdražší synové,
ÁdobrotouBoží z hnisu světa,
ia vstoupili jste do lodičky
;svaté řehole, byste se plavili
itímto mořemrozbouřeným na

'ramenou Řádu a ne na svýchís kormidlem svaté posluš,
nosti; a před sebou máte vztý%
čený stožár nejsvětějšího kříž
že. Napněte naň plachty své

' nejvroucnější lásky, s nimiž
doplujete přístavu spásy, nad=
mete-li se větrem svaté tou—';
by, s nenávistí a odporem k
sobě, s pokomou, poslušnou'
a ustavičnou modlitbou. Pak
s tímto větrem příznivým se
dopluie, &s vytrvalostí, přít
stavu života věčného. ,

Avšak chraňte se, ať konf
midlo-eposlušnostinevypadne
vám z rukou, neboť tu byl
byste v nebezpečísmrti. J se

ze sebelásky smyslné a bu=
.dete-li v pravdě oděni Kri=
_stem ukřižovaným, milujíce
ho totiž upřímně bez ohledu
na trýzeň nebo zalíbení, jak
bylo řečeno,budete pevně stá=
ti v lod'ce ádu a držeti se
stožáru nejsvětějšiho kříže,
následujíce nauk a šlépějí po=
komého a neposkvrněného

fBeránka, zapírajíce a ubíje=
“líce svou vlastní Vůll ochot=
?nou poslušnosti, by mkdy ne=
ustala pro nějakou námahu
nebo pro poslušnost nesnesi=
telnou, avšak stále jsoucepo:
slušní až do smrti. slavná
ctnosti, jež neseš s sebou po:
koru! Neboť tak jest člověk

,pokorný, jak jest poslušný,
a tak poslušný, jako pokov

iný. Znamením, že poddaný
amá v sobě tuto poslušnost,
; jest trpělivost; maje tu trpě=
šlivost, nebude se zpěčovati
*vůli Boží ani vůli představef
' něho, leda by mu bylo přikáe
záno, co by bylo urážkou Bo=

řží; toho totiž nesmíposloucha=
jista,..že.-svlečete.-li _své srdce. __.tti, jiného však_všgho_._C_t_gg_gt
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tato nebývá samotna, když
jest dokonalá v duši, nýbrž“
provází ji světlo víry, založe=
né na pokoře; nebot jinak
nebyla by poslušna se statečfl
lností a dlouhou vytrvalostí
a s drahocennou perlou tre.
pělivosti.

Nuže takto běžte cestou“
láskyv pravdě, držíce se cesty;
Slovajednorozeného SynaBoš
žího;a následovati budete naá
uky jeho, byste byli poslušni,
běžícepro čestBoží a pro spáá
su svou a bližního k potupné
smrti kříže, to jest s úzkostál
livou touhou přejíce si trpěti
trýzně, ať jakkoliv vám jich
Bůh dopřává, ať pokušeními
d'áblovými či útrapami tělese;
nými či křivdami, jež by vám'
působili tvorové; avšecko buš
dete snášeti z lásky ke Kristu!
ukřižovaněmu až do smrti. A'
nebývejte mrzuti pro nějaký
boj, jenž by vám nastal, ale
povězte to svému představeá
nému. A trpte zmužile a už;
chovávejte vůli, aby nesouá

___—..- ___ý_

hlasila.Takto neurazíteBohal
ale dostane se vám ovoce vai.
šich námah; a tak budete nái
sledovati nauky pokorněho
a neposkvrněného Beránka;
neboť jinak byste umdleli a
nevytrvali byste ve své chůzi,l
alekaždé hnutí sráželo by vás
na zem. Proto jsem vám pra;k
vila, že přeju si viděti vá
následovníky pokomého ane ,
poskvměného Beránka; než:
bot' jiné cesty jsem neznal :
a neviděla. A tak jest'dooá
pravdy; a kdo jiné cesty hledá,í
bývá oklamán. Pročež zmu'
žile, nejdražší synové, plňtd
vůli Boží na sobě, a slib, kte==
rý jste učinili, když jste vyšlil
z temnot světa a vstoupili do
světla svaté Rehole.

Budiž vám odporučen Jany
byste zaň prosili Boha, aby
se vrátil do svého ovčincel
A vezměte sipňklad z něho,
abyste se pokořovali; a ne=f
držte se slabosti srdce. Ježíši;
sladký, Ježíši lásko.
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STÝM NOVICÚM z RADU;
LIVETÁNSKÉHO SVATÉž
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|

ménem Ježíše Krista ukři=i

Jžovaného a sladké Marie.?Nejdražší synové v Kristul
ladkém Ježíši. Já Kateřina,;
lužebnice a otrokyně sluhů
ežíše Krista, píšu vám v dra=

tupné smrti kříže. Pomyslete,
že on iest cestou a pravidlem,
iímž iest se vám a každém
tvoru říditi. Chci, abyste s
ho postavili iako cíl před0
mysli své Uvažte, iak' les
poslušné toto Slovo! Nevy

usi“36 ;

....—_....—..—___—___.

=hýbáse námaze, kterou trp
velikým břemenem,lež vlož'
:naň Otec, nýbrž běží s nei
gvě_tšítoužebností. To ukáz

jih večeři Svatého Čtvrtku. dy pravil: „S toužebnos
lisem toužil slaviti tyto Přes
inice s vámi, prve než byc
zzemrel.“ Zamýšlel totiž sla
„v1t1přesnice naplnění vůle Ot

écovya jeho poslušnosti; pr
ftovida cas i i dovršen'
'(vidělť se u konce, kdy mě

žkonatí)oběť těla svého láOt
ázanás), líraduiese aŠ);a s veseh'm praví: tou
ížebnostílsemtoužil."bToy

šly P'esníce, o nichž mluvil
--.—....vv—cu—U—o—l
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dáti totiž sebe za pokrm a
z poslušnosti Otce obětovati
'oběť těla svého. Neboť iiné
přesnice s učedníky svými
často slavil, takových však
nikdy. Ú nevystihlá neislad=
,ší a neivroucněiší lásko ! ty
Ínemyslíšna trýzně své ani na
potupnou smrt svou, nebot“
kdybys na ně myslil, nekrá=
čel bys s takovou radostí a
nenazýval bys iich přesnice=
mi. Pomyslete, synové moii,
že tento sladký Beránek iest
pravý orel, jenž nehledí k ze=;
!mi svého člověčenství, nýbrž
,upírá zrak jen na kolo slu=
,neční, na Otce věčného, vi=
dít v sobě, že vůlí iebo jest„
bychom byli v něm posvěce=Ě
ni.Tobotoposvecen1nelzena=

býti pro hrích našeho pra=,
otce Adama. Jest nám tedy,
třeba prostrednictví a po=
iítka, jímž by tu vůli Boží,
bylo lzenaplniti Ividí Slovo„
že iebo určil a dal mu za choť,
pokolení lidské a prikázal mu
z poslušnosti, aby učinilnám
pojítkem svou Krev, aby _vu:_

'150

,le iebo se na nás naplnila a
,my 'byli posvěcení. Nu=
,žeto 1souty sladké Přesnice,
iež tento Beránek neposkvr=
,něný slaví; a s neivětší za=
,níceností a touhou zároveň
,plní vůli Otcovu k nám 1za»
chovává a splňuje iebo po=
slušnost. Ú, sladká lásko ne=
vystiblá, ty spojila lsi a spo=
dobila tvorstvo s Tvůrcem.
Učinil, jako se činí s kame=

. nem, jenž se spodobuie s ka=
menem, aby kdyžpřijdevítr...
,nechce, by mu škodil; vklá=
dá tam živé vápno hašené
,vodou Ty, Slovo Vtělené, po=
.lozd1_s1kámen tvorstva, vští=
;pil ]Siie na jeho Tvůrce, po=
iítkem isi nám učinil ev,
do níž se namísilo živého vá=
ipnabožskébytnostitvým spo=
iením s pmozeností lidskou;
uchránil si nás mnoha pro=
tivnýcb větrů silných boiův a
pokušení a mnoha trýzní a
muk, lež působí nám ďábel,
tvorové 1telo naše, kterí ves=
měs isou našimi odpůrci a za=

___ibueudu31na51Vidím, sladká



Pravdo prvotní, že Krví, kte:
'ou jsr nám učinila polítkem,

mne.Věru tedy má tvorstvo

byť přišlo na ně jakékoliv
ámení.

' Tak vás prosím, synové

ení nepovolujte, ani ze straa
hu, že nevytrváte, aniz báz=
ě, že by vás snad příliš trá=g
ilo snášení poslušnosti aŘá; i
u vašeho, a pro nic z to?
o, co by se vám přihodilo,;
' dy se nebojte. ZachovejteŠ

en v sobě dobrou a svatou“
“li, kteráž jest té zdi pánem, ;

enž pákou svobodné rozva=ž
y může ji zbořiti i zachovaáž
', dle toho, jak se líbí pánuš
obré vůle.

Nuže nechci, abyste se?
eště kdy báli; každá bázeňi
trocká zmiziž zvás. ekne=š

.-—_ -<.—_-—. __ _. .

l

1

zeď ta stala se tak silnou, že i

řádný vítr protivný jí nestr;
důvod, nejsladší Lásko, abyÍ
milovalo jen tebe a nebálo se, Š

oji v Kristu sladkém Ježíš;
i, nebojte se nikdy, důvěřu='

_íce v krev Krista ukřižovaá
ého. Ani pro hnutí a má=7

lkdo však jest ve svatém Řáá

te se sladkým a zamilovaa
n 'm Pavlovým, odpovídajíceí

ažnosti srdce a šalbám d'á=5
„elským: „Snášej dnes, duše.
má. Pro Krista ukřižovaného;
Ívšecko snesu; neboť touhou]
fa láskou jest ve mne, kdo;
'mne posiluje.“ Milujte, miz'
ujte, milujte. Opíjejte se krví

, .ho sladkého Beránka, jenž;
Ízpevnil vám tvrz vaší duše,*
vytrhl ji z otroctví zvrhlého
tyrana ďábla; dal vám ji svo=
bodnou a paní, 'neboť není,
kdo by jí vzal panství, ne:
jchce-li ona. A to dal každé=
'rnu tvoru.

Pozoruju však, že božská
Prozřetelnost postavila vási
do loďky, abyste neumdleli
lvbouřlivém moři tohoto tem=
inéhoživota; toť svatý a pra:
Ný Řád. Lodku tu vede jhoi
|svaté a pravé poslušnosti.'
: ovažte, jak veliká jest mi=
!lost,již vám Bůh učinil, znaje
fslabost vašich paží. Kdo to=
!tiž jest ve světě, plaví se po
ltomto mo'n'na svých pažích;

HFi—nr
0.
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dě, plaví se na pažícb jiných.;
Je-li opravdově poslušen, ne=í
ní mu vydávati počet ze sez'
be, nýbrž Řádu jest vydáva=
ti jej; neboť Zachovával poa
islušnost svému představené:
„mu.Na tom, budete-li náslef
dovati Beránka utraceného,
zpozoruju,jste-liposlušni.Řeď
kla jsem vám již, že chci,
abyste se učili od sladkého'
a dobrého Ježíše, jenž byl po:
»slušen až k smrti a naplnil
vůli Otcovu a jeho posluš=
nost; tak chce Bůh, abyst
činili i vy, abyste plnili vůů

jeho,zachovávajíce Řád svůj,;
majíce ho před sebou jako.
zrcadlo.. Raději zemříti než "
přestoupiti někdy poslušnos 

představeného. Mějte se %

všem na pozoru, kdyby n'
kdy se stalo (a Bůh svo !
milostí to zmařiž) a předsta»i
veny' přikazoval, co by bqu
mimo Boha; toho nesluší p
slechnouti, a ani já toho 11
chci; neboťnesluší, aby tvo
poslouchal mimo Tvůrce. Al

152
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slouchejte. Nedbejte své útě=
chy ani duchovní ani časné.

To vám pravím, protože
někdy ďábel dává nám díva=
.ti se pod barvou ctnosti a
“většízbožnosti. Rádi bychom
místa a doby po svém, Hka=
jíce: „V tom čase a místě
„mám více útěchy a- pokoje
ěduše své.“ Poslušnost však
Íněkdy nebude chtíti. Pravím,
že chci, a povinni jste násle=
'dovati poslušnosti spíšenežli
!svýchútěch. Pomyslete si, že
jjest to skrytý klam, jenž pot=
ikává všecky služebníky Bo:
íží; že pod záminkou lépe
sloužiti Bohu, neslouží Bohu.

šVězte, že jen v_ůle to jest,
!která neslouží a slouží. Máš-li
gty, řeholník, vůli, ďábel neuš
íkazuje ti jí věcmi “hrubými
:gzvnějšku; neboť již jsi jich
;zanechal, opustiv svět, ale
iklade ti v ni věci duchovní,
;říkaje: „zdá se mi, že jsem
u větším pokoji a u větší lásž

;ce Boží, jsem-li na tom místě
ja ne na jiném.“ A aby toho
inabylvapírá se poslušnosti,
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Ei když dlužno mu ii kona=;koná 1i s bolestí. A taki
htěie pokoie, zbavuie se ho. '
' e tedy iest zbytí se vlastní'

ien viděti na sobě plnění;
' e Boží a svatého Řádu a
lněníposlušnosti svého před=
taveného. Jsem jista, ze bu=
ete orlíky, učícímise od orla
ravého. Lidé světa, kteří se
dlučuií od vůle svého Tvůr=
e, takto si počínaií: Když
ůh sešle na ně nějaké sou=

enía pronásledování, říkají:
,'Tohojá si nepřeiu; ne tak
ro trýzeň, jako proto, ze se;
to zdá príčinoutoho,ze

e odlučuiu od Boha. “ Kla=

alešný pocit smyslný, a o=;
louzením ďábelským vyhý=;
aií se utrpení, a více boií se!
trpení nežli urážky Boží. $;
aždy'mtedy pokolemm zkou=|
í ďábel tento klam. Sluší tu=l
'zapírati tuto naši vůli. Li=
é světští poslouchají přiká=
' 'Božích; řeholníkůmiest

..___-.- .-.

-;slušni až

oslouchati přikázání'1rad '

.—.- „. „..- _._—V ._ -- .__-. __... 

;

;iakslíbili svatému Řádu. Nu=
!ževzhůru, synové moiil po=

k smrti 3 pra

a opravdtššylmictnostmi.važte, zea budetepokornoi,
Štak budete poslušni; neboť

v poslušnosti pramení žíla;
;pokory, a v pokoře posluš
;nost; a oběvycházeií ze zdro=
žieneivroucněiší lásky. Tentc;
;zdroi lásky vyvedete z bok
Krista ukřižovaného. T
chci abyste ji čerpali,maiíc'
tam místo a příbytek.Víte,ž
řeholník,jenziest mimocellu
iest mrtev, jako ryba, kter'
iest mimo vodu. Proto v'
pravím o celle boku Kristova
kdež naleznete poznání seb
i jeho dobroty. Š

Nuže vstaňte s největší
a roznícenoužádostí |děte
vstupte a přebýveitev tomt
sladkém příbytku; a nebud
ďábla ani tvora,lenžbyv'
ÉvzalMilostnebo zabránilv'
byste nedošli cíle svého,vi
_;děnía požívání Boha. Nic ii;
ného vám nepravím. Poslou=
chelte až k smrti, __náale_d___uiíc
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Beránka, ienž iest cestou & Štém&sladkém milování Bo=
tavidlem. Koupeite sev krvi; m. Milujte se, milujte se

_ sta ukřižovaného, skrý=_ Šiespolek. Ježíši sladký, Je=
veite se do ran Krista ukři=ý zíši lásko.
žovaného. Zůstáveite ve svaá ?

.....—-...—_-___...
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[DIKTOVÁN U VYTRŽENÍJ

Nejdražší synu v Kristu;
ladkém Ježíši. Já Kateřina,;
lužebnice a otrokyně sluhů;
ežíše Krista, píšu vám v dra=;*
ocenné krvi jeho, přejíc si
děti vás obývatelem celly;
oznání sebe a dobroty Boží;
vám, kterážto cella jest pří=j

ytkem, jejž nosí člověk s se=ž
ou, kamkoliv jde V té cellei
abývá se pravých a oprav=;
ových ctností, a zvláště ctno=Š

Ěti pokory a nejvroucnější lá=Ěky. Neboťpoznáním sebe du=;

Že se pokoruje, poznávajíc;vounedokonalost,a že nem,___—___._-_

zovaneho a sladké Marie.:'
Jménem JežíšeKristaukři=;

LIST 37 _

131mm! MIKULÁŠQVIz om.Í
DY,z ŘÁDUouvamnsxtuoá

ale vidí, že bytí své dostala od[
Boha. Jakmile pak poznává;
dobrotu svéhoTvůrce na sobě,;
'odvděčuje se mu za své bytí;
a všelikou milost spočívající;
na bytí; &tak nabývá pravé
'adokonalé lásky, milujeBoha;
celým srdcem a celou náklon=
nosti a celou duší svou. A jak!
miluje, pojímá nenávist k vla=
stní smyslnosti,zez nenávisti
k sobě jest rád, že Bůh chce

;a ví, jak ho trestati za jeho;
nepravosti, jakkoliv se mu;
'líbí. Takový stává se hned;
trpělivým v každém soužení,;
at jest z nitra či z vnějšku.“i

Má-li je totiž v nitru, rozlič=
155Ž
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nými myšleními, snáší ie do=i
brovolně, považuie se. nehod=é
“nýmpokoieaklidumysli,iaký;
maií iiní sluhové Boží, a po=3
rvažuie se hodným utrpení aš
nehodným ovoce, iež násle=š
duie po utrpení.

dkud mu to přichází? Zeš
lsvatého sebepoznání. Kdo por;
znává sebe, poznává Boha '
dobrotu Boží k sobě, a prot
miluie. V čem libuje si tehd '

ona duše ? Libuiesi v snášen?ezviny pro Krista ukřižova
ého; anedbá pronásledov '

Tsvětaani utrhání lidských ;alzalíbením ieiím iest snáše
chyby svéhobližního.Ahledá

Řádu, a raděii by zemřelnež
by přestoupiliha poslušnosti
avšak stále iest poddánnet
liko představenému, ale i to
mu, který zde nejnižším. N
domýšlí se totiž o sobě a nič
ho si nepřičítá,proto se činí 0
pravdověpoddanýmkaždém
člověku pro Krista ukřižova
ného, ne v poddanství zálib
nebo hříchu, avšak s pokoro ,

iak snášeti v pravdě námah 
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jaz lásky k ctnosti. Prchá sty=
jku se světem a se světskými
iosobami; a prchá vzpomínce
*na příbuzné (neřku-li, aby se
s nimi stýkal), jako iedova=
tým hadům. Stal se milovní=
kem celly a kochá se pěním
žalmů s pokornou &ustáviča
.nou modlitbou; a cella stala
Šse mu nebem. A raděii bude
šv celle s trýzněmi a mnoha
;boii s ďáblem, nežli mimo cel=
glu v pokoii a klidu.
Š Odkud má toto poznání a
ípřání? Dobyl a získal ho v
Šcellesebepoznání; kdyby to:
štiž nebyl rve měl tohoto pH=
,šbytku ce y mysli své, nebyl
!by si přál a nebyl by miloval
celly skutečné. Ale že uviděl
& poznal v sobě, iak nebezíz
pečno iest vybíhati a býti mi'=
mo cellu, proto miluje.A věru
mnich mimo celluumírá, iako
rybamimovodu. ,iaknebez=
pečno iest mnichu vycházeti!
Jaké sloupy viděli isme pade
nouti vybíháním a pobytem

!mimo cellu, kromě času po=
vieešhgeyškázaného. Kdyz



y to přikazovala poslušnost
ebozvlastninalehaucrlaska,

tím duše by škody neutrpěla,
avšak lehkostí srdce abláho=;
;vouláskou, kterou někdy ne=
yědomec — zmámen ďáblem,!
jenž táhne ho z celly — vě=ž
nuje svému bližnímu. Nevidí.
však, že nejprve dlužno muí
odvéstilásku odsebe,ze totiž;
nesmí sobě působiti zla viny,;
ani co by mu bránilo k doko=;
nalostí, pro nějaký prospěch,
jejž by snad učinil bližnímu
svému. ím to jest, že pobyt;
;mimocellu skutečnou jest mu;
'tak škodlív? Tím, ze duše, dří=Ě
ivenezvyjde z celly skutečně,;
Ívychází z celly mysli, z celly;
Sebepoznání; neboť kdyby ne=i
byla vyšla, byla by poznala;

svou křehkost, a proto nebyla;by vycházela, n 'brž zůstala
;byuvnitr. Víte,j é ovoce prí=
náši'vycházení? Ovocesmrti,;
nebot mysl se rozptyluje, dá=;
vajíc se v obcování s lidmi a;
zanechávajíc obcování s an=;
;děly.Vyprazdňuje se mysl ze;
šsvatýchmyšlení na Boha apl=;

______ _. .—4 ..-..-__. .—.—._ -...-.

“písezálibouvtvorech;mnoha
rozmanitými išpatn' 1mys=
;enkamizmenšuje sebmdlívost
ga zbožnost při hodinkách a

;chladne touha v duši. Tím ot=
;vírábrány smyslů svých,zrak
totiž, aby viděl, co nesluší vi=
děti, sluch, aby slyšel, co jest
:minlo vůli Boží a spásu blíž
ního, jazyk, aby mluvil řeč
prázdné a zapomínal mluví

o Bohu. Tímcini škodu sobě:;bližnímu,připravujeho 0mod ,
litbu, neboť v době, kdy- jesi;
mu modliti se zaň, potuluj
se; také o vzděláního přípra
vuje. Jazyk tudíž nestačí, ab
vypověděl, kolik zla z toh
vzniká. Anepozorujetoho ani
nedbá-li sebe; i vyklouzl b ;

onenáhlu tak, že by se od;;
oučil od ovčince svatého' rá=.

du. Ten však, kdo zná sebe,;
vidí toto nebezpečí, proto prá
chá do celly a tam plní mysl
svou, zaujat jsa křížem,spo=l
lečností svatých učitelů,kteri
světlem napřirozeným jako o=;
pílí mluvilioštědrosti dobroty
Boží a své nicotě; a zamilo=

15;



“vali si ctnosti, berouce pokrm
cti Boží a spásy duší na stole

nejsvětějšího kříže,podstupu%
jíce utrpení s pravou vytrva%
lostíaždo smrti.Nuže,v té spo%
%lečnostimá zalíbení;a kdyz
poslušnost by mukázala venj
;krušným se mu to zdá; ale
%jsavenku, jest doma svatou
& pravou žádostí. A v celle
živí se Krví &spojuje se se
svrchovaným a nejvyšším Do%

brem zanícením lásky Nevy%
hýbá se ani se nevzpírá práci,
ale jako pravý rytíř jest v cel%
le na poli válečném, bráně se
proti nepřátelům dýkou nená%
visti a lásky a štítem nejsvě%
tější viry. A neobrací hlavý
vzad ,nýbrž s naději a se svět%
lem víry vytrvává, až posléz
vytrvalostí dobude koruný
slávy. Tako získává bohat%
ství ctností;vléčnezískává hd
aniz kupuje tohoto zboží v ji%
ném krámě než v poznání se%
be, dobroty Boží k sobě, po%
znáním tím stal se obývatelem
_cellymysli 1 celly skutečné,
;neboť jinak nebyl by jich ni=f

5158

kdy získal.
Pozorujictedy,ze11naknam

nelze, pravila jsem, že přeju
s1viděti vás obývatelemcelly
' poznání sebe &dobroty Boží
' k vám. Vězte však, že mimo
;cellu ho nenabudete. Proto
'chci, abyste se rychle vrátil
do sebe a byl v celle; a po%
byt mimo cellu budiž vám
trudným, leda ze by vám jej

;ukládala poslušnost a nej%
zazší potřeba. A choditi mezi

. lidi budiž vám jako choditi do
ohně, & obcování s osobami

fsvětskými budižvámjakojed.
?Prchejte však sám do sebea
nechtějte býti ukrutným k du=
ši své. Nejdražší synu, nech=
ci, abychom ještě dále spali,
ale prócitněme v poznání se%
be, kdež nalezneme Krev po=
škomého a neposkvměného
%Beránka. Jiného nic vám ne=
&pravím. Zůstávejte ve svatém
ga sladkém milování Božím.
!Pevně nás odporučte převo=
irovi a všem ostatním. Ježíši

lv
;sladký, Ježrsr lásko.
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ménem Ježíše Krista ukřiá
žovaného a sladké Marie;
Neidražší dcero v Kristu

s adkém Ježíši. Já Kateřinai
služebnice a otrokyně sluhů
Ježíše Krista, píšu vám v dra%
hocenné krvi ieho a přeiu si
viděti vás založenou v pravé

trpěLivosti, pozoruiíc, že beztrpělivosti nemožno nám lí%
híti se Bohu. Neboť iako ne%
trpělivost velmi se líbí ďá%
hlovi a vlastní smyslnosti, a
nemá zalíbení než v hněvu“

když se ií nedostává, čeho si
smyslnost žádá, tak zase vel
mi se protiví Bohu. A proto%
že hněv a netrpělivost isoti
)% pýchy,velicese líbí

LIST 38
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ďáblovi. Netrpělivost maří o=
voce námahy, zhavuie duši
Boha a začíná okóušeti záv%
dávku pekla, a potom vydán;=
lvá ii věčnému zatracení; ne;;
:hoť v pekle hoří zlá zvrácená
Ívůle s hněvem, nenávistí á
.netrpělivostí. Hoří a nestra'ř
vurie se, ale stále se ohčer%
.stvuie; nikdy totiž v nichne?
utuchá, a proto pravím,že s
nestravuie.- Strávila ovšem &
Švysušila v ieiich duši milost
'ale nestrávila ieiichhytí,i
Šisme pravili, proto trýzeň ief
; iich trvá věčně. I říkaií sva%
tí, že zatracenc1 zadan si smr'f
ti & nemohou zem'n'ti, proto?
_žedušg nikdynegníxág„Umíi=

159



já sice Milosti smrtelným bříz;
hem, ale neumírá co do by=l
'. Není neřesti ani hříchu,
terými by se v tomto životěa
akoušelo závdavku pekla,!
ako hněvem a netrpělivostí.á

akový jest v nenávisti s Bo=i
em; má v odporu svého bliž==
' o, a nechce a neumí sná=_:

šeti a trpěti chyb svého bliž=Ě
' 0. A cokoliv jest mu řez?

'eno nebo učiněno, hned tím
l'edovatí; a 'cit .jeho zmítán;
liest hněvem a netrpělivostí;
jako listí větrem. Sám sobě?
stává se nesnesitelným, než;

0! zvrácená vůle stále hož
hlodá, 'baží po tom, čeho nee!
může míti; míjí se svůlí Boží

a s rozumem duše své. A to;
vše pochází se stromu pýchy,
jehož jádrem jest hněv a n *
trpělivost. A stává se člově
vtěleným ďáblem; a mnohe
hůře jest bojovati s těmitd

d'ábly viditelnými nežli s nejviditelnými. Ať tedy dobře s
jí varuje každý tvor, mají
v so rozum.

Ale všimněte si, že jso .

dva druhy netrpělivosti. Jest
netrpělivost obecná, společná
totiž lidem světa; pHčinou
její bývá nezřízená láska, již
chovají sami k sobě a k vě=
cem časným, jež milují mi=
mo Boha; neboť aby iich na=
byli, nedbají, zahubí-li svou
duši a vrhnou-li jí do spárů
ďáblových. Takovému není
léku, nepozná-li sebe, že u=
razil Boha, a nevytne-li strom
ten dýkou pravé pokory, kte=
rážto živí lásku v duši. Ta
pak- jest stromem milování,
jehož jádrem jest trpělivost a
laskavost k bližnímu. Neboť
jako netrpělivost dává na je=
vo lépe než každá jiná neřest,
že duše jest zbavena Boha ——
neboť záhy se usoudí, když
jest tam jádro,\že jest tam i
strom pýchy — tak trpělivost
dává na jevo lépe a dokona:
lejinež kterákoliv jiná ctnost,
že Bůh svou milostí jest v
duši. Trpělivost, pravím, za;
ložená na stromě lásky„ aby
totiž z lásky k svému Tvůre
ci pohrdala světem a milo:

|160
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vala křivdu, ať přichází od=
kudkoliv. .
Í Pravila jsem, že hněv a má
trpělivost jsou dvojí: obecné;
_azvláštní. Promluvili jsme o?
způsobu obecném; nyní po=:
Mmo zvláštním, u těch totiž,q
kteří již opovrhli světem, ale
„chtějíbýti služebníky Krista;
'ukřižovaného svým způso=š

m, pokud totiž nalézají v
němzalíbení a útěchu.To pro:
to. že vlastní vůle duchovní;
hení v nich mrtva; proto žá=i
Ídajía uprošují Boha, by jim,
idával útěchy a trápení po;

iejich, a nikoli po svém; a;;ak stávají se netrpělivýmip
když se jim dostává opaku
toho, čeho žádá vlastní vůle;
uchovní. Jest to výhonek,
ýchy, vycházející z oprav=í
ové pýchy, jako ze stromuf

"'vá bokem stromeček,.
už. se zdá odloučeným od
ěho,apřecevýživnípodstata

jehojest z téhož stromu. Tak
ivlastní vůle duše, která rá=
tlaby sloužila Bohu po svém;
h_nemůže-li po svém, upadá:

fv zármutek, a ze zármuth
iv netrpělivost; a jest nesnef,
[sitelný sám sobě, a netěší ho:
'Ssloužiti Bohu ani bližnímu.;
ĚApřišel-li by za ním někdof
io radu nebo o pomoc, nedal?
by mu leda výčitky; a ne=
šdovedl by nésti s ním jeho
potřeby. Všecko to pochází
z vlastní smyslné vůle du;
ichovní, vycházející ze stroá
šmu pýchy, jenž byl uťat, al
inebyl vykořeněn. Uťat jest,
ikdyž odtrhl již člověk žádos
svou od světa a položil ji
iBoha, ale položil ji nedoko
Qnale; zůstalť dole kořen, '
Ěvyrazil bokem odnož; a t „
švidíme i ve věcech duchov'
!ních.Nedostává-li se mu ted
Šútěchya mysl jeho zůstáv
šjalová a suchopamá, ihn
íse znepokojuje a rmoutí
!sobě; a pod rouškou ctnos
;— ježto se mu zdá, že jes
;zbaven Boha -'—reptá a u
řkládáBohu zákon.Ale kdyb
;byl opravdu pokorný, s pra
ivounenávistí a poznáním se
ibevvevažovalbxeeeehgsln'„„...— ...—
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návštěvy Boží v duši a poklá=
gdalby se hodným bolesti, kte=
rou trpí, vida se zbaven útě=
;chy, nikoli však milosti Bo=
:ží. Bolest trpí, protože dluž=1
“no mu pracovati vlastnímij
žzbraněmi, a odtud vůle du=
ichovní cítí bolest z liché bá=
;zně, aby neurazila Boha; leč;
;jest to vlastní smyslnost. ;

Proto duše pokomá, ježí
vášnivou láskou svobodně;
vytrhala kořeny pýchy, za=š
přela svou vůli, hledajíc stáleŠ
cti Boží a spásy duší; nedbá
bolestí, ale s větší uctivostí
nesemyslneklidnounezklid
nou, chovajícsvatouúctu, ze
Bůh jí totiž dává a dopřává
všeho pro její dobro, aby po=;
vstala z nedokonalosti a do=;
spěla dokonalosti. Tojest ce=
sta, kterou jí dospívá, neboť

a Milost Boží, kterou v sobě,
shledává skrze dobrou vůli,;
kterou jí Bůh dal, vzbudiv v'
m'odbor ksmrtelnému hříchu:

Mimotoúvahous cchhyb
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jípoznáválépesvé nedostatky

ších pojala nenávist k sobě
a lásku k svrchované věčné
VůllBoží. Proto snáší s ucti=
;vostí a s uspokojením trpí v
nitru i zevně, jakkoliv Bůh
by jí dopřál. Jen když může
plniti v sobě slast vůle Boží
a odívati se jí, ze všeho se ra=
duje; a čím více vidí se zba=
vovanou toho, co miluje, ne=
bo útěchy Boží (jak bylo ře=
'čeno) neb tvorů, tím více se
veselí. Neboť často se stává,
že duše miluje duchovně, a
nenachází-li té útěchy a uspo=
kojení u tvorů těch, jak by
si přála, nebo zdá-li se jí, že

někoho jiného miluje neb u=
spokojuje někdo více nežli'ji,
upadá tím v bolest &rozmr=
zelost a reptání na bližního
a v křivé souzení, posuzujíc

myšlení a úmysly služebníků
Božích, a zejména těch, od
nichž má utrpení. Tím stává
se netrpělivou a myslí, nač
gnemá mysliti, a jazykem mlu=
víi, co nemá mluviti. A chce
ještě pěstovati takovými bo=

měli- '.lestmipošetiloujakousipo=



;koru,lež má barvu pokory,
ale iest odnoží pýchy, vy:
'rážeiící bokem, i říká si:
Nechci se již dávati s nimi

0 řečí ani se mísiti mezi ně.:
Budu zticha a nebudu ani jim
Tánísobě pripravovati bole=
Stí.“ A jest na zemi v iakémsi
zvráceném nevražení. Že iest
_tonevražení, pozorovati iest
izesouzení, iež cítí v srdci,a
z reptání iazyka. Nesluší te%
Hytakto činiti, neboť tak ne:
vytrhala by kořenů ani by
nevyťala mlází postranního,
iež brání duši, aby nedospěla

Jsvé dokonalosti, v níž zap0%
čala. Dlužno však se srdcem
vobodným, se svatou nená%

stí k soběa s nyiícítouhou
o cti Boží a spáse duší a se

zanícením k ctnosti v duši,
vrhnouti se na stůl neisvětěi=
'ího křížea iísti tento pokrm,

hledati s bolestí a potem,
ak získati ctnosti bez útěch

ožíchi lidských,následovati
- 'lépěií a nauky Krista ukřiš
'ovaného a ríkati sobě s ve=

"kou výčitkou: „Nesluší to=___... ...-..

-hc.iiiii
bě, duše má, lez 131udem, a%
bys kráčela linou cestou než
hlava tvá. Nemístno iest, aby
pod hlavou trním zbodanou
byly údy choulostivé. “A kdy=.
by vlastní křehkostí, šalbou
d'áblovou a rozmanitými hnu=.,_
tími, vanoucími srdcem, způ%
sobem prve pověděným nebo
jakkoliv něco takového při-%
cházelo, tu ať duše vyskočí
na své svědomí a chopí seÍ
rozumu a nepustí toho, aby,
to nebylo ztrestáno a poká%
ráno nenávistí a odporem !&
sobě samé. A tak vyrve ko%
ren, a odporem k sobě zapudi
odpor k bližnímu, htu11c to%
tiž více nezrízeně citlivosti
srdce a myšlení nežli bolesti;
které by se ií dostalo od tvo%

rů, nebo jiného bezpráví nebo

giellibosti, kterou by 11'způso%1

Toťten sladkýa svatý způ%
sob, iehožse držíti, kdožisou
celí rozžhaveni Kristem, ne%
bot způsobem tím vytrhli ko%
řen zvrácené pýchy a iádro'

netrpělivosti, o němz hneH...-.o.—
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počátkulsmepravili,ze se
elmilíbí ďáblovi, protože iest;
ačátkem & příčinou všeho
říchu; a jak velice se líbí
áblu, tak zase velmi se pro==
ví Bohu. Protiví se mu pý=

ha a líbí se mu pokora. A;
ak velicezalíbila semuctnost!
okoryMariiny,ze byl přinu
en svou dobrotou darovati
í Slovo iednorozeného Syna?
vého, a ona byla tou slad=i
ou Matkou, nežho darovala
ám.Víteasi,že dokudMaria
eproievila hlasem svého slo=
a pokory a vůle své, řkouc: *
Eihle, děvka Páně, stamz
i se podleslova tvého“ ,iSyn|
ž1'nevtělil sevNi; ale sotval

o pověděla, počala v sobě
oho sladkého a neposkmě=

o Beránka, čímž ukazuíe
ta sladkáPravdaprvotm

ak vynikaiící iest tato nepa=
á ctnost, a iak mnoho do=

tává se duši, která s poko=;
ou obětuiea daruie vůli svou
vůrci. Takto tedy v době ú=
ap a pronásledování, bez=
ráví, příkoří a_potgp,jichž

*_*--.... „__.

lse ií dostává od bližního, bo=
;iůvnitrných a zbavení útěch
!duchovníchičasných odTvůr=
lcei tvorů — od Tvůrce, když
iodeime1íz mysli pocity sla=

Ísti,1zdá se tehdy, iakoby Bůh
inz.nebylv duši, takové lsou
;ieií boje a trýzně, od tvorů

ak útěchy z obcování a vy=
;ražení, anoť zdá se 11,ze více

;miluienežli iest milována —všem tom, iářku, duše
ldoko'naláos pokorou praví:
„Pane můi, ejhle děvka tvá.

či se ve mně podle vůle tvé,
nikoli cemu iá chci smysl=

ě.“ A tak vydává vůni trpě=
vosti Tvůrci1tvorstvu 1so=

.Zakouší pokoje a klidu;
ysli; a ve válce nalézá mír,
ebot sprostilase vlastní vůle

hrudi mysli sve'Krista ukři=
vaného a libuie si v ranách'
'sta ukřižovaného a nehle=

á znáti než Krista ukřižo=
aného ;aieiím ložemiest kříž

'sta ukřižovaného. Tam u=;
. 55:1svou vůli a_stává se po=



komou a poslušnou.
Nenít' poslušnosti bez po=í

kory a není pokory bez lásky.
A to nalézá na Slově; neboť
s poslušnosti Otce a s poko=
rou běží k potupné smrti kří=
že, přibíjejea připoutávaje se
hřebema poutem lásky a snáš
šeje s takovou trpělivostí, že
nezaslechl nikdo jeho hlasu
z reptání. Neboť nebyly by
hřeby udržely Bohočlověka;
přibitého a přikovaného na
kříži, kdyby láska ho nebyla
držela. Nuže toho, pravímÉ
okouší duše, a proto nechce
se kochati než Kristem ukřiá
žovaným. A kdyby ji bylo
možno získati ctností, uniká
nouti peklu a nabýti života
věčnéhobez utrpení, a na tom%
to světě míti potěšení duchoá
vní i časná, nechtěla by jich;
ale raději bolestí, trpíc až do
smrti, nežli jinými pocity chce
dojíti života věčného, jen aby
se spodobila s Kristem ukřij
žovaným a oděna byla jeho
potupamiabolestmi.Nalezla
stůl neposkvměnéhoBeránka

- ... ...—....-

Ú slavná ctnosti! Kdo by
se nechtěl tisíckrát vydatj
smrti a podstoupiti všecky
trýzně, jen aby jí získal? Tys
královna, jež vládne celým
světem; ty sídlíš v životě tr'=
valém, neboť když duše' tef
bou oděná ještě jest smrtelná,
ty dáváš jí bydliti zanícením
lásky s těmi, kteří jsou nef
smrtelni. ;

Když tedy tak jest vynikaf
jící a Bohu líbezna a nám a
spáse bližního užitečna' tat'
ctnost, povstaňte, nejdraž
dcero, ze spánku nedbalosti
nevědomosti, odvrhnouc sl
host a křehkost srdce, ab
nepociťovalo bolesti ani 11
trpělivosti, ať cokoliv na nás
Bůh dopustí, a abychom neu?
padali v netrpělivost obecnop
ani zvláštní, jak bylo prve řq';
čeno, ale bychom zmužile,
svobodou srdce a s dokon
lou a pravou trpělivostí slo
žili našemu sladkému Spas
teli'. Jinak činíce, první n

_trpělivostí pozbyli bychom
Milosti, druhou překazili by,:

7. .._ -——-———-—.-—0
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bhom své zdokonalení; a ne:
dospěla byste toho, k čemu1
Nás Bůh povolal.

Bůh, zdá se, volá vás k
ivelikédokonalosti. Pozoruiu'
to ztoho, ze zbavilvás všech,

out, jež by vám v ni mohla
rániti. Neboť podle mého
hápání zdá se, že povolal.
soběvaši dcerušku, ježbyla
osledním poutem z vnějšku.;
elmi isem tomu povděčna,f

e svatou útrpn'ostí, že Bůh
ás vyprostil a ii vyvedl z

'166

trápení. Nyní tedy chci, a?

byste uglně odřízlasvou vůli;aby n yla připiata než kestu ulmzovanému.A tak
naplníte vůli svou i přání mo.:
ie. A proto jsem vámpravila,
!neznaiíciiné cesty, 1ížbyste
Štonaplnila, ze přejusi viděti
'vás založenouvpravé a svaté
ftrpělivosti; neboť bez ní ne=
:mohli bychom dojíti našeho
Ěsladkého cíle. Nic jiného ne=
žpravím.Zůstáveite ve svatém
ia sladkém milování Božím.
žJežíšisladký, Ježíši lásko.



P. JAkUBow, ramenu KAR
TUZIANUv KLAŠTEŘE PON

TlGNANSKÉMU sum.

zovaného a sladké Marie.
Nejdražší otče a bratře v

Kristu sladkém Ježíši. Já Ka=
teřina, služebnice a otrokyně
sluhůJežíše Krista, píšu vám
'vdrahocenné Krvi jeho, pře='
iíc si viděti vás založeným v
pravé a svaté trpělivosti. Tr=
bělivost ta ukazuie, jsou-li v
duši ctnosti živé či nikoliv.

rpělivost neprojevuie se leč
čas trápení; bez soužení

henalézá se této ctnosti, ne:.
bot kdo není soužen, tomu
netřeba trpělivosti, protože
hení, kdo by mu činil bez=i
;práví. Pravím, že trpěhvost

|Jménem JežíšeKristaukřis

LIST 39

ukazuie, jsou-li ctnosti v duši
čili nic. ím se úkazuie,ne
'ní-li jich tam? Netrpělivostí. !
Chceš viděti, jsou-li ctnosti ie=
ště nedokonalé aživ-li ieštěv
duši kořensebelásky? Pohled,
iaké ovoce se mu rodí v čas
trápení. Neboť rodí-li se mu.
ovoce trpělivosti, iest to ma';
mením, že kořen vlastní vůle
íiestmrteva ctnosti lsouživy;
a rodí-li se ovoce netrpělivo=
!sti, z toho přeiasně patrno,
že kořen vlastní vůle iestv'
něm ieště ziv — a proto iesti
ho cítiti, neboť co iest živo,!
cítí se, co vsak 1estmrtvo,1ni

'kohv,—a ctnosti1evíse on'l
167! .
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uše vzdálenými.
Alevšimněte si, že jest dvo=

ího druhu netrpělivost: jed=ž
a působí smrt, protože vy=
hází ze smrti, druhá brání?
okonalosti, protože vycházíĚ
nedokonalosti; jako jest

vojí stav základní, v jednom
est život, ve druhém smrt, vš
ěch totiž, kterí jsou ve smrtiř
mrtelného hříchu. Takoví,š
ostává-li se jim soužení a!
ronásledování od světa —Š
mít tento život bez trápení,Š

yt byl člověk v jakémkoliv;
tavu, — rodí netrpělivost s!
enávistí a odporem k bliž=Š

nímu, s reptáním na Boha,;
posuzujíce ve svém zlu, co;
Bůh _jimučinil k dobrému a
by je přivedl do stavu Mi=
ostí a zbavil je smrti smrtel=l
ého hříchu; ale takový, 1a=
o nevědomec a ubožák, po=

_ěvadž kořen jeho mrtev jest
osti, plodí mrtvé ovocene=

_ ělivosti a tímto znamením
etrpělivosti dává na jevo

smrt, jež jest v jeho duší.Dru=
:há netrpělivost jest ta, o níž

__ __ .r. -- __... ...,—“**,—

pravím, že brání dokonalosti
— a tak tomu věru jest —
a ukazuje nedokonalost. A
nenapraví-li v tom, může do=
jíti až tam, že pozbude ovoce
„své námahy a bude v usta=
Ívičné trýzni. Takoví jsou ti,
kteří povstali z temnoty smr=
'telného hříchua žijl'vMílosti;
=:"alecím to jest? tim,ze kořen
Šsebelásky není v nich ještě
;mrtev, pročež jsou ještě ne=
dokonalí a citlivi k sobě; a
ucitlivostí tou mají k sobě útrp=
inost. Neboť kdo se ještě mi=
luje, lituje sebe, a co má v
;sobě (útrpnost k sobě totiž)
lrád by, aby každý k němu
lměl.A nenacházeje,ze bykdo
;měls ním soucit, má bolest;
Šatak jedna bolest s druhou
bolestí, to jest bolest ze sou=
ižení, z nemocí, z nesnáze du=
ševní neb z pronásledování
lidského, at přichází odkud=
koliv, sdružená s bolestí, kte=
rou trpí, chtěje, aby jiní měli
s ním soucit, přivádí jej v ne=
trpělivost a často i v reptání
*na bližního a v posuzování,
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e soudí vůli bližního. Nebo

oucit, a neprojeví mu ho. A"
o vše se mu stává, ze kořen,!
ebelásky není v něm mrtev.:
ím se to ukazuje? netrpěliz
ostí, jak jsme pravili Zplo%
lať ovoce nedokonalé; n '
ice ovoce smrti, neboť byl

'iž povstal z viny smrtelné,.
e jakýsi odpor a bolest zĚ

lastních útrap a vůči bližní%
u, anoť se mu nezdá, ze by%
ěl s ním soucit, jak by sil

řál. Toť nedokonalost, brá=
'cí velikému zdokonalení
nichů a jiných řeholníků,
eří zanechali stavu nedo=

onalého lásky obecné, vníž
ijí lidé světští, aby žili v Mi=.

vůlí mrtvoua nikoli zivou.
Který jazyk by vypověděl,

'aké vady z toho vzcházejí?
emyslím, že by který toho
ovedl.Aletré základních vad
toho vzchází tomu, kdo ne%

umrtvil sve'vůle První jest,'___-___.— ..

asto snad 1bude míti s ním

__... ..._.—...—- -...-_

že jest nevěřící, a nevěří svět%
lem živé víry, nýbrž zastřel
[mrakem zrak svého vědomí,
;kdež jest zornice světla víry.
A jakmile má tuto základní
.vadu, zastřev totiž chmurou
.sebelásky svůj zrak a zatemš
Íniv světlo víry, padá ihned
:do druhé a do třetí, totiž do
neposlušnosti, z níž prijde v
inetrpělivost; a v posuzování,
z něhož přijdev reptání apo=.
mluvu. A dobře-li si povšim%
nete, žádná z těthto třínení
sama bez druhé. Není tedy.
:pochyby,že dokud kořen sebe%
lásky není v nás mrtev, zrak
jest zatemněn a všecko ovoce
ctnostíjest nedokonalé, neboť
všeliká dokonalost plyne z u%
bíjení vůle smyslné a z 0ži%

vování rozumu sladkou vůl%Boží.

Je-li tedy zivá a nedoko%
nalá, jest neposlušen Boha %
představeného. Vždyť kdyby
byl poslušen, snášel bykáze
.Boží1představenéhos nál
lžitou úctou; ale protože j%
není poslušen, nýbrž nepo%-..—__.—

169



slušen s vůlí živou, přichází
v netrpělivost vůč1 Bohu a v:
neposlušnost. JestiťvůlíBoží,
abychom snásašeli trpělivěkaž=
dou kázeň, aťodkudkoliv nám
ii udílí, a s pravou trpělivostí
přijímalije od něho stou lás=
kou, s jakou nám ie dává;
neboť cokoliv dává nebo do=.
pouští na nás, iest pro naše
posvěcení; pročež s láskou
Ídlužno ie přiiímati. Nečiníce
tak, jsme ho neposlušni apa=
dáme v reptání aposuzování,
s citlivostí k sobě, s pýchou
a nevěrou, chtěiíce sloužiti
Bohu po svém. Neboť kdy=
bychom v pravdě věrili, že
všecko, co jest, pochází od
;Boha, vyima hřích, a že ne
může chtítinežnašemudobru,
tiež vidíme a iehož okoušíme
ív Krvi Krista ukřižovaného,
— vždyťkdyby byl chtěl ně=
Ščemuiinému než našemu po=
,svěcení, nebyl by nám dal ta=.

:kého Výkupce —, iářku, kdy=,
ilbychomtomu věriliv pravděnebylo by světlo naší víry za='

temněno sebeláskou, byli by=___—_.- ...>-
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lchom poslušni a přijímali by“
!chom s uctivostí, co nám
Šdává, a považovali bychom
Što za své dobro, dané nám
čzlásky, iakž tomu 1jest, a
Šnikoli z nenávisti. Ale pro=
!tože jest v nás nevěra, poci=
tujeme bolest a iSme netrpě=
livivbolestech, které iestnám
snášeti, a neposlušni předsta=
veného, posuzujíce vůli ieho
a nevidouce v ní vůle Boží.

Neboťzačasté představený

učiní sdobrým úmyslem, co
učinívůč1poddanému; apod=
daný nevěřící & neposlušný
bude vše míti za opak. Příči=
nou toho iest ieho pýcha,a
že kořensebelásky nenívněm
mrtev; neboťkdybybylmrtev,
vědělby, proč vstoupil do Řá=
du, aby totiž poslouchal u=
prímně a bez iakékoliv samo=
libosti,jako cinípokomý po=
slušník. A 1kdyby předsta=
veny'byl ďábel, pravý posluš=
ník, cokoliv mu učiní nebo
ukládá-li mu sebe těžší po=
slušnost, pn'iímávše trpělivě,
,soudě, že to vůle Boží vede

..'-—.__._ ___—___
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Kředstaveného, aby takto siněmupočínal,buď ze toho '
vyžaduje jeho spása nebo a=Š
by dospělvelikédokonalosti.
Proto přij:ímá s pokojem a kli= f
_demmysli poslušnost a okou=
ší závdavku života věčného _
jvtomto životě. A jelikož u='
ljnrtvil svou vůli a vyšel se

Ěvětlem víry a pravé posluš=osti okouší sladkého a mi='
ostného ovoce trpělivosti v
íle a vytrvalosti až do smr=
'. Ovoce to ukázalo, že v
ravdě povstal z nedokona= '
osti a dospěl dokonalosti.Ja=

ko zase neposlušný dává na '
evo své vady netrpělivostí.
dtud vidíme,ze napořádse

arilo po jeho, a představený

y byl mrtev, nebylo by tak..i

oť padne-li jim jen stéblo

azuje-li představený, co se,?

unelíbí, jest znepokojen.___..._. ._.._...-.._- -... -....

ohoršuje, leda ze by vše se *

rotože jest zivý. Neboťkdy: ;

roto'jsou takoví' 1slábi; ne=i

řes cestu, umdlévají. A při=f

A je-li nemocen, jest ne"
trpěliv pro citlivost, kterou
chová k svému tělu. A často?

pod záminkou dobra řekne: ;
„kdybych měl jinou nemoc,
Snázebych ji snášel.Ale tato
nemocjest cos1skrytého; není.
jí viděti a proto se mi nevěří;
'a vadí mi v officiuiv jiných
povinnostech řádových,žene=
mohu činiti jako"11ní.lzdá se, ;
že nemožno zde míti pokoje.“ .
Takový, jakožto nedokonalý.
a nepatrného světla, jest kla=š
mán svou samolibostí a cit=
livostí k sobě. Čím se to je='
ví? Jeho netrpělivostí, že se;

u zdá, jakoby nemělis ním
;n'mí soucitu.Rád bymělcas
jmísto 1utrpenípo svém.Ne=
luší takto si vésti, ale dlu=2
Žno pOkořovati se pod moc=
hou ruku Boží a všecko cho=i

ati v uctivosti a činiti, co:!
jést v naší moci A kdyžnení

možno spláceti BohuO&kdem'ajinými povinnými u on
Splácetitrpělivostí.NeboťBuh '
nežádá na nás více nežli mů=&
žeme. !
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. Ale žádá na nás ovšem lásž
íkyse svatou touhou, abychom
is trpělivostí snášeli každou
lbolest a trýzeň, a to v každé
ldobě a na každém místě, s;
menávisň a odporemk vlastní
'smyslnosti. Neboť tak činí,
lkdož chtějí býti dokonalí. Ag
akto okoušeti bude ve svých.
olestech v tomto životě ži=ž

lvotavěčného ; abolesti, nebufě
idemíti bolesti, ale bolest bude;
tmu osvěžením, pomyslí-li, že;
možno mu spodobovati se si
potupami Krista ukřižovanéa

0. A nebude chtíti on, služešl
bník, držeti se iiné cesty nežli;
lPán; proto snášeti bude uctiži
' ě, koupaie a utápěie se v KF?

i Krista. ukřižovaného. Krví

'tou, okouší-li ií duše se zaní=g
- ením lásky, umrtvuie se vůleg
-'_'eho.Mrtva-liiestvůle,zmaře=g
' aiestvšeckabolest;neboťie=š

ině vůle činí nám bolesti '
' 'zně bolestmi; ale mrtva-li
"est naše vůle, a isme-li oděni
Nůlí Boží, bolest iest nám rozdi
]koší, a rozkoš smyslná pro'
:;svatounenávist sebe byla by

' 172
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nám trýzní, neboť viděli by=
chom, že cesta rozkoše není
cestou Krista ukřižovaného.
Vidí, že i Svatí ií následovali,
a vidí, že království nebeské,
život věčný, neprodává se za
írozkoš, ani se ho nenabývá
lrozkoší, nýbrž nabývá a zís=
;kává se království Božího
ídobrovolnou chudobou, sná=
'šením bolesti s rozkoší a
mnohým utrpením; a rozkoš
jiest nám trýzní, iak jsme pra=
“vili. Tehdy vůli, zladěné s
vůlí Boží, dostává se tohoto
závdavku; a proto isem pra=
:vila, že v tomto životě okouší
závdavku života věčného.

Takový nepadá do třetí
:cbyby, souzení, totiž posuzo=
vání vůle Boží jinak než spra=
vedlivě a s láskou; a vida se
iím milován, přiiímá všecko
z lásky. A také nepadá v po=
suzování vůle lidí v něiaké
věci nebo v nějakém způsoa
bu světa, ani pro trápení ani
pro křivdy ani pro pronásleš
'dování, iež by mu působili
:slovy nebo skutky. Ale soudí

_-.-—._._—.-..
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se svatou rozvahou,ze Bůh
to dopouští pro jeho dobro„
ažeom"tak cini,abyje;'zkou=
šeli v ctnosti. Aniž bude kdy
souditi sluhů Božích nebo či=
nů některého tvora; byť1ur=
čitě viděl zlo, nevidí ho a ne=
má ho viděti, aby soudil nebo
reptal,al e s útqpností dlužno
nositi je před Boha a bráti
ch by bližního na sebe. i
; ak tomu chce zanícení?

lásky; a nechce, aby se či=*
bilo iako ciní nedokonalí,za=
'slepení ieště láskou k sobě. :

dát se, že se živí souzením;
orů, a to neien lidí světa;
'e i služebníků Božích, chtě=3

. 'ce ;im určovati způsob svůí,i
nejdou-li po ieiich, horší se'

'trpnosti vězí v pomluvě. Ta=Ž
o ,aniž toho pozoruje, u=.
aá zákonDuchuSvatému.;

roč toho nepozoruie? pro=Ě
ože d'ábel lei obest'r'el rouš=š
ou ůtrpnosti , iest to však;

bpíšezakořeněná závist a do=*
ýšlivost nežli útrpnost, ani

e__d_o_r_n_y'_"_š_lí,_"_ze ví něco více.

___—___.--w-.

lVždyt' kdyby to byla útrpnostl,
la horlivost o spásu duší a..
!čest Boží, užíval by lásky &!
vyslovil by se přímo osobám,.
,iproněž trpí; atak získal byl,
ši bližního svého iradoval byt
.se, kdyby byl opravdu veliko=
Šmyslný a měl pravé světlo,;
Švidarozmanité způsoby a ce=l
lsty, jimiž Bůh vede své slu=
žebníky Proto pravil Kristus
požehnaný: „VdoměOtcemé=
ho 18011příbytkové mnozí.
A který iazyk by vypověděl,
giak rozmanité isou způsoby
a návštěvy a dary a milosti
Boží, neien ve více tvorech,
ale ien v jediné duši? Neboťl
iako ctnosti jsou rozmanité,
Gebas všecky táhnou ve z'na=

ení lásky, tak jsou rozma=
ité a rozmanité způsoby a
ravy služebníků Božích. Ne

že by ten, kdo má dokonale
ost lásky, neměl všech o=

tatních ctností; ale někomu
est vlastní ta ctnost, iinému
na, a na tu základní ctnost
řibírá ostatní. Pročež iiné
působy vidíme na tom, ko=
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mu jest vlastní ctnost lásky
blíženské a všecekjest zaujat
láskou k svému bližnímu; 1i=
ný způsob má ten, kdo si o=
svojí ctnost pokory s hladem
po samotě. V jiném jest spra=
Qvedlnost; v jiném jakási svo=š
iboda, s živou vírou, že není
ítakřkaničeho,čehobyse bál;
iv jiných kajícnost, i věnují
se zcela umrtvování svého tě=í
tlaa;jiný snaží se ubíjeti vlast=
ní vůli pravou a dokonalou
1poslušností.Nuže tak jsou
rozmanity způsoby a mravy
jejich; a přece každ' běží v
ctnosti lásky. Odtu máme;
že Svatí, kteří jsou v životě
věčném, všichni kráčeli ces=

tou lásky, ale rozličnými způ=l
poby , nejsouťsi navzájem po=
dobni. i v přirozenosti an=
řdělskéjest odlišnost, nejsout'g
lŠvšichnistejní; odtud také jed=
inou z rozkoší,' jež cítí duše v;
iživotěvěčném, jest pohled naj
velikost BožíveSvatých jeho,
jakými rozmanitými způsoby
lieodměnil. A ve všech věcech'

istvořených nacházíme _tuto,——-———.-_—a— o..—..—

odlišnost, vidouce jev něčem
rozdílnými, neboť nejsou vše=
chny na jeden způsob, třebas
byly učiněny všecky z téhož
zanícení, to jest stvořeny Bo=
hem v téže lásce. Tuto veli=
“kou důstojnost uvidí v Bohu,
kdo má světlo a chce jen tro=
chu poznati jeho velebnost;
nalezneť ji ve věcech viditel=
ných 1neviditeln 'ch, jak bylo
řečeno. Jest t y věru blá=
hový a pošetilý, kdo by ur=
čoval tvorům způsob svůj a
horšil by se na toho, jenž
by nešel podle jeho libosti.
Ať tedy nepadá do tohoto tře=
tího souzení, ale ať se raduje
a v úctě má způsoby a mravy
služebníků Božích, říkaje si
v sobě s pokorou: Díky to=
bě, Pane, za tolik způsobů a
cest, jež dáváš svým tvorům
Zajimiž je vedeš!

A kdyby zřejmě viděl na
aslužebnících Božích nebo na
„služebnících světa chybu, at
,nese ji s velikou útrpností
;před Bohem. A možno-li las=
lkavě to ríci bližnímu, třeba
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to říci. Tak činí, kdo iest do=v
konal ' v lásce a pokomý, kdo
se ne omýšlí o sobě. Takový;

Lestdoopravdy založen a ne=orší se na sebe pro bolest,
terou iest mu trpěti, ani na;
ředstaveného pro těžkou po=š
lušnost, ale poslouchá až do:
mrti ve všem, vyima v tom,-'
0 by viděl mimo vůli Boží.;
eboť co by viděl, že by byloš
ážkou Boží, nesmí činiti,;
e ostatní vše. A nehorší se;
a bližního ani pro bezpráví,;
teré by mu způsobil, ani pro;
ůsoby a mravy rozličné,ž

které "by na nich viděl; ale;
ze všeho se raduje a získává
a dobývá si ovoce ctností lás=ý

ky blíženské, iež iest v dušájeho. ím se to ieví? ctnos ,
pokory, iež jasnou a zievnou'
učinila ctnost na dokonalém|
a nedostatek ctnosti na ne?
dokonalém, anoť na tomto
viděti iest opak, totiž netrpěl,

vost. Zaiisté tedy iest praval
da, že ctnost trpělivosti iest

m—,.-_..._. ....___.- ..- —-\-—c—-„„... ...—.w— ..-_._r

přesvědčivým znamením, u=
kazuiícím člověka dokonalé=
'ho a nedokonalého.

Vy iste postaven do stavu
veliké dokonalosti, pročež
dlužno, abyste byl trpělivý,
způsobem, o němž isme mlu=
vili, koupaie a utápěie vůli
vlastní v Krví Krista ukřižoá
vaného. Jinak totiž škodil
byste své dokonalosti, iíž
sloužiti iste se uvázal, a tak
byste padl do netrpělivosti
druhé, o níž isme, se zmínili;
A proto jsem pravila, že si
vás přeiu viděti založeným v
pravé a svaté trpělivosti, &?
byste se v útrapách radoval
a okoušel závdavku života
věčnéhoa posléze aby se vání
dostalo ovoce vašich útrap;
Pročež spočiňte na kříži se
sladkým neposkvrněným BCT
ránkem. Nic jiného vám než
pravím.Zůstáveite ve svatém
a sladkém milování Božím;

IV.
, Ježíši sladký, Ježrsl lásko.

...-0... V.. -. ..-_-__.._.,..._-—._.._—
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! ménem'Ježíš eKrista ukři=;
žovaného a sladké Marie.?
Nejdražší dcery v Kristu

ém Ježíši. Já Katerina,

wbnice a otrokyněsluh“ŠUenšeKrista,píšuvámv dr =!
ocennéKrvi jeho, přeiíc si vi=ž
čti vás služebnicemi věmý=

vašemu Tvůrci a vytrva=
ýmí, abyste se nikdy pro nic
eoblíželyza sebe, anipro ště=š

tí, z p'n'lišnéradosti, ani prci
eštěstí, z netrpělivosti a hoř=!
ostí. Ě
Ale chci a prosím vás, ať

c vás nezbavuie svaté tou=
y a nepřekáží'11.A aby svatá'

_ouha___vg __vásrostla a neuby=

Žvalo'lí, chci, abyste otevrely
brak vědomí a poznávalyne=
výslovnoulásku Božík vám;
neboť z lásky dal vám iedno=
;;rozenéhoSyna svého, a S
vám dalživotsvůis tako'
iohněmlásky, že sebe tvrdší
srdce povolí ve své tvrdosti.
Š Nuže tam upřete zrak své=
ho vědomí,přemslepce aroz=
iímaííce o ceně yna Božího;
a v Krví umy'veite tvář duš
své. Ať vstane a procitne z
Ífspánku nedbalosti, a kd
vstane, choptesepíleavypra
vte' li bělostí čistoty, a srdc
šneivroucněišíláskou,"už vš
cku naleznetevKrví Berán

m



liově. A chci, abyste uvážily,
dcery moje,že této čistoty myá
sli ani těla nelze nabýti ča:
stým obcováním s tvory ani
gnáklonnostiknim nebověcem
stvořen ' , vně vůle Boží, ani
sebelás ou a citlivostí k SVéí
mu tělu, ale získává se jí veš
liky'm přičiněním v bdění a
modlitbě, ustavičným pama=j
továním na svého Tvůrce a?
stálým uznáváním nevýslová
né lásky Boží k nám.

Když duše způsobem tim
nabude čistoty, vidouc, že Bo=
hu ničím nemůže prospěti, ro:
zepne lásku svou na svého
bližního,dávajíc muprospěch,
jehož nemůže dáti Bohu; naš,
vštěvuje nemocné, pomáhá,Ě

!
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chudým, těší zarmoucené;
'pláče s plačícími a raduje se
js radujícími, to jest pláče s
těmi, kteří jsou v pláči smrtel=
ného hříchu, majíc s nimi sou=
cit, obětuiíc za ně ustavičně
modlitby před obličejem Bo=
žím, a raduje se s radujícimi,
jimižjsoupraví služebníciKri=
sta ukřižovaného, a stále si

libuje v obcování s nimi. Tak
&vás prosím, dcery moje, čiňte;
&atakto budete služebnicemi
věrnými a nikoli nevěmými;
a toho si přejeduše má na vás

;viděti. Jiného nic nepravím.
'Zůstávejte ve svatém a slad=
,kém milování Božím. Ježíši
ýsladký, Ježíši lásko.



BRATRU TOMÁŠOVI DELLA

FONTE, KDYŽBYLA\! KLÁŠ

žovaného a sladké Marie.?
Vám,neimileišíaneidražšíg

otče duší našich v Kristu Je=
íši, Katerina a Aleksie a vše=
ky naše_dcery se poroučeií,

' řeiíce si viděti vás z
a duši 1na těle, jaksevřibil
obu.

Já Katerina, neužitečnál
lužebniceJežíše Krista,vašeš
cera nebodná nade všecky;
aše dcery, jsem nepatrného;
adu po ctiBožía málo|sem
ovala v mysli učení, které?
často dal, abych totiž žilaŠ

a své zvrácené vůli. NesÉ

Jménem Ježíše Krista ukři=f

'ostatním.

dražší otče, abyste ráčil spl=

_kellovalaisem Vůletésnái-- _

g

113an v SANTOounuco. _ ?
i

l

;

ležitou úctou ihu svaté po%
slušnosti, jak bych byla měl
a mohla. Béda nešťastné duši
mé, že jsem neběžela se srd%
cem zmužilým,obiímaiíc
svého neisladšího a neidraž
šího ženicha Krista ukřižova%
iného,aleusedlaisemznedba
losti a nevědomosti! Litui
toho tedy a obviňuiu se Bob
i vám, neidražší otče, Prosí
vás zbožně, abyste mne roz
břešil a požehnal mně i vše

A prosím vás ieště, nei=1

niti moie přání, iímž iest, vi=
děti vás siednoceným _a__p_ř_e_
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tvořeným v Bohu. Ale toho
nemůžeme, nejsme-li sjedno=
ceni s jeho vůli. nejsladší
Dobroto věčná, jež jsi nás na=
učila, jak nalézti tvou svatou;
vůli! A kdybychom se tázali
toho nejsladšiho a rozmilého

ádence a nejlaskavějšiho
Otce, odpovědělbynám a řekl
be takto: „Chcete-li cititi a

lnale'zti oheň mé vůle, čiňte,abyste stále přebývaliv celle
uše své.“Cellatajest studní,
ajicí v sobě vodu a zemi.
mí, nejdražší otče, minim

aši ubohost a poznávání, že
y sam1sebou nejsme,ale ze
yti své máme od Boha.

'telná a rozplameněnílásko! Živávoda jest s msp
jena, a jest to pravé poznání
jeho sladké a pravé vůle, jež
_ cenež našemu osvěcení.

Nuže vejděme do hhibiny t_éto

lstudně,nebo!tampřebajkanezbythě poznáme se
hrotu Boží. Poznávajíce, že
nejsme, pohrdáme sebou, po

nižujíce se, a vcházímedd
srdce_p_aleneho_,ztráveného

'1'80

Ja otevřenéhojako okno bez
gveřejí, které se nikdy neza=
vírá. A zamiřime-li tam zra=

kem svobodné vůle, kterou
mam Bůh dá, poznáváme a vi=
!díme, ze jeho vůle nechce ni=
!čemu než našemu posvěcení.
šLásko, sladká Lásko, otevři,
elotevřinám pamět, aby pojala
a podržela tolikerou dobrotu
Boží a pochopila; neboť chá=.
upajíce milujeme, milujice bý=
váme sj ocení a přetvoření
milováním matkyLásky; pro=
nikáni a pronikající branou
Kristem ukřižovaným, jakož
byl pravil učedníkům svým:
„Přijdu a učiním pribytek s
vámi“.A to jestmýmpřánímJ
vidětivás v tomtopříbytku
přetvoření.Toho přejes1"d
má na vás zvláště, a na všech
ostatních. Prosím vás tedyJ
byste byl přibit a přikován'
na křiž.

Vzkázal jste mi, že jstebyl
u těla svatéAnežky,a žejste'
nás odporoučel"11avšem jejím“
dcerám, byla jsemtim velmi

—„_w„29_tšš'_na._ Aielikož -pravíteJ
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'e nemáte touhy vrátiti se a%
evíte proč, pravím, že dvoiíi
ůže býti toho příčina. Buď i

e duše, když velice iest sie:
llnocena a přetvořenavBohu,
' apomíná sebe a tvorstva;
' ebo že iest připoután někdo:

a některé místo, protože se;
amsoustředildo sebe.Jsou—li„c
yto pHčiny u vás, iest mi to
eivětším potěšením, nebote

bičeho iiného si duše má na;
ás nepřeie;třebas někdyisem;

myshla a myslím, že má ubo=j
ost a nevědomost iest příči=í
ou, že čas takto míií.Myslím,ř

že nevýslovná láska Božíchcef
ztrestati a napraviti mou než
pravost. A to činízobzvláštní
milosti, abych sebe poznalaij

Máte, tuším, úmysl iíti něž

.__.__.._._.-_

kam jinam; i zdá se mi, že
byste neměl konati té cesty,
nyní. Přecevšak splnižse vůle
Boží a vaše. Deiž vám Bůh,?
byste se chopil toho neilepšíá,
ho v tomto i ve všech ostatá.
ních dílech; aby to bylo ctí
Boží a dobrem duše vaší
Chválen buď Ježíš Kristus ua,
křížovaný.Poroučím vám va!
ši Kate'n'nu; Aleksie se Váni
velmi vřele poroučí, byste se:
za ni modlila požehnal ií im'
nem Krista ukřižovaného. .
proste Boha za Johannu Paz-**
.zovu a za Kateřinu, služební
a otrokyní vykoupenou _
Syna Božího. Promiňte m1

"mluvila-li' jsem slova domý
.šlivá. Bůh vás spáliž láskou
Ježíši sladký, Ježíši lásko. .l

l
.'

i
l

!

l

l
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NERIMU m LANDOCCIO.

! žovanébo &sladké Marie..
,l ménem Ježíše Krista ukři=;

.INeidražší synu v Kristu:

Ěladkém Ježíši. Já Kateřina,%lužebnice &otrokyně sluhů?
'JežíšeKrista, píšu tobě v ief

šiodrahocenné Krví, přeiíc siebevídětivdokonalém světle
poznání pravdy věčné, aby *

sky skutky tvoie byly ko==

Éy se světlem a rozezná=
neboť bez světla vsecko '.

y se konalo ve tmě. A světla!ř

—.—_..._._._v.—-.-— ..- -. -...y .__.-.__
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toho nelze ti dokonale míti,
:nesprostíš-li se nenávistí lás=
ky k sobě samému. Nuže při=
ščinuise se svatou bedlivostí,
gabysztratil sám sebe atak
gzískal světla, a aby všecko
gtvoiemínění bylo zapřeno v
ímínění & chtění sladké Do=
!broty Boží. Více nepravím.
Zůstávei ve svatém a sladá
kém milování Božím. Ježíši
sladký,Ježis"' ilásko.

__—.__- oo—-—
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Lžovanéhoa sladké Marie.;

':bratře a synu vKristu Je?
'ši, iá Kateřina, služebniceř
otrokyně služebníků Ježíše?
' ta, píšu vám v drahocenš

é Krví Syna Božího, přeiíc
ividěti vás jedním z těch
ravých synů, dokonávaiícím

a plnícím stále dílo, o němž.
ám mluví ten pravý Otec
ebeský, an dí: „Kdo neo=_
usti otce, matky, sester a
ratH a sám sebe, není mne:
oden.“ Patrně tedy chce, aaÍ
ychom ie opustili. Zdá se
šak, že netkví v mysli naší

Ě ménemJežíše Krista ukři=i'?Vám, neimileiší a nejdražš

LIST 43

PANUmšroru memo GUlDlNl.

vůle zachovávati ta slova, vy=
mlouváme-li se, že by nám
svědomívyčítalo, kdybychom
je opustili. Svědomí takové
pochází spíše od ďábla než
od Boha, aby vás zdrželo od
stavu dokonalého, do něhož
vás asi Duch Svatý volá. A
řeknete-li mi: „Bůh mi po:
roučí,abych jichposlouchal“,
— ovšem, pokud vás neodš
váděií od cesty Boží, ale pře?
kážeií-li nám vní, dlužno krá=
četi přes jejich těla a násle=
dovati pravého Otce s pra:
porem neisvětěišiho kříže.

Ach, sladký bratřevKristu
Ježíši, velmi mne mrzí, že se

IŠŠ'



vzpíráš a že neznáš toho cti;
hodného stavu. Zdá se mi,
že by ti mělo svědomívícevy:
čítati, neopouštíš-li iich, než
kdybys iich opustil. Ale když
iest tomu takto, prosím sw
chovanou a věčnou Pravdu,
aby ti držela svou neisvětěiší
ruku nad hlavou a_řídila tě
v ten stav, který by se ii nei=
více h'bil. Prosím tě, měi v
každém stavu a ve všech
svých dílech zrak upřený na
Boha, hledaie vždycky jeho
cti a spásy tvorstva;' a nikdy
li nevycházeiž z mysli cenaÍ
Krve Beránkovy, zaplacená
'Zanás stak velikým ohněm
lásky
; Co.se týče nevěSty, odpo?
švídám vám, že se nehrubě
fráda do toho pletu, protože

!

.. _...-..... -. _ .
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to náleží více světským lidem
než mně. Přece však nelze
ini odethi vaší žádosti. U=
lváživši povahu všech tří, —
švšechky isou dobré. Neohlí;
žíte-li se na to, že měla již
iného chotě, učiňte si tak,

, dyž se iiž chcete plésti do
oho zlého a zkaženého světa.
epoim'ete-li té, vezměte si"
ceru Františka Ventury di

mporeggi. Jiného nic ne=

gravím. Prosím svrchovanou; věčnou Lásku, aby vám
ldala, _coby bylo k větší ieií
lctia spáse vaší ; kéž sešle na
lvás oba plnost své Milosti a
své svrchované a věčné po:
' hnáni. Zůstáveite ve sva=
ém milování Božím. Ježíši

isladký,'Ježíši lásko..
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žovaného a sladké Marie. ;
Nejdražší synu v Kristu :

ladkém Ježíši. Já Kateřina,;
lužebnice a otrokyně sluhů
ežíšeKrista, píšu vám v jeho *
ahocenné krvi, přeiíc si vi=

ětivás spoieny'm svatou tou= ?
ouvnašem SladkémSpasite= '
neboť iinak bychom nemohli ;
povrhovatisvětemamdojíti
okonalé čistoty, a mysl a tě=
o své zachovati ve stavu zdr=g
enlivosti. Nebot| duše, která.|
e nepřibližuie Bohu a nespo=;

uiebsevněm zanícenímlásky,ezbytně se spoiuie s tvory
imoBoha a s rozkošemia

Jménem Ježíše Kn'sta ukři=

usr 44;

*.

zálibami a hodnosti světa;;
protože duši nemožnožíti bez
lásky, dlužno 1ímilovati buď=
Boha nebo svět. A duše vždy=
Ícky se spoiuie s tím, co mi='
luie, a přetvořuie se v to, ne='
bot vždycky bere z toho, co
ie v tom,cco miluje. Miluie-lií
Svět,ve světě nemá lečbolest,

heboť hříchemklíčí bloží a tr=
'nl'velikých hořkosti. Tělona=.
še neposkytuie ničeho jiného?
nezhnis a iedhříchůa zkaže=
nosti; takže spodobuie-li se
'duše s vůlí těla a náruživosti
Smyslné, přijímá ied,1enž člo=f
věka otravuie takovým způ=
sobem, ze ho usmrcuie,zba=

187 '



vuje hoživota milostiavrhaje
ho doviny smrtelného hříchu.
Jiného ničeho se mu nemů=

že dostati takovouto láskou.
Stále zijev zármutku a jest
nesnesitelný sám sobě,nebot
Bůh dopustil, aby nezřízená
náklonnost byla sama sobě
nesnesitelna. 

A naopak náklonnost spo=
řádaná ve sladké vůli Boží,
sjednocená s ním zanícením
lásky, dává duši z toho, co
má v sobě. Bůh jest svrchova=T
ná a věčnáslast, a proto jeho
služebníci pociťují takovou
rozkoš ve věcech hořkých &
_trudných,že když Bůh v ní sí=
dlí svou milostí,jest nasycena
“apokojna, neboť ničím se ne=
nasytí lečBohem,protože jest
větší lí, a ona jest většívšech
*věcl'stvořených. Co totiž Bůh
stvořil, stvořil k službě člově=l
kově, a člověka pro sebe, aby
'homiloval celým srdcem a ce=
]ým svým zanícením a sloužil
:muv pravdě A proto tyto vě=Í
'ci světa nenasytí člověka,že

jsou méněnežon.Má tedy po='iss „_

\

koj a odpočinek, když jest v
něm; nabývá šíře srdce, že
všecky tvory, majícív sobě ro=
zum, by tam pojal zanícením
lásky. Mimo to snaží se jim
sloužiti, prospívaie bližnímu
svému, na němžukazuje svou
lásku k Stvořiteli.

Protože Bůh jest svrchova
ná a věčná čistota, duse i tělo
stává se 11ucastnym spojením
s ním, zachovávajíc mysl 1tě=
lo své v dokonalé čistotě a vo=
líc raději smrt nežli potřísniti
.a pošpiniti mysl a tělo své ne=
čistotou. Ne že by člověk za=
bránil myšlenkám srdce nebo
_často i hnutím těla; ale hnutí
a myšlení nepošpinují duše,

.nýbrž vůle, když vědomě dává
souhlas jeho krehkosti a my=
.šlením srdce. Nesouhlasí-li
však, nedopouští se viny, ale
má zásluhu,ciněsvatý odpor
a vyváděje tak vždycky z to=
hoto tmí vonnou růži doko=
nalé čistoty. Nabýváť tím vět=

;šího sebepoznání a se svatou
nenáwstí povstává proti vla=

“stní křehkosti, a s láskou se



|

utíká keKristu ukřižovanému
'spokomými ustavičnými mo=
dlitbami,vida, ze mu nelzez
tolikerýchzel jinak vyváznou=

E.Aiižismepravili,zečímvíceek němublíží, tím více iest
říčastnýmieho čistoty Jest
tedyzajistépravda, ze z boiů
těchvyvádí neičistšírůži. Jesti
tedylékem proti tomu bídné=
mu hříchu slabého a křehké=f
o těla a všelikého iiného bře=

menehříchu,blížiti se k Bohu

'a spodobovati se s ním zaní=
cením lásky.

eišísynu; iest krátký aneče=
na nás, i nesluší nám če=

tiho. Úžasnéiest, když člo=
. spí v takové slepotě a
echceseprobuditi ztoho spá=

.Ale ovšem nelze nám
ocitnoutiamdoiíti toho spo=

' ' beze světla. Dlužno iest“

' poznávati světlem nei_=
ětěišívíry bídu a vinu naši,

a zrakem očištěným vzíti si
a zřetel nevýslovnou lásku
oží k nám, kterou nám dal

a ievoSlovemlednorozeneho_

A nečekeime casu, neimí=š

Syna svého, a Syn nám ii pro=
ievil svou Krví, prolitou s tak
“velikýmohněm lásky, běžev
iako zamilovaný k potupné
smrti neisvětěišího kříže. Ag
zdržela by se duše, vidouc se

tak milována, aby nemilova=la? Nezdržela.
' Neidražší synu, nevzdalui=
te se toho světla, ale s pečli=
;vostí protrhněte chmuru vla=
stní sebelásky; a s živou ví=
rou zíreitenaneposkvrněnéhd
.avykrvácenéhoBeránka,im
vás s takovou láskou volá. At

odpovídaie mu,doidete tohjdokonalého spoiení, isa spo
len, poutítevum dokonalečis=
toty. Vehmdobreproti této ne=
'řestiiest roziímatio důs
nosti, v niž přišlanaše duš
i bídné tělo spojením Boha
člověkem, spoiemm přiroz
nosti božské s naší'přirozeno=
'stí lidskou. Duše se 23.8qu
a bude 1íto uzdou, by se ne=

lvydávala v tak velikou bíduJŠvidoucse po 'šena nade vše=

cky kůryan ělů. Kdyžvašímsl_t_ouha1setak sludgepo
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'vznese, ztratí se hnis neřesti;
Také dlužno kázniti naše

děloa umrtvovati ie bděním a
okornou ustavičnou modlit=
ou.: a upínati se ke stromu
;neisvětěišího kříže, prchati co
možná nejvíce obcování s tea
mi, kteH žiií nevázaně. A ne=.
;pochybuite,ze Bůh vám učiní
tneivětší milost, ien když bu=;

ete úsilovně přetínati a neu;
*stanete rozvazovati. Spořáá

eite hbitě všecky svoie činy.;
_ěžtese sladkou a láskyplá

;nou touhou pode ihem svaté
;poslušnosti; ií ubiiete vůli a;
':umrtvíte tělo , ií okusíte zá=;
;vdavku života věčného. A ne=|
;zdeižse vám to namahavým;

eboť námaha stane se nei=;
větší rozkoší. Jsem iista, ze;

cmíte-li zanícením lásky pří=;

Ěytek se sladkým a dobrým;
Lležíšem, učiníte to; jinak ni=;oliv. '

Proto' 1sem pravila, že si;
;vás přeiuviděti spoienébo za=;

;

nícením lásky v našem Spa=
siteli, abyste nabyl pravé čis=
toty a zmařil náruživost, iež
vám působí takovou trýzeň.
Nepochybuji,zeučiníte-litak,
zbavíte se ji; alespoň že by
vůle raděii zemřela, nežli by
chtěla Boha uraziti. Koupeite
se vKrviKrista ukřižovaného

' a započněte život nový, s na=
.dělí, že naše vmy se stráví v
krvi a ohni lásky. A já chci
vzíti vaše viny a rozpustiti ie
slzami a modlitbami v ohni

božské lásky; a chci nésti po=
kání za vás. Jen za to vás

»prosím a k tomu vás vyzý=
vám, abyste se brzy vyprostil
ze světa a dal mubrzyvýhost.
Neboť kdybyste nedal lemu,
dal by velmi záhy onvám. Ne=
Ýčiňteodporu Duchu Svatému,
jenž vás volá. Jiného nic ne=
pravím. Zůstáveite ve svatém
*a sladkém milování Božím.
Ježíši sladký, Ježíši lásko.
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žovaného a sladké Marie.
Nejdražší a přeneidražší?

ynuv Kristu sladkém Ježíši.:
á Katerina, služebnice a o=š
okyně sluhů Ježíše Krista,;
íšu tobě v drahocenné Krvii

'eho, přeiíc si dostati tě zasei
o ovčince i s tvými druhy:;
zdá se mi, že ďábel tě tak;

abral, že tě nenechává se?
átiti. Já ubohá matka hle=i

ám tě a posílám pro tebe,“
ebot ráda bych s1tě položila
a bedra hořea soucitu, leiž
hovám k duši tvé. Otevri

edy,nejdražší synu, zrak vě=

Jménem JežíšeKristaukři=ž

omí_ a pozdwhm lei z tem__=__

LIST 45;

fnoty; uznei svou vinu, nikoá
liv se zmatkem v mysli, ale“
s poznáním sebe a s naději?
v dobrotu Boží Vidíš, že isi
bídněpromrhal statek Milos
ti, který ti dal tvůi Otec nebe'
ský. Učiň tedyiako onen mar=;
notratný syn, ienž promrhal.

svůlstatek špatnýmživotem,;ale když se octl v nouzi,
fznal svou chybu a utekl se
5k otci o milosrdenství. Tak;
juciň1ty, neboť'lsi schudl a
jsi v bídě, a dúše tvá umírá
_hladem. Útec se tedy k Otci

io milosrdenství, neboť ujme;
se tě a nepohrdne tvou zá=,
dosti, založenou na hořkosti
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„kspáchanému hříchu, nýbrž
sladce ii splní.

Ach, běda, kde jsou slad=
ké žádosti tvé? Já nešťastná
shledala isem, že ďábel za=
bral duši i svatou touhu tvou.
Svět a ieho služebníci nastřa=
žili ti léčky s 'mi zálibami
a rozkošemi. staň tedy a
,vezmi léku! A nespí iižl Po:
;těšmou duši ; nebuď tak kru=
itÝ ke své spáse a nedělei
;drahoty se svým příchodem,
%Nedeise klamati od ďábla,?
!

l

i

|

!

. ani strachem ani studem.Pře=
?trhni ten uzel; přiidi, přiidi,
;nejdražší synu. Mohu tě věru
?nazývati drahým; tolik slzí
.a potu a mnoha hořkosti mi
istoiíš. Nuže přiid' a nebyl se
ido svého ovčince. Omlouvám
gse před Bohem, že více ne=
mohu. A chtěiíc, abys přišel,

»abys tu byl, nežádám od tebe
nic iiného než abys činilvůli
Boží. Zůstávei ve svatém a
sladkém milování Božím. Je=—
žíší sladký, Ježíši lásko.

___—___. ..,. --.-. -
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zovanehoa sladké Marie
Neidražší synu v Kristu!

isladkém Ježíši. Já Kateřina,Ě
služebnice a otrokyně slabin|
lJežíšeKrista, píšu tobě vdraz
'hocenné ieho, přeiíc si!
ividětitebe vzdělávati světlo,které ti Bůh dal, aby v tobě
irostloto dokonalé světlo. Ne€
íbotbez dokonalého světla ned,

imohli bychom doi_itipravdy,
ani ií ovati ani se jí odí=i
;vati;a neodíváme-li se jí, onq
původní světlo obrátilo by se'
nám v tmu. Proto iest nám

%Jménem Ježíše Krista ukři=i

LIST 46Í

třeba dojíti toho dokonalého
světla, nebo! k tomu nás B

ivyvolil. Chci tedy, abys s vš
lizkou pílí obrátil a upřel svů
lzrak v pravdu a v propas
Šlásky Boží, a tím dospějel
dokonalého světla nadpřiro
zeného a dospěieš neidoko
naleiši lásky k svémuTvůr
a milování bližního; a tak s
v tobě splní vůle Boží 1žá
dost má. Více nepravím. Zů
šstávei ve svatém a sladké
Šmilování Božím. Ježíši sladď
fký, Jež1"'s1lásko.
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služebnice a otrokyně sluhů
Ježíše Krista, píšu toběvdraa
hocenné Krví jeho, přejíc si
viděti tebe vytrvalým v kažj
“děctnosti, neboť bez vytrva=
losti nedostalo by se ti koj
runy slávy, která se dával

Hpravýmbojovníkům. Ale řeka
neš m1: „Kde získám té vyuí
trvalosti?“ Odpovídámti, že
„takslouží tvor tvoru, jak jej
miluje, více nikoliv, a tak
chabuje v službě, jak ochaa

lbujeláska; a tak miluje,jak___—..... .

LIST “tí—1

tmm m GIOVANNIVENTURE Í
ZE SlEN Y.

i

měnemJežíše Kristaukři= se vidí milován. Vidíš tedy.
žovaného a sladké Marie; “želáska vzniká z toho, žes
Nejdražší synu v Kristu člověk vidí milován; a _lásk

s.adkém Ježíši. Já Katerina,l tě činí vytrvalým. Jak ot
vřeš zrak vědomí a u_zříšo
heň a propast nevystihlélá
sky Boží k tobě, kterou
.ukázal Slovem sveho Syna
tak právě budeš dohnán lá
skou milovatiho v pravdě ce;
lým srdcem _acelým zaníce
ním a všemi svými silami
zcela svobodně, uprímně
čistě, beze všeho ohledu na

že Bůh tě miluje pro tvoje d
hro a nikoli pro svoje; jesti
naším Bohem a není mu nas
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potřebí; tak i tobě a každému
tvoru rozumnému dlužno mia'
lovati Boha pro Boha, proto=_
že iest svrchovaná a věčná
dobrota, a nikoli pro vlastní
prospěch; a bližního skrze něž.
ho a pro něho. Jakmile učiníš
počátek, základ zanícením láal
sky, ihned začíná sloužiti ná=;
stroji ctností. Světlem a láá
skou tedy získáš ctnosti až
vytrváš v ní. „

Ale měina zřeteli,že vidíši
li se Bohem milován, dlužno
ti dívati se na svou vinu a neš
vděčnost a potěžkávati vinu
ve svatém sehepoznávání, aa
bys nezapomněl oné maličké
ctnosti pravé okory, a abys
se nedomýšle o sobě a neu;
padl v zalíbení v sobě. Víš;
iak nezbytně iest Eeba pod,
znávati a potěžkávati naše
viny, abychom zachovali &
rozhoinili život Milosti v dui!
ši? Jako iest třeba pokrmu
tělesného, abychom uchovali
životv těle. Zaplaš tedy chmu=,
ru své sebelásky, aby nebrá=l
nila světlu, iímž nabudeš'toá,

___—H4Un.

!

ho dokonalého poznání a po=
znáním lásky a nenávisti; a
v lásce nalezneš ctnost vytr=
'valosti, a tak splníš vůli Boží
a touhu mou na sobě. Vůlí
a touhou tou iest, viděti tebe
vzrůstati avytrvati aždo smr=
ti v pravých a opravdových
ctnostech.

A střez se, abys nedůvěřo=
' val sám v sebe; důvěra tako=

vá iest iemny'm dýmem do=
m 'šlivosti, vycházejícím ze
se elásky. Neboť hned bys
upadal a obracel hlavu vzad
a díval se na zorané. Jako to=
tiž láska k Bohu, získaná v
sebepoznání pravou pokorou-,
činí tě vytrvalým v ctnosti,
tak sebeláska s domýšlivostí',
vzbuzuiící v tobě sebedůvěru,
iak bylo řečeno, zbavuje 'tě
ctnosti, vrhá tě v neřest a u=
držuíe v ní. Prchei synu, pr:
chei tomu iemnému dýmu záš
liby v sobě; a uchylui se ve
všem, s sám v sebe, do
boku Krista uld'ižovaného, a
tam polož svou mysl, aby rozf
iímala tajemstvi srdce. Tam
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lsezažehuie zanícenost, anoť?
se vidí, že učinil z těla svého ;
:sluii, abys měl se kam utéci;
lzrukou svých nepřátel a od:;
]počinouti a uklidniti mysl:
svou v zanícení ieho lásky.
3am nalezneš pokrm, neboť:
„vidíšdobře, že ti dal svéTělo'
ža pokrm a Krev za nápoj, u:;
pražené na křížiohněm lásky!
a podávané na stole oltáře,;
CeléhoBoha a celého Člověka. :
Nuže nechť povolí již tvrdost;
f ašich srdcí; necht změkneš

ysl a přijme nauku Kristai

"'ovaného. &
Chci, abyste začali hned,
i ostatní nedbali synové,

podobovati se s tímto Děťát=
em, jímž nám nyní ukazuie
vatá. Církev vtělené Slovo.

co mocnějšího lze nám vi=
ěti na zahanbení naší pýchy e
ežli viděti Boha poníženého;
ověku ? Výsost božství, se=g
toupivší v takovou nízkost,š
ako iest naše člověčenství?l
? iest toho pHčinou? Láska!

e; usídluie ve stáji mezi ho:! _hopokrmu, Krista sladkéhoi

yádky; láska ieinasycuie po;
tupami, odívá iei trýzněmi aj
trápí iei hladem a žízní; lá=f
ska iei žene s ochotnou po=f
slušnosti až k potupné smrti!
kříže; láska iei vede do pekel,:
aby vyloupil předpeklí a dal?
plnou odplatu těm, kteří mu5
.vpravdě sloužili a dlouho os;
čekávali svého vykoupení; láai
ska iei přiměla, by nám zane=i
chal sebe v pokrm; láska po
nanebevstoupení seslala o;
heň Ducha Svatého, ienžnás
osvítil ieho naukou, kteráž
iest onoucestou založenou na
pravdě, iež nám dává život a
vybavuje nás z tmy a dává

nám světlo u věčnémťviděn?Boha. Všecko tedy způsobila
láska. *

Jest se věru styděti a han;
bití se v sobě člověku, který
nemiluie a neodpovídá na ta=
kovou propast- lásky. Velmi
iest žalostný, kdo moha míti
oheň, zmírá zimou; kdo maiel
pokrm předsebou, zmírá hla=
Ídem.Chopte se, chopte se své;

...—...o...
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Ježíše ukřižovaného . . . . . 1)
iným způsobem; neboť kdy=
yste chtěl iiny'm zcůsobem,
ebyl byste stálý ani \!th

Šalý. A právě vytrvalost ienýv" korunována, iak jsme
r'a'vili; a bez ní dostalo by
e duši zabanbení &nikoliv

!

:Í_D!š_c„o'_ch1hí;______ „„ *
L
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slávy. O tom uvažuiíc, pra=
vila isem, že si přeju viděti
tebe stál ' & vytrvalým v
ctnosti. íce zde nepravím.
Zůstávei ve svatém a sladš
kém milování Božím. Ježíši

IV.
sladký, Ježlsl lásko.
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, ménem Ježíše Krista ukři»f

!Jžovaného a sladkéMarie.Nejdražší bratře v Kristu?

laďkém Ježíši. Já Kateřina,ě
služebnice a otrokyně sluhů;
Ježíše Krista, píšu vám, pře»;
íc si viděti vás s pravým &.
eidokonaleiším světlem, vš
ěmž byste poznal a uzřelš
ravdu. Pravda ta iest tím,
o nás osvobozuie, to iest '
oznávaiíce ii, miluieme ii ,!
miluieme- ii, osvobozuief

ás odporoby smrtelného hří=!
hu. Která iest to pravda, 1iž
užno nám poznati.'7Jest toi
avda, zplozená nevýslov=é

ou láskou Bozr, pravdě tě;__

LIST 48;

sme povinmspláceti dluh lá=
“skya nenávisti. Jakým způ=
,sobem?Tímto:poznávatl svr
ichované a věčně Dobro a ne=
;výslovnou lásku, s níž nás
Bůh stvořil k svému obrazu
gapodobenství. A pro tu pra=
'vdu nás stvořil, abychom o=
oušeli ieho svrchovanéhoa
jrvěčnéhodobra, a abychom!
Ivzdávali chválu a slávu ieho

Pménu. A aby splnil tu prav:
„duna nás, daroval nám Slo»
ivosvéhoSyna a vKrvi té ná
!stvořil milosti.

, Tohoto poznání doideme4
'věnuieme-limu největší péčl
lale nedoldeme ho bez sv_ět_»»
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a; a světla nelze nám míti s
hmurou sebelásky. Sebelás=
a ta zatemňuje zrak vědomí,

že člověk nepoznává a nero=,
žeznává pravdy; ale v pra:
vdě vidí lež a ve lži pravdu;.
Évěcipomíjivé považuje za pe?
.vné a za veliká potěšení; a
všecky přicházejí na zmar,
Íjako květ, utržen jsa, ihnedái
špozbývá své krásy. Čest, bo=š
hatství, postavení, rozkoše„
.to vše míjí jako vítr; všecko!
to jest proměnlivo; i přichá=Š
zime ze zdraví v nemoc, z bo=!
hatství v chudobu, z života;
v smrt. '

A člověk pošetilý, milov=š
miksebe sama, jako slepýsou:
dí ovšem opačně a tím se i_
"dí. A čím se ukazuje, že se'
tím řídí? Nez'n'zenou láskou
a zanícením, jež má k sobě,
a k světu. To vše se mu.při=
hází, že pozbyl světla; neboť
kdyby měl světlo v pravdě,
byl by si vědom, že Bůh jest;
svrchované dobrý, dobr'o nefí
obsáhlé a nevystihlé; že niz:

*200

ado ho nevystihne, ale jedině

. .-—

on sám sebe obsahuje a vy=
.stihuje. On jest svrchované
a věčně bohatství; jest spra=
vedlivý a laskavý lékař, jenž
dává nám léky potřebné na=
_.šimnemocem. Tak praví sla=
.vný Pavel: „Když lidské po:
kolení leželo nemocno, přišel
avelikýlékař světa a uzdravil
naše nemoci.“ Každému tedy
ádává, čeho jest třeba na naše
jrány, s ohněm božské lásky.
Někdy nám pouští krve, od=
'nímaje nám totižvěci, jež jsou
ěškodlivy naší spáse a jsou
Épřekážkoumezi Bohem a nás
mi. Proto některým bere dít:
řky,jiným časné jmění, jiným
zdraví a některým postavení
světské, zraňuje nás mnoha
útrapami. A toho nečiní z ne=
=návisti, ale z obzvláštní lás=
Ýky;zbavuje nás marných roz=
Íkoší pozemskýčh, aby nám
dal plnědobernebeských.Jest
'dobrotivým a věčným soud=
tcem, a jako spravedlivý pán
každému dává, comu náleží;
pročež každé dobro bývá od:
měněno a každá vina ztres=

_-———-— —



tána. A se svatým násilím,
lež činiti budeme své zvráce:
hé vůli, a s úsilovností zís:

|kámepravých a opravdových.
Íctností; a námaha naše bude
odměněna dobry nesmrtelný:
lni. Světlem tím se poznáváš
*ravda vůči světu, ienž nemáš
£ soběpevnosti aniž jaké stá=š
osti.
do všecek svůj čas věnoval!

a věnuie světu, čině si Bohem!
dítky a bohatství; a nepozo=!

ie, že vše to zbavuie ho ži=l
otaMilosti apřináší musmrt;!
neví asi, 'že Bůh dopustil,š

by neszená láska byla ne=í

nesitelna sama sobě; odtudi
a_koušív tomto životě záva
avku pekla, iedině proto, že;
epoznal pravdy, isa zbaven;

světla. *

"Nužechci, nejdražší synu,;

ou pílí procitli ze spánku,;

trhnouce chmuru sebelásky'l
se zraku svého vědomí. Tí ;
lniti budete na soběvůli Božíl
moie přání. Neboť pozoru=l

3., že beze světla nelze nám£

Nadarmo se namáhá,i'

_bychom iiž nespali, ale s veža“

poznati pravdy, přálajsem si
viděti ve vás pravé světlo, a=
byste dokonale poznal prav;
du; to světlo a pravda vás u=
činístálýmavytrvalýmv tom,
coistezapočal sesvatouapra=
vou touhou. Nenamíteite mi,
že iest dosti času, neboťneiste
si iím iist, ale naprosto bez
„bázněotrocké, s pravou a do;
“konalou nadělí, důvěřule ve
svého Tvůrce, spořádeite ží?
vot svůj. A uvedte se ve všem
na pravou míru, žiie podle
svědomí, a učiňte konec a příá
trž všemu neszenému živo?
tu, s pravou vytrvalostí, vyš
hostě smutek ze svého srdce,—
a s neivětší radostí přijímeite
nevýslovnou lásku a plnost
božského milosrdenství, iež
iest vylita na vás. _

Svrlhněte si iiž svět pod noi
by a odpovídejte Bohu, ienž
vás volá, se srdcem ušlechá
tilým a nikoli námezdným;
jako pravý a zákonný syn,
rád očisťuie často své svědoá
'mí svatou zpovědí; a užíveite
přiiímání, iak máte k němu
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místo a čas. Obcování vaše
budiž s těmi, kteří se bojí Bo:
ha v pravdě, a věnujte svůj
čas, pokud iest vám možno,
bdění a modlitbě. Nezapomí:
neite choditi na služby Boží.
Obraznost a mysl vaše budiž.
stále plna Krista ukřižované=
ho, nechtěiíc stopovati tai:
ných věcí Božíchve skryt 'ch
taiemstvích ieho, ale je ' ěj
vůli jeho a slast ieho lásky,
.iežnás tak nevystihle milova=
;la a nehledá aniž chce čeho:
jiného než našeho posvěcení.
A poznáveime své chyby, po=f
vnižuiícese pod sladkou moc;
“nouruku Boží. Stavu manžel=
iského, v němžiste, snažte se,
;prosímvás, užívati jako svá;
ftosti, maie v náležité uctivo=
fsti dny Církvi svatou usta=
fnovené. Usiluite od nynějš
jka, vy i vaše choť, zachová=.
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ívati stav andělský, chutna=
šiíce vůně zdrželivosti, aby=
Šsteokusili ieiího ovoce. Nuže
takto sladce upravte a spořá:
Ědeite svůi život, nečekaiíce
liižna čas, nebot, iak bylo ře=
čeno, čas na nás nečeká. Kou=
peite se v Krvi Krista ukřižo:
vaného; skrýveite Sedo jeho
neisladších a přeneisladších
ran; tam se rozšířiža stráviž
vaše srdce. S&ezte se, ať ne=
ohracíte hlavy v zad, hledě
na zorané; neboť stěžovala
bych si navás pokomému Be=
ránkovi, a _vyneměl byste se
ke komu odvolati. Zplozuite
mi dítky ctností a nikdy ne:
ustáveite počínat láskou vsr=
dci svém. Nic iiného vám než
pravím. Zůstáveiteve svatém
a sladkém milování Božím.
Ježíši sladký, Ježíši lásko.
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ménem Ježíše Krista ukři=

Jžovaněho a sladké Marie.
dkémJežíši. Já Kateřina,slu:
žebnice a otrokyně sluhů Je=í
žiše Krista, nehodná ubohá;

atka tvá, přejusi, abys doa
pěla té dokonalosti, ke kte='
é tě Bůh vyvolil. Zdá se mi,?
e chceme-li ií dospěti, slušíf
' áčeti s iistou měrou a ni='
oli bez míry. A bez míry aš
měrou třeba konati každéž

aše dílo; bez míry dlužno mi:
ovati Boha, a neklásti si v lá==
ce ani míry, ani měřítka ani

bravidla, ale mílovati bezměr= &
ilě.A chceš-li dospěti dokona=

NeidražídcerovKristu sla=, '

LIST49;
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losti lásky, dlužno ti spořádati;ř
svůj život. Prvním pořádkem;
budiž, vyhýbati se obcováníž

se všemi tvory, obcování pro;
obcování, leda žádá-li toho;
Wkon lásky; ale milovati;
"ich mnoho a obcovati s má=i
okterými. A i s těmi, které;

miluieš láskou duchovní, u=f
ěi obcovati s měrou; a když?

ys tak nečinila, považ, žel
pné lásce, kterou isi povinnař.
řinášeti Bohu bez míry, klas;

dla bys-míru,aniž bys toho po:;
'zorovala, stavěiíc mezi něhož
a sebe tvora konečného; nee!

Eft lásku, kterou bylo by toběgásti v Bohu, kladla bys vit.
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;vora, miluiíc iei bez míry; a0 by bránilo tvé dokonalosti.;
ročež s měrou zřízenou dlu=;
no ti milovati duchovně.

Budižnádobou, kterou bys;
';ve zdroji plnila a ve zdroji z;
hí pila. A byť bys 1čerpala;
lásku z Boha, 1enžiest zdro=;
jem vod živé, kdybys však?
iiinepila ezprostředně v něm,;
;Zůstala by prázdna. A zna=;

grením, že jí nepiieš plně v;hu, bude ti toto: pociťuieš=;
totiž z toho, co miluieš, bo=;
est, buď pro obcování, které;
ysměla,nebozeisrbyla zba=;

;vena nějaké útěchy, které se;
_tidostávalo, nebo ať cokoliv;
by se ti přihodilo, pociťuieš-li;
tehdy bolest ztoho nebo ně=;
ceho jiného nežli z urážek;

oha,toťzre1mymznamením,Í
želáska iest ieštěnedokonalá

Ečerpaná mimozdroi J
edy zpusobem učiniti do o=
alým, cole nedokonalé?Tím=

to způsobem: napravovati a;
tříbiti hnutí srdce pravým se=I;

epoznáváním, nenávistí a

;odporemksve'nedokonalosti
;204
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%žetotiž isme tak hrubí, a že
řonulásku, kterou dlužno dá=
vati celou Bohu, dáváme tvo=
Šrům,miluiíce tvorybez míry a
Boha s měrou, neboť dlužno,
abyláska kBohu byla bez mí=
írya láska k tvorům na míru
uvedena láskou k Bohu a ni=
koli měrou vlastních útěch,
ani duchovních ani časných.
;"Nužeciň, abys všecko milo=
ívalav Bohu a abys napravila
všecku nezřízenou náklon=
nost.
, Učiň si, dcero má, dvoií
;příbytek: příbytek skutečný
v celle, abys nevybíhala na
;mnohá místa, leč z nezbyt=
;nosti nebo zposlušnosti před=
stavené nebo z blíženské lá=
Šsky.Jiný príbytek si učiň du=
chovní, leiž bys nosila usta=
vičně s sebou; jest to cella
pravého sebepoznání, v němž
nalezneš poznám'dobroty Bo=
ží k sobě.Jsou pak obě celly
;v jedné; a isi-li v iedné, dlu=
Ýžnoti býti 1 v druhé, neboť
jinak by duše prišla ve zma=

_tek nebo v domyshvost Kdy=...—. -...-.
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bys totiž bylav poznámsebe,
nastal by zmatek mysli;aa
šjsoucjen v poznám'Boha, při=
šla bys v domýšlivost. Dluž=
no tedy, aby se pronikalo jed=
;no 5 ým, proto učiň z

nich jedno a totéž; a tak či='
níc dospěješ dokonalosti. Ne=;
bot poznáním sebe získáš ne=
ynávistik vlastní smyslnosti;
;a nenávistí staneš se Soud=;

lcema zasedneš na stolec své=.
ho svědOmí a chopíš se roz=;
;umu, a neujde ti ani chybič=;
ky, abys na ní nevykonala;
sprave osti.

Z toho poznání vznikla zí=
la pokory, jež neprijímá ni=
kdy nijakého domnění a ni=
čímse nepohoršuje; ale trpě=
livěs radostí snáší'každé bez=

„práví,každou ztrátu útěchy
a každou bolest, at přicházejí
odkudkoliv. Zahanbení jeví
se jí slávou a veliká proná=
;sledovám'občerstvením; a ze
všeho se raduje, vidouc se tre=;
stána za onen zvrácený řád
vlastní vůle smyslné, jež stá»l

spodobována s Kristem Ježí=;
ešem ukřižovaným, jenž jest;
cestou a naukou pravdy. ;
| V poznání Boha nalezneš
:oheň božské lásky. Kde sq
budeš kochati? Na kříži,ne=;
poskvrněným Beránkem, hle=;
dajíc jeho cti a spásy duší u=.
stavičnou pokomou modlit=Ž
'bou. Nuže v tom jest všeck .
naše dokonalost. Jest ješt —
'mnoho'm] ch věci, ale tat 
.jest záklathll,

:metolik světla, ze nezblouá

a z ní nabude —

dům v menších věcech, je .
následují.

Spodobui se s rozkoší, dce
ro má, s potupami Kristový 
mi. A strez smyslu jazyka
aby jazyk neodpovídal někd
cítění srdce; ale stráviž to .
co jest v srdci, s nenávistí
odporem k sobě. Dělej, at js
nejmenší z nejmenších, pod 
robena pokorou a trpělivos
každému tvoru pro Boha; ni '

koli s yýmluvami, ale říkají
„má vina“. A tak se přem '
hou neřesti v duši tvéivdu 

le se "vítá Babu; &vidí sei „„ši391193qu 1225393ng
!
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?ctností pokory.
Spořádei svůi čas; noc k

*Íbdění,poskytnouc tělu své?
..muspánku, iehož potřebuje,
„a ráno kostelu, se sladkou
modlitbou; a nepromarni ho

:hovorem až do hodiny přikáš
*zané. Od toho a ode všeho
jiného neodvrátiž tě leč nez?
%bytná potřeba nebo poslušjf
Žnostnebo láska, iak bylo řež
fčeno. Po hodině jídla se usež
;ber poněkud v sobě, a potom
šděleiněco rukama, iak iest

!

' "206

;ti třeba. V hodinu nešpori
ty idi a čiň se trošku; a jak
ti Duch Svatý dá, tak čiň. A
potom se vrat a ošetřui svou
starou matku bez nedbalosti
a opatří ií, čeho počebuie; a
tvým budiž toto meě. O o=
statnim až po svém návratu.
Hled', ať činíš tak, abys spl:

. nila mé přání. Nic jiného než
pravím. Zůstávei ve svatém

' a sladkém milování Božím.
Ježíši sladký, Ježíši lásko.
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KATEŘINĚm scu'rro, JEP
TIŠCE 01) SV. DOMINIKA.

ménem Ježíše Krista uki'iá
žovaného a sladké Marie.
Nejdražší dcero a sestra

má v Kristu sladkém Ježíšii
Já Katerina, služebnice a o=Í
trokyně sluhů Ježíše Krista,
píšu tobě v drahocenné Krví
jeho, přejíc si viděti tebe pra?
vou služebnícianevěstou Ktiš
sta ukřižovaného. Služebni=
cemi jest nám býti, protože
jsmevykoupenyjehoKrví.A

nevidím, že bychom svou
službou mohli mu přinésti uf
žitku;dlužno nám tedy přiná+
šeti užitek našemu bhžnímu',
protože skrze něj osvědčuje?

že každá ctnost dostává život
od lásky; a láska sezískává v
lásce, zdvihneme-litotiž zrak
svého vědomí a popatřime-li',

, jak jsme Bohem milování. Vi:
'douce se milováni, nejsme s
“to, abychom nemilovali; mi:

'lujíce ho, objímáme ctnosti
' zamcemm lásky a s nenáw
stí opovrbujem neřestí. .

Vidíš tedy, ze v Bohu po%
; čínáme ctnosti &v bližním se
rodí.Víš dobře,zev tísni blíž?
ního svého rodíš dítko lásky

:blíženské, jež jest v duši; a
v bezpráví, jehož se ti dostáŽ=
vá od něho, trpělivost.Ty dá?

me____ct_1_1__ost_azrskavamep Věz,_ vej mu modlitbu, zvláště__těm,
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kteří ti činí bezpráví. A tak=
to jest nám činiti: jsou-li oni
nám nevěmi, nám dlužno by=
chom jim byli věrni &věrně
hledali jejich spásy; milovati
je z milosti a nikoli z povinno=
sti.To jest, střez se, aťnemilu=
;ješsvého bližního pro vlastní
prospěch, neboť nebyla by to
Šláska věrná a neodpovídala
%byslásce, kterou Bůh tobě při=
ýnáší.Neboťjako Bůh tebe mi=
loval z milosti, tak chce, a=
bysty, nemohoucmu splatitr
té lásky, splácela ji svému
Ěbližnímu,milujíc jej z milosti
ia nikoli z povinnosti, jak by=
ilo rečeno. Ani pro bezpráví,
'ani když bys viděla, že zmen=
šuje se láska k tobě nebo za=
flíbení nebo vlastní pros ěch,
ať nezmenšuješ a neos abu=
ješ lásky své k bližnímu; ale
miluj ho láskyplně, snášejíc
a nadnášejíc jeho chyby;s
Švelikým utěšením a s úctou
izírej na sluhy Boží.

Strez se, aťnečiníšjako blá=
gznivéa pošetilé, které chtějí
určovati astopovati a posu=
ťeos

,zovati skutky a mravy sluhů
ÍBožích. Veliké důtky zaslu=
huje,kdotak cini.Věz,ze ne=

bylo by ničím jiným nežli ur=
čovati zákon a pravidlo Du=
chu Svatému, chceme-li, aby
sluhové Boží chodili po na=

!šem; cozby nikdy nebylo mo=
',žno. Nechť pováží duše, kte=
rá přicházík tomu soudu,ze
chmýří pýchy není ještě z ní

,čvykořeněno ani že pravé lá=
sky k bližnímu není ještěv
'ní, by totiž milovala z milo=
sti a ne z povinnosti. Nuže

»milujme sluhy Boží a neposu=
zujme jich.Vždyť jest nám mi=
lovati obecně každého tvora
majícího v sobě rozum; ty,
kterí jsou mimo Milost, mi=
lovatis bolestí a hořkostík
jejich vině, že urážejí Boha a
blížíduši své.Tak se zladíš se

sladkým zamilovaným Pav=
lovým, jenž pláče s plačícími
a raduje se s radujícími;tak
1'ty budeš plakati s těmi, kte=
ří jsou ve stavu pláče, touhou
po cti Boží &spáse jejich, a

radovati se budeš se služeb=. ___—_



“..-.-." ,...—.

níky Božími, kteří se radují,
okoušejíce Boha zanícením
lásky.
' Vidíš tedy, zev lásce Boží
počináme ctnosti a v lásce k
bližnímuse rodí. Činíc tak, a»
bysopravdově, bez všelikého
ohleduna vlastní zisk, at du=
chovnínebo casný, milovala
bližního,budeš pravou služeb=
nicí, a skrze bližního odpoví?
datibudeš lásce, kterou ti při:
náší Tvůrce tvůj; a budeš ne=
věstou věrnou a nikoli ne:
věrnou.Tehdy nemá nevěsta
věrnosti k svému ženichu,
když lásku, kterou jest ji dá'
vati'jemu, dává' jinému tvo=
ru. Ty jsi nevěsta. Vidíš do=
bře, že Syn Boží se s námi,
se všemi zasnoubil při obře».
zání, když si dal očlřiznouti
svéhotěla a dal nám proužek
ten jako prsten na znamení,
žese zasnubuje s lidským po»

\—_._.__._._.-_.. _ _

kolením. Rozjímajic o té ne=
„výslovnélásce, miluj bez ja,
kéholiv prostředí, jež by by»
lo mimo Boha.Tak budeš slu»f
žebnicí svého bližního,sloužic„
mu ve všem, podle své mož=*
nosti. Tedy Kristovou jsi nef=
věstou a bližnímu jest ti býti1
íslužebnicí. J si-li nevěsta věr=
;ná, poněvadž láskou, kterou,
dáváme Bohu, nemůžeme je='
mu prinésti užitku ani slu»
žby, dlužno nám sloužiti, jak
bylorečeno,bližnímunašemu
pravou a srdečnouláskou. Jiá
ným způsobem a v jiné formě
nemůžeme sloužiti Protojsem=
pravila,ze si preju tebeviděti
pravou služebníci a nevěstou!
Krista ukřižovaného. Nic jia
ného nepravím. Zůstávej ve
svatém a sladkém milování
Božím. Ježíši sladký, Ježíši
lásko.
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LIST 51

BRATRU FELIKSOVI DA MAS

SA, z ŘÁDU sv. AUGUSTINA.
(DIKTOVÁN U VYTRŽENÍ.)

ménem Ježíše Krista ukři=
žovaného a sladké Marie.
Nejdražší synu v Kristu

sladkém Ježíši. Já Kateřina,
služebnice a otrokyně sluhů
Ježíše Krista, píšu vám v dra=
hocenné Krví jeho, přejíc si
viděti vás založeným v pra=
vé a dokonalé pokoře. Neboť
kdo jest pokomý, jest itrpě:
livý,snášejevšelikounámahu
z lásky k pravdě; a protože
pokora jest kojnou a pěstoun=
kou lásky, nemůže býti po:
kory bez lásky. A kdo hoří
vevýhni lásky, není nedbalý,
ale má dokonalou bedlivost,
neboťláska není nikdy zahál=

čiva, ale stále se přičiňuje.
Aleláskyapokory,ježsíra;

vuje nedbalost a vyhlazuje
pýchu, nelze míti beze světla,
a kdyby zrak osvětlenýneměl
nějakého předmětu, na nějž
by hleděl. Neboť kdyby oko _
vidělo a mělo světlo v sobě
a nebylo by otevřeno, vidění
to nic by mu neprospělo. Pra;
vým zrakem duše naší jest
vědomí, mající světlo nejsvě:
tější Viry, nezastřel-li ho po:
vlak sebelásky. Proto tedy
zrak vědomí,cítě se pobádán
zanícením, rychle se otvírá a
upírá na svůj předmět,Krista
ukřižovaného, v němž pozná:
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vá — a nejvíce v jeho Krví.i
— propast ieho nevystihlél
lásky.

Ale kde ten předmět uvidíš
a upře se naň? v domě sebe=
poznání, jímž poznává svou:
ubohost, neboť zrakem vědo='
m1'uvidí své chyby a že není ,i
a uvidí to v pravdě. A když
člověk poznává sebe, pozná=!

vá dobrotu Boží k sobě. Kdy=i
by totiž poznával lenom sebei
a chtělpoznatiBoha bez sebe„
nebyloby to poznám'založené
v pravdě; _anesklidil by zn_ě='
„hoovoce, iež sluší skliditi zeg'
sebepoznání, ale spíše by po=
zbyl než získal, nebot sklidil;
by ze sebepoznání len rozmr=
zelost a zmatek, čímž by vy=
sušil svou duši; a setrvaie
tom bez iiné pomoci, dospě
by zoufalství. A kdyby chtě
poznati Boha bez sebe, z tohol
sklidil by smrdutě ovoce ve=l

liké domýšlivosti; domýšli=
vost tu živí pýcha, a iednai
ŽiVl'druhou Dlužnotedy, aby
,světlo vidělo a poznávalo ,
.p_r_avděaučilo se poznání 'sebe _
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poznáváním Boha a poznání
Boha poznáváním sebe.

Tehdy duše neprijde ani v
domy'šlivost ani v zoufalství;
ale z pravého poznání dobude
ovoce života, oboií-li iest po=
spolu. Neboť poznáním sebe
nabývá ovoce pravé pokory,
z něhož plodí nenávist a od=
por k vině a zkaženému řádu,
ienž stále iest pohotově boio=
vati proti duchu. A z nená=
visti rodí dítko trpělivosti, iež
iest iádrem lásky. A z pozná=
ní veliké dobroty Boží, iiž na=
chází v sobě, nabývá ovoce
propasti rozžhavené lásky k
Bohu a k bližnímu svému.

Světlem vidí a poznává, že
láskou, kterou přináší svému

,Tvůrci, nemuže mu niiak pro=
lspěti, pročež rychle onen pro=
!spěch, iehož nemuže učiniti
liemu, činí svému bližnímu z
lásky k Bohu, neboť miluje
tvorstvo,vidouc,zeTvůrce1e
svrchovaně miluie; apodmín=
kou lásky iest milovati vše,
co miluie osoba milovaná.

! Nuže tímto světlem, nei=



idražší bratře, získáme ctnoL
!sti pokory a lásky; a s pravo
a svatou trpělivostí budem
Šsnášeti a nadnášeti chyb
svéhobližního; a strávíme nef
šdbalostdokonalou bedlivostí;
šzískanouvohni božské lásky;
šapýcha vyhladí se vodou pra'»
tvépokory. A staneme se hla

dovými po cti Božía chutna»a(ilter a poiídatelyduší na stol
pokomého neposkvměnéh
Beránka. Jiné cesty nám ne

to ulice pravé pokory, pravr
.la'sem a pravím, že si přei
viděti vás založeným v prav
& dokonalé pokoře, a chci
abyste tak činil bez bolesti
beze zmatku mysli. Ale nyn
znovu chci, abyste započal
živou věrou, pevnou naděi
aocbotnou poslušnosti.Ata
chci, abyste ztučňoval duš
svou a nevysušoval se zmat
kem ani rozmrzelostí mysli

;ní. Pozoruiíc tedy, ze dlužno

inám držeti se této cesty a téÍ

.
„___—..,. .. -.. 4

;ales dokonalou bedlivostí
i procistlze spánku nedbalosti,
' krada ctnosti, když je vidíte
na svých bratřích a uchová=
vaie ie ve své hrudi. A vždy»
; cky vás pravda těšiž a bud'
v ústechvašich; a hláseite li,

kdy iest třeba, laskavě, na 
,každou osobu,azvláště na ty,
které jsou miloványzvláštní
!láskou, ale s přívětivostí, be=
Éra chybu iiného sám na sebe.
ŠNedálo-li se tak v čase minu»
Ělém, s onou opatrnosti, iíž
&iesttřeba,napravme se pro bu»
'doucnost. A nechci,aby vám
i to bylo nějakou trýzní. A se
mnou se v myšlení netrud'te.
Ale právě vlny rozbouřeného
mořevšecky at se přejdous
pravou pokoroua láskou bra;
trskou a sesvatou trpělivostí.
Nic iiného nepravím. Zůstá»
veiteve svatém a sladkém mi=
lování Božím. Ježíši sladký,
Ježíši lásko. '
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ménem Ježíše Krista ukři=
;žovaného a sladké Marie.
Vám, neimileišíaneidražší

otče a synu v Kristu Ježíši,
já Kateřina, služebnice a o=
trokyně sluhů Božích, píšu v
drahocenné Krví ieho, přípo:
mínaiíc si slovo našeho Spa=
_sitele,když pravil k učední:
kům svým: „S toužebností
toužil jsem slaviti přesnice s
vámi, prve než bych zemřel.“
Takpravímiiá vám,bratřeJe=
ronýme, otče a synu můi nei=
dražší.A kdybyste se mne tá:
zal, iaké přesnicetoužím svá;
mi slaviti, odpovídám vám:
Není iiných přesnic nežli pře=

' neisvětěišího kříže!

snice neposkvrněného Berán=
ka, tytéž totiž, které učinilze
sebe sladkým učedníkům. Ú,
sladký Beránku, upečený na
ohni božské lásky a na rožni

, po;
krme přelahodný, plný rado=
sti a veselí a potěšení! V _to=
bě se nenedostává praničeho;
neboť duši, která tobě v pra=
vdě slouží, stáváš se stolem,

plokrmem i přisluhovatelem.idíme zajisté, že Otec iest
stolem a ložem, na němž by
duše odpočinula; a vidíme
Slovo iednorozeného Syna ie!
ho, ienž se ti dal za pokrm
stak velikým ohněm lásky.
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šKdo ti ho přinesl? Přisluhoa
ivatel Duch Svatý. A pro než
ismímou lásku, kterou k nám?
ímá, není spokojen, by nám;
bylo přisluhováno jiným, ale,
sám chce býti přisluhovatezl
lem. !

Nuže u tohoto stolu touží!
duše společně s vámi slaviti?
Přesnice, prve než bych zemá
řela; neboť když mine život;
nemůžeme jich slaviti. A věz=š
te, synu můj, že k stolu tomuš
dlužno nám jíti svlečeným a;
oblečeným. Svlecte se, pra?
vim, ze všeliké sebelásky ať
záliby ve světě, z nedbalosti
a smutku a zmatku mysli (než:
bot nezřízený smutek vysuz'
šuje duší)-;a dlužnonám odíti
se nejvroucnější jeho láskou.,
Ale té nemožno nám míti, ne=
otevře-li duše zraku poznáníš
sebe samé, aby viděla, ženení, Í
a kterak jsme činiteli toho, co .
není, a že nepoznáváme na;
sobě nekonečné dobroty Boží. í
Neboť když duše pohlíží na'
svého Tvůrce a na tak nekosl
nečnou dobrotu, jakou v něm*
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nalézá,nemůžeho nemilovati;
a láska rázem ho odívá pra:
vými a opravdovými ctnost:
mi; a raději by zemřel, nežli
by činil něco protivného to=
mu, koho miluje; ale stále s
bedlivostí hledá činiti, v čem
on má zalíbení. Pročež miluje,
co on miluje, a nenávidí, če=
ho on nenávidí, neboť láskou
'splynul s ním v jedno.

Tot ona láska, jež nás zbaz
vuje všeliké nedbalosti, než
vědomosti a smutku. Neboť
pamět se zdvihá, aby slavila
svátek 5 Otcem, uchovávajíc
ve své paměti dobrodiní Bo:
ží; rozum se Synem, pročež s
moudrostí, světlem a pozná:
“ním-poznává a miluje vůli
.Boží'; a zdvihá rychle lásku
a touhu svou a stává se mi:
lovníkem svrchované a věčně
Pravdy, takže nemůže a ne=
chce milovati ani sobě žádati
leč Krista ukřižovaného. A
netěší ho nic, leč snášeti poc
tupy a trýzně jeho; a tak ho
těší a líbí se mu, že má ne=
důvěru ke všemu ostatnímu.

od



Za slávu si považuie trpěti pří»í
koří a pronásledování světa
a ďábla pro Krista. '

Rozněťtež tedy, rozněťtežš
bheň svaté touhy a zíreite nai
Beránka, vykrvácevšího na:
dřevě neisvětěišího kříže; ne»
bot iinak nelze nám iísti s to»š
hoto sladkého a ctihodnéhož
štolu. Čiňte, aby v celle duše
lvašístále byl zasazen a vztý=
čen strom nelsvete1s1hokríže;!
bebot' s toho stromu sklidíte!
ovoce pravé poslušnosti, tr=i
lpělivostia hluboké pokory ,
a odumře ve vás všeliká zá=
_libav sobě a sebeláska; a na=l
budete hladu, abyste byl po=l

Élatelem a chutnatelem duší,?da, ze z hladu po naší spá'
Fe a cti Otcově ponížil se a

dal sebesamapotupnésmr

Elykřízlmže, iako šílený, opilý a

'Eamllovaný do nás. Nuže toť
resnice,které toužím s vámi
laviti. :

! A ielikož'jsme pravili,ze
treba nám býti poiidately ai
„t:hutnately duší, touží duše;
iná viděti to na vás, protože

iste hlasatelem slova Božího.
Chci tedy, abyste byl nádo=
bou vyvolenou, plnou ohně
neivroucněišílásky, nose sla
dké'jménoJežíšovoazasévaie
toto vtělené slovo Kristovo vÍ
pole duše. Ale vyzývám vás
a chci, abyste, sbíraie seme»
no,sklizuietotižovoceztvorů,
ukládal je v čest Otce věčné:
ho, dávaie totiž čest a slávu
iemu a ztráceie všelikou slá»
vu a zálibu k sobě samému.
Neboťiinak byli bychomlupi=
či a kradli bychom, co jest Bo='
ží, a dávali bychom to sobě.
Ale myslím, že toto z milosti
Božínás se netýká; neboťzdá
se mi jistým, že první hnutí a
začátek iest ien pro čest Boží 
a s ásu tvorů.

tává senám však iistě ča='
sto, že míváme nějakou zá»
libu ve tvorech. Ale protože
chci, abyste byl dokonalý až
vydával ovoCe dokonalosti,;
nechci, abyste miloval něia»
kého tvora, ani obecně, ani;
zvláštně, leč toliko v Bohu._
Ale rozuměite, iakým způso=w
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bem pravím. Neboťvím, že mi=
lujete v Bohu duchovně, ale
někdy, buď promálo pozorno:
sti nebo když člověk má po=
vahu k tomu náchylnou, jako
vy, miluje duchovně, a v lásce
má zálibu a potěšení, že ně=
kdy smyslnost berev tom svůj
podíl, třebas pod barvou du=
cha. A kdybyste mi řekl:„Jak
zpozoruju, že jest ve mnětato
nedokonalost ?“ — pravím
vám: Když byste viděl, že o=
soba milovaná není v něčem
po vaší vůli, to jest, že bud'
nejedná s vámi podle způsoe
bů obyčejných, nebo se vám
zdá, že miluje někoho jiného
více než vás, a pojímáeli vás
tehdy nevole nebo jakási po=
loviční nelibost, jíž ochabuje
láska, kterou jste prve měl,
budte jist, že láska ta byla
ještěnedokonalá. Jakým způ;
sobem ji tedy učiniti dako:
nalou? Nepravím vám, nej:
dražší synu, jiného způsobu,
lečten, který kdysi oznámila
prvotníPravda své služebníci,
řkouc: „Dcero má nejdražší,
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nechci, abys činila jako ten,
kdo nabere násosku plnouvo=
dy z pramene, a pije, když jí
byl oddálil,a tak zůstává prá=
zdná, aniž toho pozoruje. Ale
chci, abys plníc nádobku duše
své a splývajíc láskou a za:
.nícením v jedno s tím, koho
miluješ z lásky ke mně, ne=
oddalovala jí ode mne, pra:
mene vody živé; ale drž tvo=
ra, kterého miluješ z lásky ke
mně, jako násosku ve vodě;
a tak „nebudešprázdna ani ty
ani ten, koho miluješ, ale stá=
le budete plni božské milosti
a ohně nejvroucnější lásky.“
A tehdy nepojme vás nevole
aniž jaká nelibost, neboťkdo
miluje, vida rozmanité způ=
soby, nebo že se někdo vzdae
luje obcování s ním, nemá z
toho nikdy bolesti skličující,
jen když vidí a slyší, že žije
se sladkými a opravdovýmí
ctnostmi,neboť milovalhopro
Boha a ne pro sebe; třebas
i cítí přece jakési malé po=
hnutí, vida se vzdalován to=
ho, co miluje. Nuže toť pra=



vidlo &způsob, jehož chci &: stáveite ve svatém &sladkém
byste se držel, abyste byl do= milování Božím. Ježíši, slad;
konalý. Více nepravím. Zů: ký, Ježíši lásko.
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zovanebo a sladké Marie.
:Jménem Ježíše Krista ukři=Neidražší dcero v Kristu 
sladkém Ježíši. Já Katerina,
služebnice a otrokyně sluhů.
JežíšeKrista, píšu vám v dra=
bocenně Krví ieho, přeiíc siš
viděti tebe spoutánu poutemí
božské lásky. Pouto to drželo
Boba Člověka přibitébo a při=
kovanébo na dřevěneisvětěi=
šíbo kříže; neboť hřeb nebyl“
byho udržel, kdyby láska ho
nebyla držela. Tot onosladké;
pouto,' lež poutá duši s Bo=f
em a jímž splývá v iedno'

s ním; nebot láska siedno=í

cuie.Q, sladká a milostná?

lásko, lež očišťuiešduši a tr=
báš mrak vlastní náruživostíj
smyslné a osvětluieš zrak vě=
domí bloume vPravděvě=
ičné a plníš pamět milostmí
a dary, lež duše přijímá od
jsvéboTvůrce,címž stává se
vděčnouauznalou za přijatá
dobrodiní, a nasycuieš duší
Šsladkoua milostnou touhou!
IOdtud pravil svatý Prorok:
„vzdecby jsou mi pokrmem
a slzy nápoiem.“Co bo mělo
k tomu, aby vzdychal a pla=
ikal7 Láska, to sladké a la=
bodné outo. Nuze,ne1drazsr
?dcero, dyž iest tak sladka
la takové rozkoše a iest nám

““z—ží“



.nezbytna,nesluší nám spáti,
nýbrž povstati se svatou a
pravou touhou a bedlivostí a
hledati ii zmužile.

A kdybyste se mne tázala:
„kde ii naleznu?“ odpovídám
vám: v domě sebepoznání,
kdež naleznete nevýslovnou
lásku, iiž má k vám Bůh;
ienž z lásky vás stvořil k ob=
razu a podobenství svému a
z lásky vás přetvořilk milosti
Krvíiednorozeného Syna své=
ho; Naleznouc lásku a po;
znaiíc,že ii máte samav sobě,
nemohla byste ji nemilovati.
A znamením, že iste nalezla
a poiala lásku, bude, připou;
táte-li se poutem lásky na
bližního svého, miluiic ho a
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sloužíc mu laskavě ;neboť do=
bro a prospěch, iehož nemů=
žeme dáti Bohu, iest nám dá=
vati bližnímu,a snášeti s pra=
vou trpělivostí všecky tram=
poty, iichž by se nám dostalo
od něho. A to jest znamením,
že v pravdě milujeme svého
Tvůrce a že jsme spoutání
tímtosladk ' poutem.Jinak
neměli byc om účasti na mi=
lostia nedospělibychom ono:
ho cíle, pro který jsme byli
stvořeni.Proto jsem vám pra:
vila,že toužímvidětivás spou=
tánu poutem božské lásky.
Nic iiného nepravím. Zůstá:
veive svatém a sladkém mi:
lování Božím. Ježíši sladký,
Ježíši lásko.
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ménemJežíše Krista ukři:
žovaného a sladké Marie.
Nejdražší a neimileiší dcef

ro má v Kristu Ježíši. Já Ka=
teřina,služebnice a otrokyně
Pána našeho Ježíše Krista a
sluhův jeho, posiluii tě a žeh=
nám tobě a píši ti v draho=
cennékrviSynaBožího,přeiíc
si,abysbylapravda nevěstou,
oddanou ženichovi, ozdobe:
nou a oděnou ctností. Víš,
neimileiší dcero má, že nevě=
sta, když ide před ženicha,
ozdobuiese a stroiíse; azvlá:
štěseozdobuieaodívá barvou
nachovou, aby se líbila své=
mu ženichovi; tak chci, abys

činila i ty: abys měla na sobě
roucho lásky, bez něhož bys
nemohla iíti na svatbu, ale
bylo by ti řečeno ono slovo,
iež pravil Kristus otom slu
žebníku, jenž byl přišel bez
roucha svatebního, i přikázal
služebníkům svým, aby byl
vyhnán a vyvržen ven do tem=
not. Nechci, aby toto Se při=
hodilo i tobě, neimileiší dcero
má; abys, pozvána isouc na
svatbu, byla nalezena bez to=
hoto sladkého roucha. Ale
chci a poroučím ti, abys mi
se vyzdobila krumplováním,
to iest svatou a pravou po:
slušnosti, isouc vezdy zacho:
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vavatelkou svébo Rádu, pod=
dána a poslušna paní i každé
sebe nižší.Vezmina sectnost
pokory, iež vypěstí v tobě
ctnost svaté poslušnosti; u=
znávaiíc dary &milosti, kte=
rých se ti dostalo od něho.
Čiň, abys byla nevěstou věr=
nou; a víš, kdy budeš věrna
svému ženichovi? když ne=
budeš milovati nikoho než ie=
bo. A proto nechci, aby ve
tvém srdci se nalézal někdo
jiný—nežBůh; vyprázdní ie z
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všeliké sebelásky a smyslné
lásky k příbuzným neb ko=
mukoliv. Beze vší bázně o ži=
vo-t nebo o smrt; ale se srd
cem svobodným, oděna isouc
tímto svatým roucbem, vrhni
'sevnáruč svého Ženicha věč=
něho; a v iebo vůli se vrbni,
abys v ní činila a nečinila, co
by bylo iebo ctí a lepší tebe.
Nic iiného nepravím. Zůstá=

lvei ve svatém a sladkém mi=
ilování Božím. Ježíši sladký,
;Ježíši

!

|

!

|

|

lásko.
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žovaného a sladké Marie.
Nejdražší a důstojný otče

v Kristu sladkém Ježíši. Já
' Kateřina, služebnice a otro=
kyněsluhůJežíše Krista, píšu
vám v drahocenné Krví Jeho
apřejusividětivás koupaným
a ztopeným v krvi Syna Boží=
hopozorujíc,žekdyžsepamět
naplní Krví Krista ukřižova=
ného, neprodleně vědomí se
obracíazírá v tuto pamět,kde
nalézá Krev, v níž vidí oheň
božského milování, lásku než
vystihlou, smočenou a prosás
klou Krví ; neboťláskou byla
prolita a nám darována. Vůle

J ménemJežíše Krista ukřif

'jde hned za vědomím, milujíc
a žádajíc si toho, co zrak'věq
,domí byl uzřel ; pročež rázem
Ípozdvihuje zanícení a lásku
svou v lásku Krista ukřižoá
.vaného, již nalézá v Krví, jak
:bylo řečeno. Tehdy duše se
futápí v této Krví, to jest'zaá
!píráa zabíjí všecku svou zka=
ženou vůli smyslnou, ježvzdoá
.ruječasto svémuTvůrci,avše='.
?likou sebelásku odvrhuje od
;sebe a odívá se věčnou vůlí
„Boží,již duše okusila a jižna
.lezlavKrvi. Ukazuje! jíKrev,
že Bůh nechce než jejímu poa
?svěcení;nebo! kdyby byl chtěl
Ěněčemujinému, nebyl by nám
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dal SlovoiednorozenéboSyna
svého.

Proto dobřevidí, že co Bůh
dopouštívtomtoživoténačlo=
věka, nedopouští za iiným ú;
čelem. Vidí, že všecko, co má
bytí, iest od Boha; a proto z'
ničeho, co ii potkává, ani ze
soužení ani z pokušení ani z?
bezpráví ani příkoří aniz opo=s
vržení aniž z čeho iiného, co?
by ii mohlo potkati, nemůže,
a nechce se rmoutiti; ale iestl
spokoiena a má je v náležitéj
úctě, pozoruiíc, že přicházeiíí
od Boha a dány jsou nám z?
milosti k dobru, z lásky a ni=
kolivz nenávisti. Nemůžetež
dya nesmí si naříkati, pro=ř
tože by si naříkala na své
vlastní dobro, a není obyče=
"em duše oděné sladkou vůlí:

oží, naříkati si na něco, co
by ii potkalo, leda na urážky %
.Boha.Těchlituieadlužnoiich, „
litovati, protože vidí, že isou*
. oti ieho vůli. Proto hříchiest .

odennenávisti, že neníz Bo;
ha a tudíž není ničím.Všecky .
ostatnívěci,ma|ícívsoběbytí, 
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isouz Boha; a proto duše lá=
skou ke Kristu roznícená ie
miluiea mávúctě.Duše ta ne:
vidí sebepro sebe,ale vidi sebe
proBoha,iBohapro Boha,po=
“něvadžiest svrchovaná avěč=
ná dobrota, zasluhuiící, aby
byl milován; i bližního pro
Boha a nikoli pro vlastní pro:
spěch.Tanevolí si ani času ani
stavu posvém,ani trápení ani
útěch, ale jak se líbí božské
Dobrotě, přijímá se zápalem
lásky.Ve všem nalézá rozkoš,
neboť kdo miluie, nemůže na=
lézati bolesti skličující.

V bojích se raduie; proná=
sledován-liiest světem,veselí
se;poddaným-li iest, svelikou
radostí a trpělivostí nese bříz
mě poslušnosti; \představe:
ným-li, s trpělivosti snáší a
nadnáší chyby svých podda=
ných, všeliká totiž pronásle:
dování,iichžby semudostalo,
nebo nevděk, ieiž by shledal
u nich k sobě. Jest odhodlán
k smrti, aby vytrhal trní ne=
řestí, iáko dobrý zahradník,
a nasázel ctnosti do ieiich du=

„_- ...--- .



ší, konaje opravdově sprave=

dlnost, zlahoděnou milosrden=ž
stvím. Nedbá bolesti, nevy=
hýbáse námaze, ale svelikou
radostí _1inese. Nechce ztra=
_titicas, jejž má, pro čas, jehoži
nemá, nebo! někdy pricházejí!
takovéto myšlenkydo srdce. ;
kdybys neměl takové tísně až
námahy prelátstvi, bylo by ti

rožno lépe požívati Boha viokoji &klidu svém. To však
ďábel nám staví na oči, aby=l
chomvčas pokoje byli v usta=i!
vičné válce. Neboť kdo neu=
pokojisvé vůleve stavu, jaký .
muBůh dal, jest stále v trýzni |
á jest nesnesitelný sám sobě-l,!

? tak pozbývácasu jednoho!druhého; neboť času pre=,
átství neužívá a času klidu;
emá, a tak nechává prítom=
osti i budoucnosti. Nesluší |
edy věřiti jeho zlobě, ale tře= =
achopiti se rázně toho, který :

aim e; jako činíduše oděná 'Boží prve řečenou, jež *
plujev každé době,jak v čas

šgmahy, tak v čas potěšení; ;boLjestčlověk svlečenz

"1
l
.

vlastní sebelásky, z všelikél
citlivosti a náruživosti smy=
slné, z níž pramení všecko zlo,
a všecka trýzeň. Neboť míti,
co člověk nechce, toť cesta,!
zníž vycházíutrpení. Aoděn-li'
jest věčnou vůlí Boží &nikolii
svou, splývávjedno s ním; za=*
nícením lásky stává se soud=Í
cem věčné vůle Boží, vida,.
usuzuje a jist jsa, že Bůh ne=f
chcenežnašemu posvěcení.A
proto nás stvořil k obrazu a
podobenství svému, abychom
byli vněm posvěcení,radujíce
se &okoušejíce věčného naň
patření; což jsme uviděli a po=
znali zrakem vědomí v Krví
Krista ukřižovaného, který
byl tím prostředníkem, jenž
nám zjevil pravdu Otce věč=
ného. slavná Krví, jež dá=
váš život, jezneviditelné uči=
nila ]Sinám viditelným; zje='
vila jsi nám božské milosr=
denství, smývajíchří ch nepo=
slušnosti poslušnosti Slova,
z něhož Krev vyšla. :

Nuže, pro lásku Kristovu,;l
koupejte, koupejte se v Krvr, .
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:a buďte v ustavičném bdění
a modlitbě,nejdražší otče,bdě

;Ízrakemvědomí. Tehdy budete
bdíti inad svýmipoddanými,
hladem a péči o čest Boží,a
spásu duší, a tak budete v
ustavičně modlitbě, to iest v
ustavičně svaté touze.To iest
vám nezbytno, abyste svou
spásu ve stavu, v němž iste;
uchoval. Jelikož vás Bůh po?
stavil ve stav prelátství, ne=
sluší vám býti nedbalým ani

bázlivým, amjako nevědomy
; kráčeti s očima zavřenýma;
„“Protovás prosím, buďte bla?
?dový, uče se od Beránka vy.ť
;krvácevšího a strávivšíbo se
%pronás, ienž s takovou roz;
; koší a hladem po cti Otcově
; a spáse naší běžel k potupně
: smrti kříže. Máte tudíž předF
mět který vám Bůh ukázal
a postavil na oči,Slovo jedno?

rozeného Syna svého a Krev,
aby vás zbavil všeliké bázně

! a nedbalosti a slepoty nevěš
domostí. Apravíte-li: „Jsem
nevědomý a ani sebe dobře
neznám, nerkuelí to, co iest__-.—._.
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mi činiti pro poddané;“ —
odpovídám vám, že budete-li
hladověti po cti Boží a nebu=
dete-liněčehomíti sám sebou,
Bůhvevászpůsobí,čehobude
třeba pro spásu vašich pod:,
daných

Mějteien hlad a touhu. Pře=
ce však nevidím, že by bylo
možno míti tento hlad bez Kr:
ve; a protojsemvám pravila,
že si přeju viděti vás koupa=

“Éža ztopenývarvi Kristaovaného. Neboťv Krví
se pozbýválásky k vlastnímu
životu, té lásky zvrácené, kte:
rou chová člověk sám k sobě,
která nenechává konati spra?
vedlnosti, z bázně, bychom
nepozbyli postavení, nebo až
bychom hověli a líbili se více
lidem než Bohu; nenechává
představených konati podle
vůle Boží, ani podle dobrého
svědomí, ale podle zlíbení a
zdám'lidských konaií; a to
právě ničilo a ničí řád. Jako
když se nekárá a neustanoí
vuií se představenými osoby

onné, ale porušených



__.c.- _— »- ..——.

'mravů a nespolehlivé. Neboť
špatný prelát kazí poddané,
jako dobrý je zdokonaluje.A
_tovše pramení v sebelásce.
VKrvi Kristově se pozbývá
éto lásky, a nabýváse lásky

řevýslovné, ano se vidí, že zásky nám dal život, aby vy=
oupil toto přivlastněné dítě,
dské pokolení. Když člověk

vidí takovou lásku, láskou
přitahuje lásku, pozdvihuje
zanícení a touhu svou, aby
miloval, co Bůh miluje, &ne=
náviděl, čeho Bůh nenávidí.
'A protože vidí, že Bůh svr=
Íchovaněmiluje své tvorstvo,
ež má v sobě rozum, počíná
duše lásku ve spáse duší; a

Eezdá se, že by se jí kdy na=ytila Nenávidí neřesti a "=
hů. jelikož nejsou v Bohu;

miluje ctnosti v nich pro
čest Boží. Tím pozbývá ne=
balosti a stává se bedlivým;
pozbýválásky k svému tělu
vydal by se tisíceré smrti,
lo-li by třeba. Pozbývá sle=

otya nabývá světla, protože
trhl se sebe chmuru sebelá=___—... -W ___—

sky a postavil předsebe slun='
'ce božské lásky nejvroucněj=
šího milování, kteréž mu strá=
vilo v sobě všelikou nevědo=
mostAtohovšehonablerví.

Úslavná a drahocenná Krvíl

%okoméhoa neposkvrněnéhoeránka! Kdo bude tak ne=
vědomý a zatvrzelý, aby se
nechopil nádoby srdce a ne=
spěl se zanícením lásky k bo=
ku Krista ukřižovaného,jenž
;vsobě chová a vylévá proudy
Krve? V něm nalézáme Boha,
to jest přirozenost božskou
spojenou s přirozeností lid=
skou, nalézáme oheň lásky,
jež otvorem bočním nám vy=
jevuje tajemství srdce, uka=
pujíc, že oněmi mukami ko= _
nečnýmí nemohl tolik' lásky
ukázati, jak touha avůle jeho
byla větší, protože nebylo sro=
vnání meznjeho trýzní koneč=
'nou a nekonečnou láskou.
Nuženeváhejme"už, nejdražší
btče; ale s dokonalou bedli=
vostívtom mžikucasu,který
vám Bůh ponechal,azvláště
_nyní,kdy nastává doba ka=

- -—.—————.
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ípitulu, kdež se lépe vidí chy=
by, buďte bedliv a trestejte
Ěje; aby úd porušený a zka=
'žený nenakazil zdravého; ko=
naje spravedlnost vždycky s
:milosrdenstvím. A nepočínej=
'te silehkomyslně, ale hledejte
_a pátrejte po pravdě skrze
“osoby spolehlivé a dobrého
svědomí. A co jest vám ko=
ěnati,konejte vždycky s radou
,'Boží,to jest skrze svatou mo=
dlitbu; a potom s poradou
ilidskou, jež jest také Boží,“
'dobrých a milých služebníků
Božích. A vždycky chtějte vi=

šdětije sobě po boku, aby byli
zrcadlem řehole.A nade vše=
cko ostatní prosímvás, dbejte
ztoho,aby byli ustanoveni do==

, __..--. ...—..--- ... . ._

“řiď"

'bří převorové, kterí by byli;
osobami ctnostými a schop=g

nýmiřízení. Jsoutmnozí, kteří
[jsou dobří v sobě, ale nejsou
šdobřík správě, a tak se kazí
řehole, a naopak zase se zdo=
?konalujl Naleznete-llnektere
ždobré, ponechejte je. Jen bez
bázně, pro lásku Krista ukři=

;žovaného ! Jsem jista, že bu=
dete-li se koupati v jeho Krví
zanícením lásky a budete-li
v ní utápěti všelikou vlastní
vůli, stravuje ji ve věčnévůli
Boží, kterouž naleznete v Kr=
vi, učiníte to i vše ostatní,
čeho bude třeba pro vás i pro
ně.

Nic jiného nepravím. Pro=
miňte mé nevědomosti. Zů=
stávejte ve svatém a sladkém
milování Božím—.Ježíši slad=

IV.
ký, JeŽlSl lásko.
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BRATRU ŠIMONOVIz con.
rour z ŘADU BRATŘÍKA

Š'ZATELÚ

žovaného a sladké Marie.
Nejdražší synu v Kristu

sladkém Ježíši. Já Kateřina,
Šslužebnicea otrokyně sluhů
Ježíše Krista, píšu vám v dra»
hocenné Krví ieho, přeiíc si
,vidětívás koupaným a ztope»
'ným v Krví Beránkově, aby»
te iako opilý běžel do pole

*Jménem JežišeKrista ukři»

itevního a bojoval iako uda» .
ný rytíř proti ďáblu, proti
větu a proti vlastní křehko»

VÚV,
ti, se světlem neisvětě151ví»

a s nevýslovnou láskou;

Faie stále zalíbení v boii. Ale ,
ězte,ze boiovati a dobýti ví=

ězství nebylo by nám možno,.w— -. .—_-...o—__.__ “9000—--..—....- -

l :

| i

[ ,

l

kdybychom neměli světla nei»i_
'světěišívíry; a světla bychom

Šeměli,,kdyby se zraku naše»»o vědomí nebyla sloupnuta
hlína všeliké náklonnosti po»
zemské a stržen mrak sebe»
ílásky; nebOťto iest ten zvrá»
_cenýmrak, jenž nás ve všem
zbavuíe všeho světla ducho=Š
ěvněi časně. Časně zabraňuje:
-'námpoznati naši krehkost a
nepatrnou pevnost a stálost
světa, a iak tento život jest
planý a prchavý; a klamy ďá»*
blovy, iak skrytě nás klame
v těchto věcech pomíieiících, *
a začastépodbarvou ctnosti.

Duchovně tato slepotanám;
231 !



brání poznati a rozeznati do=
jbrotu Boží, ale často to, co
Bůh nám dává k našemu do=
bru, bereme naopak; a to vše
?senám stává, že v jeho ta=
jemstvích nerozjímáme jeho
úmyslů, ani s jakou láskou:
lnám je dává, ale jako slepí;
nebereme nežli skutek. ;
j Někdy na nás Bůh dopou=š

ští, abychom byli pronásledo=;
ívání světem a aby se nám dá=
lo bezpráví od tvorů nebo by=;
la nám uložena nějaká pos'=
lušnost naším představeným;
_amy nerozjímáme vůle Boží,;
jež to cini k našemu posvě=
icení,a nesoudíme, ze jehovů='
;lez lásky to na nás dopouští,í
Šnýbržsoudíme vůli lidí atak
břicházíme často v nelibost;
Ivůčisvému bližnímu adopou=;
lštíme se mnoha chyb a nevě=;
;domostí proti Bohu 1jim. Co;
;jest toho příčinou? málo svě=ž'
tla. Neboťsebeláska zastřelai
zornicrzraku nejsvětějšívíry.;
Proto jsme-li v těžkostech,?
které nám ďábel působí, a je=

;litato slepota tehdy v našem.....__.... ----..._..--..-.— ..“—___— ......
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zraku, přijímámeten klam,i
přijdou-li ony těžkosti a myš=
lenky do srdce šalbou ďáblo=
vou, tehdy myslíme, že jsme
od Boha odvržení. A tím při=
jdeme ve zmatek mysli; a od=
tud zanecháme cviku modlit=
by, jakobychom se nezdáli
příjemnými Bohu; a přijdeme
v rozmrzelost a budeme sami
sobě nesnesitelni. Proto i po=
slušnost nám bude těžkou; a
opouštěti budeme cellu a bu=
deme míti zálibu ve společ=
nosti. A to vše, i mnoho ji=
ných nenáležitostí, se nám
stává, že jsme nestrhli k ze=
mi mrak své sebelásky, ani
duchovně ani časně; proto ne=
poznáváme pravdy a neko=
cháme se také v Kříži s Kri=
stem ukřižovaným. Tím způ=
„sobemtedy nebyli bychom ry=
tíři zmužilými a nebojovali
bychom proti svým nepřáte=
lům pro Krista ukřižovaného,
ale byli bychom bojácní a dě=
sili bychom se svého vlastní=
ho stínu.

Čeho jestnámtedy třeba?
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est nám třeba Krve; v té Krvij
'stově nalezneme pevnou!

aději, jež nás zbaví všeliké!
ázně otrocké; a nalezneme ži=5
u víru, zakoušejíce, že Bůh ;

echce než našemu dobru. AE
roto nám dal Slovo jednoro=i
eného Syna svého; aSyn nám ?
al život, aby nám vrátil ži=!
ot, a z Krve nám učinil lá='
eň, aby omylmalomocenství
ašich nepravosti. Tím tedy
uše poznává a jest jista ži=
ou vírou, že Bůh nedopustí
áblům, aby nás obtěžovali
'ce, než bychom snesli; ani
větu, aby nás soužil více,
ež bychom byli schopni po:
mouti; ani představenému,
by na nás kladl větší posluš=
ost, nežli bychom unesli.

S tímto sladkým a slavným
větlem nepřijdete v rozmrzef '
ost ani ve zmatek nějakým
ojem ; a nebudete se vzdalo=
ati celyani vybíhati do spo:
ečnosti lidí, ale objímati bu=
ete kříža nezahodíte zbraně
odlitby aníjiných cvičeb du=

"WWW;

B“

""U“—'m—

Wovních. Ale pokořuje se své=

mu Tvůrci budete mu přinás'
šeti pokorné a ustavičně mod=
litby; a anivčas bojeaniv čas
klidu a vůbec v žádný čas ne=
budetezdržovati kroků; nýbrž
s bedlivostí &bez nedbalosti
nebo zmatku sloužiti budete
Bohu a zachovávati svůj Řád
v pravdě.
% Co toho bude příčinou?
Světlonejsvětější víry, jež jste:
nalezl v Krví. Co jest příči=
nou světla? láska k žhoucí=
mu milování, jež jste nalezl v
Krví. Neboťz lásky běželo to
sladké milostné Slovo v po=
itupnou smrt kříže; a žár bož=;
ské lásky zničil a strávil tmu
;sebelásky, jež stínila _zraku,
“abyneviděl. Protonyní vidí
Iavida miluje a miluje bojí se
Boha a slouží svému bližní?
mu. Tím pak stává se zmužiá
lým rytířem a bojuje se ští=z
tem víry a zbraní lásky, jež:
jest dýkou dvojsečnou, nená=
visti totiž a lásky, lásky k“
;ctnosti a nenávisti k neřesti:
ia vlastní smyslné náruživo=

sti. A jako zamilovaný kochat
233 ?



íse křížema získáváním ctno=
;stí s utrpením, hledaíe se za=
;nícenímlásky ctiBoží a spásy
gduší.Kde nalezl tuto svatou
átouhu? v Krví. Jinak byste ji
inenalezl.
i Proto jsem vám pravila, že
žsipřeiu viděti vás koupaným
gaztopeným v Krví Krista u=

--...._._..__.._.-...

křižovaného: a pravím vám,
že tehdy budete míti iméno a
iá znovu naleznu syna. Nuže
koupeite a ztápěite se v Krví;
bez rozmrzelosti a zmatku.
Nic jiného nepravím. Zůstá=
_veiteve svatém a sladkém mi=
lování Božím. Ježíši sladký,
Ježíš1 lásko.
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PANUMATOUŠOVI,smÁvcr
DOMU MILOSRDENSTVÍ v
SIENĚ.

zovaneho a sladké Marie.
Nejdražší synu v Kristu

s adkém Ježíši. Já Katerina,
služebnice a otrokyně sluhů:
'JežíšeKrista, píšu vámvdra=
ocenné Krví jeho, přejíc si

děti vás zrcadlemctností,
abystev pravděvzdával slávui
a chválu jménu Božímua a=
byste přinášel užitek předně
sám sobě, potom svému bliž=
nímu, a to jak prikladem sva='
tého a počestného života a
naukouslova,tak pokomými

Ě“ stavičnými a věrnými mo=_tbami. Považte,ze jest tož

Éuh, jehož Bůh zde na nás;

Jménem JežíšeKristaukři=

. ___-— -————- --*I—————_.--—-.

žádá, ničehonechce než květ
slávy a chvály svého jména,a
a naším, chce, aby bylo ovoce
a užitek. Nuže, odpovídejme
zmužile veliké té lásce, a je
likož Jemu nemůžeme přiné=l
sti nějakého užitku, obracej=
me se na toho, koho vidíme'
že on velmi miluje, totiž nal
svého bližního. Na tom spo=
čiň všecka naše péče; a ni=
čehonehledejmenež jísti duše
pro čest Boží.Akam půjdeme
jisti ten sladký pokrm? na
stůl nejsvětějšího kříže, ko=
chajíce se snášením bolestí
a muk, bezpráví, potup avý=l

čitek, abychommohlijísti tem
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;“slavnýpokrm. Leč nevidím,;
že bychom ho mohli bráti, a=
anižbychom prve získali pra=
Švýchopravdových ctností. A

roto jsem vám pravila, že si
řeiuvidětivás zrcadlem etno:
tí; oto se tedy, prosím vás,
řičiňuite.Vícezdenepravím.

I

:
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Posílám vám privilegium
dané bullou papežskou, od=
=pustků, které isem vyžebrala
.pro sedm &sedmdesát osob
Zůstáve'íte ve svatém a slad:
„kém milování Božím. Ježíši
.sladký, Ježíšn lásko.
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SESTŘEcrmns'roroňa, PŘED
STAVENÉ KLAŠTERA SVATÉg
ANEŽKY v MONTEPULCIANOŠ,

žovanébo a sladké Marie.
Nejdražší dcero v Kristu

sladkém Ježíši. Já Kateřina,
služebnice a otrokyně sluhů
Ježíše Krista, píšu Toběvdra=
bocenné Krví jebo, přejíc si
viděti tebe iostatní následo=
vati šlépějí naší matky, slav.s
né svaté Anežky. A oto vás
prosím a chci, abyste násle:
dovaly nauky a způsobů je=
jícb.Víte, že vždycky vám dá=
vala nauku a příklad pravé
'pokory.To právě byla její zá=
kladní ctnost. A nedivím se
tomu; měla! to, co sluší míti

J ménemJežíšeKrista ukři;

nevěstě, která chce následo=
___-.—

ivati pokory svého ženicbaj..
šMěla tu lásku nestvořenouj,
,jež ustavičně hořela &sžírala
gv jejím srdci; byla pojídatel?
?kou a cbutnatelkou duší. Stáž
?le si hleděla bdění modlitby;
a nebyla by jinak měla ctnof

!sti pokory, neboťnení pokory
?bez lásky; živit jedna druhou.

Víte, co ji přivedlo k do.s
, konalé a opravdové ctnosti?
i svobodné dobrovolné svlečeř
ní, jímž se vzdala sebe i stat?
ků světa, necbtějíc míti .ni?
čeho. Dobře pozorovala sla:
vná ta panna, že jměníčasné
přivádí člověka k pýše; jílu

. pozbývánepatrné ctnosti pra?

zn



vé pokory,nabývá sebelásky,
Í'ochabujev zanícení lásky; u:
stává v bdění &modlitbě. Ne=
bot srdce a zanícení, jež jest
plno země a sebelásky, ne:
Ímožnonaplniti Kristem ukři=
žovaným aniž okoušeti pra:
g_výcha sladk 'ch modliteb. To
pozorujíc sla káAnežka,svlé=
ká se se sebe a odívá se Kri=
Stem ukřižovaným. A neto=
.liko ona sama, ale totéž za:
“nechávánám; a k tomu vás
zavazuje, a vy povinny jste
jste toho dbáti. Víte dobře, že
vám, nevěstám oddaným Kri=
stu, nesluší míti, co jest ot=
fcovo, ježto jste šly za ení:
bha, ale držeti amíti, co jest
lenicha věčného.Vašebo ot:
(:e jest vlastní smyslnost, již
dlužno opustiti, když nastala
doba rozdělení,a následovati
ženicha a míti jeho poklad.“
Jaký byl poklad Krista ukři:
žovaného? Kříž,potupa, bo:

lest, muka, spílání, hany &
výčitky, dobrovolná chudoba,
hlad po cti Otcově a naší spá=
se. Pravím, že budete-li se dr
_žeti toho pokladu silou roz=
umu, puzeného ohněm lásky,
dojdete oněch ctností, o nichž
jsme mluvili; budete pravý
mi dcerami své matky a ne=
věstami bedlivýmianikoline=
dbalými; a zasloužíte si býti
přijatyKristem ukřižovaným;
jeho milostí otevřesevám brá=
na života trvalého. Více ne=
pravím. Ztápěite sevKrviKri=
sta ukřižovaného. Vzchopte
se s pravou bedlivostí a sjedí
noceností. Budete-li spjaty a
nikoliv rozděleny,nebude ani
ďábla ani tvora, jenž by vám
uškodil-nebo zbavil vás vaší
dokonalosti. Zůstávejte ve
svatém a sladkém milování
Božím. Ježíši sladký, Ježíši
lásko.
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: Nejdražší otče úctou koně
Svátosti, jíž jste přisluhova=

žovaného a sladké Marie. 5
Jménem Ježíše Krista ukři='

telem. Já Kateřina, služeb=š
hice a otrokyně sluhů Ježíše
Krista, píšu vám v drahocen= :
né Km jeho, přejíc s1 v1dět1'
ás nádobou vyvolenou, noa
ící jméno Knstovo, a abyste i
zanícení a touze prožíval;

ivot svůj, usmiřuje sebe s-f
aším Tvůrcem a člověka s ;
ověkem. Neboť dlužno vám ?

ak činiti a jste k tomu po= Ý
' en. A myslím, že nečinil-li
yste tak, dostalo by se vám :"
f_lmívelikého a tuhého po=

káráníod Boha.Buďte, buďte ,
zrcadlem ctností; a uvažujte!
svou důstojnost, nebot Bůh
svým milosrdenstvím postaz'
vil vás v takovou vznešenost,
jako jest býti přisluhovatelem ,
ohně božské lásky, to jest
Těla a Krve Krista ukřižova:
ného.Považte, považte, žepři: ,
rozenost andělská nemá tak*
vysoké důstojnosti.Vizte, že )
v nádobu duše vaší vložil své '
slovo. Vizte dobře, že mluvě
vosoběKristověmáte mocpo:
svěcovati onu nejsladší Svá; 5
tost; proto dlužno vám ji no:
sítí s největším ohněm lásky
a s čistotou mysli i těla a seš
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srdcem usmířeným; a vypuf
diti všeliké zášti a nenávist
z duše.

Ach, ach, kde jest čistota
sluhů Syna Božího? Považte,
že jako vy požadujete“čistotu
kalicha, který jest vám vzíti
k oltáři, a nechtěl byste ho,
kdybybyl spinavý; tak po;
važte, že Bůh, svrchovaná a
věčná Pravda, žádá duši vaši
čistou a prostou všeliké skvr=
ny smrtelného hříchu, a zvláš
ště hříchu nečistoty. Ach, ne'=
šťastná duše má! Dnešního
dne viděti pravý opak té či?
stoty, kterou Bůh žádá, než
bot nejen že nejsou chrámem
Božímanenosí ohně jeho Slo?
va, ale stávají se chlévem a
místem prasat a jiného do?

' bytka,nosíce oheň hněvu, ne=
návist, zášti a zlou vůli v do=
mě duše své. Neboť on pře?
chovává u sebe prasata, to
jest nečistotu,1ezneustále se
válí uvnitřjako prase v bah

' ně.Ach,jaká tohanba,viděti,
že Pomazaní Kristovi vydá=

' vají setakové bídě a nepra=
240
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vosti! A nemají v úctě stvo=
ření, — jsouť stvořeni k ob=

razu a podobenství Božímu,
— ani Krve,kterou jsouvy
koupeni, ani své důstojnosti
svátosti,1ež dána jim bylaz
milosti a nikoli z povinnosti.

Achn,ejdražšíotče,otevřte
zrak poznání a nespěte již v
takové bídě. A nehled'te, že
Bůh nyní jako by neviděl;
neboť až přijde chvíle smrti,
jíž nikdo se nevyhne, ukáže
zajisté, že viděl; a tehdy to
člověk zpozoruje. Každá vi=
na totiž bude ztrestána a ka=
ždé dobro odměněno. Na to

nepomyslí pošetilci, kteří ne'
vidí, ze Bůh jest nad nimi.
A já pravím,že Bůhvidív ni:
tro srdce, iskryjeme seovšem
zraku tvora, zraku Tvůrcovu
však nikoliv.

Ach, což jsme dobytek než
ho hovada? Věru, pozoruju,
že jsme; nikoli co do stvo=
řenía bytí, jež dal nám Bůh,

ale podlešpatného zřízenína!
šeho, neboť bez jakékoliv u'

šzdy rozumu dáváme se vésti
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tou stránkou smyslnou a cho=Í
díme za ní, libuiíce si v hru=ž
bých a marných zálibách; a!
honímese po rozkoších světa, ,
naduti pýchou. A tak povy=i
šuie pýcha srdce pošetilcovo, *
že dává se jí ovládati a ne=
'chcese pokořitiani Bohu ani
člověku. Pročež stane=li se;

muněkdy bezpráví, smrtí ne=
bojinýmivěcmi casnými,pro;
svou pýchu nechce se poko=;
řiti a odpustiti svému nepří=;
teli, ale chce ovšem, aby nei=š
větší víny a bezpráví, které?
spáchal Bohu, byly mu od=;
puštěny. Klame se však, ne=;
bot iakou měrouměří'linému,
naměřenobude 1iemu.
i Nechci tedy, abyste 1vy;
byl z takových; ale chci, a=
byste udatně byl nádobou pl=.
'nou lásky a milování a zaní=
cení. Neboť velmi se divím„
ženěkomu vám rovnému mo=

žno chovati nenávist, když;
“vás Bůh vyvedl ze světa a
učinil pozemským andělem vé
tomto životě mocí svátosti;;

%vysvouchybou vplétátese

do světa. Nevím, jak se od=
;važuietesloužiti mši. Proto
prav1m vám, že zůstal-li by=
ste zatvrzele v nenávisti a o=
statních svých chybách, iest
'vámčekati souduBožího,ienž
bypřišelna vás. Pravímvám:
Ídosti iiž toliké nepravosti!
!Napravte život svůj a pomy=“
'slete, že iest vám zemříti a
;nevítekdy. Koupeite se vKrvr
Krista ukřižovaného; a ne==
Špochybuii,ze budete-li patřiti'
maKrev tohoto Beránka, svle=
Íčete své srdce a zanícení 'z
lvšeliké bídy a zvláště z ne=
Ínávisti.O to vás žádám pro
milostamilosrdenství; achci,
abyste učiniltento mír.Jaká
přecehanba, vrdětrdva kněze
'vesmrtelné nenávistí !Veliký
;div,ze Bůh neporučí zemi,
;aby vás oba pohltila! .
, Vzhůru tedy zmužile! Do=;
lkud iste v čase, kdy možno;
dostati mílosrdenství,utíkeite
;se ke Kristu ukřižovaněmu,
Žienž vás přiíme dobrotivě,
chcete-li1en.Apomyslete,že

kdybyste tohoneucinil, padl
241
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"3by na vás ten Ortel, ienž byl
vynesen na onoho služebníka
nešlechetného,kterémuse do,Š

%stalo takového milosrdenství
' za veliký dluh jeho 11pána
a potom služebníku svém
nechtěl prominouti nepatrné

ščástky, ale svrhl si ho po
';nohy a rdousil jej; i zvěděv
lto pán, právem odvolal své

3milosrdenství k němu a učiní!;s nim spravedlnost, přikáza
služebníkům svým, aby ho'
svázali na rukou i na nohori
a abyvyvržen byl do temnosti

.zevnitřních. Nemyslete, že by

';sladká božská dobrota dobT

_.„___—..-.V— .__-V_-*.__
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rého Ježíše podávala toto por
dobenství, leda pro ty, kteří
žiií v nenávisti s Bohem i s
bližním svým. Nechci tedy,
abyste ještě déle čekal tohoto
potrestání; ale chci, abyste
milosrdenství, jehož se dosta=
lo a dostává vám, sdílel se
svým nepřítelem; neboťiinak
nemohl byste míti účasti na
milosti Boží a byl byste zba=

ven patření naň.
Více nepravím. Odpovězte

' mi o svém úmyslu a vůli. Zů=
stáveite've svatém a sladkém
mllování Božím. Ježíši slad=
ký, Ježrsr lásko.
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žovaného a sladké Marie.:i
Nejmilejší a nejdražší hra-—
v Kristu sladkém Ježíši

Já Katerina, služebnice a o3
trokyně Boží, píšu vám a ma
siluji vás v drahocenné Krví
[Syna Božího, pre1lC si vidět.!
vás pravým služebníkem Je
žíše Krista, zachovávatele
jeho přikázání; nemůžeť nika!

!domíti života Milosti, není-l!
jich plnitelem. Chci tedy, nej-,
dražší bratře, abyste otevřel
zrakvědomí,poznání sebe sa
ma, a poznával, že nejste, al;
tále činitelem toho, co není,!

otiž hříchu. Avida člověk,že

, ménem Ježíše Krista ukřišj

Ě!

NEJMENOVANÉMULumi/I.!
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sám sebou není nic, všecek
zpokorňuje,poznávaje dobro!
.diní svého dobrodince; a tak'
vzrůstá v lásce, poznávaje,
kterak v něm působí veliká
dobrotaBoží,ze radějiby ze!
mřel, nežli by přestoupil při!

1kázání svého nejsladS1hoTvu=
Érce.Tento svatý strach nás
přivádí k největší lásce. A lá!
!sky ténačerpáme zezdrojeKFl
veSyna Božího,jezbyla proliáe
ta na naše vykoupení,jenaby
smyla spáchanou vinuhříchu;
Ú, jak hrozny jest hřích a od!
pomyBohu, kdyžhonenechal
bez trestu avykonal zaň spra=ž
*vedlnost a pomstu na svém'
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těle! Byl by věru bídný ubošl
žák, kdo by nechtěl pomstí '
hříchu.

Prosím vás tedy, neidražš'
a nejsladší bratře, chopte seš
těch dvou křídel, které vás už!

l

l

l
i

.

v

I

ní Božích, a dospěiete-li přifi
kázání, ponesou vás kživotuj
trvalému: nenávisti totiž a;
od oru k hříchu a vlastní secí
belásce (z níž rodí se všelikál
neřest), a býti milovníkem!
ctnosti. A ctnost miluie, pro=;
tože vidí, že iest mu nezbytá|
na; vidí, že Bůh chce,aby byl
milovníkem ctnosti a opovr=i
hovatelem neřesti. iak vám
bude sladko, míti tuto ctnost,
iež vás zbavuie otroctví d'áb=f
lova a daruie vám svobodu ;!
zbavuje vás smrti a daruie;
vám život; zbavuie vás tmy;
a daruie vám světlo! A naoá
pak hřích uvádí člověka do;
všech běd. :

Velmi iest se přičiňovati, a,!
nedopouštětí se iiž nedbalosti
po ten mžik času, ienž v '
a celévaší rodinězbyl;se síní

i2.44

.činízachovávatelem přikázáá

a |

'tou bedlivostí. Prosím vás pro
lásku Krista ukřižovaného,
budižzrak vaší duševšelik 'm

- vaším konáním namířen k o=
hu. Ú, iakou rozkoš a radost
pocítí duševaše, až přiidečas,
kdy povolána bude prvotní
.Pravdou, a pocítíte se v prů=
vodu ctnosti, odepřen holí
neisvětěišího "'e, kdež iste
získal svatých přikázání Bo=—
žíchlA uslyšíte ono sladké slo=—
vo při svém skonání: „Poid',

ožehnaný synu můi,a vládní
álovstvímnebes ' ,nebot

isisbedlivostí odtr zanícení
a touhu od odobování se
světem a ži ' isi a pěstoval
svou rodinu svatou bázní

. mou. Nyní ti dávám dokoa
nal ' odpočinek, nebo! isem
odp atitelem všech vašich ná=

mahziežistepro mnepodstouf
p .

Již nicvícenepravíme, nei;
dražší bratře můj, leč že pro;
sím prvotní věčnou Pravdu,
aby vás naplnila svou věčnou“
a' neisladší milostí a vedla
vzhůru“od ctnosti k ctnosti,



byste b lodhodlán dáti život ia sladkém milování Božím-f

'pa ni. ůstáveite ve svatém řJežíši sladký, Ježíši lásko. 3
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PANÍ ANEŽCE,voovĚ PO iPA

NU ORSOVI MALAVOLTIM.

;C válen budiž náš sla=;dký Spasitel. Vám,
eidražší a neimileiší dcero,
ani Anežko a ostatní dce:
, iá Katerina, neužitečná;

lužebniceJežíše Krista, píšu ;
láskou a touhou — vzpomí»;
aiíc slova, iežpravil Kristus : ;

,Stoužebnostíisem toužil“— '
'děti vás spojeny a přetvoře»?
yv oné dovršenéa neivrouc ;
ěišílásce.Jako činilaonaza='

ovaná apoštolkyně Magf
alena, v níž bylo tolik oné|
eivroucněišílásky, ze se ne' *
tarala o nic stvořeného

geimileiší dcery mé, učte se;d této svaté panny Anežky!——.—.———._-.... -.-..—_ ___-..A-_. 'ptnostnémživotě

LIST61
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svaté pravé pokoře; neboť;
vždycky sebou zbrdala, podíl
obuiíc se každému tvoru pro '

oba, vděčně uznávajíc, že
všecka milost a ctnost iest od

oba; a tím udržovala v sobě
ptnostpokory,Pravím,žepla'
'nula také ctností lásky, stále

ledaiícctiBožíaspásytvorů,
tále sebe dávaiíc v modlitbě
láskou šlechetnou a štěd=!

oukaždémutvoru;atím uka:
ovala lásku svou k svému
vůrci. Jinou ctností byla u»

Étavičná leiíbedlivosta vytrf
alost neustalať nikdy ani

bro d'ábla ani pro člověka v
,neislad»..-“—___. -..—.
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ší panno,jak si se shodlas
onou mučednicí zamilovanou
Magdalenou! Neboť, dobře-ll.
pozoruiete, neimileiší dcery,;
Magdalena se pokořila a po=
znala sama sebe, a proto spo=;
.činulas takovou láskou u no=
hou našeho sladkého Spasite=
.le. A pravíme-li, že mu dala;
na ievo lásku, vidíme to do=;
bře u onoho svatého kříže;
neboiíť se Židů ani se neboií.
sama o sebe, ale iako schvá=š
cená běží a obiímá kříž. Není?
j'pochyby,ze aby viděla své=g
ho Mistra, topí se v Krví. O='š
páií pak se laskou Magdala
na na znamení, že iest z_pita
svým Mistrem.Ukazuje li nal
.iebo tvorech, což činila po
svatém vzkříšení, kdy káza=
šla v městě Marsilii. Pravím!
také, ze měla ctnost vytrva=;
losti; a to ísi ukázala, nei=;
sladší Magdalena, když hle=;
Í'dalasi svého neisladšiho Mi='»;
stra a nenacházela ho na mí=g
stě, kde isi ho položila: ó,i
Magdaleno, ty šílíš láskou;
neměla! jsi srdce, ano bylo u=
! 248
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loženo s tvým neisladším Mi=
strem a naším sladkým Spa=
sitelem. Ale chopila si se do—
bré myšlenky, abys nalezla
svého sladkého Ježíše; neboť
ty vytrváváš a nedáváš kon=
ce svému převelikému bolu.
Ú, jak ciníš dobře! Neboťty
vidíš, zeprávěvytrvalostí na=
lezneš svého Mistra.

Nuže vidíte, nejdražší se=
stry mé, iak se tyto dvě nei=
mileiší matky a sestry “spolu
shoduií. Proto vás prosím a
poroučím vám, veiděte do to=
'ho přesvatého středu, neboť
stoiícev tomto svatém S&edu,
s kterékoli strany chcete, všu=
.de nacházíte ctnost; a tehdy
budete spoutány, ze nebude
vám možno utéci abyste neby=
ly spoutány. A zejména vám,
paní Anežko, dcero má, po=
roučím, připouteite se k té
svaté panně Anežce. Pozdra=
vte a požehneite od Krista 1
ode mne pani'Rainieru; a vše=
cky ostatní mé dcery mi po=
;žehneite; a pozdravuite mi

Kateřinu Ghetovu tisíckrát_ -....- -..—L ..- ...-.



de mne; a od Aleksie i ode!
e všecky. Vězte, že se nám;

hce říci: „Uděleime si zde!
" stánky“, neboť věru zdá
e nám ráiem s těmito pře:

pvaty'mipannami; &jsou tak
. ity námi, že nám nedají o=
deiíti, &oplakávaií vždy náš
'odchod.Dostaly isme váš do:
pis. Požehneite dceru mouKa=
teřinu a rcete ií, ať prosí Bo=
_ha, aby ii naplnil ctností, &=
I

i

i

by byla hodna býti z těchto“
svatých žen. Buďte pozdra=
veny všechny od Ježíše Krig
sta &od nové ieho choti &ne=
vesty.

(Já Cecca jsem skoro iiž

iíftiškou, nebot začínám ú='s ovně zpívati hodinky s tě=
mito služebnicemi Ježíše Kri=
sta. 1)

1) Dodatek Františky Gori, která
“máš? níže-___ 7—- ———.—.—..—.
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[DIKTOVÁN U VYTRŽENÍ.)

žovanébo a sladké Marie.í
Neldražší synové v Kristuš

sladkém Ježíši. Já Kateřina,
Jménem Ježíše Krista ukři=i

ou, ale kralovati. A služeba
' bez věrnosti, bez víry,i
emůže' býti v pravdě, neboť!

služebníkem-li iest a není-lig

ěěrným, iest námezdníkem, %

A

. oněvadž slouží z ohledu na :
laštní prospěqhg.iest_$l!1_13911„š___

'!

I

:

šANow m MACOA JINÝM SVÝM SYNÚM.

'Š: Ěmítá se netrpělivostí; a Váš

LIST 62;
!

|

bázně otrocké. A protož *
služba tato není dokonalá, s
větlem víry, není silný ani

alý, nýbrž pluie po kaž:
ém větru. Vane-li tedy vítr

útěchy,' zmítá se lebkomyslf
iností; a vane-li vítr trápení;

e-li vítr boiů a soužení d'á=
lovýcb, zvlažňuie a usedá v
ozmrzelosti se smutkem srd=
e, anoť se mu zdá, že iest
baven Boba, když se vidí
baven 'm útěchyapocitu my:
li své. ovšecko se mu stává
roto, že duše milujevíce dar

„s_žJi„ČĚKCŠFBŠlPšlíšŽĚélQJJŽÍ
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více z ohledu na sebe než se
zřetelemna svrchovanou věč!

*nou dobrotu Boží. Jak iesll
ltedy nedokonalou láska, tak:
!ie nedokonalém 1světlovíry
Š Ale kdo dokonale miluie
Fslouží věrně a s živou vírou
íA věří v pravdě, že co B

dává a dopouští, dává práÍieho posvěcení, nebot nechc
žsmrti hříšníka, nýbrž aby s
Šobrátil a živ byl. A uvidě

j lsvětlem ne1svete1s1 víry, že
' itoutéž láskou, s iakou ná

%dáváveliké útěchy, dopouští
aby nás d'ábel trápil v mysli
naší a aby nás tvorové pro
rnásledovali. Z toho vidíme

že Bůh iest svrchovanědo?
rý a že z něho nemůze s
Šzroditi leč svrchovaná dob
|róta, a vidíme,ze nic nesta
vá se bez Boha, leč iedind
hřích. A proto duše věrná obi
iímá všeckos láskou,zevšeca

ko iest dobréa dáno pro naší
spasení, a nemožno a nesluš
mrzeti se ze svého dobra. ,

A kdybyste mi rekli, nei;

_dražší synové: „v čas boiů
*252
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se nám zdá, iakobychom byli
odboiníkyauráželiBoha; pro=
to více nás bolí toto nežli ona

trýzeň“ — odpovídám vám,
že jest to právě tak vlastní

.smyslnost duchovní, která bo=
lí, jako něco jiného. A tato
vášeň, skrytá pod bázní ne:
uraziti Boha, .vmetla na zrak
vědomí, kdež iest zornice nei=
světěiší víry, trochu prachu,
ienž nenechává poznati ani
rozeznati pravdy. Kdyby to=
tiž před zrakem ieho vědomí
ničeho nebylo, poznal by, že
Bůh mu dává těchto boiů s
měrou. A třeba dobře viděti,

%že žádn ' boi ani trápení ďáb=
l.ovo ne o z naší křehkosti
těla není hrích ani že se tím
neuráží Bůh, leč když vlast=
;ní vůle souhlasí s myšlením
srdce Aleduše,která iestslu;

lžebnicívěrnou,to jest sieŠvět* em neisvětěiší víry, o yva
:veelikých zisků v čas boiů; a
;činí pravý základ, odlučuiíc

Šse od námezdné sebelásky;a
srdce stává se upřímnýma

zamcenr velikomyslným. V.W- — _--—
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čas boiů vede velikou válku;
|sám se sebou; a válkou a
svatou nenávistí, kterou po=;
jal, stává se trpěllvým iako
;věrnýsluha. A stále srlibuie
býti v boji pro Krista ukřižo=
Švaného;a vzrůstá v lásce, po=
znavale svatou a dobrouvůli
jeho nikoli ze sebe, nýbrž ze
vrchované a věčně dobroty
oží, která z milosti a nikoli

pavinnosti mu ii dala. '
[ slavná službo věrná, iež'bavuieš duši zvrhlého otro='
Íčení..ďablu světu a sobě sa=
mému! ověk iest osvobozen
d ďábla, neboť spoutal vůli

Eoutemrozumu anedává sou=
lasu k ieho trápení, ani proeho trýzně nenechá duši do=
pěti k nezřízenémuzmatku;

ve dobírá si ho, libuiesrbýtipolí válečném. Proto iest
Nehdyďábel spoután a zbit,

to holí lásky a iest s után
outemprave'.pokory ímtov

dy člověk stává se pánem a
heboií se ďábla ale ďábel se

;boiíi'eh0, pro Krista ukřižm'
vaného, iímž všecko může.';l___,_

!Pravím,ze se stává svoboda
ným a pánem světa, nebot ne=
Enecháváse ovládati rozkoše=
:mi a velikostmi jeho 5 nezrí=
Ezenounáklonností ,nýbrž stá=
vá se jich pánem, pohrdaie;
jimi a vtipy si z nich dělaie,
nebot' uviděla poznal světlem
'neisvětěiší víry, že bohatství
;světa iest svrclhovaná chudo=
šba,ieho rozkoše a libosti ze
isou uboby nade všecku ubo=
host a odporny; a tak se muž
ieví odpomými, že si iich o=
Íškliví jako iedovatého hada.;
;A není sluhou lidí mimo vůli
Boží, nebot nechce se spodo=
bovati s ieiichvůlí, leč okud
gsměřuiek hledánía ování
Pravdy věčné. _Aproč ie mi= '
luie a slouží iim." protože
!uviděl sladkým světlem, že'
šblížní ieho iest oním prost= .
!ředím, které Bůh ustanovil,
Šabyna něm ukazoval svou
'lásku. Atuto službučinízcela

lsvobodně, nebot neslouží bliž=Í
šnímu s vinou hříchu. Pravím.
Ítaké, ze iest věrný a svobod=Í

'ný a nikoli otrokem vlastní
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smyslnosti, kterouušlapalnof;

hama zápalu, zhrdaie ii ?gsrážeie ii dýkou nenávisti
lásky: lásky k ctnosti a nei.
řnávisti k neřesti. Věru tedy
ěstalse králem a pánem tout
=sladkouslužbou, neboťneble
dal sebe pro sebe, nýbrž seb
pro Boha,protožeiest svrcbo;
vaná věčnádobrota, zasluhué

jící, aby byl námi milovánjíabychom mu sloužili; i bliž
'nibo pro Boha a ne z obledu
ina vlastní prospěch.
* Který iazyk by vypověděl;

;pokoi duše věrné.'7Nepravim,;
že bybylavpokoji,zebybyla
;sproštěna vln a bouři moř;
iskýcb; ale jest v pokoii vůle
své, nebot splynula v iedno
es ladkou vůli Boží.Odtud

Ěouřeiestúklidem, poněvadž!
;senestará o sebe. Slouží své=
mu Tvůrci at ve válkách než
bo v míru; a tak milou iest

Í:lválka jako mír,a míriakoálka, nebo světlem víry vidi;
'a viděním poznává, že oboiil
“vychází z téže lásky. Takový;
nikdy senepohorsulenad bliz“ '

3254
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ním s 'm, neboť není soud=
cem vů e člověkovy, nýbrž ie=
dině vůle Boží. A proto iest
prost pomlouváni. Nemyslím
však, že by ive vás toto bylo
nebo tato dokonalost ;ale čas=
to pod barvou dobra a sou=
citu pomlouváte a posuzuíte
druh druha, což není bez 11:
rážky Boží, nýbrž protivno
jest to Bohu i mně převelice.
Takové učení není nám dáno,
nýbrž abyste se milovali ve=
spolek, snášejíce a nadnáše=
iíce chyby druh druha. Niko=
ho není bez chyby; iedinýBůh
iest bez chyby. A to všecko
se vám stává, protože iste se
nestali ieště služebníky věra
nými ;nebot kdybyste bylislu;
žebniky věrnými, ani úsměš=
ků anipomluv ani pohoršováf
níani neposlušnosti by ve vás
nebylo„anizžertuanizezlosti.

„ Pozoruiíc tedy vaši nedo=
konalost, a že nedokonalost
ta iest : toho, že světlo nei=
světěiši víry není ve vás do;
konalé, pravila isem, že si
pře'iividětivás služebníky věra

„...
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inými; službou tou kralovati
budete v tomto životě Milostí
a panovati světu, tělu í d'ábe
lu; a isouce svobodní budete
spiati poutem lásky, pokomí
a přívětivi a s pravou a svaa;
tou trpělivostí. A na konec;
budete kralovati s pravými a
sladkými cbutnateli životatř'
valébo, kdež duše iest odměa
lněnaza všecku námahu. Tamg
íiest sytost bez přesycení af

(hlad bez trýzně, neboť vzdáá
lena iest trýzeň hladu a přeá
*sycenostsytosti.

Nuže, synové neisladší,
běžte o tuto cenu; a přičiňte
se, aťjen iedinýiií má, to iest

srdce vaše není rozděleno,ný=
brž atlestledno svaším b11ž=
ním zanícením lásky. A aby

-se vám lépe běželo, sytte se &
opáieite se Krví Ježíše Kris=
ta, kteráž člověka pobání k
běhu, arozobněnk zápasu ne=
vzpírá sepráci, neobraceiebla=
vuvzad ze strachu předsvými
nepřátely, neboť nedůvěřuie
v sebe, nýbrž v Krev Krista
ukřižovaného. Nespěte tedy,
nýbrž běžte ke Krví Krista u:
křižovanébo, probudíce se ze

-spánku nedbalosti. Zůstávei=
te ve svatém a sladkém mi=
lování Božím. Ježíši sladký,
Ježíši lásko.
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žovaného a sladké Marie.
Nejdražší synu v Kristu

ladkém Ježíši. Já Kateřina,
lužebnicea otrokyně Ježíše

'sta, píšu vám v drahocen=
é Krví jeho, přejíc si viděti
ás nositelem břemen tvorů
ezanícení a touhy po cti Boží
spáse jejich, apastýřem pra=
' , s bedlivostí spravujícím
vce,které vám jsounebobyly
yvloženy do rukou, aby jich
lk pekelný neodnesl. Neboť
dybyste se dopustil nedba=
osti, bylo by se vám z toho

„a.
MILOSRDENSTVÍv SIENĚ.

Jménem Ježíše Krista ukři=

otom zodpovídati. Nyní jest
V

——
as ukázati, má-li kdo hlad;

,.."-.. ... . ...-.
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čili nic a má-li kdo soucit sl
mrtvými, které vidíme ležeti
zbaveny života Milosti. Při=
čiňujte se zmužile a s pravým
poznáním a s pokomými
ustavičnými modlitbami až
smrti. Vězte, že toto jest c
sta, chceme-li dojíti poznán

_a býti ženichem věčné Prav
dy; a jiné není. Hled'te, byst
se nevyhýbal námahám, al
s radostí je přijímejte, vycháá
zeje jim vstříc s dokonalou
touhou, řka: „Bud tež mi vře=
jlevítány“, a říkaje: „Jakou
?milost činí mi můj Stvo'n'tel,
nechávaje mne snášeti a tr:
pěti pro slávu a chválu jménal
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vám nepravím.

___nauku—b-. . „...“—-.... ......n—m ». -_. -r_. p_- nv._,..„ ...o—

svého !“ Takto budete-li či'
niti, hořkost bude vám slas
aobčerstvením,budete-li obě
tovati slzy se sladkými vzde
chy z úzkostlivé touhy za u
bohé ovečky, které jsou v ru
kou ďáblů. Tehdy vám vzde
chy budou pokrmem a slz
nápojem. Neukončuite život
svého jinak, než libuie si
kHŽla ukládaie se naň 5Km
stem ukřižovaným.Jiného nic

Dověděla isem se, že istq
měl a máte přetěžkounemoc,
pročežtoužila jsem býti u vás.

-—-—--b-_...-.o__.—.—-.

Nyní mi to není možno; ale
isem s vámi ustavičnou mod=
litbou. Nechci žádným způso=
bem světa, abyste byl ještě
nemocen,bystelépemohlsná=
šeti. A čiňte, co vám porou=
čím: ať nejste nyní v nijaké
lítosti, ale chápeite se každé
'posily, která jest na snadě.

Víc zde nepravím. Jan chu=
dák p'n'šel ke mně . . .

Zůstáveite vesvatém a sla=
dkém milování Božím. Utá=
pěite se v Krví Krista ukři=
__žovaného.Ježíši sladký, Je=V'V.

131lásko.

a_n-"'""L..—..-...man—Hans.. ..u...-m1“—



RATRU VILÉMOV! z ANG-j
na, z BRATŘI POUSTEVNI- !
Ú SV. AUGUSTlNA.

énem Ježíše Krista u=
křižovaného a sladké Ma=
rie. Nejdražší synu v Kri=

tu sladkém Ježíši. Já Katef
' a, služebnice a otrokyně
luhů Ježíše Krista, píšu vám
drahocenné Krví jeho, pře=

íc sividětivás s pravým svět=
em, neboť beze světla nebylo
ynám lze kráčeti cestou pra=
dy, ale kráčeli bychom ve

ě. Dvojího světla jest po:
'ebí .První jest, abychom byli
svícení poznáním pomíjejí
„osti věcí světa, které ve:

měsjako vítr přecházejí. Ale
o se dobřenepozná, nepozná=
e-li své vlastní Hehkosti, :_můžese jí vyhnouti ani nená:

.! _.--—.._._......

„sf 64'

';

l

i a
!

kterak jest náchylná se zvrá
ceným zákonem, uvázaný
v naše údy, aby se bouřily
proti svému Tvůrci. Světlo to=
to jest nezbytno každému tvo=
ru, majícímu v sobě rozum, a
vjakémkoli stavu jest, chce-li
mítiBožíMilostabýtiúčasten
ovoce Krve neposkvrněného
Beránka. Toto jest světlo o=
becné, to jest obecně každé
osobě jest ho t'r'eba,neboťkdo
ho nemá, jest ,vestavu zatra=
cení.A důvodem toho, že není
ve stavu Milosti,nemaje svět;
la, jest, že kdo nezná zla vi=
ny a co jest její příčinou,ne:

- —--—n..—n..- oh,—p - —-.u_n—rv ..-“.,
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Íviděti pHčiny té. Taktéž kdo
inezná dobra a příčiny dobra,
totiž ctnosti, nemůže milovaJ
ti toho dobra aniž po něm touá
žiti. *

A když duše přišlaa ziska:
la světla povšechného, nesmi.
na tom zůstati, nýbrž dlužno.
jí kráčeti s všelikou bedlivo=t
stí k světlu dokonalému. Poi
něvadž dříve než jsme doko=

nalí, jsme nedokonalí, třeba!se světlem kráčeti k dokona
losti.

Dvojídokonalí kráčejívtoá
to dokonalé světlo; někte'
totiž dokonale podrobujíkáz
ni tělo své, konajice přikr
největší pokání, a aby smy
slnost nevzdorovala rozumu
všecko své snažení složilivíc
v umrtvování těla než v ubí
jení vlastní vůle. Takoví s
krmí u stolu pokání a jso
dobří a dokonalí, avšak ne-j
mají-li veliké pokory a neodá
hodlávají-li sezcelabýti soud
ci vůle Boží a nikoli vůle lidí
často poškozují svou dokona
lost, stávajíce se posuzova

- .—

tely těch, kdož nekráčejí touš
též cestou jako oni. A to se
jim stává, protože položili své
snažení a svou žádost více v
umrtvování těla než v ubíješ
ní vlastní vůle. Takoví chtějí
vždy voliti doby a místa &ú=
těchy duchovní po svém, ba
i soužení světa a boje d'ábloš
vy, říkajíce z vlastního sebe:
klamu, oklamáni jsouce vla=
stní vůlí, která slove vůlí du=
chovní: „Rád bych měl tuto
útěchu a nikoli tyto boje a
útrapy d'áblovy; ne k vůli so=
bě, ale abych se více líbil Bo=
hu a požíval ho; nebot zdá
se mi,že lépehopožívám tím
to způsobem než oním“. AŽ
takto "_častoupadá v bolesta
rozmrzelost a tím stává se ne?
snesitelným sám sobě; a tak
poškozuje svůj stav dokona%
lý. A vězí v tom zápach pýž
chy, aniž toho pozoruje, ne4,
bot kdyby byl pokomý a ne
domýšlivý, viděl by zajisté,
že sladká Pravda prvotní dáš
vá stav, místo, čas, útěchu.
a soužení dle toho, jak jest

._-—_._—.-_.M-—..__—_----. ...... _.._.
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eba k naší spáse a k napl=
ění dokonalosti, k níž iest
uše vyvolena.A vidělby,ze
šecko dává z lásky a tudíž
láskou.
A s uctivostí dlužno p'n'ií=

ati všecko, iako činí druzí,
teH isou v tom sladkém a
lavném světle, kteřížto isou
okonalí, ať jsou v iakémko=
iv stavu, a v tom, co Bůh na
č dopouští, všecko mají v
áležité uctivostí, považujíce
e hodnými strastí a pohor=
ení světa a býti zbavenu ú=
ěch svých. A jako se pova=
uií hodnými strasti, tak se
ovažuií nehodnými ovoce,
teré vyplývá ze strasti. Ta=
oví ve světle poznali a okna
ili věčnévůle Boží, kteráž ned
hce než našemu dobru a a
ychom byli v něm posvěcei
i, a proto 1edává.Aiakmi
e ii duše poznala, odívá se iíl
nedbá ničeho než aby vidě:

a,o jak zvýšiti a zachovati
vůi stav dokonalý pro slávu
chválu'jména Božího.Apro=

o upírá zrak vědomí na svůi

fcíl,Krista ukřižovaného, jenži

Lest pravidlem, cestou a nau=ou dokonalým 1nedokona=Í
lým; avidí zamilovaného Beaf
ránka, který 1í dává nauku,
dokonalosti. A vidouc 11,zad
ilibuie si v ní.
š Dokonalost iest toto: Slo“
vo, Syn Boží, nakrmil se u
stolu svaté touhy po cti Otcor
vě a naší spáse a s touto toua
hou běží s velikou pílí k poa
*tupné smrti kříže, nevyhýbaa
je se námaze ani práci, ne=
dávaie se odvraceti naším ne:
vděkem a nevědomostí neu
znávaiící ieho dobrodiní, ani
pronásledováním idů, ani
posměchy, ani nadávkami aš
reptáním lidu; ale všecko to

přechází iako náš velitel ;!pravý rytíř, který přišel, ab
nás naučil cestě a nauce a
pravidlu svému,dospěiekbrá
ně s klíčem.:své drahocenn
Krve, prolité s ohněm lásk
a s nenávistí a odporem k
hříchu. Jako by pravilo totd
sladké a zamilované Slovoi
*„Hle,udělal 1semvám cestu

2611
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' a otevřel bránu Krví Svou.
Nebuďte tedy nedbali násle=
dovati ií, usedaiíce se sebe=
láskou a s nevědomosti, ne=
chtěiící znáti cesty, a s domýá
šlivostí, chtěiící ii voliti po
svém a nikoli po mém, kte
jsem ii učinil. Vstaňte tedy a
následujte mne, neboťnikomu,
nelze kráčeti k Otci leč skrze
mne. Já jsem cestou a bra==
nou.'

Tehdy duše zamilována a
hnána úzkostlivou láskou beá
Žl'ke stolu svaté touhy; a ne%
vidí sebe pro sebe, nehleda=r
iíc vlastní útěchy, ani duchovar
ní ani časné, ale iako osoba,
která v tomto světle a pozná==
ní naprosto utopila vlastni
vůli, nevyhýbá se žádné ná=
maze, aťby s kterékoliv strai
ny přicházela, nýbrž se stra%
stí, s potupou a mnoha útra=
pami d'áblovými a pomluva=
mi lidskými jí na stole kříže
pokrm cti Boží a spásy duší.
A nehledá niiaké odměny ani
od Boha ani od tvorů; to iest
nesloužíBohu provlastní rozá

koš, ani bližnímuprovlastní
vůli a prospěch, nýbrž z pou;
hé lásky. Takoví ztrácejí sa%

mi sebe, svlékaiíce se s člo%
věka starého, to iest z vlastm
smyslnosti, a odívaií se v člo%
věka nového, Krista sladké%
ho Ježíše, zmužile ho násle%
duiíce. To ]SOllti, kteří se kr%
mi u stolu svaté touhy a kteří
položili péči více v ubíiení
vlastní vůlenež v ubíiení nebo
umrtvování těla. Oni ovšem

umrtvili své tělo, ale to není
iim hlavním účelem, nýbrž 1a%
ko nástroiem, který by pomá%
hal a ubíiel vlastní vůli; ne%
boť hlavním účelem má býti
a jest, ubiti vůli, aby nehle%
dala a nechtěla než následo%
vati Krista ukřižovaného, hle%
daiíc cti a slávy ieho Jména
a spásy duší. Takoví 1soustá%
le v klidu a míru, a nemají,
kdo by iich pohoršoval, neboť
zničili to, co působí pohorše'š
ní, totiž vlastní vůli Všecka
pronásledování, která svět a

- d'ábel mohou způsobiti, vše%

cka mu běží pod nohama';
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toií ve vodě zavěšen na vět=
erozžhavené touhy a nezmá:
há se. Takový raduie se ze
šeho; a není soudcem sluhů
ožích a žádného tvora ma'

ícího v sobě rozum, nýbrž
aduie se z každého stavu a
každéhozpůsobu, který vidí,
ka: „Dík budiž tobě, Otče
ěčný,1enžv domě svém máš
říbytky mnohél“ A více se
aduiezrozmanitých způsobů,
teré vidí, nežli kdyby le vi=
ěl kráčeti všecky iednou ce'
tou, vida, že se tím proievu=
o více velikost dobroty Boží.

všeho se raduie a čerpá
i růže. Ba ani toho, co by,

'děl určitě thhem, nebere
usuzováním, ale spíše se

vatým a pravým soucitem,
'kaie si: „Dnes tobě, zítra;

ě se to přihodí — kdyby
ebyloMilostiBoží,která mne"...E"

0 mysli svaté, poiídatelé
stolu svaté touhy, kterí iste
takovým světlem dospěli to=
0, že se krmíte tím pokrmem
vatým, oděni sladkým rou"

-h,— .-[—....._'. - ..".'._'.-J .cc—- ..

hem Berankovym, totiž ieh '
anícením a láskou! Vy ne
aříte_casulichýmposuzová

ím ani služebníků Božíchan
lužebníků světa; vy se nepo
oršuiete žáanu pomluvou

ani k vůli sobě ani k vůli ii

Eému. Láska vaše k Bohui _

uiítakoví,neidražšísynu,na
ěmi, které milují, neboťieiic
dání iest mrtvo, a neusoudi
i, že by byli vedeni lidmi, n '
ržiediněDuchemSvatým. i
'te tedy, že takoví okoušei
ávdavku života věčného
omto životě.

Ktomuto světlu,ráda bych
byste dospěl vy i iiní synov
evědomí; neboťvidím, že tét
okonalosti se nedostává vá
jiným Vždyť kdyby se v '

í nenedostávalo, nebyli by
te dospěli k takovým poho
ením a pomluvám a křivém
oudu, myslíce totiž a ríkaií
e, že iiný iest veden a drže

yvulítvora anikoli vůlí Tvůr
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l e.Bolí mne srdce i duše,když
'dím, že škodíte své doko=g
alosti, k níž vás Bůh povoa

al, pod záminkoulásky a bar=3
ou ctnosti. A přece jest to o=

'nenkoukol, který ďábel nasel
' o pole Páně, ato učinil, aby
„rudusilzrno svatých tužeb a

auky,kteráiest zaseta dova:
ich polí. Nechtěite již tedy či=

Eiititakto, když vám Bůh ze_vé milosti dál více světel: pr:
*ní opovrhovati světem, dru=

é umrtvovati tělo, třetí hle:
ati cti Boží. Neškoďte dokoz
alosti té svou duchovní 'vůlí;
le přejděte od stolu pokání
stolu touhy po Bohu, kdež

duše ve všem mrtva jest vlastJ,
ní vůli, krmíc se bez bolestí
ctí Boží a spásou duší, zvýšu=

í2_64 '"

_. __ —o— -- —-- _- ..-—*_*- .

iícdokonalost a nepoškozuiíc
111

j Pozoruiíc tedy,žebeze svět=
šla nelze toho míti, a vidouc,
že ho nemáte, pravila jsem, že
toužím, a toužím viděti vás s
pravým a dokonalým světlem.
;A tak vás prosím pro lásku
Krista ukřižovaného,vás ibra=
tra Antonia &všecky ostatní,
a zejména vás, přičiňuite se,
byste ho nabyl, abyste byl v
počtu dokonal 'cb &nikoli ne=
,dokonal'ch. iného nic než
Epravím. ůstáveite ve"svatém
'a sladkém milování Božím.
Všem se vám poroučím. Kouč
peite se vKrviKrista ukřižova=

ního. Ježíši sladký, Ježíši lášs o.
I

!

:
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Po konektuře zůstalo v sazbě několik chyb, které však snadno lze

'postřehnouti i opraviti. Leč chyby ien pravopisné nebo přehození liter, —

což podotýkám, by snad za chyby nebyly považovány měny vazeb nebo

rčení nezvyklá, iež isou ien překladem originálu a mají smysl iasný iako na

;př. na str. 122. „pečetí a pečeti“ a pod.


