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Lucera u Foggie. Tak se nazý
vá místo, kde se sv. František 
Antonín Fasani 6. srpna 1681 

narodil. V útlém věku přišel o otce. Ro
dina však o živitele nepřišla nadlouho, 
matka, aby dětem zajistila hmotné záze
mí, se zanedlouho vdala podruhé. To du
chovní a duševní získával malý Jan, jak byl 
pokřtěn (přesněji řečeno, měl těch jmen 
povícero – Donát Antonín Jan Mikuláš, 
nicméně doma mu říkali Jan, resp. Gio
vanni) u místních menších bratří sv. Fran
tiška. Jejich způsob života a spiritualita 
mu natolik zaimponovaly, že se v jeho 
čtrná ctiletém srdci zrodila touha po vstu
pu do tohoto řádu. Ke své velké radosti 
byl vyslyšen a do řádu přijat.

František Antonín, jak znělo jeho ře
holní jméno, absolvoval roční noviciát na 
Monte Sant’ Angelo, prakticky v domov
ském klášteře, a po jeho uplynutí složil 
časné sliby. V dalších letech byl postup
ně členem několika klášterních komunit 
(kupř. v Montellu, Neapoli či Averse), 
načež mu představení uložili, aby vystu
doval teologii. Studia zahájil v Agnone, 
zakončil je v hlavním městě františkán
ské rodiny – v Assisi. Tam také 19. září 
1705 přijal svátost kněžství. Poté odešel 
do Říma usilovat o doktorát z teologie. 
Úspěšně.

Nezůstával však sedět v potemnělých 
studovnách, ale vycházel ven na Boží 
světlo, aby Božímu lidu zvěstoval Kris
tovu radostnou zvěst. Jeho prvním pů
sobištěm bylo jedno z předměstí Assisi, 
kde si brzy vydobyl renomé znamenité
ho kazatele; hlavně se však snažil získat 
srdce posluchačů pro Pána. Po dvou le
tech, roku 1707, byl ustanoven lektorem 
filosofie v Luceře.

Poté tohoto stále ještě mladého řehol
níka vidíme jako představeného v pous
tevně sv. Rocha v Albetonu (1709–1712), 
další tři léta tráví opět v Luceře, tentokrát 
už jako kvardián; v témž postavení pobyl 
do roku 1718 v městečku Troia, načež se 
vrací do Lucery.

Nikdo tehdy vzhledem k předchozím 
střídáním míst netušil, a nejméně Fran
tišek Antonín sám, že zde už zůstane. 
I kdyby to však věděl, nic by to neměnilo 
na jeho horlivosti, kterou by nenavyšoval 
v duchu nějakého dlouhodobého plánová
ní do budoucna a nerozšiřoval by stodoly 
pro velkou úrodu, jak zamýšlel onen bo
hatý muž z Ježíšova podobenství (srov. 
Lk 12,16–21). Nenavyšoval by horlivost, 
jelikož do svého apoštolátu vkládal veš
keré své síly vždy, a nerozšiřoval by po
myslné stodoly, jelikož se vždy ve všem 
spoléhal výhradně na Hospodina, niko
liv na své plány, představy či schopnos
ti. Zkrátka a dobře, každý den se snažil 
vykonat co nejlépe a co nejvíc ze všech 
úkolů, před které byl postaven, dělat vše 
tak, jako by právě tento daný den měl být 
dnem posledním.

„Jestliže chceš vidět, jak vypadal za své-
ho života sv. František, podívej se na otce 
Františka Antonína!“ Tato věta se stala 
v Luceře okřídleným úslovím, které lé
pe než co jiného vystihuje počínání to
hoto minoritského kněze. František An
tonín nenosil tři uzly symbolizující slib 
čistoty, poslušnosti a chudoby nadarmo, 
plnil je všecky přímo vzorně. S nadsáz
kou řečeno, mohl je vyučovat spolu s fi
losofií. Vyučoval je však svým příkladem, 
a to i jako prostý člen klášterní komuni
ty, tak také jako kvardián, novicmistr či 
později provinční ministr. Nebyl přehna
ně přísný, právě jeho příklad a vrozená 
vlídnost získávaly spolubratry více než 
strohé příkazy. Vždyť kdo z bratří, kte
ří to se svou příslušností k řádu mysle
li vážně, by zůstal nedotčen v srdci při 
pohledu na svého učeného a váženého 
představeného, kterak u fortny rozdává 
chléb chudobným, rozpráví s nimi o Nej
světější Panně a nabádá je k lásce a dů
věře k ní? Kdo z těchto bratří by zůstá
val lhostejný ke skutečnosti, že zpovědní 
mřížku obsazovali po dlouhé době hříš
níci, kteří se obrátili po rozhovoru s ot
cem Františkem Antonínem?

Libor Rösner

Svatý František Antonín Fasani
„Láska otce Františka Antonína Fasaniho byla láskou úplného směřování k Pánu,“ prohlásil při kanonizační mši to-

hoto menšího bratra sv. Františka papež Jan Pavel II. Svatý František Antonín Fasani miloval vroucně Pannu Marii, k je-
jíž cti složil dokonce i dodnes zpívanou píseň. Jeho vlastní život byl písní opěvující Stvořitele všehomíra, písní zpívanou pev-
ným hlasem podle partitury, kterou pro něj připravil Bůh.

Takových případů rozhodně nebylo 
málo. Zbožný minoritský páter opravdu 
získával srdce lidí pro Pána, jak po tom 
z lásky k Bohu a ke svým bližním toužil. 
Dokázal tato srdce, často zchřadlá kvů
li setrvávání daleko od „hořícího keře“ 
(srov. Ex 3,2–6), prohřát svou dobrotou 
a velkodušností při osobních setkáních 
ve špitálech nebo věznicích, jakož i svý
mi promluvami z kazatelny či při náhod
ných střetnutích na ulici a návštěvách 
v domácnostech. Ovoce této služby pak 
pomáhal sklízet ve zpovědnici, v níž se
dával celé hodiny, aby s otevřenou náru
čí vítal v lůně Církve zpět zbloudivší mar
notratné syny a dcery.

Ve své homiletické aktivitě se P. Fasa
ni neomezoval pouze na kazatelnu lucer
ského klášterního chrámu. Vycházel i za 
hranice města, procházel celou severní 
Apulii, kde nevynechal jediné městeč
ko, jedinou vísku, kam by se slovem Bo
žím alespoň jedenkrát nezavítal. Když by
lo potřeba, kázal i na náměstí, aby si ho 
mohli poslechnout všichni, kteří by se ji
nak do kostela nevměstnali. A jakkoli měl 
svá kázání precizně připravená a díky je
ho velké učenosti byla i hutná, dokázal 
k posluchačům promlouvat obyčejnými 
slovy, jimž rozuměli.

Stravován rovněž horlivostí pro Boží 
dům, nechal P. František Antonín Fasani 
z pozice provinciála opravit několik kláš
terních kostelů, ba i klášterů, které poctivě 
vizitoval a ve kterých se tamní komunity 
na jeho příjezd vždy těšily, neboť věděly, 
že mezi ně zavítá živý světec. Přičinil se 
i o vnitřní „opravu“ provincie, tj. samot
né rodiny menších bratří.

Rozhodně nelze opomenout již zmí
něný světcův vztah k Panně Marii. Z do
mova byl zvyklý denně se modlit růženec 
a loretánskou litanii. Jak postupně proni
kal do tajů teologie, rostla s tím i jeho lás
ka k Bohorodičce. Po společných nešpo
rách zůstával ještě půl hodiny klečet před 
Mariiným oltářem, k němuž se vracel také 
předtím, než se uložil ke spánku. Zavedl 
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v Luceře modlitbu novén před hlavními 
mariánskými svátky, před letnicemi a svát
kem Božího narození. Šířil též kult Nepo
skvrněného početí. Takto jednou vyznal:

„Věřím v Boha, jenž je nekonečná Prav-
da, a věřím tak, jak věřila Nejsvětější Pan-
na. Důvěřuji nekonečně milosrdnému Bo-
hu, že dosáhnu věčného života, a důvěřuji 
přitom toutéž nadějí, jakou chovala Pan-
na Maria. Miluji Boha, jenž je nekonečnou 
Krásou a nekonečným Dobrem, a miluji ho 
toutéž láskou, jako ho milovala Panna Ma-
ria. Miluji své bližní i své nepřátele a vypro-
šuji jim u Boha veškeré dobro, jak to čini-
la Panna Maria. Lituji svých hříchů, jimiž 
jsem urazil majestát Boží, s takovým zármut-
kem, s jakým nad hříchy světa lkala Nej-
světější Panna. Přijímám všechno utrpení 
a odevzdávám se přitom zcela do vůle Bo-
ží, jako to činila Nejsvětější Panna. Dávám 
všechny své myšlenky, touhy, činy, všechna 
svá slova a celý svůj život jako oběť Bohu, 
jako to učinila Panna Maria.“

Jindy zase apeloval na věřící lid: „Utí-
kejme se k Marii v pokušení, utrpení, v du-
chovní vyprahlosti, v každé potřebě duše i tě-
la. Kdo je opravdovým Mariiným ctitelem, 
nepozná zavržení. Ona je klíčem do nebe, 
do ní jsme povinni vložit všecku svou nadě-
ji, poněvadž díky její přímluvě můžeme od 
Boha získat úplně vše.“

Pannu Marii kladl svým posluchačům 
často za nejzářivější vzor čistého života. 
„Po celý svůj život byla nejuspořádanějším 
bytím, v němž se přirozenost a milost staly 
obdivuhodnou harmonií a duch i tělo, stej-
ně jako síly vyšší a nižší, byly v dokonalém 
souzvuku s prvotní spravedlností. Ty ses na-
opak ve svém životě poskvrnil mnoha hří-
chy. Kolik nedbalosti v zachovávání Boží-
ho zákona, kolik přestoupených přikázání, 
kolik zanedbaných povinností… Pohleď, 
jak tvrdý zápas se odehrává v tvém nitru, 
jak smy sly odporují rozumu a tělo duchu. 
Kolikrát jsi Boží dar vrátil bez užitku. Tak 
dlouho ti Pán opakuje, jak vřele touží po tvé 
spáse, a ty mu protiřečíš svými choutkami, 
odmítáš jeho vnuknutí, odporuješ jeho mi-
losti. Pakliže tyto jeho výzvy neposloucháš, 
nejdeš vstříc nejvyšším cílům Prozřetelnos-
ti. Všechno to vyvěrá ze zanedbání ducha 
modlitby. I po té náboženské stránce, když 
se o Bohu učí, když se o Bohu káže, když se 
na Boha ukazuje, když se o Bohu diskutu-
je, když se čtou evangelia a teologické spisy 
o Bohu, přesto zůstává duch prázdný a bez 

zbožnosti. Mnoho poznání a žádná modlit-
ba – to vše je pokrmem pro rozum, nikoliv 
však pro vůli. Přemýšlej! Tvá závislost na 
Pánu je zásadní, absolutní a nepřetržitá. 
Proč tedy neupíráš pohled směrem k ne-
bi, abys chválil, děkoval a zveleboval Boží 
dobrotu? Kdyby ses v každé věci obracel na 
Boha, stal by ses svatým. Nuže, naprav své 
úmysly, konej, co je dobré, miluj to dobré, 
ale jedině pro Boha, pro samotného Boha. 
Snaž se následovat nejdokonalejší a nepo-
skvrněnou Pannu Marii a »usiluj vždy o vět-
ší dary«. Kdybys mluvil andělskými jazyky, 
kdybys poznal dokonce i tajemství Boží mys-
li, kdyby se na tvůj pokyn mrtví probouzeli, 
toto vše by nebylo víc než jediný stupeň po-
svěcující milosti: Je mnoho cenných základ-
ních ctností, ale víc je Božích. Vzácná je ví-
ra, vzácná je naděje, ale největší z nich je 
láska, která přináší dary Svatého Ducha.“ 
Není snad ani třeba dodávat, že on sám 

se v duchu svých výzev snažil jednat vždy 
a za všech okolností.

Dlouhá léta P. František Antonín skrý
val před svým okolím, že v těle nosí nevy
léčitelnou nemoc. Nikdo nic nepoznal, po
něvadž navenek zůstával nadále pokojný, 
vlídný, láskyplný. Až 24. listopadu 1742 
oznámil šokovanému okolí, že za pět dní 
z tohoto světa odejde.

Lucera u Foggie. Tak se nazývá místo, 
kde sv. František Antonín Fasani zemřel. 
Stalo se tak 29. listopadu 1742. Krátce 
předtím řekl, že je tuze šťastný, že může 
jít tam, kde už Boha nelze urazit. Poté 
zazpíval Magnificat a Tota pulchra, drže 
v rukou celou dobu až do posledního vý
dechu obrázek Nejsvětější Panny.

Dne 15. dubna 1951 jej papež Pius XII. 
prohlásil za blahoslaveného, o 35 let poz
ději – 13. dubna 1986 – pak Jan Pavel II. 
za svatého.

Svatý František Antonín Fasani
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PŘIPRAVME CESTU PÁNU • 
OBČERSTVENÍ PRO DUŠI NA DOBU 
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
Angelo Scarano • Redigovaly Markéta 
Protivánková a Kristina Veselá • Odpovědný 
redaktor Pavel Mareš

Průvodce adventní a vánoční dobou obsahu
je stručný výklad biblických textů na příslušný 

den a podněty k aplikaci Božího slova v našem životě. Advent 
má dvě základní témata: Ježíšův první příchod ve vtělení a je
ho druhý příchod ve slávě na konci dějin. Doprovázejí nás při
tom tři postavy ukazující na Mesiáše – prorok Izaiáš, Jan Křtitel 
a Ježíšova Matka Maria. Během vánočních svátků čteme v litur
gii o událostech Ježíšova dětství a začátku jeho veřejné činnosti, 
vstřebáváme prolog Janova evangelia a rozjímáme slova prvního 
Janova listu. V adventní i vánoční době tak můžeme prožívat těs
né sepětí mezi liturgickým slavením, tajemstvím Vánoc a naší kon
krétní situací. Knížka přispěje k tomu, abychom konec starého 
a začátek nového roku prožili s hlubší radostí a novým úžasem.

Karmelitánské nakladatelství ve společnosti KatMedia, s. r. o. 
Brož., 110x174 mm, 184 stran, 249 Kč

PŘIPRAV SVÉ SRDCE NA VÁNOCE  
(10 MINUT DENNĚ)
Charlotte Grossetêteová – Aurélie de La 
Pontais • Z francouzštiny přeložila Běla 
Sýkorová • Odpovědná redaktorka Kristina 
Veselá

Originální sešit pro dospívající dívky ob
sahující 24 námětů na aktivity, jež zaberou 

jen pár minut. Tvořivé úkoly, křížovky, duchovní úvahy, recepty 
na pečení, modlitby, vánoční playlist i zajímavá fakta o advent
ních a vánočních zvycích. V adventním shonu před Vánocemi, 

je užitečné zastavit se každý den aspoň na 10 minut a soustředit 
se na to podstatné…

Karmelitánské nakladatelství ve společnosti KatMedia, s. r. o. 
Brož., 140x190 mm, 52 stran, 199 Kč

VÁNOCE – HISTORIE, ZVYKY, TRADICE
Jitka Pastýříková • Ilustrace Zdeňka Krejčová

Vánoce – jeden z nejvýznamnějších křesťan
ských svátků, který slaví lidé po celém světě. Proč 
jsou tak oblíbené a jaká je jejich historie? Kde se 
vzaly pověry a pranostiky spojené s obdobím ad

ventu a Vánoc? Jaké zvyky a tradice dodržovali naši předkové? Jak 
ovlivnily Vánoce českou a světovou kulturu? Jak vypadají oslavy 
Vánoc ve světě? Odpovědi najdete v této bohatě ilustrované kni
ze, jejíž součástí je i malý betlém k vystřižení.

Fragment ve společnosti Albatros Media, a. s. • Druhé vydání 
Váz., 215x280 mm, 120 stran, 349 Kč

VYPRÁVĚJ MI O JEŽÍŠI • BIBLICKÁ 
ČÍTANKA PRO KATECHEZE V RODINÁCH
Katecheze Josef Hrdlička • Ilustrace Zdirad 
J. K. Čech • Úvodní slovo Jan Graubner

V desítkách kapitol doprovázených poetický
mi barevnými ilustracemi jsou biblickým stylem 

převyprávěny četné příběhy Starého zákona a evangelií a z nich 
pak vyrůstají laskavá, moudrá zamyšlení pro každodenní krůček 
na cestě k Božímu království. Závěrečné verše jednotlivých kapi
tol, poučení o starozákonních předobrazech, ba i samotné poky
ny k vedení katecheze v rodině naplňují autorův náročný záměr 
duchovně obdařit každého z rodiny bez ohledu na věk a věrouč
nou vyspělost.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Druhé vydání  
Váz., 160x236 mm, 200 stran, 269 Kč
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