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Její rodiče Paolo Busso de Leoni 
a Jacobella Rofredeschi patřili 
k tehdejší nobilitě městečka Per-

rionne, ležícího poblíž Říma. Františka se 
narodila kolem roku 1384. S přináležitostí 
k těmto kruhům se snoubily i sňatky do-
mlouvané rodiči a jeden takový uzavřela 
rovněž Františka. Za muže jí rodiče roku 
1396 vyvolili Vavřince di Ponziani, a tím 
ukončili její snění o zasvěceném životě.

Františka následovala svého cho-
tě do Věčného města a zde mu postup-
ně porodila čtyři děti (jiné prameny ho-
voří o třech, ještě jiné dokonce o šesti), 
z nichž dvě zemřely v útlém věku. Sa-
ma se ujímala jejich výchovy, nevyuží-
vala služeb chův, a to bylo v těch časech 
něco nevídaného. Ona však chtěla mít 
své ratolesti co nejvíce u sebe a zahrno-
vat je mateřskou láskou a darem víry, 
což by jim přes veškerou snahu cizí že-
ny dát nemohly.

Nechybělo ale málo a Františka moh-
la odejít na věčnost již v patnácti letech. 
Tehdy ji totiž postihla těžká choroba, 
s níž si ani nejlepší lékaři nevěděli ra-
dy. Až zjevení sv. Alexia a jeho ujištění, 
že ještě nezemře, ji zbavilo obav z blíz-
ké smrti. „Ještě máš zůstat naživu, proto-

že Pán chce, abys zůstala na tomto světě ke 
cti a slávě jeho jména,“ ujistil nemocnou 
šlechtičnu světec.

Františčina dřívější touha po řeholním 
hábitu vyvěrala z velké zbožnosti, která ji 
neopouštěla ani po svatbě. Zázrak uzdra-
vení její odhodlání jen znásobil. V první 
řadě vedla k lásce k Bohu nejen svá dítka, 
ale i služebnictvo. Do toho praktikovala 
vždy a za všech dob chvályhodnou dobro-
činnost, přičemž v jejím případě se nejed-
nalo o bezduchý bonton paniček z lepší 
společnosti, nýbrž o nejčistší projev lásky 
k bližním, v nichž spatřovala svého Spasi-
tele. Rozdávala jim zásoby manželových 
přeplněných spíží, aniž by při tom počí-
tala, aniž by její levá ruka věděla, co dě-
lá pravá. Dlužno podotknout, že v tom 
Vavřinec Františce nebránil a že ve své 
švagrové Vanozze našla neméně štědrou 
a obětavou souputnici v tomto počíná-
ní. Navíc byla s Vavřincovým vědomím 
štědrou donátorkou řady římských kos-
telů a klášterů, přispívala zejména na je-
jich vybavení.

Dvakrát týdně poklekala Františka 
u zpovědní mřížky a každou neděli a každý 
velký svátek přistupovala ke svatému přijí-
mání, což byla opět naprosto neslýchaná 

Libor Rösner

Svatá Františka Římská
„Svoje tělo, svého ducha a svůj život odevzdávám do tvých rukou, Pane Ježí-

ši,“ vyřkla krátce před smrtí žena, která se Pánu Ježíši odevzdávala po celou do-
bu svého pozemského putování a která tolik znamenala pro Řím první poloviny 
15. století. Stala se milující matkou jeho obyvatel a mystičkou neobvyklého rá-
zu – měla dlouhá léta vedení Božích andělů.

praxe ve šlechtickém prostředí. Stejně tak  
i skromné odívání a vyhýbání se světským 
radovánkám. Není divu, že musela odrá-
žet výpady zvláště manželových příbuz-
ných stran „přemrštěnosti“ svého jednání.

V roce 1413 se Františčina rodina do-
stala do ohniska válečných událostí. Řím 
obsadila vojska neapolského krále Vladi-
slava I., jenž ve své touze po dominanci 
zaútočil na vzdoropapeže Jana XXIII., kte-
rý mu pro něj nepříznivou politikou a mj. 
i svoláním kostnického koncilu mohl tuto 
touhu zhatit. Vladislavova loupeživá sol-
dateska si nikterak nezadala s dávnými 
Vandaly a plundrovala dokonce i římské 
svatyně, které ve velkém znesvětila. Po-
chopitelně řádila též na majetcích pape-
žových stoupenců, mj. i v paláci manželů 
di Ponziani. Vavřinec utržil v jedné bit-
vě zranění a sotva se uzdravil, poslal ho 
Vladislav do vyhnanství a jako rukojmí si 
vzal jeho nejstaršího syna. Františku zane-
chal prakticky bez prostředků jejímu osu-
du v Římě v pobořeném paláci.

Právě v té době postihla město na Ti-
beru další z mnoha morových epidemií, 
jež přišla v patách Vladislavových vojsk. 
Ale Františka si uměla poradit. Sama 
prakticky na mizině, vrhla se do heroic-
kého díla pomoci nakaženým, při čemž 
vlastně navázala na své předchozí ošet-
řování zraněných, pro něž přízemí ro-
dinného paláce, které jakž takž zůstalo 

Svatá Františka Římská

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Evangelium – Mt 17,1–9
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho 
bratra Jana a vyvedl je na vysokou ho-
ru, aby byli sami. A byl před nimi pro-
měněn: jeho tvář zazářila jako slunce 
a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – 
ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním 
rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Je-
žíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. 
Chceš-li, postavíme tu tři stany: jeden 
tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášo-
vi.“ Když ještě mluvil, zastínil je najed-

nou světlý oblak, a hle – z oblaku se 
ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, 
v něm mám zalíbení; toho poslouchej-
te!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tvá-
ří k zemi a velmi se báli.
Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: 
„Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči 
a neviděli nikoho, jen samotného Je-
žíše. Když sestupovali z hory, přiká-
zal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění 
neříkejte, dokud nebude Syn člověka 
vzkříšen z mrtvých.“
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obyvatelné, přeměnila v lazaret. Několik 
měsíců ve své službě nakaženým vytrva-
la, přinášejíc jim potřebnou úlevu či tře-
ba jen lidskou blízkost, bez ohledu na ri-
ziko, že se sama nakazí.

Její anděl strážný však nad ní bděl. 
K andělům měla Františka velmi úzký, 
ba až důvěrný vztah, dokonce se jí zje-
vovali a hovořili k ní. Ten první ji někdy 
i zcela očividně chránil před pokušeními 
či podlehnutím jim, a to třeba i fyzickými 
zásahy. Vše pro to, aby ji na její cestě ke 
svatosti provedl všemi úskalími a nástra-
hami. Komunikace s anděly se týká větši-
ny Františčina života, včetně samotného 
manželství, kdy se musela naučit s andě-
lovou pomocí přijmout tento stav a ode-
vzdat na oltář svou touhu po klášterním 
tichu. Nebeský posel jí tehdy vnukl po-
chopení, že mateřské povinnosti v očích 
Božích nikterak nezaostávají za zřeknu-
tím se všeho ve prospěch života za zdmi 
kláštera. Možná i zde hledejme potřebu 
této ženy vychovávat děti sama…

Od roku 1413 se Františce začal zje-
vovat jiný anděl. Poprvé v doprovodu je-
jího milovaného synáčka Evangelisty, 
jenž zemřel během moru. „Maminko, to-
hoto nebeského ducha ti posílá Bůh, aby 
tě těšil. Bude u tebe ve dne v noci a ty ho 
uvidíš. Ve všem ti bude pomáhat,“ řekl jí 
tehdy Evangelista. Onen anděl ji prová-
zel celých 24 let takřka neustále. Pouze 
když se dopustila nějakého hříchu či na 
Boha pozapomněla, vytratil se a objevil 
se až tehdy, když poprosila Boha o od-
puštění. Vidíme zde tedy rozdíl: první 
anděl v těch případech uštědřil až tako-
vý políček, že na její tváři zanechal vidi-
telné stopy. Rozdíl dozajista úměrný je-
jímu osobnímu růstu, kdy nepřítomnost 
Božího posla znamenala pro Františku 
větší újmu než fyzický trest.

Poté, co se Vavřinec po Vladislavově 
smrti roku 1414 vrátil domů, přiměla ho 
Františka, aby složili slib manželské čisto-
ty. I toto svolení dokresluje jeho osobnost, 
což se někdy zapomíná zmínit – osobnost 
muže, který své choti nikdy nebránil na 
cestě ke svatosti, být milosrdnou, nenu-
til ji vystupovat okázale po vzoru jiných 
urozených dam.

Posléze Františka ještě zvýšila úsilí ve 
službě nemocným i úsilí modlitební. Dí-
lem klekávala před oltářem, dílem chodí-
vala i do nejnuznějších chatrčí k churavějí-

cím nebožákům, k nimž by už jen pro ten 
odporný zápach jejich obydlí nikdo jiný 
nepřišel. Slynula navíc vpravdě až mateř-
skou láskou ke všem lidem, každý si k ní 
mohl přijít pro útěchu a nikdo neodchá-
zel zklamán. Františka věnovala svůj čas 
těmto potřebným a své síly nemocným. 
Založila též dům pro bezprizorní děti 
a podílela se na jeho chodu.

Brzy na svou samaritánskou službu 
nezůstala Františka sama – její příklad 
oslovil mnohé jiné vysoce postavené že-
ny, takže časem vzniklo Sdružení oblátek 
benediktinek z Olivetské hory se sídlem 
v menší starší budově zvané Zrcadlová věž 
(Tor de Specchi). Ženy se řídily regule-
mi sv. Benedikta a měly žít v komunitě, 
avšak pokud by to nebylo možné, mohly 
zůstávat ve svých rodinách a své závazky 
plnit i tak. Jako třeba Františka, která se-
trvávala u svého chotě, o něhož se pro je-

ho pokročilý věk musela stále více starat. 
V témže roce 1433 potvrdil jejich spole-
čenství papež Evžen IV.

Františka se, jak už to bývá, nesetká-
vala pouze s vděčností. Trpělivě snáše-
la nejen nemoci, které na ni Bůh sesílal, 
nýbrž i pomluvy a nactiutrhání, jimiž ji 
častovalo nepřejícné a závistivé okolí, jež 
v duchu rčení „podle sebe soudím tebe“ 
nemohlo uvěřit, že někdo může oprav-
du žít tak svatě a přitom nebýt uvnitř ji-
ný. Za své nepřátele se Františka modlila 
a bez náznaku hněvu či toho, že ví o je-
jich zlostných klevetách, jim nezištně po-
máhala a často i posloužila.

Když v roce 1436 zemřel její manžel 
Vavřinec, učinila Františka důležitý život-
ní krok, jímž se tak trochu vrátila ke své-
mu někdejšímu snu: vstoupila do klášte-
ra kongregace, kterou založila, resp. do 
jejího mateřince v Zrcadlové věži. Při 

Papež František: Svět se řítí do propasti,  
pokud chybí odvaha zastavit válku

Při nedávné apoštolské cestě do Konžské demokratické republiky  
a Jižního Súdánu se papež František s místními jezuity mj. podělil  

o své obavy z konfliktů ve světě.

Dne 2. února rozmlouvalo s papežem 
na nunciatuře v Kinshase 82 jezuitů pů-
sobících v Konžské demokratické repub-
lice v čele s provinciálem, otcem Rigober-
tem Kyungu. Byl mezi nimi také jezuita 
Donat Bafuidinsoni, biskup z Inonga. 
Během rozhovoru byla věnována velká 
pozornost otázce smíření a spravedlnos-
ti, jedné z apoštolských preferencí Tova-
ryšstva Ježíšova. „Zde je silné téma kon-
fliktu, boje mezi frakcemi. Podívejme se 
však na celý svět, který válčí!“ pozname-
nal papež a připomněl situaci v Sýrii, Je-
menu, Myanmaru, Latinské Americe, na 
Ukrajině. „Bude mít lidstvo odvahu, sílu, 
nebo dokonce možnost obrátit se zpět? 
Jdeme vpřed, vpřed směrem k propasti. 
Nevím: tuto otázku si kladu sám. Je mi 
líto, že to musím říct, ale jsem trochu pe-
simista,“ přiznal František.

„Dnes se skutečně zdá, že hlavním 
problémem je výroba zbraní. Na světě je 
stále tolik hladu a my pokračujeme ve vý-
robě zbraní. Od této katastrofy je těžké 
se odvrátit. A to nemluvím o atomových 
zbraních! Stále ještě věřím v osvětovou 
práci, v přesvědčování,“ pokračoval pa-
pež v rozhovoru s konžskými jezuity. Při-

pomněl vyprávění obětí násilí z východ-
ních konžských oblastí, které ho zasáhlo 
vzhledem k nepředstavitelné krutosti, kte-
rou tyto oběti popisovaly. I jezuitům z Již-
ního Súdánu papež zopakoval: „Dnes je 
i u nás pohanská kultura války, kde zále-
ží na tom, kolik máte zbraní. Pohanské 
hodnoty dnes mají stále větší váhu: pe-
níze, pověst, moc. Musíme si uvědomit, 
že svět se pohybuje v pohanské kultuře, 
která má své vlastní modly a bohy. Ale 
pak, prosím, nebuďme tak naivní, aby-
chom si mysleli, že křesťanská kultura je 
kulturou jedné strany, kde všichni spojeni 
dohromady tvoří sílu. Pak se totiž církev 
stává stranou. Nikoli! Křesťanská kultura 
je naopak schopnost rozlišovat a žít křes-
ťanské poselství, které naše pohanství ne-
chce pochopit a přijmout. Dospěli jsme 
k tomu, že pokud člověk přemýšlí o po-
žadavcích křesťanského života v dnešní 
kultuře, považuje je za formu extrémis-
mu. Musíme se učit pohybovat se vpřed 
v pohanském kontextu, který se nijak ne-
liší od pohanského kontextu, jako v prv-
ních staletích.“

Podle https://www.vaticannews.va/cs
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manželově smrti se opět přičinil její an-
děl, jehož přivolala na pomoc, když vidě-
la, že se démoni snaží na poslední chvíli 
Vavřince svést z cesty smíření s Bohem. 
Při vstupu do kláštera se s ní nebeský po-
sel rozloučil a nahradil ho nový, jenž ji 
provázel až do její smrti.

Ke zmínce o Františčiných rozmluvách 
s anděly je na místě dodat, že se nejedna-
lo o jedinou milost, resp. charisma, jímž 
byla světice obdařena. Byla též v kon-
taktu s dušemi v očistci a dostalo se jí 
i vidění očistcových muk. Dokonce měla 
vidění struktury celého očistce, rozděle-
ného na tři poschodí: V nejvyšším patře 
trpěly duše „toliko“ odloučením od věč-
né Lásky. V tom druhém trpěly za hříchy 
všední i smrtelné, odpuštěné co do viny. 
Třetí poschodí, nacházející se úplně nej-
níže, nedaleko pekla, sestávalo z dalších 
tří částí: první byla určena pro laiky, dru-
hou obývali bohoslovci, jimž se ještě ne-
dostalo žádného svěcení, třetí pak kněží 
a biskupové. Na samém dně se nacházeli 
řeholníci a řeholnice trpící ze všech nej-
více, jelikož za života disponovali největ-
ším množstvím prostředků ke svatosti. 
Františka od tohoto vidění konala den-
nodenně množství kajících skutků za du-
še v očistci, modlila se za ně a dávala na 
úmysly mší svatých, aby jim Pán v jejich 
mukách ulehčil.

Odvěkému Božímu nepříteli neušlo, 
jak svatá duše se po světě pohybuje a ma-
ří jeho zlovolné dílo, a snažil se ji všemož-
ně zastavit, např. vydáváním strašlivého 
zápachu linoucího se kolem ní kdykoli, 
když poklekala k modlitbě. Jednou Fran-
tišku uchopil za vlasy a držel ji za ně nad 
propastí. Zahnala ho vyslovením jména 
Ježíš. Vzápětí si své dlouhé vlasy ostříha-
la a položila je na Boží oltář jako poděko-
vání za záchranu života. Jindy jí démoni 
metali písek do očí, čímž jí způsobovali 
pálivou bolest, aby ji zastrašili. „Nebojím 
se vás,“ vrátila jim to neohrožená žena 
rozhodnými slovy i s úroky: „Bojím se jen 
toho, abych neurazila Boha. Stejně můžete 
udělat jenom to, co vám on dovolí, a jenom 
to, co poslouží k jeho oslavě a k mé spáse.“

Měla i dar proroctví, uzdravování, 
ba i kříšení z mrtvých. Dar uzdravování 
skrývala za působení zvláštní masti, kte-
rou připravovala z oleje a vosku, aby ne-
bylo poznat, že k uzdravení postačí pou-
hý její osobní dotyk.

Díky andělově přítomnosti byla Fran-
tiška nadána moudrostí přesahující vše po-
zemské. Rozpoznávala duchy, nahlížela 
do lidských srdcí, odkrývala tajná smýš-
lení rozkmotřených protivníků lačnících 
po zadostiučinění, řešila nerozlousknu-
telné teologické oříšky, s nimiž za ní při-
cházeli renomovaní teologové. Smrti ušla 
krom výše zmíněného případu ještě jed-
nou – když se ve svých 33 letech naka-
zila morem a všichni ji opustili. Všichni, 
vyjma jejího anděla. Při jednom zjevení 
„spatřila, jak v hodinu smrti přináší anděl 
každého člověka Bohu jeho dobré skutky. 
A Pán ho potom přenechává andělům, aby 
tuto duchovní pomoc použili pro dobro jed-
notlivých duší. Několik dní po tomto dojem-

Farnost sv. Prokopa a město Sázava Vás zvou na ZAHÁJENÍ POUTNÍ SEZONY NA SÁZAVĚ v sobo-
tu 25. 3. 2023 (970. výročí smrti sv. Prokopa).

Program: 10.30 poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa (Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský) 
• 12.00 představení výstavy: Putování za našimi světci • 15.00 křížová cesta v Čertově brázdě.

Srdečně zveme na svatoprokopskou Sázavu poutníky i návštěvníky, otevřeno máme celý rok 
2023. Na pouti je možno přijíždět nejlépe po dohodě se správou farnosti Sázava. Celoročně je 
také otevřen prohlídkový okruh „Český patron sv. Prokop“, provozovaný farností.

Více na https://www.sazavskyklaster.cz a na FB: Sázavský klášter – poutní místo sv. Prokopa.

Kontakt: P. Radim Cigánek – farář, tel. 776 229 671 • Ivo Knížek – kastelán, tel. 777 907 980.

ném vidění se Františka zcela uzdravila.“ 
Díky andělově přítomnosti měla Fran-
tiška i dar zvláštního poznání – jednou 
jí jistý kněz, jenž se na ni kvůli čemusi 
rozzlobil, podal úmyslně neproměněnou 
hostii. Františka však neomylně poznala, 
že jde o pouhý chléb, a dotyčnému kně-
zi to ihned řekla. Ten okamžitě změnil 
své mínění o ní a stal se jejím zastáncem.

Jiný zázrak provázel Františčin skon, 
jenž v důsledku silného zánětu pohrudni-
ce nadešel 9. března 1440 (roznemohla se 
cestou z návštěvy těžce nemocného syna). 
Tehdy naplnila její pokojík, v němž doko-
návala, přelíbezná vůně fialek. Nebožčino 
tělo bylo vystaveno pro potřeby veřejného 
rozloučení v paláci rodu Ponzia niových, 
protože se čekalo, že se s milovanou sa-
maritánkou přijdou rozloučit ti, kteří si 
jí vážili, ti, kterým pomohla. Nikdo však 
nepočítal s takovým návalem, který pře-
sáhl veškeré myslitelné meze. Tělo mu-
selo být nakonec přemístěno do kostela 
Santa Maria Nuova patřícího společen-
ství jejích oblátek, jenž od jisté doby ne-
se její jméno.

Kanonizační proces této pozoruhod-
né ženy započal ještě téhož podzimu, 
a přestože jeho výsledky byly velkolepé, 
z různých důvodů byl pozastaven a zno-
vu otevřen až v roce 1602, kdy si Kle-
ment VIII. vyžádal jeho revizi. Nikoli však 
z důvodu pochybností, ale čistě jen kvůli 
učinění posledního, nejzásadnějšího kro-
ku. Sám velký kardinál Robert Bellarmin 
stál tehdy za tímto rozhodnutím. O šest 
let později, 29. května 1608, prohlásil Pa-
vel V. Františku Římskou za svatou.

Svatá Františka Římská je zobrazována 
v černých šatech, často i s bílým závojem, 
u ní se vyskytuje anděl. Dalšími jejími atri-
buty jsou otevřená kniha a osel coby sym-
bol pracovitosti, vytrvalosti a trpělivosti.

Orazio Gentileschi (1563–1639):  
Vidění sv. Františky Římské
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KŘÍŽOVÁ CESTA NEJEN ZA UKRAJINU
Mychajlo Ivanjak • Z ukrajinského originálu přeložila Rita 
Kindlerová • Ilustrace Jevhenija Petrenko

Kvůli válce mnozí trpí… Lidé zbyteč-
ně umírají, miliony jich musely opustit své 
domovy. Vydejme se na tuto křížovou ces-
tu spolu s nimi, a hlavně spolu s Kristem, 
který ji pro nás již vítězně prošel.

Paulínky  
Brož., 110x190 mm,  

56 stran, 75 Kč

9 DNÍ RUKU V RUCE  
S TEREZIÍ Z LISIEUX
Kateřina Lachmanová

Svatá Terezie z Lisieux nás učí žít a přimlouvat se s velkou 
důvěrou, jako děti nebeského Otce, který je mocný a svrcho-
vaný, ale i milosrdný a až marnotratně štědrý. Na její přímlu-
vu můžeme očekávat mohutný déšť růží 
(milostí), který slíbila před svým od-
chodem do nebe. Třeba i skrze modlit-
bu novény, která je doplněna o tři texty 
o přímluvné modlitbě.

Paulínky 
Brož., 100x150 mm,  

56 stran, 95 Kč

FRANTIŠKÁNSKÉ PRAMENY II • 
LEGENDY O SV. FRANTIŠKOVI 
Z LET 1226–1235
Redigoval, poznámkami a úvody opatřil 
Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.

V tomto druhém svazku Františkánských 
pramenů se setkáváme s nejstaršími životopi-
sy sv. Františka, které vznikaly v rozpětí let 

1226–1235. Mohli bychom se ptát, proč vlastně čerpat z Fran-
tiškových životopisů, když máme přímo jeho spisy? Jenže v je-
ho spisech není zachyceno mnoho historických událostí, které 
dokreslují jak atmosféru doby, tak i podhoubí, ze kterého Fran-
tiškovy ideály vyrůstaly. Proto se při snaze pochopit a pronik-
nout ducha světce z Assisi bez jeho životopisů neobejdeme.

Martin Leschinger – FLÉTNA ve spolupráci se Sekulárním 
františkánským řádem • Druhé rozšířené vydání, 

v nakladatelství FLÉTNA první • Brož., A5, 416 stran, 325 Kč

NOVÝ ZÁKON A KNIHA ŽALMŮ UKRAJINSKY
Překlad do ukrajinštiny P. Rafajil Turkonjak • Odpovědný 
redaktor Pavel Nápravník

Nový překlad Nového zákona a Knihy žal-
mů do současné ukrajinštiny. Pro překlad byl 
použit text z roku 2011.

Česká biblická společnost  
Brož., 120x180 mm,  

312 stran, 168 Kč
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