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Údolí malomocných – pokání 

Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a 

normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni lidé umírají, se 

nový rodí. Pán jej dovedl na místo skutečného pokání. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království 

nebeské. (evangelista Jan) Jak? Kdo má dvoje oblečení, dej je tomu, kdo nemá žádné, kdo má něco 

k jídlu, udělej to také tak. (l3,10-14) Pokání nevychází ze 

sladkosti zakoušené při modlitbě. Pán nás musí dovést 

k obyčejným věcem. Pokání je spojené s poslušností. Pokání 

není přitažlivé. Je to boj proti přirozenosti. Nevíme za jakých 

okolností a po jaké době se proměnilo odporné u sv. Františka 

ve sladké. Určitě bylo potřeba zásahu Božího. 

 Prosím tě Bože, dej nám správně pochopit, co to znamená 

pravé pokání, dej nám sílu, doveď nás ty sám na tuto cestu, ale 

především tě prosíme, ať si nevytváříme vlastní cesty na základě svého pohodlí nebo egoizmu. (~ 
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San Damiáno – Kříž 

František byl jako katolík od malička zvyklý na kříže. V Damiánu však byl osloven Křížem: „Františku, 

jdi a oprav můj dům, který, jak vidíš, se celý boří.“ To připomíná příběh s Abrahamem, který byl 

osloven, aby opustil svoji zemi. Nebo Mojžíše, který dostal příkaz: „vyvedeš můj lid z Egypta“. 

František vyhrnul rukávy a začal s opravou rozbitého kostelíka. Opravil postupně sv. Damián, sv. Petra 

a sv. Pannu Marii Andělskou. I dnešní Františkáni opravili mnoho kostelů po revoluci v ČR. Dnes se 

však musíme zaměřit na církev, kterou viděl papež Inocenc III. 

v Latránu. František nic nebořil, a proto zůstal katolíkem, zůstal 

pokorně odevzdaný církvi. Všichni prostí, pokorní bratři a sestry 

svým skrytým životem posvěcují církev. Při pohledu na chrám 

sv. Františka – jeho osobu, každý člověk zůstává s tajemstvím. 

Neslyšel jsem, že by někdo sv. Františka zlehčoval. Románský 

kříž u sv. Damiána ukazuje na bolest mystického těla Kristova – 

církev. František se rozhodl, že dá Kristu napít. 

Modlitba sv. Františka před křížem: Nejvyšší slavný Bože, osvěť temnotu mého srdce a dej mi pravou 

víru, pevnou naději, dokonalou lásku, hlubokou pokoru, rozum a poznání, abych zachoval tvá 

přikázání. Amen 
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San Damiáno – sv. Klára 

Sv. Duch dovedl Kláru, aby zatoužila spatřit a vidět, člověka, který 

oživil zapomenutou cestu dokonalosti. Klára byla už od mala 

nakloněna k dobrému, štědrosti, ale pak došlo k jejímu 

skutečnému obrácení. V roce 1206. Po pěti letech zkoumání 

odchází z domova uskutečnit evangelium. Je uchvácena 

Františkovou konverzí. Ona jediná opravdově pronikla 

k pochopení chudoby, Františkovi cnosti. Pro Františka Klára 

znamenala, to co pro Ježíše Marie (sestra Marty). Světci vždy 

nazírají mystickou jednotu v Kristu. Františkánství by bylo bez 

Kláry jako církev bez Marie. Sv. Klára je dílo Boží. František a Klára 

je jednota, která se zrodila z Boha. 

Slyšte chudičké. Žijte stále v pravdě, abyste v poslušnosti zemřely. 

Nehleďte na život venku, neboť život ducha je lepší. 

 

Rivotorto – bratrství 

Rivotorto je první místo noviciátu bratří. Klást důraz na bratrství 

je stejně důležité, jako klást důraz na rodinu. V opuštěné chýši žil 

František ve svaté chudobě a řeholní kázni se svými bratry. Bůh 

mu dal na starosti bratry. Bratry jsou mu při pohledu na Otce, 

tam je podstata významu slova bratr pro sv. Františka. František 

nedbal na nadšení, ale na skutky. Každý, kdo přicházel, musel 

rozdat svůj majetek. To byla jeho řehole. Pak je posílal po dvou 

jako Ježíš do světa kázat evangelium. Poselství míru a pokání na 

odpuštění hříchů. Buďte trpěliví v pronásledování a důvěřujte Pánu. Každého, kterého vyslal, objal a 

řekl: „ Mysli na Boha a on tě obživí.“ 

Spravedlivý Otče…Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, 

byla v nich. 
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Porciunkule – Panna Maria 

František uznával Porciunkuli jako zvlášť milostiplné místo. 

Říkával: „Hleďte, abyste to místo nikdy neopustili.“ Proč? Přece 

neměl na ničem lpět? Protože panna Maria miluje tento 

kostelík. Byl to jeho domov. Zde i zemřel. „Sv. Panno Maria, 

nenarodila se na světě tobě rovná mezi ženami. Pros za nás u 

svého nejsvětějšího milovaného Syna.“ František viděl Marii jako 

služebnici a dceru., Matku a nevěstu Ducha svatého. Vychází z ní 

světlo. Dcera patří Otci, Matka Synu, nevěsta Duchu svatému. 

Jedinečným způsobem patří ke Trojici. Porciunklule je 

privilegiem Františkánské rodiny. 

Buď pozdravena, ty líbeznosti, po které jsme tolik toužili…ty nová Matko, v níž bylo stvořeno nové 

pokolení, ty tvore, který v sobě skrýval Tvůrce (Theodot z Ankyry) 

Eremo Carceri – samota 

František vyhledával pustá místa pro vážnou usebranost. 

Samota – prostor pro modlitbu a setkání s Duchem svatým 

Františkánství se zrodilo v samotě a modlitbě. Vyhledával 

jí Kristus, učedníci v horní místnosti, Eliáš a další… Na 

počátku Bůh stvořil zemi, která byly pustá a prázdná. Ale 

nad vodami se vznášel Duch svatý. V církvi čerpáme 

z pokladu víry, ale v osamocení cely, Bůh otec slyší a 

odpovídá skrze Ducha. František využíval obojí. Opouštíme 

bratry pro společenství s Bohem, abychom se pak k nim 

navraceli a vytvářeli společenství s bratrem. 

Prosíme Těm věčné společenství v jednotě, ať se necháváme po příkladu sv. Františka vtáhnout do 

tvého středu, aby naše jednota měla svůj základ v jediné možné jednotě v plnosti. Amen 

Fonte Colombo – chudoba 

Chudoba je život bez vlastnictví. Věčné Slovo bylo bohaté, a 

přesto si vyvolilo chudobu.  Jenže o chudobě, kterou zakoušel 

sv. František, se mluví velmi těžko. Neznáme nikoho, kdo by 

mu byl podoben. František byl mystikem, který vstupuje do 

sjednocení s Bohem skrze chudobu. František napomíná 

bratry, aby nepohrdali lidmi, kteří bohatství užívají. 

Františkova chudoba to není něco proti bohatství.  Je čistě 

Kristocentrická – má jediný cíl – podobat se Kristu. Bratr 

Václav Pospíšil říká, že Židé chtějí Boha vidět, Řekové slyšet a Františkáni obejmout. Ježíš se stal 

chudým člověkem v jesličkách a František chce, abychom jeho vánoční zvěst přijali. Chudoba nás učiní 

dědici království nebeského.  Františkánství zve k vysokému stupni dokonalosti. Nade vše toužíme po 

Duchu Páně a jeho působení. 

Buď pozdraveno královno Moudrosti, Pán tě Ochraňuj, s Tvou svatou sestrou , čistou Prostotou. Paní 

svatá Chudobo, Pán tě ochraňuj, s Tvou svatou sestrou Pokorou. 

 



Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem –EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)  

 Str. 4 

Fonte Colombo – čistota 

Blahoslavení čistého srdce, uvidí Boha. 

Čistota je spojena s viděním. U Františka 

kromě čistoty těla a srdce jde o čistotu 

ducha. František čistotu nezvládal tak 

snadno jako chudobu. Důtky, sníh, trní. 

V řeholi píše: Chraňte se pýchy, marné slávy, 

závisti, lakomství, péče a starosti o tento 

svět, utrhačnosti a reptání.  To se podobá 

radám Jana od kříže, nebo trojí cestě od sv. 

Bonaventury. Kdo smí stát na svatém místě? 

Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce. Čistota srdce je očištění od žádostivosti, vyprahlost smyslů, 

začátek kontemplace. Jde o poznání sebe a své bídnosti. Pane, kdo jsem já a kdo ji ty. Pokora je 

pravda. Jde o trvalé myšlení na Boha. 

Jen láskou jsou čistí. Objala láskou silnější jak smrt. 

Fonte Colombo – poslušnost 

Přísně nařizuji, aby své ministry poslouchali ve všem, co Bohu slíbili 

zachovávat a co není proti jejich duši a naší radosti (řehole X). 

Poslušnost je kombinace pokory a důvěry. Jsem služebnice Pane – to 

je pokora. Staň se mi podle tvého slova – to je důvěra. Bohočlověk 

Ježíš se ponížil a byl poslušný pod neustálým pohledem zaměřeným 

na Otce. Řeholní život předpokládá hluboký duchovní život, 

vycházející z patření na Boha. Při pohledu na Boha a zapomenutí na 

sebe člověk slyší a stává se poslušný. Poslušnost je dobrovolné přijetí 

odsouzení k smrti. Bratři se tak zříkají své vůle. Chudoba je nemít. 

Poslušnost je nechtít. Ďábel nedokáže poslouchat.  

Hle zde přicházím nyní. Ve svitku pro mne je příkaz psán. Blaží mne, 

Bože můj, konat podle své vůle, tvůj zákon v srdci mám (Žl39) 

Greccio –Slovo se stalo Tělem 

Tajemství neobsáhneme ani rozumem ani vůlí.  Není důležité, 

abychom k němu pronikli, důležité je, abychom u něj zůstali. 

První je skutečnost, že Bůh je. A druhá, že se stal člověkem. 

K čemu jsou oči, když nevidí Boha? Greccio je Františkovo 

poselství. Věčný život je to, že poznají tebe. František si dar , 

položený v jeslích, bytostně uvědomoval. Christologie byla u 

Františka jasná a praktická. Bůh přijal podobu člověka 

v jeslích. Dokud neobejmeme prostředníka mezi Bohem a 

lidmi, člověka Ježíše Krista, nepochopíme, kdo je člověk. 

Salve, sancte Pater, patrie lux, forma Minorum. (Sláva nebeskému Otci, světlu země, v menších 

bratřích) 
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Greccio – to je mé Tělo 

František toužil být denně přítomen mši svaté. Strhával 

druhé svou oddaností a zbožností.  Greccio je místem ticha. 

Eucharistie vyžaduje usebranost z podstaty. Vánoce je 

třeba více prožívat Františkánským způsobem. U betléma 

bychom měli obnovovat své františkánské sliby s větším 

důrazem, že chceme žít chudě. Chtít být menší jako ježíš 

v jeslích. Událost Zeleného čtvrtka zpřítomňuje celé dějiny 

církve. Eucharistie je svátost srdce. Postavme před 

eucharistii rozum a nezabere. Chléb náš vezdejší dej nám 

dnes, totiž tvého milovaného Syna, abychom si připomínali, uctívali a chápali lásku, kterou k nám 

choval. (Výklad Otčenáše) To byla slova hořícího srdce. Modlil se, protože srdcem prosil o Eucharistii. 

Všichni milujeme celým srdcem, celou duší, celou myslí a silou, celým rozumem, všemi schopnostmi, 

celou nákloností, celou žádostí, z celých útrob duše své, všemi touhami a celou vůlí Pána Boha, který 

dal a dává nám všem celé tělo, celou duši q život, který nás stvořil a vykoupil a z pouhého svého 

milosrdenství spasil. (sv. František) 

La Verna 

Františkovo veškeré úsilí směřovalo ke kříži, přípravou na 

přijetí svatých ran. Kaple stigmatizace je velkým 

tajemstvím. Kristus a sv. František. Velký pátek těsně 

odpoledne. Kříž je vrcholem Božího zjevení, vrcholem 

Kristovy modlitby k Otci. La Verna byl vrchol Františkovi 

modlitby. „Dej mi svatý Ježíši poznat tu bolest, kterou jsi 

snášel v hodině umučení“. Stalo se to kolem svátku 

Povýšení svatého kříže. „Prosím o lásku srdce, kterou jsi byl 

zanícen, když jsi vše snášel pro nás“. Ježíšova nezlomná 

vůle trpět. František má na ní účast. 

Svatý Bože, Svatý silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. 

Citta di Castello – Veronika Giuliani 

Veronika, Voršila vstoupila v roce 1677 ke kapucínkám 

v Citta do Castello. Snažila se podobat Ukřižovanému 

Kristu. Už od 7 let rozjímala o Kristově utrpení. Můj 

Bože toužím jen po Tobě. Kontemplace utrpení (stejně 

jako u Terezie z Lisieux). Dovol mi pane trpět za 

hříšníky. Kontemplace utrpení – vliv na tělo. Veronika 

prožívala utrpení, jako František. Poznala, že největší 

utrpení Krista byla utrpení niterná. Kontemplace- vliv 

na fyzické srdce. Každá modlitba zasahuje srdce. Po 

pitvě se ukázalo, že měla na srdci světlý sval ve 

znamení kříže. Čisté utrpení a holý kříž. Ukřižovaný Kristus je pro nás Boží moc a moudrost. 

Buď veleben Bůh ve svých svatých. 
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Bazilika sv. Františka – u hrobu světce 

Denně ke  hrobu sv. Františka přicházejí stovky, tisíce 

poutníků. Osm set let. Všechno ostatní z historie Assisi 

vybledlo. Muž chudé a nevzhledné postavy převýšil všechno. 

Přijít ke hrobu jako františkán je něco jiného než tam přijít 

jako turista. Františkán tam děkuje i zpytuje svědomí. 

Dostatečně jsme nepronikly do Františkova ducha. Naše 

kroky se mu málokdy podobají. Milujte se, jako jsem miloval 

já vás, milujte naší paní chudobu, buďte poddáni 

představeným a duchovním a buďte ochotni jim sloužit. Jen 

láska má cenu. Zachovejte věrnost dobrovolné chudobě. 

Veliké věci jsme slíbili, ale ještě větší jsou slíbeny nám. 


