Kvítky

svatého
Františka

1/
o prvních dvanácti druzích
svatého fr antišk a

P

ředně je třeba vzít v potaz, že slavný pan svatý František se po celý svůj život ve všem podobal Kristu. A jestliže si Kristus na počátku svého veřejného působení vyvolil
dvanáct apoštolů, aby pohrdli vším světským a následovali
ho v chudobě a jiných ctnostech, podobně i svatý František
si při zakládání Řádu vyvolil dvanáct druhů, vyznavačů nej
dokonalejší chudoby. A tak jako jeden z Dvanácti jménem
Jidáš Iškariotský od apoštolů odpadl a oběsil se, když zradil
Krista, tak odpadl i Jan z Cappelly, jeden z dvanácti druhů
svatého Františka, a nakonec se oběsil. Pro Boží vyvolené
se to nabízí jako názorný příklad a námět k pokoře a Boží
bázni, uvážíme-li, že si nikdo nemůže být jist, zda setrvá
v Boží milosti až do konce.
A jestliže celý svět žasl nad svatostí a pokorou dvanácti
apoštolů a nad tím, jak byli plni Ducha Svatého, podobně
i druhové svatého Františka byli natolik svatí, že tak úžasné
muže svět neviděl od apoštolských dob až podnes. Vždyť
jeden z nich, bratr Jiljí, byl uchvácen až do třetího nebe,
tak jako svatý Pavel. A podobně jako u proroka Izaiáše se
anděl dotkl řeřavým uhlíkem rtů bratra Filipa Lunga. Další
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z nich, bratr Silvestr, hovořil s Bohem jako s přítelem, stejně
jako kdysi Mojžíš. Jeden se vznášel pomocí svého vytříbeného intelektu jako orel až ke světlu Boží moudrosti, tak
jako kdysi svatý Jan Evangelista: Byl to nejpokornější bratr Bernard, který vykládal Písmo svaté do velkých hloubek.
A dalšího z nich Bůh posvětil a ještě za jeho života ho v nebi
kanonizoval: Byl to bratr Rufin, urozený muž z Assisi.
Těm všem se dostalo té přednosti, že se vyznačovali mimořádnou svatostí, jak se ještě dále ukáže.
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10/
jak br atr masseo
zkoušel svatého fr antišk a

K

dysi svatý František pobýval v klášteře Porciunkule
s bratrem Masseem z Marignana, mužem velké svatosti,
rozlišování a daru rozmlouvání o Bohu; proto ho měl svatý
František velmi rád. Jednoho dne se František vracel z lesní
houštiny, kde se modlil. A když vycházel z lesa, bratr Masseo
chtěl vyzkoušet, jak je pokorný. Vyšel mu tedy naproti a jakoby posměšně se ho zeptal: „Proč za tebou? Proč za tebou?“
Svatý František na to: „Jak to myslíš?“ Bratr Masseo odvětil: „Proč jdou všichni za tebou a každý tě chce vidět, slyšet
a poslouchat? Vždyť nemáš hezkou postavu, nejsi vzdělaný
ani urozený… Čím vlastně lidi tak přitahuješ?“
Když to svatý František uslyšel, zaradoval se v duchu,
obrátil tvář k nebi a dlouho tak setrval, s myslí pozdviženou k Bohu. Jakmile opět přišel k sobě, poklekl a vzdal
Bohu chválu a dík. Potom se s velkou horlivostí ducha obrátil k bratru Masseovi a řekl: „Chceš vědět, proč za mnou?
Chceš vědět, proč zrovna za mnou? Chceš vědět, proč jdou
všichni lidé za mnou? Toto jsem vyčetl z očí Nejvyššího
Boha, který vidí dobré i zlé po celém světě: Jeho nejsvětější oči nenašly mezi hříšníky většího bídáka, nikoho ještě
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neschopnějšího ani většího hříšníka, než jsem já. Pro své
podivuhodné dílo, které zamýšlí vykonat, nenašel na celé
zemi bídnějšího stvoření. A právě proto si vyvolil mě, aby
zahanbil každou vznešenost, velikost, sílu, krásu a světskou
moudrost, čímž by se prokázalo, že veškerá ctnost a všechno dobré pochází od něho, nikoli od tvorů, a proto se žádný
člověk nemůže před jeho tváří vynášet. Ale kdo se chlubí, ať
se chlubí v Pánu, jemuž patří všechna čest a sláva až navěky.“
Tváří v tvář této pokorné a horlivé odpovědi zůstal bratr
Masseo dočista zkoprnělý: Teď už věděl jistě, že svatý František má vskutku pevný základ pokory.
Ke chvále Ježíše Krista a chudičkého Františka. Amen.
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